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Leonor Godinho <lgodin@math.ist.utl.pt>

PAGINA WEB DA CADEIRA: http://www.math.ist.utl.pt/lgodin/AMIII
VITRINA DA CADEIRA:
No pavilh~ao central, em frente ao bar. As informaco~es relevantes para o
funcionamento da cadeira ser~ao a xadas na vitrina e disponibilizadas na pagina
web acima indicada.

AULAS DE DUVIDAS:
Os alunos podem consultar os horarios de esclarecimento de duvidas de todos
os docentes da cadeira. Estes ser~ao a xados na vitrina/pagina da cadeira no m
da primeira semana de aulas. A sala de duvidas do Departamento de Matematica
ca no piso 1 do edifcio de Matematica. Apos a primeira meia hora de cada
perodo de atendimento, o docente podera terminar essa sess~ao se n~ao estiver a
ser solicitado pelos alunos.
PROGRAMA:

ultiplos
PARTE I: Integrais M
Semana 1 Introduca~o aos integrais multiplos. Funco~es em escada e integrais de funco~es
em escada. De nica~o e propriedades de conjuntos de medida nula. Funco~es
limite superior. Func~oes integraveis e integral. Propriedades e exemplos.

Semana 2 Teorema de Fubini. Calculo de integrais.
Semana 3 Teorema da transformaca~o de coordenadas de integrac~ao. Coordenadas
polares, cilndricas e esfericas.

Semana 4 Aplicaca~o ao calculo de volumes, centroides, massas (cargas electricas),
centros de massa e momentos de inercia.

PARTE II: Curvas e Integrais de linha

Semana 5 Curvas e caminhos. Integral de linha de um campo escalar, aplicaco~es.
Integral de linha de um campo vectorial, aplicaco~es.
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Semana 6 Conjuntos conexos por arcos. Teorema fundamental do calculo para integrais de linha. Campos gradientes e campos potenciais; condico~es necessarias e su cientes para que um campo vectorial seja gradiente; campos
fechados; calculo de funco~es potenciais.

Semana 7 Homotopia; invari^ancia de integrais de campos fechados sobre caminhos
homotopicos, conjuntos simplesmente conexos. Teorema de Green.

PARTE III: Teoremas da Func~
ao Inversa e Implcita

Semana 8 Teorema da func~ao inversa. Teorema da func~ao implcita.
PARTE IV: Variedades Diferenci
aveis

Semana 9 Variedades diferenciaveis; parametrizaco~es; variedades como gra cos de
funco~es e como conjuntos de nvel; variedades de nidas por equaco~es cartesianas. Espaco tangente e espaco normal.

Semana 10 Extremos condicionados; metodo dos multiplicadores de Lagrange.
PARTE V: Integrais em Variedades

Semana 11 Integrais em variedades e aplicac~oes.
PARTE VI: Teoremas da Diverg^encia e de Stokes

Semana 12 Orientabilidade de superfcies em R3 . Fluxos de campos vectoriais atraves
de superfcies em R3 . Domnios regulares, normal exterior. Teorema da
diverg^encia. Interpretaca~o geometrica e fsica da diverg^encia. Lei de Gauss.

Semana 13 Orientaca~o consistente da fronteira da superfcie. Teorema de Stokes em

R3 .

Calculo de potenciais vectores. Interpretaca~o geometrica e fsica do
rotacional. Propriedades da diverg^encia, rotacional e gradiente. Equac~oes
de Maxwell. Leis de Ampere, Faraday.

alculo Integral e Aplicac~oes
PARTE VII Complementos de C
Semana 14 Teorema da converg^encia monotona de Levi. Teorema da converg^encia
dominada de Lebesgue. Continuidade e diferenciac~ao de funco~es de nidas
por integrais. Regra de Leibniz.
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As refer^encias principais s~ao as de L. Magalh~aes e a de Spivak. Os Textos de
Apoio de G. Pires s~ao uma excelente refer^encia e cont^em muitos exerccios uteis.
~ Esta disciplina n~
AVALIAC
 AO:
ao tem exame nal.
A nota nal da cadeira e um numero 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 avaliaca~o contnua (NC), de acordo
com a seguite tabela:

