
Proposta da Disciplina  de Cálculo II - Período Especial 
 

Esta é uma proposta para a oferta das disciplinas Cálculo II (CM042), Cálculo 2A              
(CMA211), para o segundo ciclo do Período Especial regulamentado pela RESOLUÇÃO No            
59/2020-CEPE. 
  
Justificativa  
 

A proposta é uma resposta à demanda de vários colegiados, que enviaram suas             
solicitações ao DMAT manifestando o desejo de ter essa disciplina ofertada no período             
especial. Além disso, considerando a imprevisibilidade do final da pandemia, torna-se           
necessário um procedimento para estimular e manter a continuidade do ensino           
/aprendizado dos assuntos desta disciplina. Desta forma, a proposta aqui apresentada           
baseia-se em uma estratégia conteudista-interativa, em que os assuntos são apresentados           
através de vídeos de aulas gravadas, selecionados e /ou produzidos pelos proponentes,            
atividades de fixação de conteúdo, listas de exercícios, materiais escritos indicados e            
outros, e em que a interação com o aluno se dará através de comunicados feitos na                
plataforma escolhida (Microsoft Teams e/ou UFPR Virtual), onde o aluno terá a            
oportunidade de escrever seus comentários e dúvidas, e também por síncronas remotas            
com hora marcada, em que também o aluno terá oportunidade de tirar suas dúvidas. 
 

Cronograma de execução  

A disciplina será dividida em 6 módulos. Serão um módulo de ambientação (o             
Módulo 0) com duração de um dia, quatro módulos com o desenvolvimento da disciplina              
propriamente dita (Módulos do 1 ao 4) com duração de 2 semanas cada e um módulo de                 
revisão/aplicações/modelagem (Módulo 5) com duração de uma semana, onde será          
realizado o exame final da disciplina. Em cada um dos módulos do 1 ao 4 serão realizadas                 
2 avaliações (uma por semana), o que gerará para o aluno uma nota NMi, i=1,...8, de 0 a                  
100. Essas notas irão compor  a nota  (M) da disciplina através da média aritmética.  

Os tópicos programáticos serão desenvolvidos nos Módulos 1 ao 4 através de            
atividades assíncronas, 16 horas, com materiais conteudistas tais como vídeos elaborados           
e/ou selecionados pelo professor(a) responsável pelo módulo, listas de exercícios, etc.           
Serão realizadas 4 horas de atividades síncronas do tipo plantão de dúvidas, com o(a)              
professor(a) responsável pelo módulo e pelo professor Cléber de Medeira, às sextas-feiras            
(com as datas e horários no quadro de horários das atividades síncronas). O link da reunião                
será disponibilizado na sala de aula virtual da disciplina até o dia anterior à mesma. Serão                
realizadas duas avaliações em cada módulo (Módulo I - dias 03/08 e 10/08; Módulo II -                
17/08 e 24/08; Módulo 3 - 31/08 e 08/09; Módulo 4 - 14/09 e 21/09). No Módulo 5 será feito                    
o exame final da disciplina no dia 25/09. Todas as avaliações semanais serão feitas              
diretamente na plataforma Moodle. 

 



A descrição detalhada de cada módulo, em termos de professores responsáveis,           
divisão de carga horária e  tópicos didáticos, será como segue:  

Módulo 0 - Ambientação 

Professores responsáveis: Carlos Eduardo Durán Fernández - cduran@ufpr.br, Cleber de                 
Medeira - clebermedeira@ufpr.br, Diego Mano Otero - otero.ufpr@gmail.com , Elizabeth                   
Wegner Karas - ewkaras@ufpr.br, Lucelina Batista dos Santos - lucelina@ufpr.br ,Paula                       
Rogeria Lima Couto - paulacouto@ufpr.br . 

Este módulo será realizado no dia 27/07/2020. Ele corresponderá a uma carga horária de 2               
horas e consistirá de uma apresentação da disciplina, dos professores e do ambiente de              
aprendizagem.  

Módulo I -  Equações paramétricas, coordenadas polares e funções vetoriais. 

Professora responsável: Paula Rogeria Lima Couto 

Este módulo será realizado do dia 28/07/2020 ao dia 07/08/2020. Ele corresponderá a uma              
carga horária de 20 horas e contemplará os seguintes tópicos programáticos: 

Semana 1:  Equações Paramétricas e Coordenadas Polares (10 horas) 

● Equações Paramétricas para retas, segmentos de reta, círculos, elipses,         
hipérboles e parábolas; 

● Equações paramétricas de outras curvas (Hipociclóides, Epiciclóides,       
Cissóides, etc); 

● Cálculo com curvas parametrizadas (tangentes, áreas e comprimento de         
arco); 

● Coordenadas Polares e Curvas polares; 
● Tangentes a curvas polares; Áreas e comprimentos em coordenadas polares;          

Cônicas em coordenadas polares. 

Semana 2:  Funções Vetoriais  (10 horas) 

● Funções vetoriais e curvas espaciais 
● Derivadas de funções vetoriais 
● Integrais de  funções vetoriais  
● Comprimento de arco  e curvatura; Vetores Normal e Binormal 
● Movimento no espaço: velocidade e aceleração. 

