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PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Métodos da Matemática Aplicada

Unidade
Ofertante: INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS DO PONTAL

Código: GMT099 Período/Série: 7o Turma: MI/MN
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 90 Prática: 00 Total: 90 Obrigatória:(X) Optativa:( )
Professor(A): Alisson Rafael Aguiar Barbosa Ano/Semestre: 2020/1
Observações: Pré-requisito Análise II
 
2. EMENTA
Introdução às equações diferenciais parciais. Séries de Fourier. Método de separação
das variáveis. Transformada de Fourier. Transformada de Laplace.
3. JUSTIFICATIVA
 A disciplina justifica-se devido à importância de se  familiarizar o aluno do
bacharelado em matemática com os importantes resultados das equações
diferenciais parciais,  séries de Fourier,  transformada de Fourier. transformada de
Laplace..
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Introduzir os conceitos das equações diferenciais parciais, séries de Fourier, método de
separação das variáveis, transformada de Fourier e transformada de Laplace.
Objetivos Específicos:
Introduzir o conceito de Equações Diferenciais Parciais, familiarizar o aluno com o uso de
séries de Fourier, transformadas de Fourier, transformadas de Laplace e aplicações na
resolução de problemas. Desenvolver capacidades de resolver e interpretar soluções de
equações diferenciais  parciais relacionadas com problemas de difusão de calor, vibrações
de cordas e membranas elásticas bem como problemas estacionários e suas aplicações.
Capacitar o aluno a eleborar, a partir dos métodos analíticos expostos em aula, resoluções
de problemas advindos de aplicações.
5. PROGRAMA

5.1. INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS

5.1.1. Conceitos Básicos e Definições.

5.1.2. Condições Iniciais e de Contorno.

5.1.3. Classificação das EDP. Teoremas de Existência de Soluções.
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5.1.4. Equações Lineares de primeira ordem.

5.1.5. Equações Semi-Lineares de segunda ordem.

5.2. SÉRIES DE FOURIER

5.2.1. Ortogonalidade de senos e cossenos.

5.2.2. Fórmula de Euler-Fourier.

5.2.3. Condições suficientes para convergência; Teorema de Fourier.

5.2.4. Operações em séries de Fourier.

5.3. MÉTODO DA SEPARAÇÃO DAS VARIÁVEIS.

5.3.1. Equação do calor.

5.3.2. Equação da onda.

5.3.3. Equação do potencial.

5.4. TRANSFORMADA DE FOURIER

5.4.1. Fórmula integral de Fourier.

5.4.2. Transformada de Fourier.

5.4.3. Convolução para transformada de Fourier.

5.4.4. Fórmula de Parseval para transformada de Fourier.

5.5. TRANSFORMADA DE LAPLACE

5.5.1. Definição de transformada de Laplace.

5.5.2. Fórmula inversa.

5.5.3. Propriedades da transformada de Laplace; Teorema da convolução para transformada de
Laplace.

5.5.4. Aplicações às equações diferenciais.

6. METODOLOGIA
6.1 Atividades síncronas (90 aulas) compostas por:

6.1.1 Aulas expositivas em sistema de videoconferência.
         -  Serão realizadas duas (03) videoconferências por semana, as Segunda-feira
14:00:00 às 15:40:00 ,  Terça-feira 09:50:00 às 11:30:00  e  Quinta-feira 09:50:00 às
11:30:00 ;
        - As videoconferências serão realizadas através da plataforma Microsoft Teams
ou em caso de problemas técnicos o docente se reserva ao direito de transferir as
videoconferências para   webconfererência.rnp ou Cisco Webex ou qualquer outro
serviço gratuito de videoconferência;

6.2. Atividades assíncronas (18 aulas) compostas por:
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6.2.1. Tarefas remotas a serem realizadas individualmente por cada aluno.
      - As tarefas serão compreendidas por consulta e estudo individual do material
didático-pedagógico (textos, vídeos, slides) disponibilizado, seguido de resposta à  
questionário curto de averiguação de cumprimento de tarefa sobre o conteúdo do
material disponibilizado;
      -  Será disponibilizada uma lista de exercício a serem desenvolvidas pelos alunos. 
;
       -  Será diponibilizado dez questionários  durante o período da disciplina,  que
terão o valor de um ponto por quetionário e serão computados na nota final do aluno
;
      - Será pedido aos alunos um seminário sobre temas  inerentes aos conteúdos
programáticos, o seminário valerá cinco pontos.
       - As tarefas remotas (e os materiais pedagógicos relativos a elas) serão
depositadas e acessadas na plataforma Microsoft Teams e os questionários serão
disponibilizados por meio aplicativo Microsoft Forms integrado ao Microsoft Teams.
Caso haja problemas técnicos, a plataforma será substituída por outra plataforma
publica, tais como moodle ou google classroom. 
      -Seão gavados vídeos para complementar as aulas. Nesses videos serão tratados
conteúdos que são complementares ao trabalhados nas aulas síncronas.

  6.2.2. Provas remotas a serem realizadas individualmente por cada aluno em data e
tempo para realização pré-fixados.
            -Serão disponibilizadas  três (03) provas e um (01) exame de recuperação;
            - Cada prova corresponderá a 2 aulas (100 minutos) de atividade síncrona,
com câmera ligada. Cada prova terá o valor de 30 pontos na composição da nota do
aluno;
          - O exame de recuperação corresponderá a 2 aulas (100 minutos) de atividade
síncrona com câmera ligada. A forma como será computada a nota do exame será
descrita no item avaliação.
            - Cada prova (incluindo o exame de recuperação) será composta por
questões objetivas de múltipla escolha e dissertativas;           
            - A não entrega da prova na data determinada implica em nota 0 na prova;
            - As provas serão disponibilizadas por meio do aplicativo Microsoft Forms
integrado ao Microsoft Teams, casa haja problemas técnicos ela será substituída por
outra que o aluno tenha acesso.
6.3. Observações Adicionais:

6.3.1. A plataforma Microsoft Teams é integrante do pacote Office 365 distribuído
gratuitamente aos docentes e alunos da UFU por meio cadastro com e-mail
institucional.
6.3.2  Caso ocorra problemas técnicos como a execução das atividades síncronas e
assíncronas propostas, o docente da AARE se reserva ao direito de transferir as
atividades propostas (no todo ou em partes) para a plataforma Moodle ou Google
Classroom ou qualquer outra plataforma educacional gratuita.
 
 
6.4 Cronograma:
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12ª - Aula por videoconferência

Semanas  Atividades Previstas Datas
1º 1ª - Aula por videoconferência 01/03/2021
1º 2ª- Aula por videoconferência 02/03/2021
1º 3ª- Aula por videoconferência 04/03/2021
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2º 4ª - Aula por videoconferência 08/03/2021
2º 5ª - Aula por videoconferência 09/03/2021
2º 6ª- Aula por videoconferência 11/03/2021
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3º 7ª - Aula por videoconferência 15/03/2021
3º 8ª- Aula por videoconferência 16/03/2021
3º 9ª- Aula por videoconferência 18/03/2021
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4º 10ª - Aula por videoconferência 22/03/2021
4º 11ª - Aula por videoconferência 23/03/2021
4º 12ª- Aula por videoconferência 25/03/2021
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5º 13ª - Aula por videoconferência 29/03/2021
5º 14ª - Aula por videoconferência 30/03/2021
5º 15ª- Aula por videoconferência 01/04/2021(Aula Extra)
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6º 16ª - Aula por videoconferência 05/04/2021
6º 17ª - Aula por videoconferência 06/04/2021
6º 18ª- Aula por videoconferência 08/04/2021
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7º 19ª - Aula por videoconferência 12/04/2021
7º 20ª - Aula por videoconferência 13/04/2021
7º 21ª- Aula por videoconferência 15/04/2021
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8º 22ª - Aula por videoconferência 19/04/2021
8º 23ª - Aula por videoconferência 20/04/2021
8º 24ª- Aula por videoconferência 22/04/2021
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9º 25ª - Aula por videoconferência 26/04/2021
9º 26ª - Aula por videoconferência 27/04/2021
9º 27ª- Aula por videoconferência 29/04/2021
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10º 28ª - Aula por videoconferência 03/05/2021
10º 29ª - Aula por videoconferência 04/05/2021
10º 30ª- Aula por videoconferência 06/05/2021
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11º 31ª - Aula por videoconferência 10/05/2021
11º 32ª - Aula por videoconferência 11/05/2021
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11º 33ª- Aula por videoconferência 13/05/2021
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
12º 34ª - Aula por videoconferência 17/05/2021
12º 35ª - Aula por videoconferência 18/05/2021
12º 36ª- Aula por videoconferência 20/05/2021
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13º 37ª - Aula por videoconferência 24/05/2021
13º 38ª - Aula por videoconferência 25/05/2021
13º 39ª - Aula por videoconferência 28/05/2021
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
14º 40ª - Aula por videoconferência 31/05/2021
14º 41ª - Aula por videoconferência 01/06/2021
14º 42ª- Aula por videoconferência 02/06/2021(Aula Extra)
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15° 43ª - Aula por videoconferência 07/06/2021
15º 44ª - Aula por videoconferência 08/06/2021
15 45ª- Aula por videoconferência 10/06/2021
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16º 46ª - Aula por videoconferência 14/06/2021
16º 47ª - Aula por videoconferência 15/06/2021
16º 48ª- Aula por videoconferência 17/06/2021

7. AVALIAÇÃO
7.1. A avaliação será feita por intermédio de três (03) provas e tarefas remotas
disponibilizadas pelo docente. Posteriormente a data de realização destas avaliações
será oferecido um (01) exame de recuperação, que será combinado com o aluno.

7.2.Na primeira prova (P1) serão distribuídos 25 pontos, na segunda prova (P2)
serão distribuídos 25 pontos, na terceira serão distríbuidos 25 pontos  e nas tarefas
remotas (T) serão distribuídos 10 pontos e (S) seminário 5 pontos.
O termo “NF” indica a nota total obtida nas avaliações, isto é,
                                                                                                      NF = NP1 +
NP2+NP3 + NT+ NS
onde “NP1” indica a nota obtida na primeira prova, “NP2” indica a nota obtida na
segunda prova, NP3  indica a nota obtida na terceira prova, “NT” indica nota obtida
nas tarefas e ¨NS¨ indica a nota obtida no seminário.
7.3- Se a nota NF é maior ou igual a 60 pontos, o discente será aprovado.

7.4. Se  NF menor que 60 pontos o aluno poderá fazer o exame de recuperação que
envolverá uma prova com todo o conteúdo da disciplina. Para o exame de
recuperação (ER) serão distribuídos 100 pontos. Nesse caso calculamos
                                                                                 M =( NF+ER)/2
Sendo M a média entre NF e ER.  Se M maior igual que 60 pontos, o aluno é
aprovado, mas sua nota final será 60 pontos. Caso contrário,  M menor que 60
pontos, o aluno esta reprovado e a média final será a obitida em NF.
 

Plano de Ensino Plano de Ensino  de  MMA (2563433)         SEI 23117.007984/2021-81 / pg. 5



* As datas das provas e de entrega das listas podem ser modificadas e as eventuais
alterações serão comunicadas com antecedência aos alunos.

8. BIBLIOGRAFIA
Básica

[1] CAPELAS, E., Funções especiais com aplicações. São Paulo: Livraria da Física, 2005.

[2] FIGUEIREDO, D. G., Equações diferenciais aplicadas. Rio de Janeiro: IMPA, 1979.

[3] IÓRIO, V., Edp: Um curso de graduação.2 ed. Rio de Janeiro: IMPA-  Coleção Matemática
Universitária, 2001.

Complementar

[4] CAPELAS, E., Métodos matemáticos para engenharia. São Carlos: SBMAC, 2005.

[5] EDWARDS, C.H., PENNEY, D.E. Equações diferencias elementares com problemas de
contorno. Rio de Janeiro: Editora Prentice Hall do Brasil, 1995.

[6] FIGUEIREDO, D. G., Análise de Fourier e equações diferenciais parciais. Rio de Janeiro:
IMPA, 1987.

[7] IÓRIO JÚNIOR, R E IÓRIO V. M., Equações diferenciais parciais, uma introdução. Rio de
Janeiro: IMPA-Projeto Euclides, 1988.

[8] MACHADO, K. D. , Equações diferencias aplicada à física. Ponta Grossa: Editora UEPG,
2004.

[9] RUDIN, W., Real and complex analysis. New York: McGraw-Hill, 1987.

[10] ZILL, D. G. E CULLEN, M. R., Equações diferenciais, vol. 1 e 2. Pearson Makron Books.

9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Referência: Processo nº 23117.007984/2021-81 SEI nº 2563433
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente
Curricular: Introdução ao Cálculo Numérico

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: GMT077 Período/Série: 5 Turma: MN

Carga Horária: Natureza:
Teórica: 60 Prática: 00 Total: 60 Obrigatória:( X) Optativa:( )

Professor(A): Milena Almeida Leite Brandão Ano/Semestre: 2020/01

Observações: Oferta de disciplina do Semestre de 2020/1 a ser cumprido de 01/03/2021 at
é 19/06/2021.

 
2. EMENTA
Noções sobre erros. Equações Não Lineares. Sistemas de equações lineares. Ajuste
de curvas - Método dos Quadrados Mínimos. Interpolação polinomial. Integração
numérica. Solução numérica de equações diferenciais ordinárias.
3. JUSTIFICATIVA
Existe um grande número de problemas físicos que são modelados
matematicamente, mas que ainda não se conhece a sua solução teórica. Uma
maneira de se estudar estes problemas é realizar simulações numéricas na tentativa
de se obter uma solução numérica que sirva como representante da solução teórica
procurada. O procedimento numérico para realizar tal estudo envolve o uso de
métodos numéricos, dos quais alguns compõem a presente componente curricular.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Fornecer condições para que os alunos possam conhecer, calcular, utilizar e aplicar
métodos numéricos na solução de problemas de numéricos.
Objetivos Específicos:
Explicar os fundamentos dos principais métodos numéricos e utilizá-los com senso
crítico, na simulação computacional de problemas físicos. Em todas as unidades que
compõem a ementa, o objetivo é apresentar as técnicas mais utilizadas, estudar a
convergência e possibilitar a escolha do método mais adequado a cada situação
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através da comparação dos diversos métodos estudados.

5. PROGRAMA
5.1. NOÇÕES SOBRE ERROS
5.1.1 Erro de arredondamento.
5.1.2 Erro de Truncamento.

  5.1.3 Erro relativo e erro absoluto.
5.1.4 Erro de convergência.
5.1.5 Aritmética de Ponto Flutuante.
5.1.6 Efeitos Numéricos: cancelamento, propagação do erro, instabilidade numérica,

mal condicionamento.
 
5.2. EQUAÇÕES NÃO LINEARES
5.2.1 Introdução.

  5.2.2 Isolamento das raízes.
  5.2.3 Método da bissecção.
  5.2.4 Método da iteração linear.
5.2.5 Método de Newton Raphson.
5.2.6 Sistemas não lineares.
 
5.3. SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES

  5.3.1 Introdução Métodos exatos.
  5.3.2 Método da eliminação de Gauss.
  5.3.3 Método da eliminação de Gauss com pivoteamento.
5.3.4 Decomposição LU.
5.3.5 Inversão de matrizes.

