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Título: Introdução à Análise Matemática.

Introdução: O ato de analisar consiste em um estudo detalhado sobre algo, podendo ser
feito em diferentes áreas. Em matemática, a Análise Matemática é o ramo no qual se
estudam conceitos  introduzidos  pelo  Cálculo  e  subdivide-se  em algumas  áreas,  tais
como Análise Real, Análise Complexa, Análise Funcional, etc. Surgiu da necessidade
de se elaborar formulações rigorosas e assim aperfeiçoar as ideias do Cálculo.

Objetivo:  Sabendo da grande importância  de se estudar  e desenvolver  pesquisas no
ramo da Análise Matemática, o objetivo deste projeto é estudar os principais conceitos
da área, tais como funções, sequências e séries, limites, derivadas e integrais, para que
haja uma preparação para posteriores estudos na área.

Plano de Estudo: O estudo refere-se aos seguintes tópicos:

1. O Conceito de Função 

- Monotonicidade, extremos e imagem

- Composição de funções

- Inversão de funções

- Funções definidas implicitamente

2.  Gráficos

- Generalidades e exemplos

- Funções trigonométricas

3. Números Reais

- Limites de sequências

- Séries de números reais

4.  Funções Contínuas 

- Definição e exemplos

- O teorema do valor intermediário

- Continuidade sequencial

5.  Concavidade de uma função

- A integral de uma função contínua

- A função logaritmo natural

- Funções côncavas e convexas



- A desigualdade de Jensen

6. Limites e Derivadas

- Limites de funções

- Propriedades básicas de derivadas

- A primeira variação de uma função

- O teorema fundamental do cálculo

- A segunda variação de uma função

Metodologia:  A metodologia  consiste  em exposições  semanais  com duas  horas  de
duração, nas quais é exposto pelo aluno o assunto estudado para o orientador, que pode
propor problemas e indicar mais conteúdos relacionados ao tema de estudo.

Resumo dos Estudos: Iniciamos nossos estudos com alguns aspectos elementares de
funções,  onde  estudamos  os  conceitos  de  monotonicidade,  extremos,  imagem,
composição e inversão de funções e funções implícitas. Com base nesses estudos, foi
feita também uma revisão das funções trigonométricas. 

Em seguida, foi estudado um pouco mais sobre números reais, por meio de sequências e
séries de números reais. Passamos então para o conteúdo de funções contínuas, onde
estudamos  o  teorema  do  valor  intermediário  e  continuidade  sequencial.  Logo após,
entramos no conceito de concavidade de uma função, onde demos início ao tema com o
conceito de integral de uma função contínua e a função logaritmo natural. Adentramos
então  no  tema  de  funções  côncavas  e  convexas,  passando  para  um  estudo  da
desigualdade de J.  Jensen.

Posteriormente, passamos ao estudo do conceito de limites de funções, as propriedades
básicas de derivadas, bem como a primeira e a segunda variação de uma função, e por
fim, o teorema fundamental do cálculo, concluindo assim nossos estudos.

Cronograma de estudo:
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