
AN�ALISE MATEM�ATICA III

1o Semestre 2006/2007

Enga Civil e Enga do Territ�orio

RESPONS�AVEL: Leonor Godinho <lgodin@math.ist.utl.pt>
P�AGINA WEB DA CADEIRA: http://www.math.ist.utl.pt/�lgodin/AMIII

VITRINA DA CADEIRA:

No pavilh~ao central, em frente ao bar. As informa�c~oes relevantes para o
funcionamento da cadeira ser~ao a�xadas na vitrina e disponibilizadas na p�agina
web acima indicada.

AULAS DE D�UVIDAS:

Os alunos podem consultar os hor�arios de esclarecimento de d�uvidas de todos
os docentes da cadeira. Estes ser~ao a�xados na vitrina/p�agina da cadeira no �m
da primeira semana de aulas. A sala de d�uvidas do Departamento de Matem�atica
�ca no piso 1 do edif��cio de Matem�atica. Ap�os a primeira meia hora de cada
per��odo de atendimento, o docente poder�a terminar essa sess~ao se n~ao estiver a
ser solicitado pelos alunos.

PROGRAMA:

PARTE I: Integrais M�ultiplos

Semana 1 Introdu�c~ao aos integrais m�ultiplos. Fun�c~oes em escada e integrais de fun�c~oes
em escada. De�ni�c~ao e propriedades de conjuntos de medida nula. Fun�c~oes
limite superior. Fun�c~oes integr�aveis e integral. Propriedades e exemplos.

Semana 2 Teorema de Fubini. C�alculo de integrais.

Semana 3 Teorema da transforma�c~ao de coordenadas de integra�c~ao. Coordenadas
polares, cil��ndricas e esf�ericas.

Semana 4 Aplica�c~ao ao c�alculo de volumes, centr�oides, massas (cargas el�ectricas),
centros de massa e momentos de in�ercia.

PARTE II: Curvas e Integrais de linha

Semana 5 Curvas e caminhos. Integral de linha de um campo escalar, aplica�c~oes.
Integral de linha de um campo vectorial, aplica�c~oes.
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Semana 6 Conjuntos conexos por arcos. Teorema fundamental do c�alculo para in-
tegrais de linha. Campos gradientes e campos potenciais; condi�c~oes ne-
cess�arias e su�cientes para que um campo vectorial seja gradiente; campos
fechados; c�alculo de fun�c~oes potenciais.

Semana 7 Homotopia; invariância de integrais de campos fechados sobre caminhos
homot�opicos, conjuntos simplesmente conexos. Teorema de Green.

PARTE III: Teoremas da Fun�c~ao Inversa e Impl��cita

Semana 8 Teorema da fun�c~ao inversa. Teorema da fun�c~ao impl��cita.

PARTE IV: Variedades Diferenci�aveis

Semana 9 Variedades diferenci�aveis; parametriza�c~oes; variedades como gr�a�cos de
fun�c~oes e como conjuntos de n��vel; variedades de�nidas por equa�c~oes car-
tesianas. Espa�co tangente e espa�co normal.

Semana 10 Extremos condicionados; m�etodo dos multiplicadores de Lagrange.

PARTE V: Integrais em Variedades

Semana 11 Integrais em variedades e aplica�c~oes.

PARTE VI: Teoremas da Divergência e de Stokes

Semana 12 Orientabilidade de superf��cies em R
3. Fluxos de campos vectoriais atrav�es

de superf��cies em R
3. Dom��nios regulares, normal exterior. Teorema da

divergência. Interpreta�c~ao geom�etrica e f��sica da divergência. Lei de Gauss.

Semana 13 Orienta�c~ao consistente da fronteira da superf��cie. Teorema de Stokes em
R

3. C�alculo de potenciais vectores. Interpreta�c~ao geom�etrica e f��sica do
rotacional. Propriedades da divergência, rotacional e gradiente. Equa�c~oes
de Maxwell. Leis de Amp�ere, Faraday.

PARTE VII Complementos de C�alculo Integral e Aplica�c~oes

Semana 14 Teorema da convergência mon�otona de Levi. Teorema da convergência
dominada de Lebesgue. Continuidade e diferencia�c~ao de fun�c~oes de�nidas
por integrais. Regra de Leibniz.
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As referências principais s~ao as de L. Magalh~aes e a de Spivak. Os Textos de
Apoio de G. Pires s~ao uma excelente referência e contêm muitos exerc��cios �uteis.

AVALIAC� ~AO: Esta disciplina n~ao tem exame �nal.