  5.3.6 Métodos interativos.
  5.3.7 Estudo da convergência dos métodos iterativos.
5.3.8 Método de Gauss- Jacobi e Método de Gauss-Seidel.
 
5.4. AJUSTE DE CURVAS – MÉTODO DOS QUADRADOS MÍNIMOS
5.4.1 Caso discreto: linear e não linear.

  5.4.2 Caso contínuo.
  5.4.3 Análise do resultado: coeficiente de correlação.
 
5.5. INTERPOLAÇÃO POLINOMIAL
5.5.1 Estudo da existência e unicidade do polinômio interpolador.
5.5.2 Polinômio de Lagrange.

  5.5.3 Fórmula de Newton com diferenças divididas.
  5.5.4 Fórmula de Newton-Gregory com diferenças finitas progressivas.
5.5.5 Estudo do erro da interpolação polinomial.
5.5.6 Interpolação inversa.
 
5.6. INTEGRAÇÃO NUMÉRICA
5.6.1 Introdução
5.6.2 Método de Newton-Cotes: Regra dos Trapecios; Regra 1/3 de Simpson; Estudo

do erro da    integração numérica.
 
5.7. SOLUÇÃO NUMÉRICA DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS
5.7.1 Introdução.

 5.7.2 Métodos da Série de Taylor: Método de Euler; Métodos de Runge-Kutta.
5.7.3 Métodos de Passo Múltiplo.
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6. METODOLOGIA
Ao longo do período letivo serão oferecidas atividades síncronas e assíncronas,
conforme descrito abaixo.
1. Atividades síncronas (36 horas/aula = 30h) compostas por:
Aulas expositivas em sistema de videoconferência. Serão 36 encontros online por
videoconferência, equivalente à 18 aulas, com carga horária total de 30h, realizadas
as segundas-feiras das 20h50 às 22h30 na plataforma Microsoft Teams. As aulas
contarão com o uso de slides e mesa digitalizadora.
2. Atividades assíncronas (36 horas/aula = 30h) compostas por:

06 provas individuais, com data e tempo para realização pré-fixados e conforme
cronograma de avaliação proposta logo abaixo, com carga horária total de 9
horas, sendo 1h30m a duração para resolução de cada prova.
01 exame de recuperação com 2h30m de duração.
06 tarefas individuais disponibilizadas na plataforma de ensino sobre o conteúdo
do material didático-pedagógico (textos, vídeos, slides). As tarefas serão
compreendidas por resolução de exercícios e os discentes deverão encaminhar
as soluções para o docente via formulários do Forms Microsoft. Cada tarefa
estudada com soluções enviadas ao docente corresponde a 60 minutos de
atividade. Assim, as tarefas correspondem a 6 horas de carga horária.
Consulta e estudo do material didático-pedagógico (textos, vídeos, slides),
disponibilizados na plataforma de ensino e no canal da professora no YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UC9iInW8k3t37mwzPzHjhL0w/videos), com
carga horária total de 15 horas.

 

Plano de Ensino GMT077 (2563439)         SEI 23117.007984/2021-81 / pg. 9



Plano de Ensino GMT077 (2563439)         SEI 23117.007984/2021-81 / pg. 10



 
7. AVALIAÇÃO
A avaliação será feita por intermédio de seis (06) provas e seis (06) tarefas remotas
disponibilizadas pelo docente. Posteriormente a data de realização destas avaliações
será oferecido um (01) exame de recuperação.
Cada uma das cinco primeiras provas valerá 12 pontos, a sexta prova valerá 16
pontos e cada uma das seis tarefas valerá 4 pontos. As avaliações serão realizadas
pelo discente remotamente nos horários e datas previstas no cronograma abaixo. As
datas e horários das provas ocasionalmente poderão ser alterados levando em
consideração os interesses dos discentes.
Cada prova e cada tarefa (incluindo o exame de recuperação) será composta por
questões de múltiplas escolhas e/ou objetivas abertas e serão realizadas no Microsoft
Forms.
Se a nota final do aluno for maior ou igual a 60 o aluno estará aprovado. Se a nota
final for menor que 60 o aluno poderá fazer um exame final, no valor de 100 pontos,
o qual versará sobre toda a matéria do semestre, e neste caso, o aluno será
aprovado se alcançar aproveitamento maior ou igual a 60% no exame final, sendo
que a nota final nesse caso é igual a 60 pontos.
8. BIBLIOGRAFIA
Obs: Será disponibilizado notas de aula em pdf e vídeos contemplando todo o
conteúdo do curso.
Básica
BARROSO, L., ET AL, Cálculo Numérico com Aplicações. 2a Edição. São Paulo: Editora
Harbra, 1987.
FRANCO, N. M. B., Cálculo Numérico. 1a Edição. São Paulo: Prentice-Hall Brasil, 2006.
RUGGIERO, M. A. E LOPES, V. L. R., Cálculo Numérico – Aspectos Teóricos e
Computacionais. 2a Edição. São Paulo: Makron Books, 1996.
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Complementar
ARENALES, S. E DAREZZO, A., Cálculo Numérico – Aprendizagem com Apoio de
Software. São Paulo: Thomson Pioneira, 2007.
BURDEN, R. L. E FAIRES, J. D., Análise Numérica. 8a Edição. São Paulo: Thomson,
2008.
MOLER, CLEVE B., Numerical Computation with Matlab, Philadelphia: Society for
Industrial and Applied Mathemathics, 2004.
SPERANDIO, D., MENDES, J. T. E MONKEN, L. H., Cálculo Numérico. São Paulo:
Prentice-Hall Brasil, 2003.
PUGA, L. Z.; TARCIA, J. H. M.; PAZ, A. P. Cálculo Numérico. 1. Ed. : LCTE, 2009.
9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Referência: Processo nº 23117.007984/2021-81 SEI nº 2563439
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente
Curricular: Cálculo Diferencial e Integral II

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: GMT069 Período/Série: 3 Turma: MN/MI

Carga Horária: Natureza:
Teórica: 90 Prática: 00 Total: 90 Obrigatória:(X) Optativa:( )

Professor(A): Milena Almeida Leite Brandão Ano/Semestre: 2020/01
Observações: Oferta de disciplina do Semestre de 2020/1 a ser cumprido de 01/03/2

021 até 19/06/2021
 
2. EMENTA
Sequências e séries de números reais. Os espaços Rn . Funções de uma variável real
a valores em Rn. Funções de várias variáveis reais a valores reais. Limite e
continuidade. Derivadas parciais. Funções diferenciáveis. Regra da cadeia. Gradiente
e derivada direcional. Derivadas parciais de ordens superiores. Teorema do Valor
Médio. Fórmula de Taylor com resto de Lagrange. Máximos e mínimos.
3. JUSTIFICATIVA
A disciplina visa um estudo dos conceitos de continuidade e diferenciabilidade de
funções vetoriais e funções reais de várias variáveis, bem como um estudo
introdutório de sequências e séries de números reais.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Familiarizar o aluno com a linguagem, conceitos e idéias relacionadas ao estudo de
funções de várias variáveis reais e suas aplicações.
Objetivos Específicos:
Ao terminar o curso de Cálculo Diferencial e Integral 2 o aluno deverá ser capaz de:
reconhecer e aplicar os tópicos estudados; ter aumentada sua capacidade de
raciocínio lógico e dedutivo; conectar as ferramentas do Cálculo Diferencial e Integral
2 às demais disciplinas do Curso deMatemática, familiarizando-se com os aspectos
da interdisciplinaridade.

5. PROGRAMA
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1. SEQUÊNCIAS E SÉRIES DE NÚMEROS REAIS
1.1. Sequências.
1.2. Limite de uma sequência.
1.3. Propriedades aritméticas dos limites.
1.4. Subsequências.
1.5. Sequências de Cauchy.
1.6. Séries numéricas.
 
2. OS ESPAÇOS Rn
2.1. Definição. Os espaços vetoriais R2 e R3.
2.2. Produto escalar. Perpendicularismo.
2.3. Norma de um vetor. Propriedades.
2.4. Conjunto aberto. Ponto de acumulação.
 
3. FUNÇÃO DE UMA VARIÁVEL REAL A VALORES EM Rn 
3.1. Função de uma variável real a valores em R2.
3.2. Função de uma variável real a valores em R3.
3.3. Operações com funções de uma variável real a valores em Rn.
3.4. Limite e continuidade.
3.5. Derivada.
3.6. Integral.
3.7. Comprimento de curva.
 
4. FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS REAIS A VALORES REAIS
4.1. Funções de duas variáveis reais a valores reais.
4.2. Gráfico e curvas de nível.
4.3. Funções de três variáveis reais a valores reais. Superfícies de nível.
 
5. LIMITE E CONTINUIDADE
5.1. Limite.
5.2. Continuidade.
 
6. DERIVADAS PARCIAIS
6.1. Derivadas parciais de funções de duas variáveis.
6.2. Derivadas parciais de funções de três ou mais variáveis.
 
7. FUNÇÕES DIFERENCIÁVEIS
7.1. Definição de função diferenciável.
7.2. Plano tangente e reta normal.
7.3. Diferencial.
7.4. O vetor gradiente.
 
8. REGRA DA CADEIA
8.1. Regra da cadeia
8.2. Derivação de funções definidas implicitamente. Teorema da Função Implícita.
 
9. GRADIENTE E DERIVADA DIRECIONAL
9.1. Gradiente de uma função de duas variáveis: interpretação geométrica.
9.2. Gradiente de uma função de três variáveis: interpretação geométrica.
9.3. Derivada direcional.
9.4. Derivada direcional e gradiente.
 
10. DERIVADAS PARCIAIS DE ORDENS SUPERIORES
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10.1. Definição de derivadas parciais de ordens superiores.
10.2. Aplicações da regra da cadeia envolvendo derivadas parciais de ordens

superiores.
 
6. METODOLOGIA
Ao longo do período letivo serão oferecidas atividades síncronas e assíncronas,
conforme descrito abaixo.
1. Atividades síncronas (60h) compostas por:
Aulas expositivas em sistema de videoconferência. Serão 31 aulas, com carga horária
total de 60h, realizadas as terças-feiras das 19h00 às 20h40 e nas sextas-feiras das
19h00 às 20h40 na plataforma Microsoft Teams. As aulas contarão com o uso de
slides e mesa digitalizadora.
2. Atividades assíncronas (30h) compostas por:

04 provas individuais, com data e tempo para realização pré-fixados e conforme
cronograma de avaliação proposta logo abaixo, com carga horária total de
6 horas, sendo 1h30m a duração para resolução de cada prova.
01 exame de recuperação com 2h30m de duração.
04 tarefas individuais disponibilizadas na plataforma de ensino sobre o conteúdo
do material didático-pedagógico (textos, vídeos, slides). As tarefas serão
compreendidas por resolução de exercícios e os discentes deverão encaminhar
as soluções para o docente via formulários do Forms Microsoft. Cada tarefa
estudada com soluções enviadas ao docente corresponde a 60 minutos de
atividade. Assim, as tarefas correspondem a 4 horas de carga horária.
Consulta e estudo do material didático-pedagógico (textos, vídeos, slides),
disponibilizados na plataforma de ensino e no canal da professora no YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UC9iInW8k3t37mwzPzHjhL0w/videos), com
carga horária total de 20 horas.

Plano de Ensino GMT069 (2563469)         SEI 23117.007984/2021-81 / pg. 15



Plano de Ensino GMT069 (2563469)         SEI 23117.007984/2021-81 / pg. 16



7. AVALIAÇÃO
A avaliação será feita por intermédio de quatro (04) provas e quatro (04) tarefas
remotas disponibilizadas pelo docente. Posteriormente a data de realização destas
avaliações será oferecido um (01) exame de recuperação.
Cada uma das quatro provas valerá 20 pontos e cada uma das quatro tarefas valerá
5 pontos. Cada prova e cada tarefa (incluindo o exame de recuperação) será
composta por questões de múltiplas escolhas e/ou objetivas abertas e serão
realizadas no Microsoft Forms.
Se a nota final do aluno for maior ou igual a 60 o aluno estará aprovado. Se a nota
final for menor que 60 o aluno poderá fazer um exame final, no valor de 100 pontos,
o qual versará sobre toda a matéria do semestre, e neste caso, o aluno será
aprovado se alcançar aproveitamento maior ou igual a 60% no exame final, sendo
que a nota final nesse caso é igual a 60 pontos.
8. BIBLIOGRAFIA
Básica

[1] BOULOS, P., Introdução ao Cálculo - Volume 2. São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda, 1974.

[2] GUIDORIZZI, H. L., Um Curso de Cálculo - Volume 2. São Paulo: LTC Editora, 2001.

[3] LEITHOLD, L., O Cálculo com Geometria Analítica –Volume 2. São Paulo: Editora Harbra,
1994.

Complementar

[4] BASSANEZI, R. C., Ensino-Aprendizagem com Modelagem Matemática. São Paulo: Contexto,
2002.
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[5] THOMAS, G. B., Cálculo - Volume 2. São Paulo: Addison Wesley, 2009.

[6] SIMMONS, G. F., Cálculo com Geometria Analítica – Volume 2. São Paulo: Makron Books,
1987.

[7] STEWART, J., Cálculo – Volume II. São Paulo: Thomson Learning, 2005.

[8] MORETTIN, P. A., Cálculo: Funções de uma e Várias Variáveis. São Paulo: Saraiva, 2003.

9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Milena Almeida Leite Brandao,
Professor(a) do Magistério Superior, em 11/02/2021, às 21:20, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2563469 e o código CRC 454E1E3B.

Referência: Processo nº 23117.007984/2021-81 SEI nº 2563469
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Educação Matemática III

Unidade
Ofertante: Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal

Código: GMT014 Período/Série: 3º Turma: MN/MI
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 15 Prática: 15 Total: 30 Obrigatória:(X ) Optativa:( )

Professor(A): Rogério Fernando Pires Ano/Semestre:
2020/1 - Reso
lução CONGRA
D 25/2020

Observações: As atividades serão desenvolvidas no período de 01/03/2021 a 19/06/2
021, de acordo com a resolução CONGRAD 25/2020.

 
2. EMENTA
Fundamentos teórico-metodológicos da matemática no ensino médio. Objetivos da
matemática no ensino médio. Competências e habilidades. Dimensões da álgebra.
Álgebra funcional. Raciocínio combinatório e probabilístico. Elaboração e
apresentação de propostas didáticas sobre conteúdos do ensino médio. Temas de
pesquisa em educação matemática.  
3. JUSTIFICATIVA

O Curso de Graduação em Matemática do ICENP, tentando atender às demandas atuais,
pretende formar profissionais que poderão atuar como pesquisador em matemática ou como
educador, sendo que em ambas as situações deve estar comprometido com a qualidade do
ensino de forma geral. A Educação Matemática constitui-se um campo de saber científico, técnico
e prático que muito tem se desenvolvido no Brasil nos últimos anos. Ela tenta elaborar teorias que
se projetam sobre o saber técnico, utiliza o método científico e os resultados de investigações e é
influenciada por outras áreas (Psicologia, Filosofia, Informática, Didática, História, etc). O saber
técnico, por sua vez, inspira-se no conhecimento científico, é apoiado em modelos da didática e
está em contínua interação com a prática pedagógica do professor. Como um saber prático,
alimenta-se das regras derivadas do conhecimento científico e técnico, para adaptar-se às
situações educativas, principalmente ao ensino-aprendizagem da matemática.

