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1  

código 

Code 

MAC2166 
PROGRAMA COMPLETO DE DISCIPLINA 

Complete Discipline Program 

Ano 

Year 2014 

 

2  Nome da Disciplina Introdução à Computação / Introduction to Computing 

3  Créditos / Credits 
  4 Aula / Lessons    (1 crédito = 15 h) 

0 Trabalho / Assignment    (1 crédito = 30 h) 

4  Vagas / Places 
850 Alunos regulares / Regular students 

5 Alunos especiais / Special regime students 

5  Duração / Duration 15 (semanas / weeks) 

6  Tipo / Type  Anual / Annual  Semestral  Quadrimestral / 4-month 

7  Estágio / Training 0 (horas / hous) – referente aos cursos quadrimestrais 

8  Objetivos / Goals 

Familiarizar os alunos com os conceitos básicos da elaboração de programas de computadores através de uma linguagem de 

programação. 

To familiarize the students with the basic concepts of drafting programs of computers through a programming language. 

9  Responsável / Person in charge (fornecer número funcional e nome) 

No  Nome  

10  Cursos atendidos / Courses served  (fornecer código e nome – um curso por linha) 

3011 Engenharia- Habilitação: Engenharia - Ciclo Básico 

Engineering – Program: Engineering – Basic Cycle  

11  Programa  (preenchimento obrigatório da versão em inglês) 

1. Breve história da computação; 2. Noções de organização e funcionamento de computadores e  programas; 3. Conceitos de 

linguagens de programação:  3.1 Entrada e Saída,  3.2 Comandos de atribuição, seleção e repetição,  3.3 Expressões 

aritméticas, lógicas e relacionais,  3.4 Tipos de dados escalares e estruturados; 4. Modularização de programas: 4.1 funções e 

procedimentos,  4.2 passagem de parâmetros,  4.3 escopo de identificadores, 5. Prática de programação por meio de resolução 

de problemas, desenvolvimento de algoritmos, e teste e  depuração de programas 

      Syllabus 

1. Brief history of computing 2. Notions of organization and operation of computers and programs 3. Concepts of 

programming languages: 3.1 Input and Output 3.2 Commands of allocation, selection and repetition 3.3 arithmetic, logical 

and relational expressions 3.4 Types of scalar and structured data 4. Modularization of programs: 4.1 functions and 

procedures 4.2 parameter passing 4.3 scope of identifiers 5. Programming practice by means of resolution of problems, 

algorithm development, testing and debugging of programs 

12  Programa resumido / Abstract (max. 1000 caracteres)  -  

Noções de organização e funcionamento de computadores e programas de computador; conceitos de linguagem de 

programação; prática de programação, teste e depuração de programas. 

 

Notions of organization and operation of computers and computer programs; concepts of programming language; 

programming practice, testing and debugging of programs. 

13  Método de avaliação / Evaluation method 

Média ponderada de provas e exercícios. 

Average of grades of examinations and exercises 

14  Critério de avaliação / Criterion for approval 

A média geral tem que ser maior ou igual a 5 para aprovação. 

The overall passing grade must be greater than or equal to 5. 

15  Normas de recuperação / Norms for remedial work 

1 (uma) prova de recuperação. A a nova  média geral consiste de uma média ponderada entre a média  geral e uma prova de 

recuperação 

 

One written examination. The new overall grade consists of a weighted average of the old grade and the written examintaion. 

16  Bibliografia / Bibliography 

B. Miller, D. Ranum, J. Elkner, P. Wentworth,  A.B. Downey, C. Meyers, D. Mitchell, "How to Think Like a Computer 

Scientist: Interactive Edition", http://interactivepython.org/ 

C.H. Morimoto, R.F. Hashimoto, "Introdução a Ciência da Computação em C", Publicação do Departamento de Ciência da 

Computação, IME-USP, 2012 

B.W. Kernighan, D.M. Ritchie, "A Linguagem de Programação C, padrão ANSI", Campus, 1989. 

A.B. Downey, "Think Python: How to Think Like a Computer Scientist",  O'Reilly, 2012. 

 

 

Formatado: Fonte: 9 pt, Português
(Brasil)
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1  código 

code MAT2453 
PROGRAMA COMPLETO DE DISCIPLINA 

Complete Discipline Program 

Ano 

Year 
2014 

 

2  Nome da Disciplina Cálculo Diferencial e Integral I / Differential and Integral Calculus I 

3  Créditos / Credits 
  6 Aula / Lessons    (1 crédito = 15 h) 

0 Trabalho / Assignment    (1 crédito = 30 h) 

4  Vagas / Places 
850 Alunos regulares / Regular students 

5 Alunos especiais / Special regime students 

5  Duração / Duration 15 (semanas / weeks) 

6  Tipo / Type  Anual / Annual  Semestral  Quadrimestral / 4-month 

7  Estágio / Training 0 (horas / hous) – referente aos cursos quadrimestrais 

8  Objetivos / Goals 
Familiarizar o aluno com as noções de limite, derivada e integral de funções de uma variável, destacando 

aspectos geométricos e interpretações físicas. 

