
R1000 Métodos Matemáticos 
.............para o Estudo de Física 
 

Programa de Estudos  
 
Informações de Contato 
Docente: Vicente Barroso Junior 
Telefone: (22) 2622-9013 
Email: vicente.barroso@marinha.mil.br 
Docente:  Tânia 
Telefone: (22) 2622-9051 
Email: tania.ocimoto@marinha.mil.br  
 
Objetivos da Disciplina 
Nivelar com conhecimentos matemáticos básicos com foco nas aplicações na Física da 
Acústica Submarina. 
 
Descrição 
O curso visa rever tópicos introdutórios da Matemática, a fim de sedimentar os principais 
conceitos que o aluno será demandado nas disciplinas mais complexas que estarão por vir 
ao longo do presente curso de Mestrado. Os tópicos apresentados estão divididos que 
quatro grupos: Álgebra Linear, Cálculo Diferencial e Integral, Equações Diferenciais e Cálculo 
Vetorial. Álgebra Linear e Equações Diferenciais serão ministrados pela SC-NS Tânia, Cálculo 
Diferencial e Integral e Cálculo Vetorial serão ministrados pelo CF Barroso. 
 
Objetivos Quanto à Aprendizagem 
Ao completar esta disciplina com sucesso, o aluno será capaz de compreender e aplicar os 
conceitos fundamentais da Matemática nas áreas de Álgebra Linear, Cálculo Diferencial e 
Integral, Equações Diferenciais e Cálculo Vetorial com ênfase na Física básica da Acústica 
Submarina. 
 
Regras  
A fim de dirimir dúvidas, os docentes poderão ser encontrados no IEAPM ou no Prédio da 
Pós-Graduação mediante agendamento prévio por telefone ou via e-mail. 
 
Pré-requisitos 
Não há.  
 
Bibliografia e Livros de Apoio 
- Riley and Hobson, Foundation Mathematics for the Physical Sciences, Cambridge 
University Press, 2011; 
- Kreyszig, Erwin, Advanced Engineering Mathematics, 9th Ed. Jown Wiley & Sons, Inc.; e 
- notas de aula. 
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Política de Notas 
A disciplina será composta por 2 (duas) provas sem consulta valendo 10 pontos cada uma. A 
nota final será composta pela a média aritmética das notas obtidas. As listas de exercício 
não valerão nota. 
O aproveitamento do aluno será expresso mediante um dos seguintes conceitos: 
 
A (Excelente) equivale a 9,0 < = nota < =10,0; 
B (Bom) equivale a    7,0 <=  nota <9,0  ; 
C (Regular) equivale a  6,0  <=  nota < 7,0;  
D (Deficiente) equivale a nota <  6,0. 
 
Serão considerados aprovados os alunos avaliados com os conceitos "A", "B" ou "C" e com 
frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) na disciplina. 
 