As três dimensões do saber em educação matemática (científico, técnico e prático) são
importantes na formação pedagógica de um professor comprometido com a qualidade da
educação no país.

 

4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
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Obter conhecimentos teóricos acerca dos objetivos, dos conteúdos e das metodologias da
matemática do ensino médio. Reconhecer e analisar as competências e habilidades em
matemática para o ensino médio. Conhecer as dimensões da álgebra e suas abordagens
metodológicas. Conhecer abordagens metodológicas para a álgebra funcional (funções de
primeiro e segundo graus, exponencial, logarítmica e trigonométrica). Conhecer
abordagens metodológicas para o raciocínio combinatório e probabilístico. Criar, planejar,
realizar, gerir e analisar situações didáticas. Analisar livros e materiais didáticos de ensino
médio. Conhecer alguns temas de pesquisa em educação matemática. 
5. PROGRAMA

Teórico:

1) OS OBJETIVOS DA MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO.

2)COMPETÊNCIAS E HABILIDADES EM MATEMÁTICA:

Comunicação e expressão.

Investigação e compreensão.

Contextualização sócio-cultural.

3) AS IDÉIAS E DIMENSÕES DA ÁLGEBRA.

Generalização de padrões aritméticos.

Equações e inequações.

4) ABORDAGENS METODOLÓGICAS PARA:

Raciocínio combinatório e probabilístico.

Função polinomial de primeiro grau.

Função polinomial de segundo grau.

Função exponencial.

Função logarítmica.

Função trigonométrica.

 

5) PESQUISA DE TEMAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: etnomatemática,
interdisciplinaridade, campos conceituais, transposição didática, psicologia da educação
matemática.

6) PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: leitura e discussão de relatos de
experiências, artigos científicos, livros, dissertações e teses.

Prático:

ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DIDÁTICAS PARA OS TEMAS
TRATADOS.

6. METODOLOGIA
Ao longo da disciplina, as atividades  serão desenvolvidas em uma sala de aula virtual,
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criada na plataforma Google Classroom, na qual serão oferecidas atividades
síncronas e assíncronas conforme a descrição a seguir:
1) Atividades Síncronas (20 horas) - encontros semanais às sextas feiras das 20h50
às 22h30, compostos por:

discussão de elementos teóricos que fundamentam a disciplina;
exposição por parte do professor acerca da elaboração de sequências de ensino;
apresentação por parte dos estudantes de sequências de ensino elaborada por eles.

2) Atividades Assíncronas (10 horas) - realizadas em horários livres pelos estudantes,
compostas por:

resolução de problemas e realização de atividades referentes ao conteúdo descrito no
programa da disciplina;
postagem das atividades realizadas na plataforma que abriga a sala de aula virtual;
elaboração de sequências e ensino que serão apresentadas nas atividades síncronas.

Vale destacar que caso haja inviabilidade da execução das atividades na plataforma
Google Classroom, seja por dificuldade técnica de acesso pelo professor ou pelos
estudantes, ou por falha no sistema, poderão ser utilizadas outras plataformas como
o Microsoft Teams ,  Moodle, Facebook e até mesmo o Whatsapp. E, ainda, no caso
do estudante perder alguma atividade realizada de maneira síncrona, o professor
indicará meios para que o discente tenha acesso ao conteúdo tratado no encontro.
Assim, as atividades seguirão o cronograma presente na tabela a seguir.

Semana Atividade Realizada Modalidade

1ª

Apresentação da proposta da disciplina;
discussão da importância das representações
na escrita matemática; apresentação do
software GeoGébra e discussão da sua
importância na articulação entre as
representações de escrita algébrica e
geométrica em Matemática.

síncrona e
assíncrona

2ª
Discussão das competências e habilidades para
o Ensino Médio presentes na Base Nacional
Comum Curricular.

síncrona e
assíncrona

3ª Apresentação e discussão sobre as dimensões
da Álgebra no Ensino Médio.

síncrona e
assíncrona

4ª
Apresentação e discussão sobre abordagens
das funções afim e quadrática no ensino médio;
realização de atividades sobre as  funções afim
e quadrática.

síncrona e
assíncrona 

5ª
Apresentação e discussão sobre abordagens
das funções periódicas e modular no ensino
médio; realização de atividades sobre as
funções periódicas e modular.

síncrona e
assíncrona

6ª
Apresentação e discussão sobre as abordagens
das funções exponencial e logarítmica no ensino
médio; realização de atividades sobre as
funções exponencial e logarítmica.

síncrona e
assíncrona

7ª
Apresentação e discussão acerca da introdução
do raciocínio probabilístico e combinatório no
ensino médio; realização de atividades
envolvendo combinação e probabilidade.

síncrona e
assíncrona
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8ª
Elaboração de sequências e apresentação de
sequências de ensino envolvendo os conteúdos
presentes no programa da disciplina

síncrona e
assíncrona

9ª
Elaboração de sequências e apresentação de
sequências de ensino envolvendo os conteúdos
presentes no programa da disciplina

síncrona e
assíncrona

10ª
Elaboração de sequências e apresentação de
sequências de ensino envolvendo os conteúdos
presentes no programa da disciplina.

síncrona e
assíncrona

11ª
Elaboração de relatório sobre as sequências de
ensino apresentadas envolvendo os conteúdos
presentes no programa

assíncrona

12ª
Devolutiva dos relatórios apresentados,
enfatizando as potencialidades e as fragilidades
das sequências de ensino a partir do ponto de
vista dos estudantes.

síncrona

13ª
Devolutiva dos relatórios apresentados,
enfatizando as potencialidades e as fragilidades
das sequências de ensino a partir do ponto de
vista dos estudantes.

síncrona

14ª Prova escrita assíncrona

15ª Devolutiva da prova escrita e encerramento do
período letivo síncrona

 
 
7. AVALIAÇÃO

Apesar da avaliação formativa se caracterizar como um processo contínuo, a disciplina contará
com os seguintes momentos formais para a avaliação:

 

Instrumento Valor

Relatório-Avaliação referente a três atividades síncronas designadas aos estudantes
aleatoriamente (RA1= 10 + RA2= 10 + RA3= 10) 30

Prova escrita dissertativa individual, envolvendo os conteúdos trabalhados na etapa 1 da
AARE 25

realização das atividades assíncronas 20

Participação nas atividades síncronas (orais ou escritas), assiduidade, pontualidade
e colaboração.  5

Trabalho escrito sobre produção científica em Educação Matemática. 20
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Total 100

Prova final (para quem não atingir nota 60)  

8. BIBLIOGRAFIA
Básica
[1] BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
matemática. Secretaria de Educação Fundamental. - Brasília, MEC/SEF, 1998.
[2] BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
ensino médio. Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. Secretaria de
Educação Fundamental. - Brasília, MEC/SEF, 1999.
[3] COXFORD, A. F., SHULTE, A. P., As idéias da álgebra. Tradução de Hygino H.
Domingues. São Paulo: Atual,1995.
[4] LORENZATO, S., Para aprender matemática. Campinas, SP: Autores Associados,
2006. 
Complementar
[5] BICUDO, M. A. V., (org). Pesquisa em educação matemática: concepções e
perspectivas. São Paulo: Editora UNESP, 1999.
[6] BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC. 2018. Disponível
em: <
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
>
[7] BRITO, M. R. F., (ORG). Psicologia da Educação Matemática. Teoria e Pesquisa.
Florianóplolis: Insular, 2001.
[8] FIORENTINI, D., LORENZATO, S., Investigação em educação matemática:
percursos teóricos e metodológicos.Campinas, SP: Autores Associados, 2006.
[9] LINS, R. C., GIMENEZ, J., Perspectivas em aritmética e álgebra para o século XXI.
São Paulo: Papirus, 1997.
[10] MACHADO, N. J., Matemática e realidade: análise dos pressupostos que
fundamentam o ensino da Matemática. São Paulo: Editora Cortez. 1991.
[11] MONTEIRO, A., POMPEU. A Matemática e os temas transversais. São Paulo:
Moderna, 2001.
[12] PARRA, C., SAIZ, I., (orgs). Didática da matemática: reflexões psicopedagógicas.
Porto Alegre: Artes Médicas,1996.
[13] PONTE, J. P., BROCADO, J., OLIVEIRA, H., Investigações Matemáticas na Sala de
Aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.  
9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Rogerio Fernando Pires,
Professor(a) do Magistério Superior, em 12/02/2021, às 10:25, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2564151 e o código CRC 150763B3.

Referência: Processo nº 23117.007984/2021-81 SEI nº 2564151
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Física Geral I

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: GMT071 Período/Série: 3º Turma: N
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60 Prática: 0 Total: 60 Obrigatória:(X) Optativa:( )
Professor(A): Alexandre Cacheffo Ano/Semestre: 2021/01
Observações: Graduação em Matemática - Licenciatura: Noturno
 
2. EMENTA
Força e movimento. Trabalho e energia. Lei da conservação da energia. Sistemas de
partículas. Torque e momento angular. Movimento de rotação. Gravitação. Oscilações
e ondas.
3. JUSTIFICATIVA
Nesta disciplina, os conteúdos abordados deverão permitir aos estudantes uma
ampliação de seus conhecimentos sobre a mecânica clássica. Será priorizado um
desenvolvimento teórico sobre os conceitos fundamentais relacionados às leis que
regem o movimento e a dinâmica de partículas e sistemas, bem como às leis
envolvendo gravitação, oscilações e ondas. Com isso, pretende-se proporcionar aos
alunos um aprimoramento da sua capacidade de observação, do raciocínio abstrato,
da imaginação, do pensamento lógico e objetivo e, por fim, da habilidade algébrica e
numérica.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Ao final desta disciplina, o estudante deverá ser capaz de analisar fenômenos
naturais relacionados à mecânica clássica, de maneira conceitual. Com isso, ele
poderá estabelecer modelos e determinar o domínio de validade destes modelos a
partir de estudos qualitativos e quantitativos.
Objetivos Específicos:
Ao final da disciplina o estudante deverá ser capaz de resolver problemas básicos
propostos pela mecânica clássica, descrever e aplicar as leis de movimento dos
corpos, da conservação da energia, e do momento linear. Também deverá ser capaz
de descrever as equações de movimento associadas aos corpos rígidos, e as leis
conservação relacionadas a estes movimentos. Por fim, deverá compreender a teoria
clássica da gravitação e resolver problemas relacionados às oscilações e ondas.
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5. PROGRAMA
 5.1. FORÇA E MOVIMENTO
 5.1.1. Os princípios da dinâmica.
 5.1.2. As Leis de Newton.
 5.1.3. Aplicações.  
 
 5.2. TRABALHO E ENERGIA
 5.2.1. Trabalho.
 5.2.2. Forças constantes e variáveis.
 5.2.3. Energia cinética e energia potencial.
 
 5.3. LEI DA CONSERVAÇÃO DA ENERGIA
 5.3.1. Energia mecânica.
 5.3.2. Conservação da energia mecânica.
 5.3.3. Forças conservativas e não-conservativas.
 5.3.4. Aplicações.
 
 5.4. SISTEMAS DE PARTÍCULAS
 5.4.1. Sistemas de duas partículas. Centro de massa.
 5.4.2. Extensão a sistemas de várias partículas.
 5.4.3. A conservação do momento linear.
 
 5.5.  TORQUE E MOMENTO ANGULAR
 5.5.1. Cinemática do corpo rígido.
 5.5.2. Torque e momento angular.
 5.5.3. A conservação do momento angular.
 
 5.6. MOVIMENTO DE ROTAÇÃO
 5.6.1. Movimento circular.
 5.6.2. Rotação em torno de um eixo fixo.
 5.6.3. Momento de inércia.
 
 5.7. GRAVITAÇÃO
 5.7.1. As leis de Kepler.
 5.7.2. A lei da gravitação universal.
 5.7.3. Energia potencial gravitacional.
 
 5.8. OSCILAÇÕES  E ONDAS
 5.8.1 Oscilações harmônicas.
 5.8.2 Movimento Harmônico Simples (MHS).
 5.8.3 Ondas unidimensionais e a equação de onda.
 5.8.4 Intensidade, interferência e reflexão de ondas.
6. METODOLOGIA
1. Aulas expositivas e interativas. 2. Proposição de listas de exercícios com objetivo
de estimular os alunos a aplicarem os conceitos estudados. 3. Aulas visando a
resolução de problemas propostos, tendo por objetivo fixar os conceitos
fundamentais. 4. Estudo e realização, pelos estudantes, de tarefas propostas pelo
professor.
Carga horária de atividades síncronas: 60 horas. Carga horária de atividades
assíncronas: 0 horas. Não há carga horária prática para esta disciplina. Para as aulas
síncronas, deverão ser utilizados os seguintes recursos: sala limpa e sem ruídos,
computador conectado à internet com câmera, microfone e fone de ouvido, serviço
de conferência web com áudio e vídeo combinados e software para apresentação de
slides. Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) utilizadas: Microsoft
Teams (via UFU) ou WebConference RNP (via UFU) e Moodle (via UFU). Material de
apoio a ser utilizado: o professor disponibilizará notas de aula no ambiente Moodle.
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Elas servirão de apoio aos estudos. O atendimento ao estudante ocorrerá de forma
síncrona, e os horários de atendimento deverão ser combinados com os estudantes.
7. AVALIAÇÃO
A avaliação será feita com a aplicação de 4 (quatro) provas, cobrindo todo o
conteúdo da disciplina, em atendimento ao Art. 163 da Resolução nº 15/2011 do
Conselho de Graduação da UFU. As provas deverão ser realizadas no horário da aula
síncrona, por meio do ambiente Moodle, e as datas das mesmas serão previamente
agendadas, em concordância com os estudantes. Cada uma destas provas receberá
uma nota entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos e deverá ser aplicada em períodos de,
aproximadamente, 4 semanas. A média final (MF) será a média aritmética das 3 (três)
melhores notas obtidas dentre as 4 (quatro) provas realizadas. Para o aluno ser
aprovado, sua média final MF deverá ser maior ou igual a 60 (sessenta) pontos e sua
frequência deverá ser de, no mínimo, 75% das aulas. A verificação da assiduidade do
aluno será feita durante as aulas síncronas.
8. BIBLIOGRAFIA
Básica
 1) NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica, volumes 1 e 2, 5ª Ed. São Paulo: Edgard
Blücher, 2013.
 2) HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física, volumes 1 e 2. 10ª Ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2016.
 3) FINN, E. J.; ALONSO, M. Física, um curso universitário, volume 1.  São Paulo: Edgard
Blücher, 2004.
Complementar
 1) TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros, volume 1. 5ª Ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2006.
 2) RESNICK, R.; HALLIDAY, D.; KRANE, K. S. Física, volumes 1 e 2, 5ª Ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2003.
 3) SEARS, F.; ZEMANSKY, M. W. Física, volumes I e II, 12ª Ed. Pearson, 2013.
 4) SERWAY, R. A.; JEWETT, J. W. Princípios de Física, volumes 1 e 2. 3ª Ed. São Paulo:
Thomson, 2004.
 5) CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. Física Básica: Mecânica. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Referência: Processo nº 23117.007984/2021-81 SEI nº 2564295
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Laboratório de Matemática

