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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Gestão de Empresas 

 

Unidade Curricular: 915211; 999411 – Matemática II 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 461 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Teresa Maria Monteiro 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 

Trabalho 
Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 

(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 

(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150 30       30                               90 

 

Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Promover a compreensão e o uso correto da linguagem matemática; Dominar e aplicar os conceitos e técnicas estudadas nos 

domínios do cálculo integral em IR, equações diferenciais ordinárias de 1.a ordem, matrizes, determinantes e sistemas de 

equações lineares (ver conteúdos programáticos); Obter ferramentas de apoio direto a outras unidades curriculares; 

Desenvolver hábitos de rigor da exposição e da argumentação, bem como de reflexão.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Primitivas: definição, propriedades, primitivas imediatas, primitivação por partes, primitivação por substituição e primitivação de 

funções racionais. Cálculo Integral em IR: definições, propriedades e aplicações. Introdução às Equações Diferenciais 

Ordinárias de 1a ordem (lineares e de variáveis separáveis). Matrizes: definições, álgebra das matrizes; matrizes invertíveis; 

cálculo da matriz inversa; característica de uma matriz; Determinantes: definições e propriedades; cálculo de determinantes; 

Teorema de Laplace; aplicações dos determinantes. Sistemas de Equações Lineares: definições e técnicas de resolução; 

discussão de um sistema de equações lineares.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os alunos deverão dominar e aplicar os conceitos e técnicas estudadas nos domínios do cálculo integral em IR, equações 

diferenciais ordinárias de 1.a ordem, matrizes, determinantes e sistemas de equações lineares (ver conteúdos programáticos), 
não só no âmbito desta UC como de outras, ao longo do seu percurso escolar, e deverão saber expor com clareza o seu 
pensamento.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Antes da introdução de um tema novo, é feita uma introdução histórica e um enquadramento do tema no âmbito do programa 

da unidade curricular, com a definição de objectivos. As aulas têm uma componente expositiva e outra de resolução de 

exercícios/problemas onde o grau de abstração aparece ligado a aplicações concretas no domínio da gestão. Para além da 

utilização da sebenta produzida pela docente, os alunos são encorajados a procurar e a utilizar outros suportes: livros, 
calculadora e pesquisa na internet, com vista a, ele próprio, adquirir competências e ser corresponsável da sua própria 

formação.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As aulas têm uma componente expositiva e outra de resolução de exercícios/problemas onde o grau de abstração aparece 

ligado a aplicações concretas no domínio da gestão de empresas. Os alunos são encorajados a aplicar os seus conhecimentos 

na resolução de problemas, a explicar os seus raciocínios e a aferir a argumentação dos colegas.  



Página 2 de 2 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Época Normal: Avaliação contínua (10% da nota final) + 2 Frequências (45% cada da nota final). 

Época de Recurso: Os alunos podem recuperar uma das duas frequências ou as duas na forma de exame.  

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

De referência: 

- Apostol, T. (1999). Cálculo, vol. I e II. Barcelona: Editora Reverté, S.A. 

- Azenha, A. e Jerónimo, M. A. (2000). Elementos de Cálculo Diferencial e Integral em IR e IRn. Lisboa: McGraw-Hill. 

- Bandeira, L.; Coelho, F. e Franco, N. (2016). Introdução à Matemática: Álgebra, Análise e Otimização. Lisboa: Lidel – Edições 
Técnicas, Lda. 

- Campos Ferreira, J. (2008). Introdução à Análise Matemática. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

- Sydsæter, K. e Hammond, P. J. (2008). Essential Mathematics for Economic Analysis. Financial Times Press/Prentice Hall. 

 

Complementar: 

Apontamentos teóricos e folhas práticas com exercícios elaborados pela docente. 

 

(Bibliografia atualizada em dezembro.2017) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2013/2014 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico: 2011-04-13 


