
  

                                              Funções   de   Várias   Variáveis   

                                              UFABC   -   1º   quadrimestre   de   2020  

                                              Prof.    Volodymyr   Tesko  

 
 

Turmas:    A3-Diurno,   A2-Noturno,   B1-Noturno   (São   Bernardo   do   Campo)  

Site   da   disciplina:     www.imath.kiev.ua/~tesko/abc/fvv-2020-1  

Grupo   no   Facebook:    https://web.facebook.com/groups/2619829881449272/?_rdc=1&_rdr   

 

Cronograma   aproximado   (ECE)  

Aula  Data   Conteúdo  Estratégias   didáticas  

 21/04   Feriado/tiradentes  Preparação   para   P1  

10  23/04  Revisão   para   P1.   Exemplos   diversos.  Notas   (PDF)   e   chat   

11  28/04   Prova   1   (P1)   

12  30/04  Derivadas   direcionais   e   Gradiente  Notas   (PDF)   e   chat   

13  05/05  Máximos   e   Mínimos.   Notas   (PDF)   e   chat   

14  07/05  Máximos   e   Mínimos.   Notas   (PDF)   e   chat   

15  12/05  Multiplicadores   de   Lagrange.  Notas   (PDF)   e   chat   

16  14/05  Integrais   duplas   sobre   retângulos.   Teorema  
de   Fubbini.  

Notas   (PDF)   e   chat   

17  19/05  Integrais   duplas   sobre   regiões   gerais.   
Mudança   de   variáveis   em   integrais   duplas.  

Notas   (PDF)   e   chat   

18  21/05  Mudança   de   variáveis   em   integrais   duplas.  Notas   (PDF)   e   chat   

19  26/05  Aplicações   das   integrais   duplas.  Notas   (PDF)   e   chat   

20  28/05  Integrais   triplas.  Notas   (PDF)   e   chat   

21  02/06  Revisão   para    P2.   Exemplos   diversos.  Notas   (PDF)   e   chat  

22  04/06  Prova   2   (P2)   

23   Prova   Substitutiva   (PSub)   

24   Prova   Recuperação   (REC)   

https://www.imath.kiev.ua/~tesko/abc/fvv-2020-1/
https://web.facebook.com/groups/2619829881449272/?_rdc=1&_rdr


As   estratégias   didáticas   (no   tempo   de   quarentena):  

● O   material   (notas   em   PDF)   sobre   o   conteúdo   de   cada   aula   será   disponibilizado   na  

minha   página     antes   de   aula.  

● Os   alunos   serão   atendidos   (dúvidas   sobre   conteúdos,   atividades   ou   outros  

esclarecimentos)   por   meio   do   chat   virtual.  

● Provas   serão   realizadas   das   seguintes   maneiras:   

- aluno   receberá   a   prova   na    minha   página    (através   um   php-script)   usando   seu  

número   UFABC   (de   modo   que   as   provas   serão   unicamente   determinadas   pelos  

números   UFABC).  

- depois   tem   90   minutos   para   resolver   e   30   minutos   para   fazer   foto   (ou   cópia)   e  

colocar   arquivos   no   Moodle/Tidia.  

*   Se   a   quarentena   for   cancelada,   retornaremos   às   atividades   normais.  

 

Leis:  

Todas   as   provas   devem   ser   escritas   com   uma   caneta.   Para   comunicar   comigo   alunos   devem  

usar   email   de   UFABC.   

 

Monitoria:   

Teremos   3   monitores   em   FVV   fazendo   atendimentos   assíncronos   pelo   Moodle   -   na   página   de  

monitorias   que   já   estava   funcionando   antes   do   recesso:   

https://moodle.ufabc.edu.br/course/view.php?id=110   

 

Critério   de   avaliação   e   recuperação:  

1. Teremos   quatro   provas:   P1,   P2.   PSub   e   REC.  

2. Todos   os   alunos   poderão   fazer   a   PSub   para   substituir   a   nota   da   P1   ou   P2.   A   nota   da   PSub  

substituirá   obrigatoriamente   a   menor   nota   das   provas   P1   e   P2.  

3. Média   das   duas   primeiras   provas:   

M=(P1+P2)/2.   

4. Média   final:  

  MF   =   M    —   se   o   aluno   não   fizer   a   REC,   

MF   =   (M   +   REC   )/2    —   se   o   aluno   fizer   a   REC.   

*Os   alunos   que   ficarem   com   conceito   D   ou   F   poderão   fazer   a   REC.  

 

Conceitos:   

A:   8,5   ≤   NF   ≤   10   

B:   7   ≤   NF   <   8,5   

C:   5,5   ≤   NF   <   7   

D:   4,5   ≤   NF   <   5,5   

F:   0   ≤   NF   <   4,5  
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