Unidade
Ofertante: Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal

Código: GMT085 Período/Série: 9º Turma: MN
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 0 Prática: 60 Total: 60 Obrigatória:(X ) Optativa:( )

Professor(A): Rogério Fernando Pires Ano/Semestre:
2020/1 - Reso
lução CONGRA
D 25/2020

Observações: As atividades serão desenvolvidas no período de 01q03/2021 a 19/06/2
021 de acordo com a resolução CONGRAD 25/2020

 
2. EMENTA
 Análise, elaboração, aplicação e avaliação de sequências didáticas para o ensino de
matemática utilizando os recursos metodológicos: materiais estruturados e
manipuláveis, jogos, calculadoras, computador, multimídia.
3. JUSTIFICATIVA
As constantes transformações sociais e tecnológicas as quais a sociedade vem
enfrentando na atualidade exigem do cidadão conhecimentos que lhes permita
enfrentar diferentes situações.
Essas situações muitas das vezes são encaradas com mais naturalidade se o
indivíduo faz uso de conhecimentos científicos e tecnológicos que estão à disposição
de todo cidadão. Contudo, para utilizar tais conhecimentos de maneira adequada, os
saberes construídos na escola são fundamentais para a realização de análises críticas
e tomadas de decisões.
Nesse ínterim, o conhecimento matemático é fundamental, porém o estudante
precisa ter domínio amplo desse conhecimento e não apenas considerar que o saber
matemático se resume a aplicação de fórmulas para a resolução de problemas.
Assim, a utilização de diferentes materiais, como jogos, materiais manipuláveis,
recursos tecnológicos e muitos outros podem auxiliar no processo de aprendizagem
e fazer com que o aprendiz compreenda que o conhecimento matemático é fruto da
criação humana, como nas demais áreas.
Dessa forma, a disciplina de Laboratório de Matemática vem a contribuir com a
formação do futuro professor no sentido de disponibilizar um arcabouço de
conhecimentos que capacite o estudante a utilizar diferentes recursos em suas
futuras aulas.
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4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Aprofundar as relações entre conhecimento matemático, ensino e aprendizagem por meio
de atividades práticas. Analisar, elaborar, aplicar e avaliar sequências didáticas para o
ensino de matemática utilizando os recursos metodológicos: materiais manipuláveis, sólidos
geométricos, jogos, uso de calculadoras e computador, multimídia e outros. Constituir um
espaço de formação de professores que pode ser utilizado por graduandos da Pedagogia e
outras licenciaturas, estudantes e professores da comunidade. 
5. PROGRAMA
1. Materiais manipuláveis para a matemática básica: limites e
possibilidades: 1.1. material dourado. 1.2. ábaco. ficha de disciplina objetivos
ementa descrição do programa 1.3. estruturados. 1.4. blocos lógicos. 2. Os jogos:
2.1. classificação. 2.2. os jogos pedagógicos. 2.3. o jogo em sala de aula 2.4. a
construção do pensamento através de jogos. 2.5. jogos para os blocos de
conteúdos do ensino fundamental e médio. 3. Uso de calculadoras, computador,
multimídia: limites e possibilidades. 4. Sequências didáticas para o ensino
de temas em matemática do ensino fundamental e médio: 4.1. elaboração.
4.2. aplicação. 4.3. análise. 4.4. avaliação.
6. METODOLOGIA
Ao longo da disciplina as atividades  serão desenvolvidas em uma sala de aula virtual,
criada na plataforma Google Classroom, na qual serão oferecidas, atividades
síncronas e assíncronas conforme a descrição a seguir:
1) Atividades Síncronas (40 horas) - encontros semanais às quintas feiras das 20h50
às 22h30 e às sextas feiras das 19h00 às 20h40, por meio de vídeo conferência na
plataforma Google Meet, compostos por:

discussão de elementos teóricos que fundamentam a disciplina;
exposição por parte do professor acerca da elaboração de sequências de ensino utilizando
materiais manipuláveis, jogos e tecnologias digitais
apresentação por parte dos estudantes de sequências de ensino, que contemplem os
recursos citados no item anterior, elaborada por eles.

2) Atividades Assíncronas (20 horas) - realizadas em horários livres pelos estudantes,
compostas por:

leitura de textos e realização de atividades referentes ao conteúdo descrito no programa da
disciplina;
postagem das atividades realizadas na plataforma que abriga a sala de aula virtual;
elaboração de sequências e ensino que serão apresentadas nas atividades síncronas.

Vale destacar que caso haja inviabilidade da execução das atividades na plataforma
Google Classroom, seja por dificuldade técnica de acesso pelo professor ou pelos
estudantes, ou por falha no sistema, poderão ser utilizadas outras plataformas como
o Microsoft Teams ,  Moodle, Facebook e até mesmo o Whatsapp. E, ainda, no caso
do estudante perder alguma atividade realizada de maneira síncrona, o professor
indicará meios para que o discente tenha acesso ao conteúdo tratado no encontro.
Assim, as atividades seguirão o cronograma presente na tabela a seguir.

Semana Atividade Realizada Modalidade

1ª
Apresentação da proposta da disciplina;
discussão acerca do que é um laboratório de
Matemática e a sua importância no processo de

síncrona e
assíncrona
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ensino.

2ª
Discussão sobre as possibilidades de
implementação de Laboratórios de Matemática
nas escolas de Educação Básica, utilizando
materiais de baixo custo.

síncrona

3ª
Apresentação e discussão sobre o uso de
materiais os manipuláveis no ensino da
Matemática.

síncrona e
assíncrona 

4ª
Live com professor externo à UFU para a
apresentação dos materiais manipuláveis mais
utilizados no ensino da matemática.

síncrona

5ª Apresentação e discussão sobre a utilização de
jogos no ensino da Matemática.

síncrona e
assíncrona

6ª
Live com professor externo à UFU para
apresentação e debate sobre a utilização do
recurso de jogos no ensino da Matemática.

síncrona

7ª Apresentação e discussão sobre a utilização de
recursos tecnológicos no ensino da Matemática.

síncrona e
assíncrona

8ª
Apresentação e discussão acerca de planos de
aulas envolvendo diferentes recurso didáticos
para o ensino de Matemática.

síncrona e
assíncrona

9ª
Apresentação e discussão acerca da criação e
utilização de ambiente virtuais de aprendizagem
no ensino da Matemática.

síncrona e
assíncrona

10ª
Discussão acerca de como utilizar recursos
como jogos, materiais manipuláveis e recursos
tecnológicos no ensino remoto.

síncrona

11ª
Elaboração de sequências e apresentação de
sequências de ensino envolvendo os conteúdos
presentes no programa da disciplina.

síncrona e
assíncrona

12ª
Elaboração de sequências e apresentação de
sequências de ensino envolvendo os conteúdos
presentes no programa da disciplina

síncrona e
assíncrona

13ª
Elaboração de sequências e apresentação de
sequências de ensino envolvendo os conteúdos
presentes no programa da disciplina.

síncrona e
assíncrona

14ª
Encerramento da disciplina com a devolutiva por
parte do professor sobre o desempenho
apresentado pelos estudantes.

síncrona

15ª Prova escrita para os alunos que não atingiram a
nota mínima para aprovação. assíncrona

 
 
7. AVALIAÇÃO
Apesar da avaliação formativa se caracterizar como um processo contínuo, a
disciplina contará com os seguintes momentos formais para a avaliação:
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Instrumento Valor

Elaboração das sequência de ensino 10

Apresentação das sequências 10

Realização das atividades assíncronas 20

Confecção de um material manipulável ou digital para o ensino da Matemática  15

Apresentação de materiais manipuláveis e/ou digital criado para o ensino de matemática.45

Total 100

Prova final (para quem não atingir nota 60)  

8. BIBLIOGRAFIA
Básica
[1] BRENELLI, R. P., O jogo como espaço para pensar: A construção de noções
lógicas e aritméticas. Campinas: Papirus, 1996.
[2] BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
matemática. Secretaria de Educação Fundamental. - Brasília, MEC/SEF, 1998.
[3] BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
ensino médio. Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. Secretaria de
Educação Fundamental. - Brasília, MEC/SEF, 1999.
 
Complementar
[4] KALEFF, A. M., Vendo e entendendo poliedros. Niterói: EdUFF, 1998.
[5] KAMII, C, DEVRIES ,R., Jogos em grupos na educação infantil:implicação da teoria
de Piaget. Tradução de Marina C. D. Carrasqueira. São Paulo: Trajetória Cultural,
1991.
[6] KISHIMOTO,T. M., Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. São Paulo: Cortez,
2002.
[7] MACEDO, L., PETY, A. L. S., Aprender com jogos e situações-problema. Porto
Alegre: Artmed, 2000. 
[8] POLYA, G., A arte de resolver problemas. Rio de Janeiro: Interciência, 1978.
[9] ZABALA, A,. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
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Documento assinado eletronicamente por Rogerio Fernando Pires,
Professor(a) do Magistério Superior, em 12/02/2021, às 11:32, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2564534 e o código CRC 4B8DA863.

Referência: Processo nº 23117.007984/2021-81 SEI nº 2564534
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: FÍSICA GERAL I

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: GMT071 Período/Série: 3 Turma: M121
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60 Prática: 0 Total: 60 Obrigatória:   ( X ) Optativa:( )
Professor(A): Patricia Cristina Venturini Ano/Semestre: 2020/1

Observações:

Oferta de disciplina do Semestre de 2020/1 a ser cumprido de 01/03/2
021 até 19/06/2021.

Enviar e-mail para pcventurini@ufu.br até dia 25/02/2021 para qu
e seja permitido o acesso à disciplina dentro da plataforma Mood
le-UFU e para receber link da primeira  aula síncrona.

 
2. EMENTA
Força e movimento. Trabalho e energia. Lei da conservação da energia. Sistemas de
partículas. Movimento de rotação. Torque e momento angular. Gravitação. Oscilações
e ondas.
3. JUSTIFICATIVA
Nesta disciplina, os conteúdos abordados deverão permitir aos estudantes uma
ampliação de seus conhecimentos sobre a mecânica clássica. Será priorizado um
desenvolvimento teórico sobre os conceitos fundamentais relacionados às leis que
regem o movimento e a dinâmica de partículas e sistemas, bem como às leis
envolvendo gravitação, oscilações e ondas. Com isso, pretende-se proporcionar aos
alunos um aprimoramento da sua capacidade de observação, do raciocínio abstrato,
da imaginação, do pensamento lógico e objetivo e, por fim, da habilidade algébrica e
numérica.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Ao final desta disciplina, o estudante deverá ser capaz de analisar fenômenos naturais
relacionados à mecânica clássica, de maneira conceitual. Com isso, ele poderá estabelecer
modelos e determinar o domínio de validade destes modelos a partir de estudos
qualitativos e quantitativos.
Objetivos Específicos:
Ao final da disciplina o estudante deverá ser capaz de resolver problemas básicos propostos
pela mecânica clássica, descrever e aplicar as leis de movimento dos corpos, da
conservação da energia, e do momento linear. Também deverá ser capaz de descrever as
equações de movimento associadas aos corpos rígidos, e as leis conservação relacionadas
a estes movimentos. Por fim, deverá compreender a teoria clássica da gravitação e
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resolver problemas relacionados às oscilações e ondas.
5. PROGRAMA

1. FORÇA E MOVIMENTO – I

1.1. Equações de movimento (cinemática)

1.2. Leis de Newton.

1.3. Aplicações das leis de Newton.

 

2. FORÇA E MOVIMENTO – II

2.1. Atrito.

2.2. Força de arraste e velocidade terminal.

2.3. Movimento circular uniforme.

 

3. TRABALHO E ENERGIA

3.1. Conceito de trabalho.

3.2. Trabalho: movimento em uma dimensão com uma força constante.

3.3. Trabalho: Movimento em uma dimensão com uma força variável.

3.4. Trabalho realizado por uma mola.

3.5. Relação trabalho e energia.

 

4. LEI DA CONSERVAÇÃO DA ENERGIA

4.1. Leis de conservação.

4.2. Tipos de Energia.

4.3. Energia mecânica.

4.4. Forças conservativas e forças não conservativas.

4.5. A lei da conservação da energia.

 

5. SISTEMAS DE PARTÍCULAS

5.1. Momento linear.

5.2. O momento linear de um sistema de partículas.

5.3. Conservação do momento linear.
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6. MOVIMENTO DE ROTAÇÃO

6.1. As grandezas físicas importantes no movimento de rotação.

6.2. Rotação com aceleração angular constante.

6.3. As grandezas lineares e as grandezas angulares.

6.4. Energia cinética na rotação.

6.5. Definição e determinação de momento de inércia.

6.6. Torque.

6.7. Segunda Lei de Newton na rotação.

 

7. TORQUE E MOMENTO ANGULAR

7.1. Momento angular.

7.2. O momento angular de um corpo rígido que gira em torno de um eixo fixo.

7.3. Conservação do momento angular.

 

8. GRAVITAÇÃO

8.1. Lei de Newton da gravitação.

8.2. Energia potencial gravitacional.

8.3. Planetas e satélites: as leis de Kepler.

 

9. OSCILAÇÕES E ONDAS

9.1. Oscilações harmônicas.

9.2. Movimento Harmônico simples.

9.3. O conceito de onda.

9.4. Onda em uma dimensão.

9.5. Equação de onda.

9.6. Intensidade, interferência e reflexão de ondas.

6. METODOLOGIA

As aulas serão desenvolvidas em duas modalidades, a síncrona (todos os alunos
simultaneamente conectados à internet sob a regência do professor) e a assíncrona
(contemplando atividades remotas off-line). Nas aulas síncronas, a tela do computador da
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professora será compartilhada permitindo a visualização de uma apresentação sobre o tema
estudado. Para facilitar o processo, uma mesa digitalizadora também poderá ser utilizada pela
professora para simular o quadro branco de sala de aula. Para as aulas assíncronas, material
didático será disponibilizado para os alunos se aprofundarem no conteúdo estudado. Para a
participação do aluno nas aulas síncronas e assíncronas, o aluno deverá, necessariamente, ter
acesso à internet.

a) *Atividades síncronas: 30 horas

    * Horários das atividades síncronas: segundas-feiras das 14:00h - 15:40h

* Plataforma de T.I./softwares que serão utilizados: Google Meet

 

b) *Atividades assíncronas: 30 horas

    * Plataforma de T.I. /softwares que serão utilizados: Moodle-UFU

* Endereço web de localização dos arquivos: 

https://www.moodle.ufu.br/course/view.php?id=8576

 

c)*Atendimento ao aluno: para cada tópico estudado, ocorrerão fóruns de discussões, dentro do
ambiente Moodle, para sanar possíveis dúvidas e facilitar os direcionamentos dos estudos.

7. AVALIAÇÃO

O conteúdo trabalhado será organizado em 4 módulos. Ao final de cada módulo, os alunos
realizarão uma tarefa avaliativa que seguirá a pontuação estipulada a seguir. As datas indicadas
para as atividades avaliativas poderão sofrer alterações caso ocorram imprevistos.

 

Tarefa Módulo 1: valor máximo de 25 pontos

(A Tarefa Módulo 1 ficará disponível no Moodle-UFU a partir de 0h (horário de Brasília) do dia
22/03/2021 e aceitará envios pelos estudantes até às 23h59min (horário de Brasília) do mesmo
dia.