A nota �nal da cadeira �e um n�umero inteiro de 0 a 20. Um aluno �ca aprovado
se a sua nota �nal for maior ou igual a 10. A nota �nal �e calculada a partir da
nota das provas escrita (NE) e da nota da avalia�c~ao cont��nua (NC), de acordo
com a seguite tabela:

NC NC NC
1 2 3

NE
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rep. Rep. 10
Rep. 10 11
10 11 12
11 12 13
12 13 14
13 14 15
15 15 16
16 16 16
17 17 17
Oral Oral Oral
Oral Oral Oral
Oral Oral Oral

Se a indica�c~ao na tabela anterior for ORAL, o aluno dever�a apresentar-se a
uma prova oral a combinar com o respons�avel da cadeira. Se decidir n~ao o fazer,
a sua nota �nal ser�a de 17 valores. Se NE � 8 o aluno ser�a reprovado.
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PROVAS ESCRITAS:

Realizar-se-~ao dois testes, com a dura�c~ao de 90 minutos. O primeiro teste

ser�a no S�abado, dia 28 de Outubro, e avaliar�a a primeira metade da mat�eria.
O segundo teste ser�a no S�abado, dia 16 de Dezembro e avaliar�a a segunda
metade da mat�eria. N~ao haver�a nota m��nima em nenhum dos testes. A
nota de cada teste ser�a um inteiro de 0 a 20, obtida por arredondamento. �E
obrigat�oria a inscri�c~ao para os testes.

Haver�a uma prova de recupera�c~ao no dia 5 de Janeiro, oferecendo a
qualquer estudante a oportunidade de recuperar um dos dois testes. A inscri�c~ao
pr�evia neste teste ser�a obrigat�oria, com indica�c~ao de qual dos dois testes o aluno
pretende recuperar. A nota de um teste de recupera�c~ao entregue prevalecer�a
sobre a nota obtida anteriormente no respectivo teste somente no caso de ser

superior a esta.
Todas as provas escritas s~ao classi�cadas com um n�umero inteiro de 0 a 20.

A nota NE ser�a a m�edia aritm�etica arredondada das notas dos dois testes, em
que, eventualmente, um destes ser�a o de recupera�c~ao.

Os alunos s�o podem apresentar-se a provas escritas munidos do cart~ao de
aluno ou de bilhete de identidade.

AVALIAC� ~AO CONT�INUA:

A nota de avalia�c~ao cont��nua (NC) �e um n�umero inteiro de 1 a 3, atribu��do
pelo docente das aulas pr�aticas com base nas notas obtidas em exerc��cios-teste,
assim como no trabalho realizado pelo aluno nas aulas pr�aticas, de acordo
com a seguinte correspondência: 3 - Bom; 2 - Regular; 1 - Insu�ciente. Os
exerc��cios-teste ser~ao a�xados semanalmente na p�agina web e dever~ao ser entre-
gues no in��cio da aula pr�atica da semana seguinte.

Em cada semana, o docente das aulas pr�aticas sortear�a cerca de um ter�co dos
alunos de cada turma a quem corrigir�a o exerc��cio-teste. O docente tomar�a nota
de quem entregou ou n~ao a resolu�c~ao do exerc��cio-teste, bem como do resultado
da correc�c~ao dos exerc��cios dos alunos sorteados.

N~ao ser~ao aceites resolu�c~oes do exerc��cio-teste ap�os a aula pr�atica.

A resolu�c~ao do exerc��cio-teste estar�a dispon��vel na p�agina web, ap�os a

�ultima aula pr�atica da semana.

Em pelo menos duas aulas pr�aticas (escolhidas ao acaso pelo docente) os alu-
nos ter~ao que resolver na aula um exerc��cio-teste j�a a�xado (n~ao necessariamente
nessa semana nem no corrente semestre). Este exerc��cio ser�a corrigido para todos
alunos e substituir�a o exerc��cio-teste dessa semana (n~ao necessariamente com o
mesmo peso na avalia�c~ao).

Ser�a tamb�em indicada semanalmente uma lista de exerc��cios que dever~ao ser
resolvidos nas aulas pr�aticas e em casa. Durante as aulas pr�aticas os alunos
trabalhar~ao em grupos de 4, constitu��dos de acordo com as suas preferências. Os
membros de cada grupo devem resolver os exerc��cios e discuti-los livremente entre

4



si. Ao longo do semestre, o docente das aulas pr�aticas dever�a informar os alunos
acerca do seu trabalho, aconselhando-os e encoranjando melhorias no seu estudo.

No in��cio de cada aula pr�atica, o docente poder�a resolver um ou dois exerc��cios
acerca da mat�eria da aula. Este per��odo n~ao dever�a demorar mais de 15 minutos.
Durante o resto da aula, o docente s�o deve utilizar o quadro para responder a
d�uvidas generalizadas dos alunos.

Os alunos devem inscrever-se durante a primeira semana de aulas junto
do docente das suas aulas pr�aticas, preenchendo uma �cha e fornecendo uma
fotogra�a (ou fotoc�opia).

MELHORIA DE NOTA:

Para os alunos inscritos na secretaria para melhoria de nota, a nota �nal
NF ser�a igual a NE, podendo estes alunos aceder tamb�em �a prova de recu-
pera�c~ao. Estes alunos ter~ao acesso �a avalia�c~ao cont��nua se assim o desejarem e
se as condi�c~oes o permitirem.
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