Familiarize the student with the concepts of limits, derivative and integral of functions of one variable, 

emphasizing geometrical aspects and physical interpretations. 

9  Responsável / Person in charge (fornecer número funcional e nome) 

N
o
  Nome  

10  Cursos atendidos / Courses served  (fornecer código e nome – um curso por linha) 

3011 Engenharia- Habilitação: Engenharia - Ciclo Básico 

Engineering – Program: Engineering – Basic Cycle  

11  Programa  (preenchimento obrigatório da versão em inglês) 

Funções trigonométricas. Funções exponenciais. Função composta e função inversa. Limites: noção intuitiva, 

propriedades algébricas. Teorema do Confronto. Continuidade. Derivadas: definição, interpretações geométrica e 

física. Regras de derivação, regra de cadeia, derivada da função inversa e derivação implícita. Aplicações. 

Teorema do valor médio e consequências. Regras de L'Hospital. Gráficos. Resolução de problemas de Máximos 

e Mínimos. Integral de Riemann. Técnicas de integração. Aplicações: cálculos de volumes de revolução, 

comprimento de curvas. Fórmula de Taylor.  

      Syllabus 
Trigometric functions. Exponential functions. Composite and inverse functions. Limits: intuitive concept, 

algebraic properties. Squeeze Theorem. Continuity. Derivatives: definition, geometric and physical 

interpretations. Derivation rules, Chain Rule, derivative of  the inverse and implicit functions. Applications. 

Mean Value Theorem and consequences. Graphics.  Maximum-Minimum problems. The Riemann Integral. 

Integration techniques. Applications:computation of volumes of solids of revolution, length of curves. Taylor´s 

Formula. 

12  Programa resumido / Abstract (max. 1000 caracteres)   
Funções trigonométricas. e exponenciais. Limites, derivadas e aplicações. Gráficos e resolução de problemas de 

Máximos e Mínimos. Técnicas de integração e aplicações. Fórmula de Taylor.  

Trigometric and exponential functions. Limits, derivatives and applications. Graphics and Maximum-Minimum 

problems.  Integration techniques and applications. Taylor´s Formula. 

13  Método de avaliação / Evaluation method 

Média ponderada de provas e exercícios. 

Average of grades of examinations and exercises 

14  Critério de avaliação / Criterion for approval 
A média geral tem que ser maior ou igual a 5 para aprovação. 

The overall passing grade must be greater than or equal to 5. 

15  Normas de recuperação / Norms for remedial work 
1 (uma) prova de recuperação. 

One written examination. 

16  Bibliografia / Bibliography 
1.  J. STEWART, Cálculo, Vol. I, 6ª edição, Cengage Learning Edições Ltda, 2010. 

2. H. GUIDORIZZI, Um curso de Cálculo, Vol. I, Livros Técnicos e Científicos, 5a edição, 2001.  
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1  

código 

code 

IFXXXX1 
PROGRAMA COMPLETO DE DISCIPLINA 

Complete Discipline Program 

Ano 

Year 2014 

 

2  Nome da Disciplina Física Experimental / Experimental Physics 

3  Créditos / Credits 
  3 Aula / Lessons    (1 crédito = 15 h) 

0 Trabalho / Assignment    (1 crédito = 30 h) 

4  Vagas / Places 
850 Alunos regulares / Regular students 

5 Alunos especiais / Special regime students 

5  Duração / Duration 15 (semanas / weeks) 

6  Tipo / Type  Anual / Annual  Semestral  Quadrimestral / 4-month 

7  Estágio / Training 0 (horas / hous) – referente aos cursos quadrimestrais 

8  Objetivos / Goals 

Disciplina experimental de física básica que aplica os conhecimentos de física exigidos no vestibular. Visa discutir o 

significado de uma lei física e de seu caráter aproximado, do papel da experiência como fonte inspiradora freqüente e como 

teste final obrigatório de uma lei física e da expressão matemática com que se apresentam estas leis. Estimula a aplicação 

sistemática dos "métodos matemáticos" na formulação e na aplicação das leis físicas a problemas específicos, procurando 

fazer uma transcrição de uma situação física descrita por meio de palavras convencionais em uma linguagem matemática e, 

após equacionar o problema, resolvê-lo por método algébrico ou gráfico.  

 

Experimental course on basic physics that applies the knowledge of physics required on the entrance exam for the university. 

Aims to discuss the meaning of a physical law and its approximate character, the role of experimentation asa  source of 

inspiration and asmandatory test for a physical law andits mathematical formulation. Stimulates the systematic application 

of "mathematical methods" in the formulation and application of physical laws to specific problems, trying to make a 

transcription of a physical situation described by means of conventional words in a language of mathematics and, after 

defining the problem, solve it by algebraic or graphic methods. 