 

Tarefa Módulo 2: valor máximo de 25 pontos

(A Tarefa Módulo 2 ficará disponível no Moodle-UFU a partir de 0h (horário de Brasília) do dia
12/04/2021 e aceitará envios pelos estudantes até às 23h59min (horário de Brasília) do mesmo
dia.

 

Tarefa Módulo 3: valor máximo de 25 pontos

(A Tarefa Módulo 3 ficará disponível no Moodle-UFU a partir de 0h (horário de Brasília) do dia
03/05/2021 e aceitará envios pelos estudantes até às 23h59min (horário de Brasília) do mesmo
dia.
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Tarefa Módulo 4: valor máximo de 25 pontos

(A Tarefa Módulo 3 ficará disponível no Moodle-UFU a partir de 0h (horário de Brasília) do dia
24/05/2021 e aceitará envios pelos estudantes até às 23h59min (horário de Brasília) do mesmo
dia.

 

Será permitido ao aluno realizar uma avaliação substitutiva no intuito de substituir a nota de uma
das Tarefas. O conteúdo corresponderá àquele da Tarefa que o aluno desejar substituir.

(A Avaliação Substitutiva ficará disponível no Moodle-UFU a partir de 0h (horário de Brasília) do
dia 07/06/2021 e aceitará envios pelos estudantes até às 23h59min (horário de Brasília) do
mesmo dia.

 

A nota final será a soma dos pontos obtidos pelo estudante nas avaliações descritas acima. Será
considerado aprovado na disciplina, aluno que obtiver média final maior ou igual a 60 pontos e
frequência mínima de 75%. A frequência do aluno será acompanhada levando-se em conta a
barra de progresso na disciplina disponibilizada pelo Moodle-UFU, bem como a participação dos
alunos nas aulas síncronas.

8. BIBLIOGRAFIA
Básica

1) NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica, volumes 1 e 2, 5ª Ed. São Paulo: Edgard
Blücher, 2013.

2) HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física, volumes 1 e 2. 10ª Ed. Rio
de Janeiro: LTC, 2016.

3) FINN, E. J.; ALONSO, M. Física, um curso universitário, volume 1.  São Paulo: Edgard Blücher,
2004.

Complementar

1) TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros, volume 1. 5ª Ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2006.

2) RESNICK, R.; HALLIDAY, D.; KRANE, K. S. Física, volumes 1 e 2, 5ª Ed. Rio de Janeiro: LTC,
2003.

3) SEARS, F.; ZEMANSKY, M. W. Física, volumes I e II, 12ª Ed. Pearson, 2013.

4) SERWAY, R. A.; JEWETT, J. W. Princípios de Física, volumes 1 e 2. 3ª Ed. São Paulo:
Thomson, 2004.

5) CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. Física Básica: Mecânica. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
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Documento assinado eletronicamente por Patricia Cristina Venturini,
Professor(a) do Magistério Superior, em 12/02/2021, às 13:51, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2565250 e o código CRC 9EC4C42B.

Referência: Processo nº 23117.007984/2021-81 SEI nº 2565250
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Fundamentos de Matemática Elementar 3

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: ICENP33104 Período/Série: 1º Turma: MN
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60 Prática: 00 Total: 60 Obrigatória:(X ) Optativa:( )
Professor(A): Moisés Rodrigues Cirilo do Monte Ano/Semestre: 2020-1
Observações:  
 
2. EMENTA

Introdução à Lógica. Conjuntos. Vetores. Sistemas Lineares.

3. JUSTIFICATIVA
Um primeiro contato com temas tais como lógica matemática, conjuntos, sistemas
lineares e vetores é de grande importância para o docente iniciar a jornada acadêmica
de forma adequada, revisando conceitos vistos anteriormente e adquirindo novo
conhecimentos e um novo olhar sobre conceitos matemáticos.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
(Copiar da Ficha de Disciplina os objetivos propostos.)
Objetivos Específicos:
Formalizar, com rigor matemático, o conceito de conjunto. Trabalhar com noções
elementares de lógica de forma rigorosa. Propiciar ao aluno a compreensão do que é um
teorema e o que é a demonstração do mesmo. Compreender o que é uma teoria
matemática. Demonstrar propriedades de conjuntos. Estudar sistemas lineares. Estudar
vetores no plano e no espaço.
5. PROGRAMA

1. INTRODUÇÃO Á LÓGICA

 

1.1. Sentenças matemáticas.

1.2. Os conectivos.

1.3. Tabelas verdade.

1.4. Relações de implicação e de equivalência.
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1.5. Definições e termos indefinidos.

1.6. Teoremas e proposições. Tipos de demonstração.

 

2. CONJUNTOS

2.1. Relação de pertinência.

2.2. Igualdade de conjuntos.

2.3. Subconjuntos.

2.4. Operações com conjuntos: complementar, intersecção, reunião, diferença.

2.5. Conjunto das partes de um conjunto.

 

3. MATRIZES E SISTEMAS LINEARES

3.1. Escalonamento.

3.2. Matrizes elementares: inversão de matrizes.

3.3. Determinantes: definição; regra de Laplace.

3.4. Utilização dos tópicos acima para resolução de sistemas lineares.

 

4. VETORES

4.1. Conceito de vetor.

4.2. Operações com vetores.

4.3. Vetores no plano e no espaço.

4.4. Produto escalar e ângulo entre vetores.

4.5. Produto vetorial.

4.6. Produto misto

 
6. METODOLOGIA

Ao longo do curso serão oferecidas atividades síncronas com carga horária total de 62
horas/aula, que se realizarão através de aulas online com o professor titular da disciplina,
para aulas teóricas, de exercícios e de dúvidas, realizadas todas as Quartas-Feiras das
19h00 às 20h40 e Sextas-Feiras das 20h50 às 22h30 na plataforma Moodle gratuito
UFU, pelo BigBlueButton.
Devido a um menor número de dias letivos do calendário acadêmico, as 10 horas/aula
restantes do curso serão oferecidas por meio de atividades assíncronas que se realizarão
através de vídeo-aulas sobre a teoria, exemplos e exercícios, listas de exercícios, tarefas
valendo nota e fórum de dúvidas, que serão disponibilizadas na plataforma do Moodle
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gratuito UFU. Poderá ser disponibilizado material de leitura e/ou bibliográfica no site
https://bibliotecavirtualpontal.webnode.com contemplando o conteúdo do curso.

7. AVALIAÇÃO

As avaliações serão efetuadas da seguinte maneira:

Instrumento Valor Formato Data Horário

1ª Avaliação 20 Individual 26/03/2021 20h50 –
22h30

2ª Avaliação 20 Individual 30/04/2021 20h50 –
22h30

3ª Avaliação 20 Individual 25/05/2021 20h50 –
22h30

4ª Avaliação 20 Individual 11/06/2021 20h50 –
22h30

Prova Final 100 Individual 18/06/2021 20h50 –
22h30

 

Em cada tópico da ementa haverá tarefas que o aluno deverá entregar e contabilizarão 20 pontos
no total que deverão ser somados às notas das avaliações para cálculo da nota mínima de 60
pontos. Essa nota será chamada nota do curso (NC).

As avaliações, de múltiplas escolhas, serão realizadas pelo discente remotamente e online na
plataforma Moodle gratuito UFU nos horários e datas previstas na tabela acima, as suas
correções serão feitas automaticamente pela plataforma. Para o aluno que por algum motivo
justificado, perder alguma das três provas ao longo do semestre, deverá fazer o exame em outro
horário, combinado previamente com o professor.  O aluno que não obter pelo menos 60 pontos
no somatório final das três avaliações e das tarefas propostas, deverá fazer a Prova Final (PF) no
valor de 100 pontos. A média final (MF) será calculada pela fórmula MF=(NC+PF)/2, e deverá ser
maior do que 60 pontos para aprovação.

8. BIBLIOGRAFIA
Básica

[1] CALLIOLI, C. A. et al. Álgebra linear e suas aplicações. São Paulo: Atual, 1990.

[2] IEZZI, G. E.; MURAKAMI, C. Fundamentos de matemática elementar. 8. ed. São Paulo:

Atual, 2004. v. 1.

[3] STEINBRUCH, A. E.; WINTERLE, P. Geometria analítica. São Paulo: Makron Books do

Brasil, 1987.
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Complementar

[4] BOULOS, P. Geometria analítica: um tratamento vetorial. 3. ed. São Paulo:

Prentice Hall Brasil, 2005.

[5] HALMOS, P. R. Teoria ingênua dos conjuntos. Tradução de Lázaro Coutinho.

Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2001.

[6] IEZZI, G. E.; HAZZAN, S. Fundamentos de matemática elementar. 8. ed.

São Paulo: Atual, 2004. v. 4.

[7] LIMA, E. L. A matemática do ensino médio. Rio de Janeiro: SBM, 2000. v. 1.

[8] STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P. Álgebra linear. São Paulo: Makron Books, 1987.

 

9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Moises Rodrigues Cirilo do Monte,
Professor(a) do Magistério Superior, em 12/02/2021, às 17:22, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2566320 e o código CRC AB03E7FE.

Referência: Processo nº 23117.007984/2021-81 SEI nº 2566320
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Desenho Geométrico

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: GMT076 Período/Série: 5º período Turma: MN21
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60 Prática: 00 Total: 60 Obrigatória:( ) Optativa:(X)
Professor(a): Marcelo Gonçalves Oliveira Vieira Ano/Semestre: 2020 / 01
Observações: Oferta de disciplina para o semestre de 2020/01, a ser cumprido no per

íodo de 01/03/2021 até 19/06/2021.
 
2. EMENTA
Morfologia geométrica e escalas. Retas, segmentos e ângulos. Triângulos e
quadriláteros. Segmentos construtíveis, proporções e semelhanças. Circunferências.
Ângulos inscritos no círculo e polígonos. Equivalências. Cônicas.
3. JUSTIFICATIVA
Os conteúdos a serem trabalhados nesta disciplina se justificam por permitirem ao
aluno construir figuras geométricas planas com alta precisão utilizando apenas régua
e compasso e tais construções contam com total fundamentação teórica, uma vez
que todas as técnicas apresentadas se amparam nas definições, proposições e
teoremas já estudados pelo aluno na disciplina Geometria Euclidiana Plana. O aluno
também, por meio da utilização de régua e compasso, terá contato com técnicas que
o permitirão associar a construção de segmentos de retas de determinada medida
com a solução de expressões algébricas. A grande importância da disciplina se dá
por oferecer ao aluno a possibilidade de criar conexões entre desenhos geométricos
e os conhecimentos geométricos e algébricos adquiridos por ele em disciplinas
anteriores.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Estudar as propriedades das figuras geométricas euclidianas planas e suas
possibilidades de construção com régua e compasso.
Objetivos Específicos:
Aplicar conhecimentos geométricos na resolução de problemas. Empregar as
construções com régua e compasso como instrumento para a aprendizagem e o
ensino de Geometria. Interpretar geometricamente objetos algébricos. Executar
construções geométricas a partir de resultados algébricos.
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5. PROGRAMA
1.       MORFOLOGIA GEOMÉTRICA E ESCALAS

1.1.    Pontos, retas, planos e formas geométricas.
1.2.    Escalas numéricas; relações de semelhanças.
1.3.    Escalas gráficas e escalas transversais.

 2.      RETAS, SEGMENTOS E ÂNGULOS
 2.1.  Construção de retas perpendiculares e paralelas.
 2.2.  Divisão de segmentos.
 2.3.  Traçado e transporte de ângulos.
 2.4.  Operações com ângulos: bissecção, trissecção de alguns ângulos, etc.
 2.5.  Operações gráficas (adição, subtração, multiplicação e divisão de ângulos).

 3.     TRIÂNGULOS E QUADRILÁTEROS
 3.1.  Construções de triângulos.
 3.2.  Construção das medianas, mediatrizes e alturas (e os respectivos pontos
notáveis).
 3.3.  Triângulo órtico.
 3.4.  Construções de quadriláteros.                                                                       
         

 4.     SEGMENTOS CONSTRUTÍVEIS, PROPORÇÕES E SEMELHANÇAS
 4.1.  Segmentos construtíveis: definição e exemplos de construções.
 4.2.  Divisão em média e extrema razão
 4.3.  Traçado da média, terceira e quarta proporcionais.
 4.4.  Construções geométricas a partir de expressões algébricas.
 4.5.  Divisão harmônica.
 4.6.  Construção de figuras semelhantes.

 5.     CIRCUNFERÊNCIAS
 5.1.  Construções básicas. Traçado das tangentes a um círculo.
 5.2.  Divisão em partes proporcionais.
 5.3.  Divisão de arcos em partes iguais.
 5.4.  Retificação.
 5.5.  Homotetia e semelhança.

 6.     ÂNGULOS INSCRITOS NO CÍRCULO E POLÍGONOS
 6.1.  Pontos notáveis de um triângulo: inscrição e circunscrição de círculos.
 6.2.  Construção do arco capaz.
 6.3.  Polígonos em função do lado.
 6.4.  Construção de quadriláteros e de polígonos de 2n lados a partir do
polígono de n lados.
 6.5.  Construção, inscrição e circunscrição de polígonos regulares.
 6.6.  Polígonos estrelados.
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 6.7.  Seção áurea e aplicações: construção do decágono e pentágono.
 7.     EQUIVALÊNCIAS

 7.1.  Área e equivalência de figuras planas.
 7.2.  Construção de figuras planas equivalentes.

 8.     CÔNICAS
 8.1.  Propriedades.
 8.2.  As cônicas como lugares geométricos.
 8.3.  Construções das cônicas e suas tangentes.

 
6. METODOLOGIA
A metodologia adotada nesta disciplina é baseada no esquema de atividades remotas
dos tipos síncronas e assíncronas, nas quais serão realizadas aulas expositivas e a
disponibilização de materiais para estudo e leitura. As atividades síncronas e
assíncronas são descritas abaixo.

1. Atividades síncronas (35 horas) compostas por:

Aulas teóricas em sistema de videoconferência (Microsoft Teams).
15 aulas teóricas (duração de 100 minutos por aula); 

Aulas de resolução de exercícios em sistema de videoconferência
(Microsoft Teams).

03 aulas de resolução de exercícios (duração de 100 minutos por aula); 
Avaliações monitoradas por sistema de videoconferência (Microsoft
Teams).

02 provas e 01 exame de recuperação (duração de 100 minutos para cada
avaliação).

2. Atividades assíncronas (25 horas) compostas por:

Tarefas remotas.
Serão disponibilizadas 10 tarefas ao longo do semestre, a serem realizadas
individualmente por cada aluno;
Cada tarefa devidamente entregue corresponde a 150 minutos de
atividade assíncrona, totalizando 25 horas destinadas a tarefas remotas;
As tarefas remotas (e os materiais pedagógicos relativos a elas) serão
depositadas e acessadas na plataforma Microsoft Teams.

Observações Adicionais:

A plataforma Microsoft Teams  é integrante do pacote Office 365 distribuído
gratuitamente aos docentes e alunos da UFU por meio cadastro com e-mail
institucional.
Caso ocorra problemas técnicos como a execução das atividades síncronas e
assíncronas propostas, o docente da disciplina se reserva ao direito de
transferir as atividades propostas (no todo ou em partes) para qualquer outra
plataforma educacional gratuita.
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7. AVALIAÇÃO
A avaliação será feita por intermédio de duas (02) provas e tarefas remotas
disponibilizadas pelo docente. Posteriormente a data de realização destas avaliações
será oferecido um (01) exame de recuperação.
A seguir constam as informações relativas para realização das provas remotas,
exame de recuperação e tarefas remotas:

Provas e exame de recuperação: a serem realizadas individualmente por
cada aluno em data e tempo para realização pré-fixados.