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

NC
1

NC
2

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

NC
3

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

Se a indicaca~o na tabela anterior for ORAL, o aluno devera apresentar-se a
uma prova oral a combinar com o responsavel da cadeira. Se decidir n~ao o fazer,
a sua nota nal sera de 17 valores. Se NE  8 o aluno sera reprovado.
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PROVAS ESCRITAS:
Realizar-se-~ao dois testes, com a durac~ao de 90 minutos. O primeiro teste
sera no Sabado, dia 28 de Outubro, e avaliara a primeira metade da materia.
O segundo teste ser
a no Sabado, dia 16 de Dezembro e avaliara a segunda
metade da materia. N~
ao havera nota mnima em nenhum dos testes. A


nota de cada teste sera um inteiro de 0 a 20, obtida por arredondamento. E
obrigatoria a inscric~
ao para os testes.
Havera uma prova de recuperac~
ao no dia 5 de Janeiro, oferecendo a
qualquer estudante a oportunidade de recuperar um dos dois testes. A inscric~ao
previa neste teste sera obrigatoria, com indicaca~o de qual dos dois testes o aluno
pretende recuperar. A nota de um teste de recuperaca~o entregue prevalecera
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 numero inteiro de 0 a 20.
A nota NE sera a media aritmetica arredondada das notas dos dois testes, em
que, eventualmente, um destes sera o de recuperac~ao.
Os alunos so podem apresentar-se a provas escritas munidos do cart~ao de
aluno ou de bilhete de identidade.
~ CONTINUA:
AVALIAC
 AO
A nota de avaliaca~o contnua (NC) e um numero inteiro de 1 a 3, atribudo
pelo docente das aulas praticas com base nas notas obtidas em exerccios-teste,
assim como no trabalho realizado pelo aluno nas aulas pr
aticas, de acordo
com a seguinte correspond^encia: 3 - Bom; 2 - Regular; 1 - Insu ciente. Os
exerccios-teste ser~ao a xados semanalmente na pagina web e dever~ao ser entregues no incio da aula pratica da semana seguinte.
Em cada semana, o docente das aulas praticas sorteara cerca de um terco dos
alunos de cada turma a quem corrigira o exerccio-teste. O docente tomara nota
de quem entregou ou n~ao a resoluc~ao do exerccio-teste, bem como do resultado
da correcc~ao dos exerccios dos alunos sorteados.

N~ao ser~ao aceites resoluco~es do exerccio-teste apos a aula pratica.
A resoluc~ao do exerccio-teste estara disponvel na pagina web, apos a
ultima aula pratica da semana.

Em pelo menos duas aulas praticas (escolhidas ao acaso pelo docente) os alunos ter~ao que resolver na aula um exerccio-teste ja a xado (n~ao necessariamente
nessa semana nem no corrente semestre). Este exerccio sera corrigido para todos
alunos e substituira o exerccio-teste dessa semana (n~ao necessariamente com o
mesmo peso na avaliaca~o).
Sera tambem indicada semanalmente uma lista de exerccios que dever~ao ser
resolvidos nas aulas praticas e em casa. Durante as aulas praticas os alunos
trabalhar~ao em grupos de 4, constitudos de acordo com as suas prefer^encias. Os
membros de cada grupo devem resolver os exerccios e discuti-los livremente entre
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si. Ao longo do semestre, o docente das aulas praticas devera informar os alunos
acerca do seu trabalho, aconselhando-os e encoranjando melhorias no seu estudo.
No incio de cada aula pratica, o docente podera resolver um ou dois exerccios
acerca da materia da aula. Este perodo n~ao devera demorar mais de 15 minutos.
Durante o resto da aula, o docente so deve utilizar o quadro para responder a
duvidas generalizadas dos alunos.
Os alunos devem inscrever-se durante a primeira semana de aulas junto
do docente das suas aulas praticas, preenchendo uma cha e fornecendo uma
fotogra a (ou fotocopia).
MELHORIA DE NOTA:
Para os alunos inscritos na secretaria para melhoria de nota, a nota nal

NF sera igual a NE, podendo estes alunos aceder tambem a prova de recu-

perac~ao. Estes alunos ter~ao acesso a avaliaca~o contnua se assim o desejarem e
se as condico~es o permitirem.
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