


 
Semana 1 - Sistemas de coordenadas e vetores: vetores, retas e planos. 
Semana 2 - Funções reais de várias variáveis: conceito, gráficos e curvas de nível. 
Semana 3 - Derivadas parciais: definição, interpretação geométrica e física. 
Semana 4 - Plano tangente e aproximações: diferenciais e regra da cadeia. 
Semana 5 - Derivadas direcionais e vetor gradiente: definição e aplicações. 
Semana 6 - Valores de máximo e mínimo: extremos de funções e fórmula de Taylor. 
Semana 7 - Prova 1 
 

Semana 8 - Integrais duplas: sobre retângulos, volumes. 
Semana 9 - Integrais duplas e coordenadas polares: momento e centro de massa. 
Semana 10 - Integrais triplas: coordenadas cilíndricas e esféricas. Aplicações. 
Semana 11 - Prova 2 
 

Semana 12 - Funções vetoriais: definição, propriedades e métodos de cálculo. 
Semana 13 - Integral de linha: definição, propriedades e cálculo, Teorema de Green  
Semana 14 - Integral de linha de campos vetoriais: integração, curvas parametrizadas. 
Semana 15 - Prova 3 
  

Maiores detalhes no plano de ensino da disciplina. 
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1. STEWART, James. Cálculo - volume 
2. 7. ed. São Paulo: Cengage, 2013. 

Figuras. 2. STEWART, James. Cálculo - 
volume 2. 8. ed. São Paulo: Cengage, 
2016. 

Numeração dos exercícios  

com base na 7ª ed.    ► 
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Carga horária:  90 horas (15 semanas) 
   13 semanas atividades 
     2 semanas provas  
     Exame (aula extra) 

Frequência mínima:  70% (Norma LDB) 

Faltas possíveis: 30% (4 semanas) 

Registro de frequência: 
 chamada presencial 



Critério de avaliação: 

 
MP = (P1 + P2 + P3)/3 

 
P1 = Prova 1         

P2 = Prova 2    

P3 = Prova 3                            

MP = Média do período               

 

Se MP < 5,0  e 70% freq.    Exame Final (EF) 

MF = (MP + EF)/2 



 

P1 = Prova 1:  25/10/2022 (Terça-feira)         

P2 = Prova 2:  22/11/2022 (Terça-feira)    

P3 = Prova 3:  20/12/2022 (Terça-feira)                           

Exame: 10/01/2023 (Terça-feira)  
 



http://lattes.cnpq.br/1614784455223743 

henrique.faria@unesp.br  
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