Módulo II -  Diferenciabilidade em Rn. 

Professor responsável: Carlos Eduardo Durán Fernández.  

Este módulo será realizado do dia 10/8/2010 ao dia  21/08/2020. Ele corresponderá a uma 
carga horária de 20 horas e contemplará os seguintes tópicos programáticos: 
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Semana 3: Funções de várias variáveis a valores reais (10 horas) 

● Introdução à funções de várias variáveis, gráfico, limites e continuidade. 
● Derivadas parciais, derivadas de ordem superior. 
● Vetor gradiente, derivadas direcionais. 
● Regra da cadeia. 

Semana 4: Aplicações de derivadas parciais (10 horas) 

● Plano tangente a uma superfície de nível, tangente ao gráfico. 
● Pontos críticos, máximo e mínimo local, aproximação de Taylor quadrática, 

classificação de pontos críticos. 
● Problemas de máximos e mínimos aplicados 
● Multiplicadores de Lagrange. 

Módulo III - Integrais Múltiplas  

Professora responsável: Lucelina Batista dos Santos. 

Este módulo será realizado do dia 24/8/2020 ao dia 04/09/2020. Ele corresponderá a uma              
carga horária de 20 horas e contemplará os seguintes tópicos programáticos: 

Semana 5 : Integrais Duplas (10 horas) 

● Integrais Duplas sobre Retângulos; 
●  Integrais Iteradas;  
● Integrais Duplas sobre Regiões Gerais;  
● Integrais em Coordenadas Polares. 

Semana 6: Integrais Triplas (10 horas). 

●  Integrais Triplas em Coordenadas Cartesianas;  
● Integrais Triplas em Coordenadas Cilíndricas; 
●  Integrais Triplas em Coordenadas Esféricas. 

Módulo IV - Cálculo Vetorial 

Professor responsável: Diego Mano Otero 

Este módulo será realizado do dia  8/9/2020  ao dia  21/09/2020. Ele corresponderá a uma 
carga horária de 20 horas e contemplará os seguintes tópicos programáticos: 

Semana 7: Integrais de linha e o teorema de Green (10 horas) 

● Campos de vetores; 
● Integrais de linhas no plano e no espaço; 
● Teorema fundamental das integrais de linha e campos conservativos; 
● Teorema de Green. 



Semana 8: Integrais de superfície e os teoremas de Stokes e Gauss (10 horas) 

● Rotacional e divergente; 
● Superfícies paramétricas e cálculo de suas áreas; 
● Integrais de superfícies; 
● Teorema de Stokes; 
● Teorema de Gauss. 

Módulo V - Revisão/Modelagem/Aplicações  e Exame Final 

Professores responsáveis: Carlos Eduardo Durán Fernández - cduran@ufpr.br, Cleber de 
Medeira - clebermedeira@ufpr.br, Diego Mano Otero - otero.ufpr@gmail.com , Elizabeth 
Wegner Karas - ewkaras@ufpr.br,  Lucelina Batista dos Santos - lucelina@ufpr.br ,Paula 
Rogeria Lima Couto - paulacouto@ufpr.br . 

Este módulo será realizado do dia  22/9/2020  ao dia  25/09/2020. Ele corresponderá a uma 
carga horária de 8 horas.  

Semana 9 

● Revisão dos tópicos anteriores ou Modelagem e aplicações 
● Exame Final da disciplina 

Contatos dos Docentes Responsáveis 

Carlos Eduardo Durán Fernández - cduran@ufpr.br 

 Cleber de Medeira - clebermedeira@ufpr.br 

Diego Mano Otero - otero.ufpr@gmail.com 

Elizabeth Wegner Karas - ewkaras@ufpr.br 

Lucelina Batista dos Santos - lucelina@ufpr.br  

Paula Rogeria Lima Couto - paulacouto@ufpr.br 

Número de vagas na turma da disciplina 

Serão aceitos até 240 alunos na turma. 

Quadro de horário com as atividades síncronas 

 

Data da atividade síncrona Horário Professores responsáveis 

27/07 13:30 h às 15:30 h Carlos Eduardo Durán     
Fernández, Cleber de Medeira,       
Diego Mano Otero, Elizabeth       
Wegner Karas, Lucelina Batista       
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dos Santos, Paula Rogeria       
Lima Couto 

31/07 13:30 h às 15:30 h Paula Rogeria Lima Couto,       
Cleber de Medeira 

07/08 13:30 h às 15:30 h Paula Rogeria Lima Couto,       
Cleber de Medeira 

14/08 13:30 h às 15:30 h Carlos Eduardo Durán     
Fernández, Cleber de Medeira 

21/08 13:30 h às 15:30 h Carlos Eduardo Durán     
Fernández, Cleber de Medeira 

28/08 13:30 h às 15:30 h Lucelina Batista dos Santos,       
Cleber de Medeira 

04/09 13:30 h às 15:30 h Lucelina Batista dos Santos,       
Cleber de Medeira 

11/09 13:30 h às 15:30 h Diego Mano Otero, Cleber de         
Medeira 

18/09 13:30 h às 15:30 h Diego Mano Otero, Cleber de         
Medeira 

 
 

 


