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Ementa: Sequências e séries numéricas. Séries de Fourier. Equações diferenciais ordinárias.

Conteúdo programático:
Sequências numéricas. Séries numéricas Séries de potências. Série de Fourier. Equações diferenciais ordinárias de primeira
ordem, equações lineares, teorema da existência e unicidade, equações separáveis, exatas, fatores integrantes, outros métodos
substitutivos, equações homogêneas. Resolução por série de potências. Equações diferenciais ordinárias lineares de ordem
superior, princípios de superposição, Wronskiano. Equações homogêneas com coeficientes constantes, métodos: coeficientes
indeterminados, variação dos parâmetros, redução de ordem, equação de Euler. Sistemas e coeficientes constantes. Sistemas
não homogêneos.  Modelagem e aplicações.
Tópicos opcionais: Transformadas de Laplace, solução de problemas de valor inicial, funções degrau, funções impulso. A
integral de convolução.

Objetivos:

Geral: Introduzir os conceitos e principais resultados envolvidos no estudo das Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs), de
maneira a também tornar o aluno capaz de identificar, modelar e resolver problemas práticos provindos de outras áreas da
ciência (física, biologia, economia entre outros), utilizando este tipo de equação.  Familiarizar o aluno com os conceitos de
sequência e séries numéricas.

Específico: Ao final da unidade curricular os alunos devem estar aptos a analisar e resolver problemas clássicos que envolvam
EDOs, sequências e séries.



Metodologia de ensino:

Aulas expositivas e metodologias ativas de estudos dirigidos, resolução de problemas, e resolução de listas de exercícios.
Utilização de recursos do google classroom como um ambiente virtual de aprendizagem (AVA).

Avaliação:

Serão realizadas quatro atividades avaliativas, cujas notas serão denotadas por A1, A2 , A3 e A4. As  três primeiras avaliações
serão compostas por atividades (que podem ser listas de exercícios, testes, apresentação de resolução de exercícios,
apresentação de trabalho) valendo de 0 a 10 (20% da nota na avaliação), além de atividade escrita, valendo de 0 a 10 (80% da
nota na avaliação).
A avaliação A4  será composta por uma atividade escrita e terá um peso menor na nota final.
A nota final N será calculada da seguinte forma:

N= [3*(A1+A2+A3) +A4]/10.

Critério de aprovação: será aprovado o estudante com frequência mínima de 75% e nota final maior ou igual a 6,0. Os
estudantes que não cumprirem a frequência mínima de 75% estarão reprovados, independentemente de sua nota. Além de
cumprir a frequência mínima, os estudantes que obtiverem
(a) nota final inferior a 3,0, estarão reprovados, sem direito a Exame;
(b) nota final entre 3,0 e 5,9 terão de se submeter a Exame;
(c) nota final igual ou maior que 6,0 estarão automaticamente aprovados.
No caso do estudante realizar Exame, a média final será M = (N + E)/2, onde E é a nota do exame.
Para os alunos que perderem alguma das provas (por qualquer motivo devidamente justificado), haverá uma prova substitutiva
no final do semestre, com o conteúdo de todo o curso.
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Cronograma: A ser repassado posteriormente para os alunos


