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1 – Identificação  
 
1.1. Unidade: Instituto de Física e Matemática 
1.2. Departamento: DME (Departamento de Matemática e Estatística) 
1.3. Professores: Cícero Nachtigall 
1.4. Disciplina: Cálculo II  
1.5. Código: 0100017 
1.6. Pré-Requisitos: Cálculo I (100016). 
1.7. Créditos: 06 
1.8. Carga horária semanal: 12h 
1.9. Carga horária semestral: 102h 
1.10. Natureza: Teórica 
1.11. Semestre vigente: 2º semestre de 2015 
1.12. Curso(s) atendido(s): 3800 e 3820 
1.13. Turmas (horários): M2 (231 232 433 434 631 632) 
 
2 – Ementa  

 
Integral indefinida e técnicas de integração. Integral definida: propriedades principais, métodos de 
integração, teorema fundamental de cálculo, aplicações. Integral imprópria. Seqüências e séries numéricas e 
de funções. Série de Taylor. 

3 – Objetivos da Disciplina 
 
3.1.  Objetivos gerais 
 

• Fornecer subsídios aos discentes a fim de que o possam aprender e aplicar os métodos de cálculo das 
integrais; criar base para o estudo de disciplinas matemáticas posteriores. 

 
3.2.  Objetivos específicos 
 

• Desenvolver o conceito de integral indefinida; 
• Estudar técnicas de integração; 
• Desenvolver o conceito de integral definida; 
•  Investigar propriedades da integral definida e ligação entre integral definida e indefinida; 
• Desenvolver conceito da integral imprópria; 
• Estudar aplicações da integral definida; 
• Estudar sequências e séries numéricas e de funções; 
• Aplicar séries de potências no desenvolvimento de funções elementares. 

 

4 – Conteúdo Programático 



 
4.1. Integração e a integral definida. 
4.1.1 Antidiferenciação; 
4.1.2 Técnicas de antidiferenciação; 
4.1.3 Área; 
4.1.4 A integral definida; 
4.1.5 Propriedades da integral definida; 
4.1.6 O teorema do valor médio para integrais; 
4.1.7 Os teoremas fundamentais do cálculo; 
4.1.8 Área de uma região plana. 
 
4.2 Aplicações da integral definida 
4.2.1 Volumes dos sólidos por cortes, discos e anéis circulares; 
4.2.2 Volumes dos sólidos por invólucros cilíndricos; 
4.2.3 Comprimento de arco do gráfico de uma função. 
 
4.3 Técnicas de integração 
4.3.1 Integração por partes; 
4.3.2 Integração de potencias de seno e cosseno; 
4.3.3 Integração de potencias da tangente, cotangente, secante e cossecante; 
4.3.4 Integração de funções racionais por frações parciais; 
4.3.5 Outras substituições. 
 
4.4 Integrais impróprias 
4.4.1 Integrais impróprias com extremos de integração infinitos; 
4.4.2 Outras integrais impróprias. 
 
4.5 Sequência e séries 
4.5.1 Sequências; 
4.5.2 Sequências monótonas e limitadas; 
4.5.3 Séries infinitas de termos constantes; 
4.5.4 Quatro teoremas sobre séries infinitas; 
4.5.5 Séries infinitas de termos positivos; 
4.5.6 O teste da integral; 
4.5.7 Séries alternadas; 
4.5.8 Convergência absoluta e condicional, o teste da razão e o teste da raiz; 
4.5.9 Série de Taylor, desenvolvimento de funções elementares. 
 
4.6 Séries de funções  
4.6.1 Introdução às séries de potências; 
4.6.2 Derivação de séries de potências; 
4.6.3 Integração de séries de potências; 
4.6.4 Série de Taylor; 
4.6.5 Série binomial. 

5 – Procedimentos Didáticos 
 

• O método de ensino dar-se-á através de aulas expositivas e de exercícios. 
 
6 – Cronograma  
1. Integração e a integral definida - 20 horas 
2. Aplicações da integral definida - 20 horas 
3. Técnicas de integração - 20 horas 
4. Integrais impróprias - 12 horas 
5. Sequência e séries - 20 horas 
6. Séries de funções - 10 horas 



7 – Avaliação  
               

            O sistema de avaliação seguirá as normas gerais estabelecidas pela UFPEL.  

1) A aprovação na disciplina fica condicionada a presença em pelo menos 75% das aulas. Neste caso, o 
aluno será classificado como frequente. Caso contrário o aluno será classificado como infrequente e 
estará automaticamente reprovado por infrequência. 

2) Serão realizadas três avaliações durante o semestre. Para a presente disciplina, serão realizadas 03 
(três) provas escritas, todas de caráter individual e sem consulta. Cada avaliação terá o mesmo peso. 
A média aritmética dessas avaliações constituirá Nota Semestral 1 (NS1). 

     O aluno frequente que obtiver NS  ≥ 7,0 será considerado aprovado com média final NS1. 

3) O aluno frequente tal que 3,0 ≤ NS < 7,0 submeter-se-á ao exame, que versará sobre todo o conteúdo 
da disciplina. A Nota final (NF) será calculada através da média aritmética entre NS e a nota obtida 
no exame. Estará aprovado, com média final NF, o aluno que obtiver NF ≥ 5,0 (nota final maior ou 
igual a cinco). 

Previsão de datas das provas:      
Prova 01: 14/09/15 
Prova 02: 21/10/15 
Prova 03: 04/12/15 
Exame: 11/12/15 
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