9  Responsável / Person in charge (fornecer número funcional e nome) 

No  Nome  

10  Cursos atendidos / Courses served  (fornecer código e nome – um curso por linha) 

3011 Engenharia- Habilitação: Engenharia - Ciclo Básico 

Engineering – Program: Engineering – Basic Cycle  

11  Programa  (preenchimento obrigatório da versão em inglês) 

Consta de um conjunto de experiências escolhidas em função dos objetivos gerais do curso, e que não exijam conhecimento 

de Física mais profundo que o exigido no concurso vestibular. Experiências: Introdução às medidas (passos iniciais). Forças 

Centrais (reforça vetores em Álgebra Linear I). Ponte de Treliças (com base do Ensino Médio). Elementos Resistivos 

Lineares e não lineares (com base do Ensino Médio/estilo técnico). Osciloscópio: carga e descarga de um capacitor (com 

base do Ensino Médio Médio/estilo técnico). Óptica: Laser, Difração em fenda simples e dupla. (com base do Ensino 

Médio/operações de seno e cosseno) 

      Syllabus 

Consists of a set of experiments chosen on the basis of general objectives of the course, and that do not require knowledge of 

physics more profound than required in the entrance exam for university. Experiments: Introduction to measurement. Central 

Forces (reinforces vector analysis). Bridge Truss (on the basis of Secondary Education). Linear and non-linear resistive 

elements (on the basis of the Middle School/technical style). Oscilloscope: charging and discharging of a capacitor (on the 

basis of the High School/Middle technical style). Optics: Laser and Diffraction in single and double slits. (On the basis of the 

Middle School/sine an cosine operations) 

12  Programa resumido / Abstract (max. 1000 caracteres)   

Conjunto de experimentos em física básica que visam interrogar o aluno a respeito do comportamento físico da natureza e 

como traduzi-lo por meio da matemática utilizando-se apenas dos conhecimentos do aluno até o vestibular. 

Set of experiments in basic physics that aim to question the student about the physical behavior of nature and how to describe 

it by means of mathematic language using only the knowledge of the student up to the entrance at university. 

13  Método de avaliação / Evaluation method 

Média ponderada de provas e exercícios. 

Average of grades of examinations and exercises 

14  Critério de avaliação / Criterion for approval 

A média geral tem que ser maior ou igual a 5 para aprovação. 

The overall passing grade must be greater than or equal to 5. 

15  Normas de recuperação / Norms for remedial work 

1 (uma) prova de recuperação. 

One written examination. 

16  Bibliografia / Bibliography 

Bibliografia??? 
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1  

código 

code 
PCC3100 

PROGRAMA COMPLETO DE DISCIPLINA 

Complete Discipline Program 

Ano 

Year 2014 

 

2  Nome da Disciplina Geometria e Representação Gráfica /  

3  Créditos / Credits 
  3 Aula / Lessons    (1 crédito = 15 h) 

1 Trabalho / Assignment    (1 crédito = 30 h) 

4  Vagas / Places 
850 Alunos regulares / Regular students 

5 Alunos especiais / Special regime students 

5  Duração / Duration 15 (semanas / weeks) 

6  Tipo / Type  Anual / Annual  Semestral  Quadrimestral / 4-month 

7  Estágio / Training 0 (horas / hous) – referente aos cursos quadrimestrais 

8  Objetivos / Goals 

Desenvolver conhecimentos e habilidades do aluno ligadas ao uso de ferramentas gráficas de Geometria (Geometrias 

Descritiva e Cotada) e modelagem geométrica tridimensional para representação e solução de problemas, além do domínio 

das linguagens e ferramentas gráficas da comunicação técnica. Fomentar a criatividade e o raciocínio. Incentivar e 

desenvolver a capacidade de trabalho em equipe. Desenvolver as expressões oral, escrita e gráfica. 

 

Development of student abilities regarding the application of the tools of Graphic Geometry (Descriptive and Elevation 

Geometry) and the tridimensional geometric modeling for representation and problem solving, as well as the mastering of 

the languages and tools related to technical graphics communication. Encourage creativity and reasoning. Incentive and 

development of team work. Development of verbal, written and graphic expressions. 

