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Conteúdo 

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

 
Ementa: Introdução, problema inverso, comentários sobre a teoria 
da probabilidade, solução de problemas lineares inversos e 
Gaussianos: método do comprimento, método da inversa 
generalizada, método da máxima verossimilhança, unicidade, 
aplicações dos espaços vetoriais, inversão linear e distribuições não 
Gaussianas, problema inverso não linear, aplicações à geofísica. 
 
Objetivos: Adquirir conhecimentos na área de problemas inversos e 
de sua utilização para o entendimento e aplicação dos métodos 
geofísicos.  
 
Conteúdo: Introdução. Formulação matemática dos problemas 
inversos. Classificação dos problemas inversos. Problema inverso 
linear. Método dos quadrados mínimos. Uso da decomposição em 
autovalor e autovetor para diagnóstico dos problemas inversos. 
Regularização dos problemas inversos. Estudo geral dos vínculos e 
de seu papel. Solução dos problemas inversos lineares com os 
vínculos de norma mínima e suavidade. Problemas inversos não 
lineares. Métodos de Monte Carlo, Newton, Gauss-Newton e 
Marquadt. 
 
Competências e Habilidades: Possibilitar o domínio teórico e 
prático de tópicos referentes ao entendimento das características 
patológicas dos problemas inversos e de sua correta aplicação para 
o entendimento das potencialidades e limitações dos métodos 
geofísicos. 

. 

Metodologia (Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se 



as técnicas de ensino a serem utilizadas) 

 
Metodologia:Aulas teóricas virtuais, estudo dirigido, solução de 
listas de exercícios, solução de projetos de problemas geofísicos 
inversos, e seminários de pesquisa. 
 
Ferramentas metodológicas:Leitura de livros texto, pesquisa 
bibliográfica sobre os temas especificados e solução numérica de 
problemas inversos. Excepcionalmente para esta versão de 
aplicação remota da disciplina, serão minimizadas as dimensões e 
complexidades dos problemas numéricos inversos, de modo que as 
tarefas que seriam executadas nos laboratórios de computação 
didáticos nas versões presenciais (01 u.c. de prática em laboratório) 
possam ser executadas pelo(a)s aluno(a)s utilizando apenas 
calculadoras científicas de celulares ao invés de computadores. 
Prevê-se assim uma perda, por parte do(a)s aluno(a)s, de 
experiência computacional um pouco mais avançada. 
 

. 

Procedimentos de 
avaliação da 

aprendizagem 

(Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados 
para a verificação da aprendizagem) 
 
Avaliação:Relatórios das listas de exercícios e de 
solução de projetos de problemas inversos, e 
apresentação online de seminários de pesquisa. 
 
Número de Avaliações: 3 (três). 

 
  . 

 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 em quinze (15) 
semanas de trabalho, contemplando em momentos pré-
especificados a entrega ou apresentação online, por 
parte do(a)s aluno(a)s, do material para avaliação, 
conforme abaixo especificado. 
 
A assiduidade será contabilizada em função da entrega 



do material de avaliação, em momentos pré-fixados e 
divulgados pelo SIGAA. Em função da natureza 
excepcional desse semestre na modalidade remota, 
podem ocorrer variações nas datas de mensuração da 
assiduidade, incluindo a concatenação das atividades 
listadas nas semanas de trabalho e suas respectivas 
cargas horárias. 
 
Programação 
 
1ª Unidade - Da semana 1 até a semana 5: 
Conteúdo: Introdução. Formulação matemática dos 
problemas inversos. Problema inverso linear: método 
dos quadrados mínimos; uso da decomposição em 
autovalor e autovetor para diagnóstico de unicidade e 
estabilidade. 
Tarefas: Lista de Exercícios 1, Projeto 1 e Seminário 1. 
 
2ª Unidade - Da semana 6 até a semana 10: 
Conteúdo: Regularização dos problemas inversos. 
Solução dos problemas inversos lineares com os 
vínculos de norma mínima e de suavidade. 
Tarefas: Lista de Exercícios 2, Projeto 2 e Seminário 2. 
 
3ª Unidade - Da semana 6 até a semana 10: 
Conteúdo: Problemas inversos não lineares. Métodos de 
solução: amostragem sistemática, Monte Carlo e 
gradiente. 
Tarefas: Lista de Exercícios 3, Projeto 3 e Seminário 3. 
 
Datas importantes:  
25/08 – Primeira aula online. Entrega para o(a)s 
aluno(a)s das Tarefas da 1ª Unidade. 
 
29/08 – Data limite para envio para o professor, por parte 
do(a)s aluno(a)s, via e-mail ou grupo de WhatsApp, das 
tarefas da 1ª Unidade. Entrega para o(a)s aluno(a)s das 
Tarefas da 2ª Unidade. 
 
10/11 – Data limite para envio para o professor, por parte 
do(a)s aluno(a)s, via e-mail ou grupo de WhatsApp, das 
tarefas da 2ª Unidade. Entrega para o(a)s aluno(a)s das 
Tarefas da 3ª Unidade. 
 
08/12 – Data limite para envio para o professor, por parte 
do(a)s aluno(a)s, via e-mail ou grupo de WhatsApp, das 



tarefas da 3ª Unidade. 
 
12/12 - TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO 2020.6.  
 

. 

 

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.” 
As atividades síncronas ocorrerão no horário 
35M56. 
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Informações 
adicionais: 

(Se quiser, acrescente informações relevantes sobre o seu 
Plano de Curso e o desenvolvimento do componente 
curricular) 
 
Excepcionalmente para esta versão de aplicação remota 
da disciplina, serão minimizadas as dimensões e 
complexidades dos problemas numéricos inversos, de 
modo que as tarefas que seriam executadas nos 
laboratórios de computação didáticos nas versões 
presenciais (01 u.c. de prática em laboratório) possam ser 
executadas pelo(a)s aluno(a)s utilizando apenas 
calculadoras científicas de celulares ao invés de 
computadores. Prevê-se assim uma perda, por parte 
do(a)s aluno(a)s, de experiência computacional um pouco 
mais avançada. 
 

 


