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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
Ins�tuto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal

Rua Vinte, 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402 
Telefone: (34)3271-5248 -  

  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente
Curricular: Cálculo diferencial e integral I

Unidade Ofertante: ICENP
Código: ICENP32201 Período/Série: 2° Turma: MN/MI

Carga Horária: Natureza:
Teórica: 90 Prá�ca: 0 Total: 90 Obrigatória:( X) Opta�va: ( )

Professor(A): Tânia M. M. de Carvalho Ano/Semestre: 2021/2
Observações:  

 

2. EMENTA

Funções reais de uma variável real: limite e con�nuidade: derivada: derivação implícita. Teorenna do
Valor Médio: Teorema de Weierstrass; Máximos e mínimos de funções. Alguns modelos matemá�cos
simples; Regra de L'Hospital; Integral definida: Técnicas de integração; Integral Imprópria; Aplicações.

3. JUSTIFICATIVA

A disciplina tem fundamental importância para que o aluno venha a dominar as ferramentas matemá�cas
necessárias ao bom desenvolvimento de um curso de Matemá�ca em consonância com o Projeto
Pedagógico do mesmo.

4. OBJETIVO

Obje�vo Geral:
Familiarizar o aluno com a linguagem, conceitos e ideias relacionadas ao estudo de limite,
con�nuidade,diferenciação e integração de funções de uma variável real, que são conhecimentos fundamentais no
estudo das ciências básicas e tecnológicas. Apresentar ao aluno aplicações do cálculo diferencial em várias áreas do
conhecimento.
Obje�vos Específicos:
Trabalhar os conceitos iniciais de limites, derivadas e integrais dando condições para que o aluno possa desenvolver
estudos avançados de cálculo e u�lizar as ferramentas adquiridas nas demais disciplinas do Curso.

5. PROGRAMA

1. LIMITE DE UMA FUNÇÃO

1.1. A definição de limite.

1.2. Limites laterais.

1.3. Operações com limites.

1.4. O teorema do confronto (“sanduíche”).

1.5. Conservação do sinal do limite.
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1.6. Limites fundamentais.

1.7. Limites infinito de funções: definição e propriedades relativas e operações com funções.

1.8. Limites no infinito: definições e propriedades relativas a operações com funções.

1.9. Assíntonas horizontais e verticais.

2. CONTINUIDADE

2.1. Continuidade num ponto e propriedades.

2.2. Continuidade num intervalo: Teorema do Valor Intermediário e o Teorema de Weierstrass.

3.  A DERIVADA

3.1. A derivada num ponto: definição, interpretações e taxa de variação.

3.2. Derivabilidade x continuidade.

3.3. Derivadas de somas, produtos e quocientes de funções.

3.4. A regra da cadeia e taxas de variação vinculadas.

3.5. Derivada de uma função dada implicitamente.

4. O TEOREMA DO VALOR MÉDIO E APLICAÇÕES

4.1. Máximos e mínimos locais e globais e pontos críticos.

4.2. O Teorema de Rolle e o Teorema do Valor Médio.

4.3. Regras de L'Hospital.

4.4. Estudo do crescimento de funções.

4.5. Derivadas de ordem superior a um; fórmula de Taylor e análise completa de pontos críticos.

4.6. Concavidade de gráficos de funções, pontos de inflexão e classificação de pontos críticos.

5. A INTEGRAL DEFINIDA

5.1. Somas de Riemann, funções integráveis e a integral definida.

5.2. Integral indefinida, primitiva, o Teorema Fundamental do Cálculo e Teorema do Valor Médio para
integrais.

5.3. Área entre duas curvas representadas por gráficos de funções.

6. TÉCNICAS DE INTEGRAÇÃO

6.1. Integração por substituição (mudança de variáveis nas integrais).

6.2. Integração por partes.

6.3. Integração de funções racionais (frações parciais).

6.4. Integração por substituições trigonométricas.

7. INTEGRAIS IMPRÓPRIAS
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7.1. Intervalos limitados.

7.2. Intervalos ilimitados.

8. APLICAÇÕES DA INTEGRAL

8.1. Cálculo do comprimento de um arco.

8.2. Cálculo de volume: de sólidos de revolução e de sólidos de secções paralelas conhecidas.

8.3. Cálculo de área de uma superfície de revolução

 

6. METODOLOGIA

A disciplina será desenvolvida ao longo de 15 semanas por meio de 90 aulas presenciais (75 horas relógio) e
18 aulas assíncronas (15 horas relógio), conforme descrito abaixo.

6.1. Atividades presenciais

As aulas presenciais ocorrerão às segundas (19:00-20:40) quartas feiras (20:50 – 22:30) e quintas feiras
(20:50 – 22:30).

As aulas presenciais serão aulas expositivas, com exemplos ilustrativos utilizando dos recursos de quadro,
giz e outras ferramentas apropriadas (vídeos e datas-show por exemplo) com participação ativa dos alunos.

