
MS211 CÁLCULO NUMÉRICO – 2S2013 – http://www.ime.unicamp.br/~ms211

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  e  de  Newton.  Estudo  do  erro  na 
interpolação. Spline linear.

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

Obs.: Veja  o  site  de  Cálculo  Numérico  em  http://www.ime.unicamp.br/~ms211 para 
informações sobre a bibliografia do curso e livros disponíveis na biblioteca do IMECC . 
Notas  de  aulas  introdutórias  e  links  no  contexto  do  curso  MS211  também  estarão 
indicados na página da disciplina para consulta  http://www.ime.unicamp.br/~ms211 

Informações sobre as turmas Coordenadas de MS211: Manha, Tarde e Noite
MANHA – MS211(M)   3ª 10h-12h   /   5ª 10h-12h

Turma Professor Responsável Sala IMECC e-mail

A Ana Friedlander 133 friedlan@ime.unicamp.br

B Abel Soares Siqueira S107 abel@ime.unicamp.br

C Aurelio Ribeiro Leite de Oliveira 239 aurelio@ime.unicamp.br

D Maria Amélia Novais Schleicher 140 amelia@ime.unicamp.br

TARDE – MS211(T)   3ª 14h-16h   /   5ª 14h-16h
Turma Professor Responsável Sala IMECC e-mail

K Eduardo Abreu 114 eabreu@ime.unicamp.br

L Antonio Campello 9B (prédio 
anexo)

campello@ime.unicamp.br

NOITE – MS211(N)   3ª 19h-21h   /   5ª 21h-23h
Turma Professor Responsável Sala IMECC e-mail

Y Peter Sussner 140 sussner@ime.unicamp.br

Z Samuel Rocha de Oliveira 106 samuel@ime.unicamp.br

http://www.ime.unicamp.br/
http://www.ime.unicamp.br/~ms211
http://www.ime.unicamp.br/~ms211


Importante: A lista dos Monitores,  níveis  PEDs e PADs, bem como seus horários de 
atendimento serão divulgados na página da disciplina http://www.ime.unicamp.br/~ms211

AVALIAÇÃO
Avaliação Conteúdo Data

Prova 1 Tópicos 1 a 4 da ementa 26 de Setembro (5a. feira)

Prova 2 Tópicos 5 a 8 da ementa 26 de Novembro (3a. feira)

Exame Tópicos 1 a 8 da ementa 10 de Dezembro (3a. feira)

Cálculo da média final:    M = 0.40xP1 + 0.50xP2 + 0.10xMT

P1 e P2 são as notas das provas 1 e 2, respectivamente, e MT é a média aritmética de 
todas as atividades realizadas ao longo do semestre (MT fica a critério  do professor 
responsável pela turma). Se M >= 6.0 e o aluno tiver pelo menos 75% de presença, então 
o aluno está aprovado e dispensado do exame, sendo sua média final MF = M. No caso 
de média  M <  6.0 e o aluno tiver pelo menos 75% de presença, então o aluno deverá, 
obrigatoriamente, fazer o exame. Neste último caso a média final do aluno será definida 
por MF =  (M + E)/2, onde E é a nota do exame. Se MF < 5.0 o aluno estará reprovado na 
disciplina de Cálculo Numérico.

Observações importantes sobre as provas e o exame:

1.) É obrigatória a apresentação da identidade estudantil.

2.) O aluno deve trazer sua calculadora científica.

3.) O aluno não poderá usar calculadoras de aparelhos celulares.

4.) O aluno que faltar a uma das provas tem um prazo de 15 dias, a partir da data da 
prova,  para  entregar  ao  professor  responsável  da  turma  os  documentos  que 
justifiquem esta falta, de acordo com o artigo 72 do Regimento Geral da Graduação 
http://www.dac.unicamp.br/portal/grad/regimento/ 

5.) A data do Exame foi fixada de acordo com o  calendário da DAC previsto para 
semana de Exames.

6.) Não haverá data alternativa para o Exame.

7.) Calendário Escolar de Graduação, consultar o calendário oficial DAC no site:
http://www.dac.unicamp.br/portal/grad/calendarios/calgra2013/ 

8.) Frequência Mínima: é o item que indica o percentual mínimo de frequência exigido 
na disciplina pelas regras atuais da UNICAMP, não podendo ser inferior a 75%. 
Para mais informações veja o Regimento Geral da Graduação da UNICAMP no 
site:  http://www.dac.unicamp.br/portal/grad/regimento/ 
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