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1. EMENTA 

Equações diferenciais exatas, Fator de Integração. Equações diferenciais Lineares de 

Primeira ordem. Equações diferenciais Lineares de segunda ordem e de ordem 

superior. Equações diferenciais exatas e Homogêneas. Sistemas de equações 

diferenciais. Transformadas de Laplace. Aplicações. 

 

 

2. OBJETIVOS GERAIS 

 Desenvolver a capacidade do aluno nos processos de resolução de equações 

diferenciais  ordinárias e nas suas aplicações na modelagem dos mais diversos 

processos da natureza,biológica, física, química e sócio-economica. 

 

 

3. OBJETIVOS EPECIFICOS 

 Identificar e resolver Equações Diferenciais Ordinárias. 

 Usar os diversos métodos de resolução de equações diferenciais ordinárias na analises 

do comportamento da natureza. 

 Identificar e resolver sistemas de equações diferenciais ordinárias. Aplicações 



 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1.- Equações Diferenciais Ordinárias. 
1.1 Definição, Solução, Homogeneidade, ordem e notação de operadores.. 

1.2 Equações diferenciais de variável separável. 

1.3 Equações diferenciais Exatas e não Exatas. 

1.4 Equações lineares de primeira ordem. Equação de Bernoulli. 

1.5 Equações diferenciais ordinárias lineares com coeficientes constantes: ordem 2 e ordem superior. 

Problema de valor inicial, espaço solução, Wronskiano e formula de Abel. Método de variação de 

parâmetros. Método dos coeficientes a determinar. 

2.- Transforma de Laplace. 
2.1 Definição e propriedades da transformada de Laplace. 

2.2 Transformada de derivadas e integrais. 

3.- Sistemas de EDO lineares de primeira ordem  com coeficientes constantes. 

3.1 Forma geral, exemplos; sistemas mecânicos e redes elétricas, dependência de soluções, matriz 

fundamental. 

3.2.Método de autovalores para sistemas lineares homogêneos. 

3.3 Uso da transformada de Laplace para o calcula da solução geral de sistemas lineares. 

 

4.   METODOLOGIA 

Aulas expositivas (dialogadas) com uso de do material permanente (quadro e giz); Aula 

prática de resolução de exercícios (individual ou em grupo). 

 

5.  AVALIAÇÃO 

Provas escritas; Trabalhos (individual ou em grupo); Participação das aulas. 

 

6. BIBLIOGRÁFIA  BÁSICA: 

 

Zill, D. G. Equações Diferenciais, Vol 1 e 2, Ed. Makron,2001 

Guidorizzi, Luiz H. Um curso de Cálculo. Vol. 1,2,3,4. Ed. LTC Rj., 2004.  

Boyce, W. E. and Diprima, R.C., Equações diferenciais Elementares e Problemas de 

contorno, 6 
a
 Edição,LTC editora 1999. 

 

 Bilbliografia Complementar 

Butkov,E. Fisica Matematica, LTC editora,1988. 

Edwards, Jr., C. H., and Penney,D. E. Equações diferenciais Elementares com Problemas 

de Contorno, 3 
a
 ed., Editora Prentice-Hall do Brasil Ltda. 1995. 

Spiegel,M. R., Transformadas deLaplace. Ed. McGraw-Hill, 1971. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. PLANEJAMENTO SEMANAL DE AULAS  

 SEMANAS CONTEÚDO METODOLOGIA 

 

1
a
 

 

Definição e exemplos de modelos 

matemáticos envolvendo EDO 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

2 
a
 

 

EDO de primeira ordem 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

3 
a
 

 

EDO Homogênea e de variável separável. 

 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

4 
a
 

Fator de Integração. Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

5 
a
 

Solução de EDO linear e Aplicações. Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

6 
a
 

Revisão e avaliação. Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

AED. Determinação dos 

exercícios a serem trabalhados e 

entregues, eletronicamente em 

Word com uso de programas 

para resolver os exercícios,  ate 

o dia da avaliação, . 

 

7 
a
 

EDO de segunda ordem com coeficientes 

constantes. 
Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

8 
a
 

Conjunto fundamental Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

9 
a
 

Variação de parâmetros. Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 



permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

10 
a
 Aplicações na mecânica. Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

11 
a
 Revisão e avaliação Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

AED. Determinação dos 

exercícios a serem trabalhados e 

entregues, eletronicamente em 

Word com uso de programas 

para resolver os exercícios,  ate 

o dia da avaliação, . 

12
 a
 Definição de Transformada de Laplace. Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

13
 a

 Calculo de algumas transformadas de 

Laplace, Tabela. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

14
 a

 Transformada de Derivadas e Integrais. Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

15
 a

 Aplicação ao calculo da solução Geral de 

EDO. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

16
 a

 Revisão e avaliação Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

AED. Determinação dos 

exercícios a serem trabalhados e 

entregues, eletronicamente em 

Word com uso de programas 

para resolver os exercícios,  ate 

o dia da avaliação, . 



17
 a

 Definição de sistema de EDO com 

coeficiente constante. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

18
 a

 Autovalores e autovetores no calculo de 

soluções de EDO lineares com coeficientes 

constantes. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

19
 a
 Calculo de solução Geral de Sistemas de 

EDO com coeficientesconstantes. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

20
 a
 Revisão. Avaliação. Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

AED. Determinação dos 

exercícios a serem trabalhados e 

entregues, eletronicamente em 

Word com uso de programas 

para resolver os exercícios,  ate 

o dia da avaliação, . 
 


