
Plano de desenvolvimento de disciplina
2S/2021

Professor responsável: João Vitor da Silva
Título da disciplina: Equações Diferenciais Parciais II
Sigla: MM635
Turma: A
Horário de oferecimento: 2ª e 4ª das 14:00 às 16:00

Aulas: As aulas teóricas serão realizadas pelo Google Meet no mesmo horário da disciplina (2ª e 4ª
das 14:00 às 16:00). O link para as aulas estarão disponíveis no Google Classroom de cada turma.
Serão também disponibilizados slides e anotações das aulas. 

Parte prática: As aulas práticas (de exercícios) serão lecionadas pelo Prof. da matéria em um dia e
horário a combinar com a turma (Preferencialmente 6ª das 14:00 às 16:00). Serão feitos exercícios
para  melhor  fixação da  matéria.  Serão propostos  listas  de  exercícios  e  trabalhos  (Teoremas  e
resultados relativos aos conteúdos da matéria) para que os alunos também possam apresentar em
aula e/ou subirem ao mural do Classroom da matéria, os quais terão peso de 20% da nota do
curso.

Atendimento: O atendimento aos alunos será feito pelo docente em horário combinado com a
turma e divulgado no Google Classroom. Sugerimos os horários posteriores a cada aula semanal,
bem como o horário de exercício para tais iterações. Recomendamos fortemente também que os
alunos  escrevam  para  o  professor  da  matéria  por  e-mail  em  caso  de  perguntas/dúvidas
relacionadas à matéria. Recomendamos também a criação de um grupo de Whatsapp ou Telegram
para interações do professor com os alunos da matéria e discussões relativas à mesma.  

Forma e critérios de avaliação: Serão aplicadas 3 avaliações ao longo do curso (P1, P2 e P3), com
pesos 2, 3 e 3 respectivamente. As listas de exercícios/trabalhos propostos terão peso 2  

O critério de aprovação será por conceito: 

Nota no intervalo [8.5,10]  Conceito A
Nota no intervalo [6.5,8.5) Conceito B
Nota no intervalo [5,6.5) Conceito C
Nota no intervalo [0,5) Conceito D

Observações - O link para a página da matéria com mais informações será disponibilizado no mural
do Classroom.

Outras referências:
1 G. Folland, Introduction to Partial Differential Equations;
2 H. Brezis, Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations;
3 J. Jost, Partial Differential Equations;
4 G. Folland, Real Analysis, modern techniques and their applications;
5 D. Gilbarg and N. Trudinger, Elliptic Partial Differential equations of Second Order.


