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Escopo do curso MS211:  Introduzir os fundamentos dos métodos numéricos básicos 
utilizados na solução (tipicamente aproximada) de problemas matemáticos, algébricos e 
diferenciais, de caráter linear ou não linear, que aparecem comumente nas ciências puras 
e aplicadas e também nas engenharias. Em cálculo numérico pretende-se, ainda, analisar 
a influência dos erros introduzidos nas aproximações construtivas desses problemas bem 
como a implementação computacional eficiente dos respectivos métodos de aproximação. 
É válido enfatizar, ainda, que a formulação e/ou construção de tais métodos numéricos é  
baseada em resultados matemáticos sólidos e, portanto, não são dependentes de uma 
linguagem de programação particular.

É válido mencionar que em uma visão mais ampla, no contexto dos cursos de graduação, 
cálculo  numérico  pode ser  visto  como uma primeira  disciplina  que  abrange o  estudo 
qualitativo e quantitativo de soluções aproximadas via algoritmos numéricos (construtivos) 
para o tratamento de modelos matemáticos algébricos e diferenciais postos geralmente 
no  contínuo  que  surgem  praticamente  em  todas  as  áreas  do  conhecimento.  Desta 
maneira, o cálculo numérico também permite uma oportunidade de estabelecer conexões 
entre  os  aspectos  abstratos  do  rigor  matemático  e  suas  aplicações  com  respeito  à  
demanda da sociedade por soluções de desafios da vida cotidiana em seu curso natural.  
Do ponto de vista formal o cálculo numérico faz parte da análise numérica, no sentido 
amplo, que comumente está preocupada com a quantificação dos erros cometidos nas 
diversas etapas de aproximação, tais como arredondamento e truncamento, e também 
com  questões  mais  refinadas  no  escopo  dos  processos  de  aproximação,  como 
discretização e iteração, e principalmente, da taxa de convergência das sequências de 
soluções aproximadas para as soluções exatas (únicas) dos modelos matemáticos sob 
investigação.

Ementa:
1. Aritmética de Ponto Flutuante e Erros em Operações Numéricas.

2. Zeros reais de funçoes reais. Métodos: bissecção, Newton e secante.

3. Resolução  de  sistemas  lineares:  Métodos  diretos:  eliminação  de  Gauss  e 
fatoração/decomposição LU. Métodos iterativos: Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel.

4. Resolução de sistemas não lineares: método de Newton.

5. Resolução  numérica  de  equações  diferenciais  ordinárias.  Problemas  de  Valor 
Inicial: método de Euler, métodos de série de Taylor e de Runge–Kutta. Equações 
de ordem superior. Problemas de Valor de Contorno: método das diferenças finitas.

6. Ajuste de curvas pelo método dos quadrados mínimos.

7. Interpolação  polinomial.  Forma  de  Lagrange.  Estudo  do  erro  na  interpolação. 
Spline linear.

8. Integração numérica: fórmulas de Newton-Cotes e Quadratura Gaussiana. Estudo 
do erro na integração.

Para saber alguns antecedentes de cálculo numérico ver link http://history.siam.org/
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Observações:

( 1 ) Notas de aulas introdutórias e links no contexto do curso MS211 estarão indicados na página 
da disciplina para consulta  http://www.ime.unicamp.br/~ms211

( 2 ) Demais Informações sobre critério de avaliações, horários dos monitores PAD e PED 
e contato com os professores no IMECC, favor ver http://www.ime.unicamp.br/~ms211
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