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. 

Conteúdo 

(Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino > 
Consulta > Componentes curriculares) 

 
Aprofundamento em solução numérica de problemas geofísicos e computação 
em nuvem (de forma excepcional), a exemplo de solução de problemas 
inversos não lineares, modelagem de propagação de ondas, modelagem de 
difusão de campos, modelagem de potencial e modelagem de fluxo em meios 
porosos. Os temas serão escolhidos a depender do interesse do(a) aluno(a). 
Aplicações à geofísica. 

 
 

. 

Metodologia 

(Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a serem 
utilizadas) 
 
Aulas teóricas virtuais, estudo dirigido e seminário de pesquisa. 
 
Ferramentas metodológicas: Leitura de livros texto conceituais sobre os 
métodos de integração numéricas e método geofísico a depender do interesse 

do(a) aluno(a). 
 

. 

Procedimentos de 
avaliação da aprendizagem 

(Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para a verificação 
da aprendizagem) 

 
Avaliação:Prova Escrita/Digital (avaliações 1 e 2) e Relatório 
na forma de artigo para o tema escolhido pelo(a) aluno(a) 
(avaliação 3) 
 
Número de Avaliações: 3 (duas) 

 



. 

Cronograma e critérios para a 
realização das atividades e 

validação da assiduidade dos 
discentes 

(Detalhamento das atividades com os critérios de validação da 
assiduidade dos discentes. De acordo com parágrafo 4o do Art. 3o 
da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de 2020: 
“A frequência e a participação dos discentes serão verificadas de 
acordo com o acompanhamento das atividades propostas, 
conforme plano de curso.” 

 
A carga horária será subdividida no calendário 
universitário, contemplando em alguns momentos 
atividades avaliativas, conforme listado mais à 
frente. 
 
A assiduidade será contabilizada e diretamente 
proporcional ao material entregue ou apresentado 
ao final de cada grupo de atividades.  
 
Semanas 1, 2 e 3:Introdução ao método de 
integração numérica de diferenças finitas e 
computação em nuvem. 
 
Semanas 4 e 5:Aplicação do método de diferenças 
finitas a problemas em geral. 
 
Semana 6: Atividade avaliativa 1 
 
Semanas 7, 8, 9 e 10:Aplicação do método de 
diferenças finitas a problemas geofísicos. 
 
Semana 11: Atividade avaliativa 2 
 
Semanas 12, 13, 14 e 15:Desenvolvimento de uma 
aplicação a geofísica. 
 
Semana 16: Atividade avaliativa 3 
 
Observações:  
(i) A contabilização acima mencionada representa 
carga horária total de 53:20h. Desta forma, para 
contabilizar a carga horária total de 60:00h há duas 
opções: (a) incorporar a carga horária já lecionada 
em 2020.1 (presencial) ou (b) marcar aulas extras 
em um total mínimo de 6:40h. A estratégia a adotar 
irá depender da matrícula (ou não) de novos alunos 
no componente curricular, sendo, portanto, 
avaliado quando do início do semestre letivo 



remoto. 
(ii) a prova de reposição, caso necessária, será 
realizada em horário a ser marcado na semana 16 
 

. 

Detalhamento dos recursos 
didáticos a serem utilizados 

(Recursos a serem utilizados para o desenvolvimento dos 
conteúdos) 

 
Plataformas de virtualização de uso acadêmico 

permitido e gratuito, tais como Google Meet (conta 
de usuário docente UFRN), SIGAA (Turma Virtual) ou 

assemelhados 
 

. 

Datas e horários das atividades 
síncronas 

(Atividade síncrona não é obrigatória. De acordo com parágrafo 2o 
do Art. 3o da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de 
2020 ”as atividades de interação online síncronas com os discentes, 
previstas nos planos de curso, os docentes deverão respeitar os 
dias e horários registrados para a turma no SIGAA.” 
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. 

Referências 

De acordo com o Art. 5o da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de 2020: “Os 
materiais didáticos deverão ser disponibilizados pelos docentes durante todo o período, 
considerando as limitações das condições de isolamento social impostas pela pandemia da COVID-
19.” 

 
 
Sperandio, Décio. Cálculo numérico: características matemáticas e 
computacionais dos métodos numéricos / Décio Sperandio, João Teixeira 
Mendes, Luiz Henry Monken e Silva. - São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2003. 

 
Reddy, J. N., An introduction to the finite element method / J.N. Reddy. - 3rd ed. 
- New York, NY: McGraw-Hill Higher Education, 2006.  
 
 
OBS.: A bibliografia especifica depende do tema escolhido pelo aluno, no 
entanto, será dada prioridade a referências disponíveis abertamente no 
Periódico Capes ou outra plataforma aberta.  
 
 

 

. 

Informações 
adicionais: 

(Se quiser, acrescente informações relevantes sobre o seu Plano de Curso e o 
desenvolvimento do componente curricular) 

 
Obs.: Este componente curricular apresenta 15 horas de laboratório 
de computação. A fim de adaptar-lo para o modo remoto, optou-se 
pela utilização de software abertos para os métodos geofísicos, além 



disto, foi incluído excepcionalmente o conteúdo de computação na 
nuvem para aplicações que requerem alto poder computacional. 
 

 


