
Cálculo Diferencial e Integral II

2o Semestre 2019/2020

MEAer

Professor responsável: José Natário
Gabinete: Pavilhão de Matemática, 4o Piso
Telefone: 218417114
Email: jnatar@math.ist.utl.pt
Página da cadeira na web: http://www.math.tecnico.ulisboa.pt/∼jnatar/CII-20

Calendário Escolar:
- Ińıcio das aulas teóricas e práticas: 17 de fevereiro
- Fim das aulas: 29 de maio
- Data do 1o Teste: 18 de abril
- Data do 2o Teste: 5 de junho
- Data de Recuperação: 1 de julho

Horário de dúvidas
Os alunos podem consultar os horários de dúvidas de todos os docentes da cadeira.
Estes serão afixados na página da cadeira no final da primeira semana de aulas. A sala
de dúvidas do Departamento de Matemática fica na sala P2, piso 1 do Pavilhão de
Matemática. Se não aparecerem alunos na primeira meia hora o docente pode regressar
ao seu gabinete; nesse caso podem telefonar para o gabinete do professor a partir da
receção do edif́ıcio.

Programa
I. Topologia de Rn e continuidade de funções em Rn.
II. Cálculo diferencial em Rn.
III. Fórmula de Taylor e extremos.
IV. Cálculo integral em Rn.
V. Teorema da função inversa e teorema da função impĺıcita.
VI. Variedades. Extremos condicionados.
VII. Integrais em variedades.
VIII. Integrais de linha. Campos gradientes e campos fechados.
IX. Teorema de Green. Teorema da Divergência. Teorema de Stokes.

Bibliografia Principal
- Cálculo Diferencial e Integral em Rn, Gabriel E. Pires, IST Press (2012).

Outra Bibliografia
- Calculus (Vol. II), T. Apostol, John Wiley (1976).
- Vector Calculus, J. E. Marsden e A. J. Tromba, Freeman (2003).
- Introdução à Análise em Rn, Prof. J. Campos Ferreira, AEIST (1978).
- Exerćıcios de Análise Matemática I e II, Dep. Matemática IST, IST Press (2003).
- Exerćıcios de Cálculo Integral em Rn, Prof. Gabriel Pires, IST Press (2007).
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REGRAS DE AVALIAÇÃO

1) Provas escritas: Consistem em dois testes com a duração de uma hora e meia.
O primeiro teste, realizado a meio do semestre, avaliará a primeira metade da
matéria, que em prinćıpio será constitúıda pelas partes I, II, III e IV do programa.
O segundo teste, realizado na época de exames, avaliará a segunda metade da
matéria, que em prinćıpio será constitúıda pelas partes V, VI, VII, VIII e IX do
programa. Na data de recuperação os alunos poderão repetir um ou os dois testes;
as notas obtidas nesta data substituirão as notas dos testes já realizados apenas
no caso de serem superiores.

2) Não há nota ḿınima nos testes.

3) A nota da avaliação escrita, NE, será a média das notas obtidas nos dois testes.

4) Avaliação cont́ınua: A nota da avaliação cont́ınua, NC, atribúıda pelo docente
das aulas práticas com base no trabalho do aluno, será 0 ou 1, de acordo com a
seguinte correspondência: 1 – bom; 0 – insuficiente.

5) A nota final será calculada a partir da nota das provas escritas (NE) e da nota
da avaliação cont́ınua (NC) de acordo com a seguinte tabela:

NC NC
0 1

NE
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

Oral Oral
Oral Oral
Oral Oral

6) Para os alunos inscritos na secretaria para melhoria de nota, bem como para os
trabalhadores estudantes, a nota final será igual a NE. Estes alunos poderão ter
acesso à avaliação cont́ınua, se assim o desejarem e as condições o permitirem.

7) Uma nota final superior a 17 valores terá que ser defendida pelo aluno numa
prova oral. Nesta situação, se o aluno não comparecer à prova oral a sua
nota final será de 17 valores.
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