Serão disponibilizadas duas (02) provas e um (01) exame de recuperação;
Cada prova terá 100 minutos de duração e até 30 pontos na
composição da nota do aluno;
O exame de recuperação terá 100 minutos de duração e sua nota será
computada e integrada a nota final da disciplina conforme descrito mais
adiante; 
Respostas incorretas para questões da prova (ou exame de
recuperação) implicam em perda de pontuação;
A não realização da prova (ou exame de recuperação) na data determinada
ou a não entrega da prova (ou exame de recuperação) implica em nota
0 atribuída à referida avaliação;
As provas e o exame de recuperação serão disponibilizadas por meio da
plataforma Microsoft Teams.

Tarefas remotas a serem realizadas individualmente por cada aluno.
Serão disponibilizadas 10 tarefas ao longo do semestre;
As tarefas serão compreendidas por consulta e estudo individual do
material didático-pedagógico (textos, vídeos, slides) disponibilizado,
seguido de resposta à questionário  ou à tarefa digital (ou
similar) sobre conteúdo do material disponibilizado;
Cada tarefa estudada com questionário respondido corresponde a 150
minutos de atividade assíncrona e corresponde até 4 pontos na
composição da nota do aluno;
Tarefa remota não entregue implica em perda de 4 pontos;
As tarefas remotas (e os materiais pedagógicos relativos a elas) serão
depositadas e acessadas na plataforma Microsoft Teams.

Na primeira prova (P1) serão distribuídos 30 pontos, na segunda prova (P2) serão
distribuídos 30 pontos e nas tarefas remotas (T) serão distribuídos 40 pontos.
O termo “NP” indica a nota preliminar total obtida nas avaliações supracitadas, isto é,

NP = NP1 + NP2 + NTR
onde, “NP1” indica a nota obtida na primeira prova, “NP2” indica a nota obtida na
segunda prova e “NTR” indica a nota obtida nas tarefas.
No exame de recuperação (ER) serão distribuídos 100 pontos e o termo “NE” indica
a nota obtida no exame de recuperação.
O termo “NF” indica a nota final obtida pelo aluno e esta nota é computada segundo
a seguinte regra:
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NF = máximo {NP, mínimo {NE,60}}
Será aprovado o aluno com nota final NF maior ou igual a 60 pontos.
 
CRONOGRAMA:
 

SEMANA DATAS TIPO DE AULA ATIVIDADES
PREVISTAS

1ª
03/03/2021 (quarta) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 01

05/03/2021 (sexta) Assíncrona (tarefa
remota via Teams) Tarefa 01

2ª
10/03/2021 (quarta) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 02

12/03/2021 (sexta) Assíncrona (tarefa
remota via Teams) Tarefa 02

3ª
17/03/2021 (quarta) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 03

19/03/2021 (sexta) Feriado (Ituiutaba /
Campus Pontal)

Feriado (Ituiutaba
/Campus Pontal)

4ª
24/03/2021 (quarta) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 04

26/03/2021 (sexta) Síncrona
(videoconferência)

Resolução de
Exercícios 01

5ª

31/03/2021 (quarta) Síncrona
(videoconferência) Aula Teórica 05

01/04/2021 (quinta)
(rep. sexta)

Assíncrona (tarefa
remota via Teams) Tarefa 03

02/04/2021 (sexta) Feriado (Paixão de
Cristo)

Feriado (Paixão de
Cristo)

6ª
07/04/2021 (quarta) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 06

09/04/2021 (sexta) Assíncrona (tarefa
remota via Teams) Tarefa 04

7ª
14/04/2021 (quarta) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 07

16/04/2021 (sexta) Assíncrona (tarefa Tarefa 05
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16/04/2021 (sexta) remota via Teams) Tarefa 05

8ª
21/04/2021 (quarta) Feriado (Tiradentes) Feriado (Tiradentes)

23/04/2021 (sexta) Síncrona
(videoconferência) Aula Teórica 08

9ª
28/04/2021 (quarta) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 09

30/04/2021 (sexta) Síncrona
(videoconferência) Prova 01

10ª
05/05/2021 (quarta) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 10

07/05/2021 (sexta) Síncrona
(videoconferência)

Resolução de
Exercícios 02

11ª
12/05/2021 (quarta) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 11

14/05/2021 (sexta) Assíncrona (tarefa
remota via Teams) Tarefa 06

12ª
19/05/2021 (quarta) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 12

21/05/2021 (sexta) Assíncrona (tarefa
remota via Teams) Tarefa 07

13ª

25/05/2021 (terça)
(rep. sexta)

Assíncrona (tarefa
remota via Teams) Tarefa 08

26/05/2021 (quarta) Síncrona
(videoconferência) Aula Teórica 13

28/05/2021 (sexta) Assíncrona (tarefa
remota via Teams) Tarefa 09

14ª
02/06/2021 (quarta) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 14

04/06/2021 (sexta) Assíncrona (tarefa
remota via Teams) Tarefa 10

15ª
09/06/2021 (quarta) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 15

11/06/2021 (sexta) Síncrona
(videoconferência)

Resolução de
Exercícios 03

16/06/2021 (quarta) Síncrona
(videoconferência) Prova 02
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16ª
18/06/2021 (sexta) Síncrona

(videoconferência)
Exame de
Recuperação

 
8. BIBLIOGRAFIA
Básica
[1] CARVALHO, B. A. Desenho geométrico. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2008.
[2] GIONGO, A. R. Curso de desenho geométrico. São Paulo: Livraria Nobel, 1984.
[3] REZENDE, E. Q. Geometria euclidiana plana e construções geométricas.
Campinas: Editora da Unicamp, 2000.
Complementar
[4] ALMEIDA, S. T. Um estudo de pavimentação utilizando caleidoscópio e software
Cabri Géomètre II. Rio Claro: Dissertação de Mestrado – UNESP, 2003.
[5] BARBOSA, J. L. M. Geometria euclidiana plana. Rio de Janeiro: SBM – Coleção do
Professor de Matemática, 2005.
[6] WAGNER, E. Construções geométricas. Rio de Janeiro: SBM - Coleção do
Professor de Matemática, 1993.
[7] JACOBS, H. H. Geometry. San Francisco: W. H. Freeman and Company, 1974.
[8] NASSER, L. Geometria segundo a Teoria de Van Hiele . Rio de Janeiro: Projeto
Fundão UFRJ-SPEC/PADCT/CAPES, 2004.
Complementar disponibilizada na plataforma Teams pelo docente
[9] MOREIRA, J. Construções Geométricas com régua e compasso. Trabalho de
Conclusão de Curso – Curso de Matemática da Faculdade de Ciências Integradas do
Pontal da Universidade Federal de Uberlândia. Ituiutaba: UFU, 2010.
 
9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: Matemática

Referência: Processo nº 23117.007984/2021-81 SEI nº 2566488
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Geometria Euclidiana Espacial

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: GMT074 Período/Série: 3º período Turma: MN21
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60 Prática: 00 Total: 60 Obrigatória:(X) Optativa:( )
Professor(a): Marcelo Gonçalves Oliveira Vieira Ano/Semestre: 2020/01
Observações: Oferta de disciplina para o semestre de 2020/01, a ser cumprido no per

íodo de 01/03/2021 até 19/06/2021.
 
2. EMENTA
Introdução à Geometria Espacial. Paralelismo e perpendicularismo entre retas e
planos. Distâncias e ângulos entre retas e planos. Poliedros, prismas e pirâmides.
Secção plana. Cilindros e cones de revolução. Esferas.
3. JUSTIFICATIVA
Os conteúdos a serem trabalhados nesta disciplina se justificam, pois o estudo deles
aperfeiçoa a visão tridimensional do aluno para com os objetos geométricos
espaciais. Além disso, o estudo dos teoremas da Geometria Espacial, com rigor
matemático, bem como o estudo de suas demonstrações favorece o
desenvolvimento do raciocínio lógico dedutivo dos alunos.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Estudar as propriedades das figuras geométricas euclidianas espaciais com rigor
matemático, aperfeiçoando a visão tridimensional de objetos geométricos.
Objetivos Específicos:
Dar continuidade ao estudo iniciado em Geometria Euclidiana Plana sob o ponto de
vista axiomático, apresentando as principais definições e teoremas e suas
demonstrações com rigor matemático, consolidando o raciocínio lógico-dedutivo no
qual se apoia a Geometria.

5. PROGRAMA
1.      INTRODUÇÃO À GEOMETRIA ESPACIAL. PARALELISMO E
PERPENDICULARISMO ENTRE RETAS E PLANOS.
1.1.  Conceitos primitivos e postulados da Geometria Euclidiana Espacial.
1.2.  Determinação de planos no espaço.
1.3.  Posições relativas entre retas no espaço.
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1.4.  Posições relativas entre reta e plano no espaço.
1.5.  Posições relativas entre planos no espaço.

2.      DISTÂNCIAS E ÂNGULOS ENTRE RETAS E PLANOS.
2.1.  Projeção ortogonal de pontos, segmentos, retas e figuras sobre um plano.
2.2.  Distâncias envolvendo pontos, retas e planos no espaço.
2.3.  Ângulo entre reta e plano.
2.4.  Diedros.
2.5.  Triedros.
2.6.  Ângulos Poliédricos.

3.     POLIEDROS, PRISMAS E PIRÂMIDES.
3.1. Poliedros.
3.2.  Poliedros convexos.
3.3.  A Relação de Euler para poliedros convexos.
3.4.  Poliedros regulares.
3.5.  Prismas.
3.6.  Prismas regulares.
3.7.  O Princípio de Cavalieri.
3.8.  Volume de prismas.
3.9.  Pirâmides.
3.10.  Pirâmides regulares.
3.11.  Volumes de pirâmides.
3.12.  Área lateral e total.
3.13.  Troncos de pirâmides.

4.      CILINDROS E CONES DE REVOLUÇÃO.
4.1.  Cilindros de revolução.
4.2.  Cilindros equiláteros.
4.3.  Áreas e volumes de cilindros de revolução.
4.4.  Cones de revolução.
4.5.  Cones equiláteros.
4.6.  Relações métricas em cones de revolução.
4.7.  Áreas e volumes de cones de revolução.
4.8.  Troncos de cones de revolução.

5.      ESFERAS.
5.1.  Áreas e volumes de esferas.
5.2.  Fusos e calotas esféricas.
5.3.  Inscrição e circunscrição de esferas em poliedros regulares.
5.4.  Inscrição e circunscrição de esferas em cones de revolução.
 
6. METODOLOGIA
A metodologia adotada nesta disciplina é baseada no esquema de atividades remotas
dos tipos síncronas e assíncronas, nas quais serão realizadas aulas expositivas e a
disponibilização de materiais para estudo e leitura. As atividades síncronas e
assíncronas são descritas abaixo.

1. Atividades síncronas (35 horas) compostas por:

Aulas teóricas em sistema de videoconferência (Microsoft Teams).
15 aulas teóricas (duração de 100 minutos por aula); 

Plano de Ensino GMT074 - Geometria Espacial - 2020-01 (2566519)         SEI 23117.007984/2021-81 / pg. 51



Aulas de resolução de exercícios em sistema de videoconferência
(Microsoft Teams).

03 aulas de resolução de exercícios (duração de 100 minutos por aula); 
Avaliações monitoradas por sistema de videoconferência (Microsoft
Teams).

02 provas e 01 exame de recuperação (duração de 100 minutos para cada
avaliação).

2. Atividades assíncronas (25 horas) compostas por:

Tarefas remotas.
Serão disponibilizadas 08 tarefas ao longo do semestre, a serem realizadas
individualmente por cada aluno;
Cada tarefa devidamente entregue corresponde a 187,5 minutos de
atividade assíncrona, totalizando 25 horas destinadas a tarefas remotas;
As tarefas remotas (e os materiais pedagógicos relativos a elas) serão
depositadas e acessadas na plataforma Microsoft Teams.

Observações Adicionais:

A plataforma Microsoft Teams  é integrante do pacote Office 365 distribuído
gratuitamente aos docentes e alunos da UFU por meio cadastro com e-mail
institucional.
Caso ocorra problemas técnicos como a execução das atividades síncronas e
assíncronas propostas, o docente da disciplina se reserva ao direito de
transferir as atividades propostas (no todo ou em partes) para qualquer outra
plataforma educacional gratuita.

7. AVALIAÇÃO
A avaliação será feita por intermédio de duas (02) provas e tarefas remotas
disponibilizadas pelo docente. Posteriormente a data de realização destas avaliações
será oferecido um (01) exame de recuperação.
A seguir constam as informações relativas para realização das provas remotas,
exame de recuperação e tarefas remotas:

Provas e exame de recuperação: a serem realizadas individualmente por
cada aluno em data e tempo para realização pré-fixados.

Serão disponibilizadas duas (02) provas e um (01) exame de recuperação;
Cada prova terá 100 minutos de duração e até 30 pontos na
composição da nota do aluno;
O exame de recuperação terá 100 minutos de duração e sua nota será
computada e integrada a nota final da disciplina conforme descrito mais
adiante; 
Respostas incorretas para questões da prova (ou exame de
recuperação) implicam em perda de pontuação;
A não realização da prova (ou exame de recuperação) na data determinada
ou a não entrega da prova (ou exame de recuperação) implica em nota
0 atribuída à referida avaliação;
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As provas e o exame de recuperação serão disponibilizadas por meio da
plataforma Microsoft Teams.

Tarefas remotas a serem realizadas individualmente por cada aluno.
Serão disponibilizadas 08 tarefas ao longo do semestre;
As tarefas serão compreendidas por consulta e estudo individual do
material didático-pedagógico (textos, vídeos, slides) disponibilizado,
seguido de resposta à questionário  ou à tarefa digital (ou
similar) sobre conteúdo do material disponibilizado;
Cada tarefa estudada com questionário respondido corresponde a 187,5
minutos de atividade assíncrona e corresponde até 5 pontos na
composição da nota do aluno;
Tarefa remota não entregue implica em perda de 5 pontos;
As tarefas remotas (e os materiais pedagógicos relativos a elas) serão
depositadas e acessadas na plataforma Microsoft Teams.

Na primeira prova (P1) serão distribuídos 30 pontos, na segunda prova (P2) serão
distribuídos 30 pontos e nas tarefas remotas (T) serão distribuídos 40 pontos.
O termo “NP” indica a nota preliminar total obtida nas avaliações supracitadas, isto é,

NP = NP1 + NP2 + NTR
onde, “NP1” indica a nota obtida na primeira prova, “NP2” indica a nota obtida na
segunda prova e “NTR” indica a nota obtida nas tarefas.
No exame de recuperação (ER) serão distribuídos 100 pontos e o termo “NE” indica
a nota obtida no exame de recuperação.
O termo “NF” indica a nota final obtida pelo aluno e esta nota é computada segundo
a seguinte regra:

NF = máximo {NP, mínimo {NE,60}}
Será aprovado o aluno com nota final NF maior ou igual a 60 pontos.
 