9  Responsável / Person in charge (fornecer número funcional e nome) 

No  Nome  

10  Cursos atendidos / Courses served  (fornecer código e nome – um curso por linha) 

3011 Engenharia- Habilitação: Engenharia - Ciclo Básico 

Engineering – Program: Engineering – Basic Cycle  

11  Programa  (preenchimento obrigatório da versão em inglês) 

Geometria Descritiva: Pontos e Retas; Geometria Descritiva: Planos; Geometria Descritiva: Solução de Problemas Espaciais; 

Vistas ortográficas principais: conceitos; Vistas ortográficas principais: geração de terceira vista; Geometria Descritiva: 

Métodos (Mudança de Planos de Projeção); Vistas ortográficas auxiliares primárias e secundárias; Perspectivas: Isométrica; 

Projeções Cotadas: Pontos, retas e planos; Projeções Cotadas: Superfícies complexas; Projeções Cotadas: Solução de 

Problemas Espaciais; Aplicações do modelo 3D.; Modelagem de sólidos: Paramétrica, primitivas e features; Modelagem de 

sólidos: Por restrições geométricas, sketch e varredura; Modelagem de sólidos: Construtive Solid Geometry; Modelagem de 

sólidos: Superfícies e interseção com sólidos; Assembly (vínculos e montagens); Geração de vistas e perspectivas. 

      Syllabus 

Descriptive Geometry: points, lines and planes; Descriptive Geometry: planes; Solving Spatial Problems with Descriptive 

Geometry; Multiview Drawing: concepts; Multiview Drawing: third view from existing views; Descriptive Geometry: 

methods; Auxiliary Views; Axonometric Projections; Elevation Geometry: points, lines and planes; Elevation Geometry: 

complex surfaces; Solving Spatial Problems with Elevation Geometry; Applications of 3D modeling; Solid modeling: 

parametric modeling, primitives, features; Solid modeling: constraint-based modeling, sketch, sweeping; Solid modeling: 

construtive Solid Geometry; Solid modeling: surfaces and intersections with solids; Assembly; Drafting 

12  Programa resumido / Abstract (max. 1000 caracteres)   

1. Geometria Descritiva. 2. Projeções Cotadas. 3. Superfícies Topográficas. 4. Modelamento 3D. 5. Perspectivas. 6. Vistas 

Ortográficas 

1. Descriptive Geometry. 2. Elevation Geometry. 3. Topographic Surfaces. 4. 3D Modeling. 5. Perspective drawings. 6. 

Multiview Drawing. 

13  Método de avaliação / Evaluation method 

Provas, exercícios e projeto. 

Tests, exercises and design project. 

14  Critério de avaliação / Criterion for approval 

A média geral tem que ser maior ou igual a 5 para aprovação. 

The overall passing grade must be greater than or equal to 5. 

15  Normas de recuperação / Norms for remedial work 

1 (uma) prova de recuperação. 

One written examination. 

16  Bibliografia / Bibliography 

1. EQUIPE DE PROFESSORES, Apostila de PCC2121,  edição 2012.  

2. EQUIPE DE PROFESSORES, Apostila de PCC2122,  edição 2012. 

3. LANDI, F. R. et al., Desenho, v.1-3, Apostila, São Paulo: PCC/EPUSP, 1991.  

4. RANGEL, A. P., Projeções Cotadas, Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos,1979.  

5. MACHADO, A., Geometria Descritiva, 24a. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1974. 

6. GIESECKE, et al., Comunicação Gráfica Moderna, 1ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2002, 526 p. 
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1  

código 

code 
MAT2457 

PROGRAMA COMPLETO DE DISCIPLINA 

Complete Discipline Program 

Ano 

Year 2014 

 

2  Nome da Disciplina Álgebra Linear I / Linear Algebra I 

3  Créditos / Credits 
  4 Aula / Lessons    (1 crédito = 15 h) 

0 Trabalho / Assignment    (1 crédito = 30 h) 

4  Vagas / Places 
850 Alunos regulares / Regular students 

5 Alunos especiais / Special regime students 

5  Duração / Duration 15 (semanas / weeks) 

6  Tipo / Type  Anual / Annual  Semestral  Quadrimestral / 4-month 

7  Estágio / Training 0 (horas / hous) – referente aos cursos quadrimestrais 

8  Objetivos / Goals 

Apresentar o método de escalonamento e suas aplicações para a resolução de sistemas lineares, ensinar as leis básicas do 

cálculo vetorial, estudar geometria analítica em dimensão 3 e introduzir as transformações lineares de Rn em Rm . Mostrar 

como os métodos de Algebra Linear são importantes para a área de engenharia, com aplicações interessantes e motivadoras. 

