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1. EMENTA 

Integrais duplas, triplas e de linha, introduzindo os teoremas de Green, Stokes e da 

divergência, com destaques para as diferenciais exatas. 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

1. Desenvolver a técnica para o cálculo das integrais duplas e triplas, usando as mudanças 

de variáveis. 

2. Realizar o cálculo das integrais de linha. 

3. Aplicar os teoremas de Green, Stokes e das divergências convenientemente. 

4. Reconhecer as diferenciais exatas e suas aplicações. 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1.- Integrais duplas.. 
1.1 Mudanças de variáveis nas integrais duplas coordenadas polares. 

1.2 Cálculo de áreas e volumes. 

2.- Integrais triplas. 
2.1 Mudanças de variáveis nas integrais triplas, coordenadas cilíndricas e esféricas. 

2.2Volumes 

3.- Integrais de linhas. 

3.1 Arcos e regiões. 

3.2.Integrais de contornos. 

3.3 Trabalho de uma força 

4.- Teorema de Green.. 
4.1 Definição. 

4.2 Integrais de linhas de contornos fechado 

5. Diferenciais exatas. 

5.1 Teorema fundamental das integrais de linhas. 

5.2 Propriedades das diferenças exatas. 

6.Teoremas de divergências e de Stokes. 

6.1 Integrais de superfície. 

6.2 Teorema da divergência. 

6.3 Teorema de Stokes. 

 

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: 

 

Ávila, Geraldo S. S. Cálculo Diferencial e Integral Vol. III Rj, Ed. LTC, 1983. 

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

Lang, Serge. Cálculo. Vol. III. Rj. Ed. LTC, 1982.  

Leithold, Lovia. O Cálculo com Geometria Analítica. Vol. II. Ed. Harbra Sp. 1982. 

Nunem, Foulis. Cálculo. Editora Guanabara. 

SIMMONS, George F. Cálculo com Geometria Analítica. NcGraw-Hill. 

Stewart, James. Cálculo. Vol. II. Ed. Thompson Learning. Sp. 2002. 

SWOKOWSKI, Eart w. Cálculo com geometria analítica VOL.2. Makron Books. 

 

 

 

 

 

 



7. PLANEJAMENTO SEMANAL DE AULAS  

 SEMANAS CONTEÚDO METODOLOGIA 

 

1
a
 

 

Funções de R
n
. em R

m
  

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

2 
a
 

 

Campo Vetorial, rotacional. e divergente 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

3 
a
 

 

Limite e continuidade e derivadas parciais 

 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

4 
a
 

Integrais duplas, soma de Riemann, condição 

suficiente para integrabilidade. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

5 
a
 

Propriedades da integral dupla. 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
 

Calculo de integral dupla Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

8 
a
 

Teorema de Fubini Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

 

9 
a
 

Mudança de variáveis na integral dupla Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 



permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

10 
a
 Massa e centro de massa 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
 Integrais triplas, definição e conjunto de 

conteúdo nulo. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

13
 a

 Condição para integrabilidade de uma 

função Redução da integral tripla para uma 

integral dupla.. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

14
 a

 Mudança de variáveis na integral tripla, 

coordenadas esféricas e cilíndricas. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

15
 a

 Aplicações e centro de massa e momento de 

inércia 

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

 Integral de linha, integral de um campo 

vetorial sobre uma curva, mudança de 

parâmetro. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

18
 a

 Teorema de Green para retângulos e teorema 

de Stokes, teorema da divergência no plano.. 

Aulas expositivas (dialogadas) 

com uso de do material 

permanente (quadro e giz); 

Aula prática de resolução de 

exercícios (individual - grupo). 

19
 a
 Integrais de Superfície. 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, . 
 