Serão realizadas aulas de exercícios para revisar o conteúdo visto e pré-avaliar o entendimento do conteúdo
ministrado.

Será utilizada a plataforma Teams, como auxiliar, para disponibilizar tarefas e materiais de aula.

Das 90 aulas presenciais 6 deverão ser reservadas para atividades de recuperação na última semana do
cronograma.

6.2. Atividades assíncronas

As aulas assíncronas serão realizadas por meio de atividades disponibilizadas através da plataforma
Microsoft Teams.
As atividades assíncronas serão desenvolvidas na forma de disponibilização de slides, textos, links
e/ou aulas gravadas e outros materiais de consulta para leitura, além de tarefas a serem realizadas
individualmente por cada aluno. As atividades assíncronas propostas corresponderão a 15 horas de
atividades (correspondente a 18 aulas de 50 minutos).

Serão disponibilizadas ao longo do curso 07 Tarefas compreendidas por consulta e estudo individual
do material didático-pedagógico (notas de aula, textos, vídeos, slides) disponibilizados por meio da
plataforma e/ou via email, seguidos de questionário de averiguação de cumprimento de tarefa sobre
conteúdo do material disponibilizado e/ou solicitação de resoluções de exercícios a serem enviados
(via plataforma e/ou e-mail) para correção pelo docente.
As Tarefas (e os materiais pedagógicos relativos a elas) serão depositadas e acessadas na plataforma
Microsoft Teams e/ou enviadas por email e/ou estabelecidas durante as aulas presenciais.
A plataforma Microsoft Teams oferece todas as ferramentas que o discente necessita para enviar as
tarefas e atividades requisitadas. Caso ocorram problemas técnicos com a execução das atividades
assíncronas propostas as atividades serão transferidas para a plataforma Moodle ou Google
Classroom.
Poderão, sem prejuízo do cronograma, a critério do professor, sob solicitação dos alunos, ocorrer
atividades síncronas, individuais ou coletivas, fora dos horários estabelecidos, para auxílio e/ou
dúvidas referentes às atividades assíncronas.
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Poderão, sem prejuízo do cronograma, a critério do professor, serem reservadas aulas síncronas
destinadas a apresentações de trabalhos e seminários por parte dos alunos.

 

7. AVALIAÇÃO

A avaliação será feita por intermédio de três provas escritas (valendo 25 pontos cada uma), 07 tarefas (2,0
pts por Tarefa – totalizando 14 pontos),  um  trabalho (6 pontos) e 5 pontos serão disponibilizados por meio
de tarefas de participação, as quais poderão ser realizadas durante as aulas presenciais ou como atividades
extra-classe.

A não realização de qualquer uma das atividades referidas anteriormente implicarão na não obtenção
dos respectivos pontos.
Questionários e/ou exercícios não respondidos (resolvidos) implicarão na perda dos respectivos pontos
a eles atribuídos.
A não entrega das tarefas na data determinada implicará em nota 0 na tarefa.
 A quantidade de horas dedicadas ao estudo dos materiais didático-pedagógicos disponibilizados pelo
docente é de inteira responsabilidade do discente.
Cada prova (incluindo o exame de recuperação) poderá ser composta por questões objetivas, de
múltipla escolha e/ou questões dissertativas.
As provas serão realizadas no modo presencial.
Nos dias de prova não será permitida a entrada na sala de aula após meia hora do início da prova e não
será permitida a saída da sala antes de meia hora do início da mesma. Durante a prova o uso de
calculadoras não será permitido, salvo em algumas exceções em que o professor julgar necessário.
Também não será permitida a utilização de celulares.

A nota final (N) de cada aluno será calculada de acordo com a fórmula:

N=(P1+P2+ P3+TA+TR+PA ), onde P1, P2, P3  são as notas de cada prova; TA a soma total das notas das
tarefas; TR  a nota do trabalho (ou seminário) e PA a soma total dos pontos de participação distribuídos ao
longo do semestre. Se N ≥ 60 o aluno será aprovado.

7. 1 RECUPERAÇÃO

        Se N < 60, o aluno que tiver um mínimo de 75% de frequência  poderá desenvolver as atividades de
recuperação. Os alunos que ficarem retidos no processo de recuperação deverão assistir às aulas reservadas à
recuperação e realizar uma  AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO (Exame) valendo 90 pontos e uma
TAREFA DE RECUPERAÇÃO valendo 10 pontos. A entrega da Tarefa de recuperação é obrigatória e é
condição necessária para a realização da avaliação de recuperação (Exame).

 A recuperação, assim como a avaliação de recuperação versarão sobre as matérias nas quais o aluno
não obteve bom aproveitamento.  serão considerados aprovados os alunos que tiverem frequência de
pelo menos 75%, entregarem a TAREFA DE RECUPERAÇÃO e que obtiverem nota maior ou igual
a 50 (sessenta) na PROVA de RECUPERAÇÃO.  Neste caso a média final do aluno será 60.
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[4] AVILA, G., Calculo das Funções de uma Variável. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
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9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______

Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
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