 
Present the method of reduction and its applications to the resolution of linear systems, teach the basic laws of vector 

calculation, studying analytical geometry in 3 dimensions and introduce the linear transformations of Rn in Rm . Show how 

the methods of Linear Algebra are important for the engineering area, with interesting and motivating applications 

9  Responsável / Person in charge (fornecer número funcional e nome) 

No  Nome  

10  Cursos atendidos / Courses served  (fornecer código e nome – um curso por linha) 

3011 Engenharia- Habilitação: Engenharia - Ciclo Básico 

Engineering – Program: Engineering – Basic Cycle  

11  Programa  (preenchimento obrigatório da versão em inglês) 

1) Sistemas de Equações Lineares e matrizes: Matrizes e operações matriciais; inversas e propriedades algébricas das 

matrizes;  um método para encontrar a inversa de uma matriz;  aplicações dos sistemas lineares. 2) Determinantes: expansão 

em cofatores; cálculo por meio de redução por linhas; propriedades dos determinantes. 3) Espaços vetoriais Euclidianos: 

vetores ; norma, produto escalar; ortogonalidade; produto vetorial; produto misto; aplicações. 4) A geometria dos sistemas 

lineares: equações da reta no espaço e posições relativas entre retas; equações do plano e posições relativas entre planos e 

entre planos e retas; distâncias: de ponto a ponto, de ponto a reta, de ponto a plano, entre retas, entre planos e entre retas e 

planos; aplicações. 5) Transformações matriciais de Rn em Rm; a geometria de operadores matriciais de R2; autovalores e 

autovetores de matrizes; diagonalização de matrizes; aplicações. 

      Syllabus 

1) Systems of linear equation and, matrices:, Matrices and matrix operations; inverse and algebraic properties of matrices;  

a method for finding the inverse of a matrix; applications of linear systems. 2) Determinants: expansion in cofactors; 

calculating by means of reduction by lines; properties of determinants. 3) Euclidian vector spaces: vectors; norm, dot 

product; orthogonality; vector product; mixed product; applications. 4) The geometry of linear systems: equations for 

straight lines in space and relative positions between straight lines; equations of the plane and relative positions between 

planes and between planes and straight lines; distances: point to point, point-to-straight line, point-to-plane, between 

straight lines, between planes and between straight lines and planes; applications. 5) Matrix Transformations of Rn in Rm; 

the geometry of R2 matrix operators; eigenvalues and eigenvectors of matrices; diagonalization of matrices; applications. 

12  Programa resumido / Abstract (max. 1000 caracteres)   

Sistemas de equações lineares e matrizes e determinantes. Espaços vetoriais Euclidianos e a geometria dos sistemas lineares. 

Transformações matriciais de Rn em Rm; a geometria de operadores matriciais de R2; autovalores e autovetores de matrizes; 

diagonalização de matrizes; aplicações. 

Systems of linear equations, matrices and determinants. Euclidean vectorial spaces and the geometry of linear systems. 

Matrix Transformations of Rn in Rm; the geometry of matrix operators in R2; eigenvalues and eigenvectors of matrices; 

diagonalization of arrays; applications. 

13  Método de avaliação / Evaluation method 

Média ponderada de provas e exercícios. 

Average of grades of examinations and exercises 

14  Critério de avaliação / Criterion for approval 

A média geral tem que ser maior ou igual a 5 para aprovação. 

The overall passing grade must be greater than or equal to 5. 

15  Normas de recuperação / Norms for remedial work 

1 (uma) prova de recuperação. 

One written examination. 

16  Bibliografia / Bibliography 

1-Algebra linear com Aplicações, Howard Anton e Chris Rorres décima edição. Bookman, 2012.  

2-Algebra Linear, David Poole, Thomson. 

3-Geometria Analítica: Um Tratamento Vetorial,I. Camargo, P. Boulos, 3a.edição, Ed. Prentice Hall, 2005.  

4-Álgebra Linear com Aplicações, C. C. Callioli, H. Domingues, R. C. F. Costa, Ed. Atual, 6a.edição reformulada, 1998.  

5-Álgebra Linear e suas Aplicações, G. Strang,  Ed. Cengage Learning, 4a.edição, 2010. 
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1  código 
code MAT2454 

PROGRAMA COMPLETO DE DISCIPLINA 

Complete Discipline Program 

Ano 

Year 
2014 

 

2  Nome da Disciplina Cálculo Diferencial e Integral II / Differential and Integral Calculus II 

3  Créditos / Credits 
  4 Aula / Lessons    (1 crédito = 15 h) 

0 Trabalho / Assignment    (1 crédito = 30 h) 

4  Vagas / Places 
850 Alunos regulares / Regular students 

5 Alunos especiais / Special regime students 

5  Duração / Duration 15 (semanas / weeks) 

6  Tipo / Type  Anual / Annual  Semestral  Quadrimestral / 4-month 

7  Estágio / Training 0 (horas / hous) – referente aos cursos quadrimestrais 

8  Objetivos / Goals 
Aprimorar o conhecimento e as habilidades dos alunos introduzindo o cálculo diferencial de funções de duas ou 

mais variáveis. 

