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1. RESUMO 

Este trabalho apresenta uma proposta de integralização de componentes 

curriculares presentes nos cursos de Computação, em especial no curso de 

Engenharia da Computação. São utilizados componentes de ementários das 

disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral, Física e Lógica de Programação. Todos 

os códigos fontes foram desenvolvidos por meio de scripts em Linguagem de 

Programação PYTHON, com o objetivo primordial de otimizar a compreensão dos 

conteúdos dessas áreas presentes na maioria dos cursos de Ciências Exatas e 

Naturais contemporâneo na formação superior. A premissa científica é a utilização dos 

polinômios de 1ª e 2ª ordens, e suas Derivadas de 1ª e 2ª ordens. A partir do estudo 

analítico dessas expressões algébricas é possível relacioná-las aos fenômenos físicos 

e implementar modelos computacionais para simular eventos, interpretar seus 

comportamentos, representar graficamente os polinômios, e consequentemente, 

transversalizar as componentes curriculares, as suas habilidades e as suas 

competências.  

 

2. INTRODUÇÃO 
2.1 Problemática 

Considerando a recente experiência no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Pará, IFPA - Ananindeua, em que os Projetos Políticos dos Cursos 

superiores organizam seus currículos para torná-los mais atrativos e compatíveis com 

as demandas do mercado, relacionando-os com as Novas Tecnologias de Informação 

e Comunicação (NTIC), deve-se buscar o melhor conjunto de estratégias articuladas 

de forma a integralizar e a transversalizar as componentes curriculares, suas 

habilidades e suas competências.  

 

2.2 Justificativa 
O uso cada vez mais frequente das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (NTIC) no mundo globalizado, ainda não é acessível a todos os 

ambientes de ensino, principalmente quando se verifica o nível de desenvolvimento 

da região onde este está inserido (GRADDOL, 2006). Desta forma, o uso das NTIC 

no ensino dos cursos de Engenharia da Computação se apresenta como uma solução 

atraente e motivadora aos alunos, pois essa estratégia poderá ser um catalisador 

significativo às mudanças na interpretação, na indagação, na composição e na 



construção do conhecimento de forma híbrida, em que o aluno deixa de ser um mero 

espectador e passa a ser sujeito fundamental e indispensável para adquirir as 

habilidades e competências, relacionando cada conteúdo das disciplinas do seu curso 

à sua vida acadêmica e profissional. 

Machin (2017) destaca o hibridismo dos agentes educacionais como elemento 

primordial ao gerenciamento do ensino-aprendizagem. McGivern et al. (2015) 

consideram que os indivíduos com menor disposição híbrida são menos 

desenvolvidos em suas atividades acadêmicas e profissionais. 

Com o uso do IDE (Integrated Development Environment - Ambiente de 

Desenvolvimento Integrado) específico como ferramenta híbrida, os benefícios 

pedagógicos verificados são notórios, desde que a sua utilização seja executada de 

forma planejada e adequadamente qualificada.  

 

2.3 Sustentação Teórica 
Para Angulo et al. (2018), a produção de glóbulos vermelhos é analisada por 

meio de um método polinomial aplicado a um modelo de população com fatores de 

crescimento. Abia et al. (2018), consideram uma função polinomial para uma gerar 

regra de quadratura para uma taxa de mortalidade. Piqueras et al. (2018) tratam da 

construção computacional de soluções de um sistema de equações lineares da 

carbonatação do concreto. É apresentada uma extensão da teoria da equivalência 

generalizada para as n-equações polinomiais, simplificadas pelo método dos 

elementos finitos em Ferrándiz et al. (2018).  

Gomes et al. (2018) fornecem um modelo polinomial ao mercado de 

commodities, para estimar as funções dos processos neutros. Vaquero et al. (2018), 

propõem métodos polinomiais de ordem superior a dois para resolver um modelo para 

propagação de malware. Jackson et al. (2018), propõem um sistema de equações 

polinomiais para analisar a propagação de vírus em plantas. O manuscrito de Nieto et 

al. (2018) propõe um modelo polinomial preditivo capaz de realizar uma detecção 

precoce da severidade da segregação central em lajes de aço fundido.  

