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OBJECTIVOS DA DISCIPLINA 
Dotar os alunos na capacidade de utilizar criticamente técnicas numéricas com vista à resolução 
aproximada de diversos tipos de problemas que surgem naturalmente na prática dos diversos ramos da 
Engenharia Electrotécnica e de Computadores.  
 
 
CONTEÚDO DA DISCIPLINA 
O programa consiste nos seguintes capítulos:  

I . Teor ia de er ros 
Valor exacto e aproximado: erro de aproximação. Erro absoluto e erro relativo. 
Representação de números reais: algarismos significativos. 
Propagação de erros no cálculo de funções. 
Erro de truncatura. 

I I . Resolução de equações não lineares 
Métodos directos e métodos iterativos. 
Métodos das bissecções sucessivas, falsa posição, iterativo simples, Newton e secante. Erros e 
convergência. 
Separação de zeros de funções. 
Zeros de polinómios 

I I I . Métodos de Aproximação 
Interpolação polinomial. 
Formas do polinómio interpolador. Diferenças divididas e diferenças finitas. 
Erro de interpolação. 
Dupla interpolação e interpolação inversa. 
Interpolação polinomial segmentada (splines). 
Métodos dos mínimos quadrados. 

IV. Integração Numér ica 
Regras de integração simples e compostas. 
Regras dos trapézios e de Simpson. 
Erros. 



V. Resolução de sistemas de equações lineares  
Eliminação gaussiana. Técnicas de pivotação. 
Métodos iterativos: Jacobi e Gauss-Seidel. 
Erro e resíduo de uma solução aproximada. Relação entre eles. 

VI. Resolução de sistemas de equações não lineares 
Método de Newton. Erros e convergência. 
Modificações ao método de Newton. 

VII . Integração de equações diferenciais 
Método de Euler. Métodos de Taylor. Erros de truncatura. Consistência. 
Métodos de Runge-Kutta. 

 
 
METODOLOGIA DA DISCIPLINA 
Aulas Teóricas: Exposição dos temas programáticos, utilizando acetatos e o quadro. Apresentação de 
exemplos ilustrativos destes tópicos. 
Aulas Teórico-Práticas: Discussão e desenvolvimento de exercícios. 
Aulas Práticas: Programação em linguagem C de alguns dos métodos e técnicas de Análise Numérica 
constantes do programa da disciplina. 
 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
“Análise Numérica” , Maria Raquel Valença, Universidade Aberta. 
 
BIBLIOGRAFIA ADICIONAL 
“An Introduction to Numerical Analysis” , Conte, de Boor, McGraw-Hill. 
“Métodos Numéricos” , Heitor Pina, McGraw-Hill. 
“Applied Numerical Analysis using Matlab” , Laurence Fausett, Prentice Hall. 
“Numerical Analysis” , R. Burden, J. Faires, Brooks Cole. 
 
 
AVALIAÇÃO 
• Para ter acesso aos exames finais o aluno terá que obter frequência, devendo para tal não exceder 

o número de faltas legalmente previsto às aulas práticas e ter uma classificação não inferior a 
40% na avaliação das aulas práticas. 

• A avaliação das aulas práticas será obtida a partir da classificação média dos trabalhos realizados 
nas aulas práticas, retirada a nota mais baixa obtida por cada aluno. A falta a um trabalho 
implica uma classificação de zero. 

• Todos os exames, sem consulta mas com formulário, são constituídos por 2 partes: a parte teórica 
com duração de 30 minutos e a parte teórico-prática com a duração de 2 horas. 

• A classificação final será obtida a partir da nota de exame e da nota de avaliação prática por 
intermédio da seguinte expressão 

(0.1 + 0.01 E)⋅P + (0.9 – 0.01 E)⋅E 

onde P representa a nota de avaliação prática e E a nota de exame, ambas numa escala de 0 a 20. 

• Alunos que façam avaliação à disciplina ao abrigo de estatutos especiais que não obriguem à 
frequência das aulas práticas, terão que realizar uma prova prática onde deverão executar um 
trabalho semelhante aos requeridos nas aulas práticas. 

• Os alunos com frequência no ano lectivo de 2001/2002 estão dispensados de obter frequência, 
sendo a classificação das aulas práticas a obtida no ano anterior. Caso decidam frequentar 
novamente a disciplina perdem o direito à frequência do ano 2001/2002 bem como à 
classificação então obtida. 