CRONOGRAMA:
 

SEMANA DATAS TIPO DE AULA ATIVIDADES
PREVISTAS

1ª
02/03/2021 (terça) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 01

04/03/2021 (quinta) Assíncrona (tarefa
remota via Teams) Tarefa 01

2ª
09/03/2021 (terça) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 02

11/03/2021 (quinta) Assíncrona (tarefa
remota via Teams) Tarefa 02

16/03/2021 (terça) Síncrona Aula Teórica 03
Plano de Ensino GMT074 - Geometria Espacial - 2020-01 (2566519)         SEI 23117.007984/2021-81 / pg. 53



3ª
16/03/2021 (terça) (videoconferência) Aula Teórica 03

18/03/2021 (quinta) Assíncrona (tarefa
remota via Teams) Tarefa 03

4ª
23/03/2021 (terça) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 04

25/03/2021 (quinta) Síncrona
(videoconferência)

Resolução de
Exercícios 01

5ª
30/03/2021 (terça) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 05

01/04/2021 (quinta)
(rep. sexta)

Reposição de sexta
(calendário UFU)

Reposição de sexta
(calendário UFU)

6ª
06/04/2021 (terça) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 06

08/04/2021 (quinta) Assíncrona (tarefa
remota via Teams) Tarefa 04

7ª
13/04/2021 (terça) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 07

15/04/2021 (quinta) Assíncrona (tarefa
remota via Teams) Tarefa 05

8ª
20/04/2021 (terça) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 08

22/04/2021 (quinta) Síncrona
(videoconferência)

Resolução de
Exercícios 02

9ª
27/04/2021 (terça) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 09

29/04/2021 (quinta) Síncrona
(videoconferência) Prova 01

10ª
05/05/2021 (terça) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 10

06/05/2021 (quinta) Assíncrona (tarefa
remota via Teams) Tarefa 06

11ª
11/05/2021 (quarta) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 11

13/05/2021 (quinta) Assíncrona (tarefa
remota via Teams) Tarefa 07

18/05/2021 (quarta) Síncrona Aula Teórica 12
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12ª
18/05/2021 (quarta) (videoconferência) Aula Teórica 12

20/05/2021 (sexta) Assíncrona (tarefa
remota via Teams) Tarefa 08

13ª

25/05/2021 (terça)
(rep. sexta)

Reposição de sexta
(calendário UFU)

Reposição de sexta
(calendário UFU)

27/05/2021 (quinta) Síncrona
(videoconferência) Aula Teórica 13

14ª
01/06/2021 (terça) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 14

03/06/2021 (quinta) Feriado (Corpus Christi) Feriado (Corpus Christi)

15ª
08/06/2021 (terça) Síncrona

(videoconferência) Aula Teórica 15

10/06/2021 (quinta) Síncrona
(videoconferência)

Resolução de
Exercícios 03

16ª
15/06/2021 (terça) Síncrona

(videoconferência) Prova 02

17/06/2021 (quinta) Síncrona
(videoconferência) Exame de Recuperação

 
8. BIBLIOGRAFIA
Básica
[1] CARVALHO, P. C. P. Introdução à geometria espacial. Rio de Janeiro: SBM -
Coleção do Professor de Matemática, 2002.
[2] DOLCE, O. Fundamentos de matemática elementar - volume 10: geometria
espacial. 6. ed. São Paulo: Atual Editora, 2005.
[3] LIMA, E. L.; CARVALHO, P. C. P.; WAGNER, E. E; MORGADO, A. C. A matemática
do ensino médio – volume 2. 4. ed. Rio de Janeiro: SBM - Coleção do Professor de
Matemática, 2001.
Complementar
[4] HEATH, T. L. The thirteen books of Euclid's elements - volume 1 (books I
and II). 2. ed. New York: Dover Publications, 1956.
[5] HEATH, T. L. The thirteen books of Euclid's elements - volume 2 (Books
III-IX). 2. ed. New York: Dover Publications, 1956.
[6] HEATH, T. L. The thirteen books of Euclid's elements - volume 3 (Books
X-XIII). 2. ed. New York: Dover Publications, 1956.
[7] JACOBS, H. Geometry. W. H. Freeman, 1974.
[8] LIMA, E. L. Medida e forma em geometria. Rio de Janeiro: SBM - Coleção do
Professor de Matemática, 1991.
 
9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
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Coordenação do Curso de Graduação: Matemática
Referência: Processo nº 23117.007984/2021-81 SEI nº 2566519
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: ÁLGEBRA II

Unidade
Ofertante: MATEMÁTICA

Código: GMT097 Período/Série: 7° PERÍODO Turma: MI/MN
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60 Prática: 0 Total: 60 Obrigatória:(X) Optativa:( )
Professor(A): PATRICIA BORGES DOS SANTOS Ano/Semestre: 2020/ 01

Observações: PRE-REQUISITOS: ÁLGEBRA I

 
2. EMENTA
Anéis, ideais e corpos. Anéis de polinômios e domínios euclidianos. Aplicações. Anéis
fatoriais. Extensões algébricas. Construções com régua e compasso.
3. JUSTIFICATIVA
Os conceitos, princípios e métodos da Álgebra constituem ferramentas essenciais
nos processos de abstração, generalização, e análise de situações matemáticas. Por
isso esta disciplina se faz importante no processo de aprendizado do aluno já que
permite entender e desenvolver habilidades em todas as áreas da Matemática.
4. OBJETIVO
Aprofundar e diversificar os conhecimentos do aluno nas áreas de teoria dos corpos
e teoria dos números, através do estudo de anéis e domínios euclidianos e extensões
de corpos. Apresentar e solucionar problemas clássicos como a quadratura do
círculo, a duplicação do cubo e a trissecção do ângulo de 60º através de régua e
compasso, usando a teoria dos corpos. Expandir os conhecimentos do aluno na área
de teoria dos números, introduzindo o inteiro de Gauss e sua relação com o
problema dos naturais que são soma de dois quadrados.
5. PROGRAMA
1. ANÉIS, IDEAIS E CORPOS
1.1. Anéis: definição, exemplos e propriedades.
1.2. Anéis de integridade.
1.3. Corpos.
1.4. Sub-anéis e sub-corpos.
1.5. Homomorfismos e isomorfismos.
1.6. Ideais.
1.7. Anéis quocientes.
1.8. Corpo de frações de um anel de integridade.
2. ANÉIS DE POLINÔMIOS E DOMÍNIOS EUCLIDIANOS
2.1. Definição e exemplos.
2.2. Anéis de polinômios.
2.3. Domínios euclidianos.
2.4. Fatoração única em domínios euclidianos.
2.5. Fatoração única em anéis de polinômios.
2.6. Relação entre raízes e fatores de um polinômio.
2.7. Critério de Eisenstein.
2.8. Resultante de dois polinômios.
3. APLICAÇÕES
3.1. Caracterização dos inteiros que são soma de dois quadrados.
3.2. Soluções inteiras da equação x2 + y2 = z2.
3.3. Teorema de Bezout.
4. ANÉIS FATORIAIS
4.1. Anéis de integridade. Divisibilidade num anel de integridade.
4.2. Anéis principais e fatoriais.
5. EXTENSÕES ALGÉBRICAS
5.1. Definição de extensões, elemento algébrico, transcendente e extensões
algébricas.
5.2. Adjunção de raízes.
5.3. Corpo de decomposição de um polinômio.
5.4. Grau de uma extensão: extensão finita e extensão algébrica, grau e base de uma
extensão simples.
6. CONSTRUÇÕES COM RÉGUA E COMPASSO
6.1. Números construtíveis.
6.2. Critérios de construtibilidade.
6.3. Aplicações: trissecção do ângulo de 60°, duplicação do cubo e a quadratura do
círculo.
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6. METODOLOGIA

As atividades assíncronas serão desenvolvidas por meio do ambiente virtual de aprendizagem
(AVA) oficial da UFU: o Moodle (www.moodle.ufu.br) e estão planejadas da seguinte forma:

Período Conteúdo abordado Atividades no AVA

01/03/2021 a
07/03/2021

Anéis: definição, exemplos e propriedades.
Anéis de integridade. Fórum de dúvidas 01, videoaulas e tarefa remota 01.

08/03/2021 a
14/03/2021

Corpos.
Sub-anéis e sub-corpos. Fórum de dúvidas 02, videoaulas e tarefa remota 02.

15/03/2021 a
21/03/2021

Homomorfismos e isomorfismos.
Ideais. Fórum de dúvidas 03, videoaulas e atividade avaliativa 01.

22/03/2021 a
28/03/2021

Anéis quocientes.
Corpo de frações de um anel de integridade. Fórum de dúvidas 04, videoaulas e tarefa remota 03.

29/03/2021 a
04/04/2021

Domínios euclidianos.
Fatoração única em domínios euclidianos. Fórum de dúvidas 05, videoaulas e tarefa remota 04.

05/04/2021 a
11/04/2021

Anéis de polinômios.
Fatoração única em anéis de polinômios. Fórum de dúvidas 06, videoaulas e atividade avaliativa 02.

12/04/2021 a
18/04/2021

Relação entre raízes e fatores de um polinômio.
Critério de Eisenstein. Fórum de dúvidas 07, videoaulas e tarefa remota 05.

19/04/2021 a
25/04/2021

Resultante de dois polinômios.
Caracterização dos inteiros que são soma de dois quadrados. Fórum de dúvidas 08, videoaulas e tarefa remota 06.

26/04/2021 a
02/05/2021

Soluções inteiras da equação x^2 + y^2 = z^2.
Teorema de Bezout. Fórum de dúvidas 09, videoaulas e atividade avaliativa 03.

03/05/2021 a
09/05/2021

Anéis de integridade.
Divisibilidade num anel de integridade. Fórum de dúvidas 10, videoaulas e tarefa remota 07.

10/05/2021 a
16/05/2021

Anéis principais e fatoriais.
Definição de extensões, elemento algébrico, transcendente e
extensões algébricas.

Fórum de dúvidas 11, videoaulas e tarefa remota 08.

17/05/2021 a
23/05/2021

Adjunção de raízes.
Corpo de decomposição de um polinômio. Fórum de dúvidas 12, videoaulas e atividade avaliativa 04.

24/05/2021 a
30/05/2021

Grau de uma extensão: extensão finita e extensão algébrica, grau e
base de uma extensão simples. Fórum de dúvidas 13, videoaulas e tarefa remota 09.

31/05/2021 a
06/06/2021

Números construtíveis.
Critérios de construtibilidade. Fórum de dúvidas 14, videoaulas e tarefa remota 10.

07/06/2021 a
13/06/2021

Aplicações: trissecção do ângulo de 60°, duplicação do cubo e a
quadratura do círculo. Fórum de dúvidas 15, videoaulas e atividade avaliativa 05.

14/06/2021 a
19/06/2021 Semana de encerramento. Vistas das atividades avaliativas e exames de recuperação.

Como citado no item acima o programa será desenvolvido por meio de videoaulas e atividades
assíncronas no Moodle UFU que contabilizarão 30 horas da carga horária total. Será
disponibilizado notas de aula em pdf e vídeos contemplando todo o conteúdo do curso.
As atividades síncronas serão realizadas uma vez por semana por meio plantão de dúvidas
(webconferência via Mconf,  ou MTeams). Cada webconferência terá duração de
aproximadamente 140 minutos correspondendo 30 a horas da carga horária total e estão
previamente programadas para acontecer todas as quintas-feiras das 14h00 às 15h40.

7. AVALIAÇÃO

Todas as atividades avaliativas serão postadas no Moodle conforme quadro abaixo:

Instrumento Data Valor
Tarefa remota 01 09/03/2021 2,5 pontos.
Tarefa remota 02 16/03/2021 2,5 pontos.
Atividade avaliativa 01 23/03/2021 15,0 pontos.
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Tarefa remota 03 30/03/2021 2,5 pontos.
Tarefa remota 04 06/04/2021 2,5 pontos.
Atividade avaliativa 02 13/04/2021 15,0 pontos.
Tarefa remota 05 20/04/2021 2,5 pontos.
Tarefa remota 06 27/04/2021 2,5 pontos.
Atividade avaliativa 03 04/05/2021 15,0 pontos.
Tarefa remota 07 11/05/2021 2,5 pontos.
Tarefa remota 08 18/05/2021 2,5 pontos.
Atividade avaliativa 04 25/05/2021 15,0 pontos.
Tarefa remota 09 01/06/2021 2,5 pontos.
Tarefa remota 10 08/06/2021 2,5 pontos.
Atividade Avaliativa 05 15/06/2021 15,0 pontos.
Exame de recuperação 17/06/2021 100,0

Desta forma, a avaliação acontecerá de forma continuada no ambiente virtual de aprendizado da
UFU. Apenas para os alunos que não atingirem a média de 60 pontos, será aplicado um exame
de recuperação que versará sobre toda a matéria do semestre. Neste caso, o aluno será
aprovado se alcançar aproveitamento maior ou igual a 60% no exame final, sendo que a nota final
nesse caso será igual a 60 pontos.

8. BIBLIOGRAFIA
Básica
[1] GARCIA, A. E LEQUAIN, I., Elementos de Álgebra. Rio de Janeiro: SBM - Coleção
Projeto Euclides, 2002.
[2] GONÇALVES, A., Introdução á Álgebra. Rio de Janeiro: SBM - Coleção Projeto
Euclides, 1979.
[3] LANG, S., Algebra. Springer-Verlag, 2002.
Complementar
[4] ANDRADE, J. F. Tópicos de álgebra comutativa. Rio de Janeiro: IMPA, 1981.
[5] ARTIN, M. Algebra. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 1991.
[6] DOMINGUES, H. H. E IEZZI, G. Álgebra moderna. São Paulo: Atual Editora, 1982.
[7] GREUEL, G. M. A singular introduction to commutative algebra. Berlin; New York:
Springer, 2002.
[7] HERSTEIN, I. N. Tópicos de álgebra. São Paulo: Polígono: EDUSP, 1970.
[8] VILANOVA, C. Elementos da teoria dos grupos e da teoria dos anéis. Rio de
Janeiro: IMPA, 1972.
9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Patricia Borges dos Santos,
Professor(a) do Magistério Superior, em 13/02/2021, às 12:03, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2566797 e o código CRC ECE4B0D9.

Referência: Processo nº 23117.007984/2021-81 SEI nº 2566797
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Fundamentos de Matemática Elementar I

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: ICENP33102 Período/Série: 1° Turma: MN
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60 Prática: 0 Total: 60 Obrigatória:( X ) Optativa:( )
Professor(A): Wallisom da Silva Rosa Ano/Semestre: 2020/1
Observações:  
 
2. EMENTA
Conjunto dos números reais. Álgebra elementar. Funções de uma variável real a
valores reais.
3. JUSTIFICATIVA

A disciplina visa um nivelamento dos alunos do primeiro período quanto aos conteúdos do ensino
médio e uma preparação para o estudo das disciplinas dos semestres posteriores. 

Alguns tópicos da ementa, como Conjuntos Numéricos, Funções e os Princípios da Indução Finita,
irão acompanhar o estudante de Matemática em toda a sua carreira acadêmica e profissional. Daí
a importância de serem abordados desde o primeiro semestre do curso. 