 

3. OBJETIVOS 
Apresentar uma estratégia de integralização de disciplinas da área das Ciências 

Exatas e da Natureza e suas Tecnologias, em cursos de Engenharia da Computação, 

usando modelagem matemática, resolução numérica, simulação computacional de 



funções polinomiais de 1ª e 2ª ordens, suas Derivadas. Essa estratégia está sendo 

aplicada com êxito no IFPA - Ananindeua. Para tanto, o grupo de pesquisa Gradiente 

de Modelagem Matemática e Simulação Computacional – GM²SC, utiliza a Linguagem 

de Programação PYTHON como IDE (Integrated Development Environment 

ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado), pois essa linguagem apresenta uma 

interface amigável e códigos flexíveis ao ensino das disciplinas dos cursos de 

engenharia, em especial a Engenharia da Computação. Dessa forma, foi possível 

aglutinar e associar as ementas das disciplinas envolvidas e apresentar aos alunos, 

não simplesmente, os conceitos de cada componente curricular, mas também utilizar 

os princípios das habilidades e competências de cada disciplina, mostrando 

aplicações cotidianas a fim de otimizar a absorção do conhecimento. São utilizados 

os conceitos de funções polinomiais de 1º e 2º Graus, suas Derivadas, relacionando-

os com os de Lógica Computacional e referendados com as aplicações em Física. 

 
4. METODOLOGIA 
4.1 Modelagem Matemática 
4.1.1 Função Polinomial do 1º grau 

Chama-se função polinomial do 1º grau, ou função afim, a toda relação 

funcional definida por 𝑓𝑓:ℝ⟶ ℝ, cuja forma é expressa por  

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏  𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏                                       (1) 

em que a representa o coeficiente angular da função (informa a inclinação da reta, 

com 𝑎𝑎 ≠ 0) e b representa o coeficiente linear da função (informa o ponto em que a 

reta intercepta o eixo das ordenadas, eixo y). Lembrando que 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥). 

A raiz de uma função polinomial do 1º grau pode ser determinada com auxílio da 

equação (2). Essa raiz indica a interseção da reta com o eixo das abscissas, eixo x. 

                           𝑥𝑥 = −𝑏𝑏
𝑎𝑎

                                                         (2) 

 
4.1.2 Função Polinomial do 2º grau 

Chama-se função quadrática, ou função polinomial do 2º grau, a toda relação 

funcional definida por 𝑓𝑓:ℝ⟶ ℝ, cuja forma é expressa por  

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐  𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑦𝑦 =  𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐                             (3) 

em que a, b e c são números reais e 𝑎𝑎 ≠ 0. Lembrando que 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥). 

Esta função pode admitir, ou não, raízes no domínio dos números reais. Estes 

valores, as raízes, são os pontos em que a parábola intercepta o eixo x. É possível 



identificar o número e a classificação das raízes mediante o valor do discriminante (Δ) 

da função, conforme ilustra a equação (4)  

∆= 𝑏𝑏2 − 4𝑎𝑎𝑐𝑐                                                        (4) 

em que as condições de classificação das raízes são definidas por:  

• ∆> 0  Existem duas raízes reais e distintas; 

• ∆= 0  Existem duas raízes reais e iguais; 

• ∆< 0  As raízes não pertencem ao conjunto dos números reais. 

Para determinar o valor das raízes da função polinomial do 2º grau, deve-se 

utilizar a equação (5), também conhecida por equação de Bhaskara. 

𝑥𝑥 = −𝑏𝑏±√𝑏𝑏2−4𝑎𝑎𝑎𝑎
2𝑎𝑎

  𝑜𝑜𝑜𝑜  𝑥𝑥 = −𝑏𝑏±√∆
2𝑎𝑎

                                         (5) 
As coordenadas do ponto máximo, ou mínimo, da função quadrática pode ser 

determinado mediante a utilização das equações (6) e (7), respectivamente os valores 

de 𝑥𝑥𝑣𝑣 e de 𝑦𝑦𝑣𝑣. Esse ponto (máximo ou mínimo) também pode ser denominado de 

vértice da parábola ou ponto de inflexão. Considera-se esse ponto extremamente 

relevante pois indica a mudança de comportamento da função do 2º grau: crescente 

para decrescente (ou vice-versa).  