Enhance the knowledge and the abilities of the students introducing differential calculus for functions of two or 

more variables 

9  Responsável / Person in charge (fornecer número funcional e nome) 

N
o
  Nome  

10  Cursos atendidos / Courses served  (fornecer código e nome – um curso por linha) 

3011 Engenharia- Habilitação: Engenharia - Ciclo Básico 

Engineering – Program: Engineering – Basic Cycle  

11  Programa  (preenchimento obrigatório da versão em inglês) 

Funções de duas ou mais variáveis: limites, continuidade, diferenciabilidade. ; Gradiente; Regra da cadeia; 

Teorema do Valor Médio; Derivadas de ordem superior; Teorema de Schwarz (enunciado); Fórmula de Taylor; 

Máximos e Mínimos; Multiplicadores de Lagrange.  

      Syllabus 
Functions of two or more variables: limits, continuity, diferentiability; Gradient; Chain Rule; Mean Value 

Theorem;Higher ordederivatives;  Schwarz’s Theorem (statement); Taylor´s Formula; Maximum and Minimum; 

Lagrange multipliers. 

12  Programa resumido / Abstract (max. 1000 caracteres)   
Limites e derivadas de funções de duas ou mais variáveis; Teorema de Schwarz; Fórmula de Taylor; Máximos e 

Mínimos; Multiplicadores de Lagrange.  

Limits and derivatives of functions of two or more variables; Schwarz’sTheorem (statment); Taylor´s Formula; 

Maximum and Minimum; Lagrange multipliers. 

13  Método de avaliação / Evaluation method 
Média ponderada de provas e exercícios. 

Average of grades of examinations and exercises 

14  Critério de avaliação / Criterion for approval 
A média geral tem que ser maior ou igual a 5 para aprovação. 

The overall passing grade must be greater than or equal to 5. 

15  Normas de recuperação / Norms for remedial work 
1 (uma) prova de recuperação. 

One written examination. 

16  Bibliografia / Bibliography 
 

1. H. Guidorizzi, UM CURSO DE CÁLCULO, volume II, Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 1965  

2. J. STEWART, Cálculo, Vol. II, 6ª edição, Cengage Learning Edições Ltda, 2010. 

 

 



ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

7/9  Anexo D  

 

1  

código 

code 
PME3100 

PROGRAMA COMPLETO DE DISCIPLINA 

Complete Discipline Program 

Ano 

Year 2014 

 

2  Nome da Disciplina Mecânica I / Mechanics I 

3  Créditos / Credits 
  6 Aula / Lessons    (1 crédito = 15 h) 

0 Trabalho / Assignment    (1 crédito = 30 h) 

4  Vagas / Places 
750? Alunos regulares / Regular students 

5 Alunos especiais / Special regime students 

5  Duração / Duration 15 (semanas / weeks) 

6  Tipo / Type  Anual / Annual  Semestral  Quadrimestral / 4-month 

7  Estágio / Training 0 (horas / hous) – referente aos cursos quadrimestrais 

8  Objetivos / Goals 

Revisar conceitos de mecânica clássica e desenvolver a compreensão da mecânica de corpos rígidos, com ênfase na 

cinemática e dinâmica de corpos rígidos. 

To review concepts of classical mechanics and to develop an understanding of the mechanics of rigid body motion with 

emphasis on kinematics and dynamics of rigid bodies. 

9  Responsável / Person in charge (fornecer número funcional e nome) 

No  Nome  

10  Cursos atendidos / Courses served  (fornecer código e nome – um curso por linha) 

3011 Engenharia- Habilitação: Engenharia - Ciclo Básico 

Engineering – Program: Engineering – Basic Cycle  

11  Programa  (preenchimento obrigatório da versão em inglês) 

1. Sistemas de forças e momentos: resultante e momentos, sistemas equivalentes; 2. Estática em duas e três dimensões; 3. 

Cinemática do ponto; 4. Dinâmica do ponto; 5. Cinemática de corpos rígidos: campos de velocidades e acelerações e 

composição de movimentos; 6. Dinâmica de corpos rígidos: distribuição de massa, teorema do movimento do baricentro, 

momento angular e teorema do momento angular, energia cinética e teorema da energia cinética. 

      Syllabus 

1. Systems of forces and moments: resultant forces and moments, equivalent systems; 2. Statics in two and three dimensions; 

3. Kinematics of particles; 4. Dynamics of particles; 5 Kinematics of rigid bodies: velocity and acceleration fields, moving 

reference frames; 6. Dynamics of rigid bodies: mass distribution, center of mass theorem, angular momentum, angular 

momentum theorem, kinetic energy and kinetic energy theorem. 

12  Programa resumido / Abstract (max. 1000 caracteres)   

1. Sistemas de forças e momentos; 2. Estática elementar;, 3. Cinemática e dinâmica do ponto; 4. Cinemática e dinâmica de 

corpos rígidos. 

1. Systems of forces and moments; 2. Elemental statics; 3. Kinematics and dynamics of particles; 5 Kinematics da Dynamics 

of rigid bodies. 

13  Método de avaliação / Evaluation method 

Média ponderada de provas e exercícios. 

