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Programa de Estudos  
 
Informações de Contato 
Professor: Leandro Calado  
Email: leandro_calado@hotmail.com  
 
Objetivos da Disciplina 
A disciplina tem como objetivo proporcionar ao aluno o conhecimento em ferramentas de 
física/matemática necessárias para o estudo de acústica submarina. 
 
Descrição 
A disciplina será baseada em aulas teóricas, experimentais e computacionais. Serão 
apresentados fenômenos físicos relacionados a acústica submarina, assim como suas 
soluções teóricas e computacionais. 
 
 
Ementa:  
Noções de algebra linear e sua aplicação computacional; Noções de mecânica clássica; 
Noções de ótica e ondulatória; Noções sobre cálculo diferencial e integral; Equações 
diferenciais ordinárias.  
 
Objetivos Quanto à Aprendizagem 
Ao completar esta disciplina com sucesso, o aluno será capaz de: 
- utilizar ferramentas matemáticas na resolução de problemas relacionados a acústica 
submarina; 
- utilizar ferramentas da física na resolução de problemas relacionados a acústica submarina 
- Desenvolver ferramentas computacionais para resolução de problemas de acústica 
submarina. 
 
Regras  
As listas deverão ser enviadas por e-mail, respeitando os prazos estipulados. A prova será 
presencial e marcada com antecedência. É desejável que o aluno utilize seu próprio 
computador. 
 
Pré-requisitos 
Sem pré-requisito. 
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Política de Notas 
Esta disciplina será composta por uma prova e listas de exercícios. As listas de exercício e a 
prova valerão 40% e 60% da nota final, respectivamente.  
 
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. 
 
 