𝑥𝑥𝑣𝑣 = −𝑏𝑏
2𝑎𝑎

                                                          (6) 

𝑦𝑦𝑣𝑣 = −∆
4𝑎𝑎

                                                          (7) 

As derivadas analíticas das funções polinomiais de 1ª e 2ª ordens são dadas, 

respectivamente, pelas expressões (8) e (9) 
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑥𝑥

= 𝑎𝑎                                                          (8) 

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑥𝑥

= 2𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏                                                     (9) 

A derivada de 2ª ordem da função quadrática está representa pela expressão (10) 
𝑑𝑑2𝑑𝑑(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑥𝑥2

= 2𝑎𝑎                                                      (10) 

5. DESENVOLVIMENTO 
5.1 Lógica de Programação  

A Lógica de Programação é essencial para pessoas que desejam trabalhar com 
desenvolvimento de programas para computadores. A Lógica de programação pode 
ser definida como um conjunto de técnicas para encadear pensamentos a fim de 
atingir determinado objetivo. O objetivo fundamental de toda programação é construir 
algoritmos.  

 
5.2 Programação em PYTHON 



PYTHON é uma Linguagem de Programação desenvolvida por Guido van Rossum 

em 1991. É uma linguagem que foi criada para produzir código fáceis e eficientes. As 

características do PYTHON são: baixo uso de caracteres especiais; o uso de 

identação (ou indentação) para marcar blocos; o ínfimo uso de palavras-chave 

voltadas para a compilação; gerenciar automaticamente a memória (KETKAR, 2017). 

 
6 RESULTADOS  
6.1 Física – Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) 

O movimento retilíneo uniforme (MRU) é constatado quando um corpo possui 

velocidade escalar constante sobre uma trajetória retilínea, em relação a um 

referencial. A função horária do MRU é representada pela equação (8), denominada 

função horária das posições, em que 𝑆𝑆 = 𝑓𝑓(𝑡𝑡) é dada por um polinômio do 1º grau. 

𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑜𝑜 + 𝑣𝑣𝑡𝑡                                                     (12) 
sendo  

v  Velocidade escalar constante (𝑣𝑣 ≠ 0) 
So Posição Inicial 

S  Posição final 
t  Instante de Tempo  

A Tabela 1 associa as características da função polinomial do 1º ao MRU.  
Tabela 1: Relação entre função do 1º grau e MRU 

Função do 1º grau MRU 
a > 0  Função Crescente v > 0  Movimento Progressivo 

a < 0  Função Decrescente v < 0  Movimento Regressivo 

Gráfico de 𝒚𝒚 = 𝒇𝒇(𝒙𝒙)  Reta Oblíqua Gráfico de 𝑆𝑆 = 𝑓𝑓(𝑡𝑡)  Reta Oblíqua 

6.2 Física – Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) 
O movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV) é constatado quando um 

corpo varia a sua velocidade escalar de quantidades iguais em intervalos de tempo 

iguais, sobre uma trajetória retilínea, em relação a um referencial. A função horária 

do MRUV é representada pela equação (9), denominada função horária das posições, 

em que 𝑆𝑆 = 𝑓𝑓(𝑡𝑡) é dada por um polinômio do 2º grau. Nesse movimento, a aceleração 

escalar é constante e diferente de zero. 

𝑆𝑆 = 𝑆𝑆0 + 𝑣𝑣0𝑡𝑡 + 0.5𝑎𝑎𝑡𝑡2                                            (13) 

em que 

S  Posição final do móvel 
So  Posição inicial do móvel 
vo  Velocidade inicial do móvel 

t  Tempo de análise do 
deslocamento 

a  Aceleração escalar do móvel 



A Tabela 2 associa as características da função polinomial do 2º ao MRUV.  
Tabela 2: Relação entre função do 2º grau e MRUV 

Função do 2º grau MRUV 

a > 0  Concavidade para cima a>0 e v > 0  Acelerado e Progressivo 

a>0 e v < 0  Retardado e Regressivo 

a < 0  Concavidade para baixo a<0 e v > 0  Retardado e Progressivo 

a<0 e v < 0  Acelerado e Regressivo 

Gráfico de 𝒚𝒚 = 𝒇𝒇(𝒙𝒙)  Parábola Gráfico de 𝑆𝑆 = 𝑓𝑓(𝑡𝑡)  Parábola 

 
6.3 Simulação Computacional 

 A Figura 1 apresenta o script em Linguagem PYTHON referente a aplicação 

de funções polinomiais e suas derivadas, na Mecânica Clássica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo para simulação computacional em PYTHON. 



 O Código Fonte foi desenvolvido no SPYDER 3.6, um robusto ambiente 

científico projetado para Engenheiros e Analistas de dados. Nesse Código é possível 

verificar a descrição do polínômio de 2ª ordem e as suas Derivadas definidas nas 

linhas de 15 a 30. 