Average of grades of examinations and exercises 

14  Critério de avaliação / Criterion for approval 

A média geral tem que ser maior ou igual a 5 para aprovação. 

The overall passing grade must be greater than or equal to 5. 

15  Normas de recuperação / Norms for remedial work 

1 (uma) prova de recuperação. 

One written examination. 

16  Bibliografia / Bibliography 

Livro texto:  

1. França, L. F. Matsumura, A. Z. Mecânica Geral 3ª Edição Revisada e Ampliada.Edgard Blücher, 2011, 316 p. 

2. Beer, F. P. Jonhston, E. R. Eisenberg, E. R., Mecânica Vetorial para Engenheiros - Estática, 7ª Edição, McGraw-Hill, São 

Paulo, 2006, 621 p.  

3. Beer, F. P. Jonhston, E. R. Clausen, W. E., Mecânica Vetorial para Engenheiros - Dinâmica, 7ª Edição, McGraw-Hill, São 

Paulo, 2006, 1355 p. 

Leitura Complementar:  

4) Tenenbaum, R. A. Dinâmica Aplicada. Manole, 2006, 792 p. 

5) Giacaglia, G. E. , Mecânica Geral, Editora Campus, Rio de Janeiro, 1982.  

6) Boulos, P. Zagottis, D. Mecânica e Cálculo: um Curso Integrado, Volume 1, Editora Edgard Blucher, São Paulo, 1991. 
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1  código 

code IFXXXX2 
PROGRAMA COMPLETO DE DISCIPLINA 

Complete Discipline Program 

Ano 

Year 
2014 

 

2  Nome da Disciplina Física II / Physics II 

3  Créditos / Credits 
  2 Aula / Lessons    (1 crédito = 15 h) 

0 Trabalho / Assignment    (1 crédito = 30 h) 

4  Vagas / Places 
850 Alunos regulares / Regular students 

5 Alunos especiais / Special regime students 

5  Duração / Duration 15 (semanas / weeks) 

6  Tipo / Type  Anual / Annual  Semestral  Quadrimestral / 4-month 

7  Estágio / Training 0 (horas / hous) – referente aos cursos quadrimestrais 

8  Objetivos / Goals 
Descrição de fenômenos oscilatórios em Física como também o aspecto matemático, essencial para uma 

compreensão mais profunda desses próprios fenômenos. Também visa incentivar a capacidade crítica e analítica 

do estudante, com o intuito de estabelecer relações com fenômenos similares nas diversas áreas do 

conhecimento. A disciplina enriquece a capacidade do estudante de resolver problemas, estimulando-os a buscar 

soluções inovadoras. 

This course introduces the student to the Physics of oscillatory motion and waves. It emphasizes both the 

physical description of oscillatory phenomena in Physics as well as the mathematical aspect, which is essential 

for a deeper understanding of these phenomena. It also fosters analytical and critical thinking, allowing the 

student to establish connections with other areas of knowledge. The course aims to improve the student's 

problem-solving skills, estimulating them in a search for innovative solutions. 

9  Responsável / Person in charge (fornecer número funcional e nome) 

N
o
  Nome  

10  Cursos atendidos / Courses served  (fornecer código e nome – um curso por linha) 

3011 Engenharia- Habilitação: Engenharia - Ciclo Básico 

Engineering – Program: Engineering – Basic Cycle  

11  Programa  (preenchimento obrigatório da versão em inglês) 

Movimento oscilatório, movimento harmônico simples, pêndulo simples, pêndulo físico; Oscilações 

amortecidas, Oscilações forçadas e ressonância. Movimento ondulatório, ondas harmônicas, ondas mecânicas em 

um meio material; Interferência de ondas, princípio de superposição, batimentos; Ondas estacionárias, modos 

normais de vibração; Ondas sonoras, modos normais em ondas sonoras, acústica, sons musicais, efeito Doppler, 

Cone de Mach. 

      Syllabus 
Oscillations, simple harmonic motion, simple pendulum, physical pendulum; damped harmonic oscillations, 

driven harmonic oscillations and resonance. Wave-like motion, harmonic waves, mechanical waves in 

materials; wave interference, superposition principle, beat tones; stationary waves, normal modes of vibration, 

sound waves, normal modes in sound waves, acoustics, musical sounds, Doppler effect, Mach Cone. 

12  Programa resumido / Abstract (max. 1000 caracteres)   
Oscilações (amortecidas e forçadas), resonância, movimento ondulatório, vibrações e ondas sonoras 

Oscillations (damped and driven), resonance, waves, vibrations and sound waves 

13  Método de avaliação / Evaluation method 

Média ponderada de provas e exercícios. 

Average of grades of examinations and exercises 

14  Critério de avaliação / Criterion for approval 
A média geral tem que ser maior ou igual a 5 para aprovação. 

The overall passing grade must be greater than or equal to 5. 

15  Normas de recuperação / Norms for remedial work 
1 (uma) prova de recuperação. 

One written examination. 