 A Figura 2 representa o polinômio de 2ª ordem que caracteriza a função 

horária das posições de um MRUV.  Para esse fenômeno foram usados os seguintes 

dados de entrada: 𝑆𝑆0 = 0; 𝑣𝑣0 = 10𝑚𝑚/𝑠𝑠;  𝑎𝑎 = −2𝑚𝑚/𝑠𝑠2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Resultado da simulação computacional em PYTHON da função do 2º grau. 

O ponto destacado na Figura 2 indica a máxima posição alcançada pelo móvel. 

Esse valor pode ser determinado utilizando a expressão (9), indicada na linha 19 do 

Código Fonte apresentado na Figura 1.  

 A Figura 3 representa o polinômio de 1ª ordem que caracteriza a função 

horária das velocidades de um MRUV. Esse polinômio foi definido pela derivada 

primeira da expressão (13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Resultado da simulação computacional em PYTHON da função do 1º grau. 



O ponto destacado na Figura 3 indica a mudança de sentido executada pelo 

móvel. Esse valor representa o instante em que a velocidade do móvel é nula, cuja 

solução está indicada nas linhas de 31 a 33, do Código Fonte apresentado na Figura 

1.  

 Os comandos compreendidos entre as linhas, do Código Fonte apresentado 

na Figura 1, são responsáveis pela composição gráfica do fenômeno estudado. Com 

a utilização desse Código será possível realizar 𝑛𝑛 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑎𝑎çõ𝑒𝑒𝑠𝑠 para o mesmo 

fenômeno, alterando-se, somente, os dados de entrada: 𝑆𝑆0;  𝑣𝑣0;  𝑎𝑎. O ecossistema 

PYTHON é muito sólido, diversificado e rico, pois inclui pacotes famosos como 

NumPy, SciPy e matplotlib (FANDANGO, 2017). Dessa forma, é possível criar 

diversos modelos computacionais a partir de vários modelos matemáticos, a fim de 

representar inúmeros fenômenos das Ciências Exatas e da Natureza. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso de Tecnologias da Informação e Comunicação em ambientes 

educacionais possibilita ao processo de ensino-aprendizagem uma aula mais 

dinâmica, interativa e contextualizada com a realidade dos discentes, que alcançarão 

um tempo maior de concentração, e consequentemente, otimizarão o período 

acadêmico ao aglutinar os conteúdos de Cálculo Diferencial e Integral, Física e Lógica 

de Programação. 

As NTIC permitem aplicabilidades pedagógicas inovadoras que podem 

contribuir para resultados diferenciados, bem como fortalecer a justiça social, pela 

democratização do acesso ao ensino, permitindo pelo processo da comunicação 

tecnológica que todos se apropriem do conhecimento. 

Desta forma existe a necessidade da transversalidade das disciplinas 

principalmente quando se trata da Engenharia da Computação, pois esse curso 

possui um currículo extenso com habilidades e competências que podem ser 

trabalhadas de forma complementar, garantindo a integralização dos saberes e 

melhorando a formação do profissional da computação. 

Este trabalho apresentou habilidades e competências presentes e obrigatórios 

nos currículos de Engenharia da Computação e que podem ser trabalhados de forma 

conjunta e transversal, com a utilização da Linguagem PYTHON de programação, 



fazendo com que o aluno obtenha conhecimento mais solidificado com aplicações 

dos conteúdos.  

A estratégia foi aplicada com sucesso no IFPA Campus Ananindeua, em que as 

áreas envolvidas harmonizaram a Matemática, a Física e a Lógica de Programação, 

linhas fundamentais dos cursos de computação.  

Apresentou-se uma ferramenta computacional de programação, o PYTHON, 

com o propósito de expandir o entendimento das aplicações com desenvolvimento de 

programas capazes de propiciar aos alunos uma excelente compreensão dos 

conteúdos e suas aplicações. Futuramente, pretende-se estender a análise da 

transversalidade das disciplinas para outros cursos com outras componentes 

curriculares, assim como, desenvolver algoritmos que possam melhorar a assimilação 

das disciplinas fazendo com que os cursos de engenharias sejam realmente 

integrados garantindo a universalização dos saberes, das habilidades e das 

competências e defendendo a excelência na formação profissional e cidadã dos 

estudantes. 
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