16  Bibliografia / Bibliography 
1- "Sears & Zemansky vol 2: "Termodinânica e Ondas"", H. D. Young e R. A. Freedman (Ed. Pearson) 

2- “Curso de Física Básica, vol. 2 - ”, H. Moisés Nussenzveig (Ed. Edgard Blücher) 
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1  

código 

code 

MAT2458 
PROGRAMA COMPLETO DE DISCIPLINA 

Complete Discipline Program 

Ano 

Year 2014 

 

2  Nome da Disciplina Álgebra Linear II / Linear Algebra II 

3  Créditos / Credits 
  4 Aula / Lessons    (1 crédito = 15 h) 

0 Trabalho / Assignment    (1 crédito = 30 h) 

4  Vagas / Places 
850 Alunos regulares / Regular students 

5 Alunos especiais / Special regime students 

5  Duração / Duration 15 (semanas / weeks) 

6  Tipo / Type  Anual / Annual  Semestral  Quadrimestral / 4-month 

7  Estágio / Training 0 (horas / hous) – referente aos cursos quadrimestrais 

8  Objetivos / Goals 

Introdução de espaços vetoriais com produto interno, transformações lineares, autovalores e autovetores e diagonalização de 

operadores. Mostrar como os métodos destes tópicos da Algebra Linear são importantes para a área de engenharia, com 

aplicações interessantes e motivadoras. 

Introduction of vector spaces with internal product, linear transformations, eigenvalues and eigenvectors and 

diagonalization of operators. Show how the methods of Linear Algebra are important for the engineering area, with 

interesting and motivating applications. 

9  Responsável / Person in charge (fornecer número funcional e nome) 

No  Nome  

10  Cursos atendidos / Courses served  (fornecer código e nome – um curso por linha) 

3011 Engenharia- Habilitação: Engenharia - Ciclo Básico 

Engineering – Program: Engineering – Basic Cycle  

11  Programa  (preenchimento obrigatório da versão em inglês) 

1) Espaços vetorias reais; subespaços; indepêndencia linear; coordenadas e base; dimensão; soma e intersecção de 

subespaços; aplicações. 2) Espaços vetoriais com produto interno; ângulo e ortogonalidade; bases ortonormais; processo de 

Gram-Schmidt; projeção ortogonal; melhor aproximação; método dos mínimos quadrados; aplicações. 3) Transformações 

lineares arbitrárias; núcleo e imagem; isomorfismo; matriz de uma transformação linear; matriz da transformação composta; 

mudança de base; aplicações. 4) Autovalores e autovetores; diagonalização de operadores lineares arbitrários; aplicações. 5) 

Espaços vetoriais complexos; diagonalização sobre os complexos; sistemas de equações diferenciais de primeira ordem e 

outras aplicações. 

      Syllabus 

1) Real vector spaces; subspaces; linear independence; coordinates and basis; dimension; sum and intersection of 

subspaces; applications. 2) Vector spaces with dot product; angle and orthogonality; orthonormal  basis; process of 

orthogonalization of Gram-Schmidt ; orthogonal projection; best approximation; method of least squares; applications. 3) 

Linear transformations; kernel and image; isomorphism; matrix of a linear transformation; matrix of composition  of 

transformations; change of basis; applications. 4) Eigenvalues and eigenvectors; diagonalization of  linear operators; 

applications. 5) Complex vector spaces; diagonalization  over complex numbers;  applications. 

12  Programa resumido / Abstract (max. 1000 caracteres)   

Espaços vetoriais reais, espaços vetoriais com produto interno, transformações lineares arbitrárias, autovalores e autovetores, 

espaços vetoriais complexos. 

Real vectorial spaces, vector spaces with dot product,  linear transformations, eigenvalues and eigenvectors, complex vector 

spaces. 

13  Método de avaliação / Evaluation method 

Média ponderada de provas e exercícios. 

Average of grades of examinations and exercises 

14  Critério de avaliação / Criterion for approval 

A média geral tem que ser maior ou igual a 5 para aprovação. 

The overall passing grade must be greater than or equal to 5. 

15  Normas de recuperação / Norms for remedial work 

1 (uma) prova de recuperação. 

One written examination. 

16  Bibliografia / Bibliography 

1-Algebra linear com Aplicações, Howard Anton e Chris Rorres décima edição. Bookman, 2012.  

2-Algebra Linear, David Poole, Thomson. 

3-Álgebra Linear, M. Barone Júnior, 3a.edição, Publicações do IME-USP, 1988.  

4-Álgebra Linear com Aplicações, C. C. Callioli, H. Domingues, R. C. F. Costa, Ed. Atual, 6a.edição reformulada, 1998.  

5-Álgebra Linear e suas Aplicações, G. Strang,  Ed. Cengage Learning, 4a.edição, 2010. 

 