4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Capacitar o aluno a determinar o domínio, imagem e o gráfico das principais funções de
uma variável real a valores reais. 
Objetivos Específicos:
Formalizar, com rigor matemático, os conceitos de conjunto, função e
relação. Classificar os diversos tipos de funções e trabalhar com algumas funções
essenciais do Cálculo. Demonstrar propriedades de números naturais através do Princípio
de Indução Finita. Identificar e classificar um número real através de sua representação
decimal. Resolver equações e inequações em R. 
5. PROGRAMA

1. CONJUNTO DOS NÚMEROS REAIS 

1.1. Representação dos números reais. 

1.2. Propriedades dos números reais. 

1.3. A ordem na reta e a notação de intervalo. 
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1.4. 1° Princípio de indução nita. 

1.5. 2° Princípio de indução nita 

1.6. Demonstração por indução. 

 

2. ÁLGEBRA ELEMENTAR 

2.1. Radiciação e Potenciação. 

2.2. Polinômios e fatoração. 

2.3. Expressões fracionárias. 

2.4. Equações. 

2.5. Inequações. 

 

3. FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL REAL A VALORES REAIS 

3.1. Denição e suas propriedades. 

3.2. Função polinomial. 

3.3. Funções racionais. 

3.4. Funções exponenciais. 

3.5. Funções logarítmicas. 

3.6. Funções trigonométricas. 

3.7. Operações com funções. 

3.8. Funções compostas. 

3.9. Funções inversas.

 

6. METODOLOGIA

Ao longo da AARE serão oferecidas atividades síncronas e assíncronas, conforme descrito
abaixo. 

1. Atividades síncronas (45 horas) compostas por: 

Aulas expositivas em sistema de videoconferência: 12 videoconferências com duração de 100
minutos (terças: 19:00 às 20:40) totalizando 20 horas; 12 videoconferências de exercícios/dúvidas
com duração de 100 minutos (quintas: 20:50 às 22:30) totalizando 20 horas; 3 videoconferências
para aplicação de provas com duração de 100 minutos cada prova totalizando 5 horas. 

As videoconferências serão realizadas através da plataforma Microsoft Teams ou em caso de
problemas técnicos o docente se reserva ao direito de transferir as videoconferências para
Google Meets ou Skype ou webconfererência.rnp ou Cisco Webex ou qualquer ou As dúvidas dos
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discentes poderão ser sanadas pelas plataformas citadas acima ou ainda por contatos mais
diretos como e-mail ou WhatsApp. 

 

2. Atividades assíncronas (15 horas) compostas por: 

Tarefas remotas a serem realizadas individualmente por cada aluno: Serão disponibilizadas ao
longo da AARE tarefas como exercícios dirigidos, trabalhos teóricos, etc. As tarefas serão
compreendidas por consulta e estudo individual do material didático- pedagógico (textos, vídeos,
slides) disponibilizado ou disponível nas bibliotecas virtuais da UFU. As tarefas serão 
direcionadas a alguns tópicos da ementa que ficaram de fora do cronograma de aulas síncronas.

7. AVALIAÇÃO

A avaliação da disciplina se dará por meio de 3 provas (25 pontos cada) realizadas por
videoconferência e mais as notas dos trabalhos remotos (totalizando 25 pontos). A nota do
aluno é o somatório das notas das 3 provas mais a nota do trabalho e o discente está aprovado se
obtiver nota maior que ou igual a 60. As provas poderão ser com questões discursivas, de múltipla
escolha, orais ou por vídeo gravado pelo aluno explicando suas resoluções.

As avaliações (provas) não necessariamente serão realizadas em uma única etapa e dia,
podendo serem divididas em atividades menores (questionário, vídeos a serem criados pelos
alunos, tarefas para entregar a posteriori, etc.).

Durante o dia da realização das provas é obrigatório que o aluno esteja com a sua câmera
ligada. Este ponto só tem validade para as tarefas relativas à prova que serão realizadas de forma
síncrona nos dias previamente combinados entre professor e alunos (questionário ou resolução de
exercícios para anexar à tarefa aberta).

Caso o aluno não obtenha o mínimo de 60 pontos, terá oportunidade de fazer uma Avaliação
Final sobre todo o conteúdo da disciplina. Esta avaliação poderá ser marcada em horário extra,
se for necessária. 

OBSERVAÇÃO1: As datas das avaliações não são rígidas e podem ser rediscutidas no decorrer
do curso. 

OBSERVAÇÃO 2: Segundo as Normas Gerais de Graduação da UFU, Capítulo II, Seção II,
Artigos 173 e 174, com o intuito de preservar a privacidade do aluno, todos os pedidos de
Avaliação Fora de Época estão previamente negados (direito do Professor assegurado pelo
artigo 173). Assim sendo, todos os pedidos de Avaliação Fora de Época devem ser
encaminhados diretamente para o Colegiado de Curso ao qual pertence, que fará a devida
análise do processo do aluno para verificar se ele se enquadra nos requisitos dos incisos I a III do
Parágrafo 1º do Artigo 174. Sendo o processo deferido, o aluno terá direito à do Artigo 174. 

8. BIBLIOGRAFIA
Básica
[1] HEFEZ, A. Elementos de aritmética. Rio de Janeiro: SBM, 2005.
[2] IEZZI, G., MURAKAMI, C. Fundamentos de Matemática Elementar. 8. ed. São
Paulo: Atual, 2004. v.1.
[3] LIMA, E.L. A Matemática do ensino médio. Rio de Janeiro: SBM, 2001. v.1.
Complementar
[4] IEZZI, G., DOLCE, O. E MURAKAMI, C. Fundamentos de matemática elementar. 9.
ed. São Paulo: Atual, 2010. v.2.
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[5] LIMA, E. L. A matemática do ensino médio. Rio de Janeiro: SBM, 2000. v.2.
[6] ______. A matemática do ensino médio. Rio de Janeiro: SBM, 2001. v.3.
[7] MACHADO, A. S. Matemática: conjunto e funções. São Paulo: Atual, 1988.
[8] POLYA, G. A Arte de resolver problemas. Tradução de Heitor Lisboa de Araújo. Rio
de Janeiro: Interciência, 1977.
9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Wallisom da Silva Rosa,
Professor(a) do Magistério Superior, em 14/02/2021, às 13:18, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2566955 e o código CRC 7E03EEBD.

Referência: Processo nº 23117.007984/2021-81 SEI nº 2566955
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Matemática Finita

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: GMT026 Período/Série: 3 Turma: MI21
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60 h Prática: 0h Total: 60 h Obrigatória:(X ) Optativa:( )
Professor(A): Vanda Maria Luchesi Ano/Semestre: 2021/2020.1
Observações: Disciplina do semestre de 2020/1, a ser cumprido no período de 01/03/

2021 á 19/06/2021 conforme Resolução no. 25/2020 do CONGRAD 
 
2. EMENTA
Técnicas básicas de contagem. Funções geradoras. Relações de recorrência. Noções
básicas sobre grafos.
3. JUSTIFICATIVA
Nesta disciplina os conteúdos desenvolvidos permitem a formação teórica de
técnicas fundamentais de contagem, raciocínio abstrato, imaginação, pensamento
lógico e objetivo. 
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Os conteúdos a serem trabalhados trazem um enriquecimento aos conhecimentos básicos
do Licenciado/Bacharel em Matemática, fundamentando as técnicas de contagem ou
princípios básicos de modelagem discreta utilizadas em vários ramos da ciência ou mesmo
do cotidiano.
Objetivos Específicos:
 
5. PROGRAMA

INTRODUÇÃO À TEORIA DOS CONJUNTOS: Conjuntos Finitos e Infinitos, Subconjuntos.
Relações de Pertinência entre Conjuntos. Operações entre Conjuntos. Conjunto Soma.
Conjunto União Finita. Conjunto Interseção. Conjunto Complementar e Diferença.
Partição de um Conjunto.
TÉCNICAS BÁSICAS DE CONTAGEM: Princípios aditivos e multiplicativos; permutações,
arranjos e combinações simples. Equações lineares com coeficientes
unitários. Combinações, permutações e arranjos com elementos
repetidos. Permutações circulares. Princípio da inclusão-exclusão. Permutações
caóticas. Os lemas de Kaplansky. Princípio da reflexão. Princípio de Dirichlet. O
triângulo de Pascal. O binômio de Newton. Polinômios de Leibniz.
FUNÇÕES GERADORAS: Definição, propriedades básicas e cálculo de coeficientes.
Aplicações.
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RELAÇÕES DE RECORRÊNCIA: Definição e propriedades. Estudo de modelos.
NOÇÕES BÁSICAS SOBRE GRAFOS: Circuitos, caminhos e ciclos. Circuitos Eulerianos.
Grafos Planares.
 

6. METODOLOGIA
A disciplina será desenvolvida ao longo de aproximadamente 16 semanas por meio de

atividades síncronas e assíncronas, conforme descrito a seguir: 

As atividades síncronas serão desenvolvidas em 15 videoconferências de
aproximadamente 100 min, semanalmente. As videoconferências serão realizadas
através da plataforma Microsoft Teams, integrante do pacote Office 365
Educacional, disponibilizado gratuitamente a docentes e alunos de Instituições de
Ensino por meio de cadastro com e-mail institucional.
Serão realizadas 3 provas individuais distribuídas remotamente com datas e

tempo para realização pré-fixados totalizando 5 horas (300 min) de atividades
síncronas e 85 pontos. Cada prova escrita corresponderá a 100 minutos (1h e 40
min.) da carga horária da disciplina.
Os discentes que não obtiverem aproveitamento apenas com as 3 provas

poderão realizar uma prova de Exame Final. O Exame de Final de recuperação
corresponderá a 100 minutos (1h e 40 minutos.) de atividade extra assíncrona e
sua nota será computada conforme descrito no item avaliação deste plano de
ensino. Cada prova (incluindo o exame de recuperação) será composta por
questões dissertativas e/ou questões objetivas de múltipla escolha. A não entrega
da prova na data determinada implicará em nota 0 (zero) na prova.
As provas escritas serão disponibilizadas por meio aplicativo Microsoft Forms

integrado ao Microsoft Teams ou por meio de alguma ferramenta específica a ser
determinada de acordo com a natureza da atividade.
As atividades assíncronas monitoradas serão desenvolvidas individualmente por

cada discentes em 25 horas (1500 minutos), divididas em 15 atividades remotas
de 1 horas e 40 minutos (100 minutos) por semana, enviadas semanalmente
conforme cronograma abaixo. As atividades Remotas (e os materiais pedagógicos
relativos a elas) serão depositadas e acessadas na plataforma Microsoft Teams
e/ou enviadas por e-mail aos discentes. Caso ocorram problemas técnicos com a
execução das atividades propostas as atividades serão enviadas por e-mail aos
discentes.  Cada Tarefa Remota (entrega de exercícios), equivale a um
(01) ponto na composição da nota do aluno e 100 minutos da carga horaria da
disciplina. Caso o discente não entregue a atividade na data estabelecida no
cronograma de atividades a nota da tarefa receberá (zero) 0 pontos.

CRONOGRAMA:  A tabela a seguir apresenta o cronograma de 16 semanas  a ser
cumprido no período de 01/03/2021 á 19/06/2021 conforme Resolução no. 25/2020 do
CONGRAD. 

SEMANA ATIVIDADES PREVISTAS DATAS
01 Videoconferência 1 03/03/2021

Tarefa Remota 1 05/03/2021
02 Videoconferência 2 10/03/2021

Tarefa Remota 2 12/03/2021
03 Videoconferências 3 17/03/2021

Tarefa Remota 3 19/03/2021 (feriado)
04 Videoconferência 4 24/03/2021

Tarefa Remota 4 26/03/2021
05 1ª. Prova 31/03/2021

Tarefa Remota 5 02/04/2021 (feriado)
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06 Videoconferência 6 07/04/2021
Tarefa Remota 6 09/04/2021

07 Videoconferência 7 14/04/2021
Tarefa Remota 7 16/04/2021

08 Tarefa Remota 8 21/04/2021 (feriado)
Videoconferência 8 23/04/2021

09 Videoconferências 9 28/04/2021
Tarefa Remota 9 30/04/2021

10 Videoconferência 10 05/05/2021
Tarefa Remota 10 07/05/2021

11 Videoconferências 11 12/05/2021
Tarefa Remota 11 14/05/2021

12 2ª. Prova (P2) 19/05/2021
Tarefa Remota 12 21/05/2021

13 Videoconferência 13 26/05/2021
Tarefa Remota 13 28/05/2021

14 Videoconferência 14 02/06/2021
Tarefa Remota 14 04/06/2021

15 Videoconferência 15 09/06/2021
Tarefa Remota 15 11/06/2021

16 3ª. Prova (P3) 16/06/2021
Exame Final de Recuperação (ER) 18/06/2021

7. AVALIAÇÃO

A avaliação será feita por intermédio de três (03) provas, denominadas P1, P2 e P3; e
atividades remotas semanais, denominadas tarefas remotas de 1 a 15, que serão
disponibilizadas nas plataformas descritas na metodologia deste plano de ensino.
Posteriormente a data de realização destas avaliações, caso necessário, será oferecido um
(01) exame final de recuperação, denominado ER. Para as questões da primeira prova (P1)
serão distribuídos 25 pontos, para a segunda prova (P2) serão distribuídos 30 pontos e, na
terceira prova (P3) serão distribuídos 30 pontos. Nas tarefas remotas (T) serão distribuídos
15 pontos. A nota (N) de cada aluno será calculada de acordo com a fórmula:     

N = NP1 + NP2+NP3 + NT

onde “NP1” indica a nota obtida na primeira prova, “NP2” indica a nota obtida na segunda
prova, “NP3” indica a nota obtida na terceira prova e “NT” indica nota obtida nas tarefas. No
exame Final de recuperação (ER) serão distribuídos 100 pontos e o termo “NE” indica a nota
obtida no exame Final de recuperação. O termo “NF” indica a nota final obtida pelo aluno e
esta nota é computada segundo a seguinte regra:         

NF = máximo {N, mínimo {NE,60}}

Será aprovado na disciplina o aluno com nota final NF maior ou igual a 60 pontos.

8. BIBLIOGRAFIA
Básica
[1] Iezzi, G. e Murakami, C., Fundamentos de Matemática Elementar - Volume 5.

8ª Edição. São Paulo: Editora Atual, 1977.
[2] Morgado, A. C. E OUTROS, Análise Combinatória e Probabilidade. Rio de

Janeiro: SBM - Coleção do Professor de Matemática, 1991.
[3] DOMINGUES H. H., e Iezzi, G., Álgebra Moderna. 4ª Edição. São Paulo: Editora

Atual, 2003.
[4] Netto, P.O. B., Grafos: Teoria, Modelos, Algoritmos. Edgar Blucher, 2006.
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Complementar
[5] SULLIVAN, M. MIZRAHI, A., Matemática Finita: Uma Abordagem Aplicada. 9ª

Edição. Editora LTC, 2006.
[6] ALENCAR, F. E., Teoria Elementar dos Conjuntos. 21ª Edição. São paulo:

Livraria Nobel, 1976.
 
9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Vanda Maria Luchesi,
Professor(a) do Magistério Superior, em 14/02/2021, às 20:35, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2567135 e o código CRC 509558FE.

Referência: Processo nº 23117.007984/2021-81 SEI nº 2567135
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Matemática Computacional I

Unidade
Ofertante: Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal - ICENP

Código: 39043 Período/Série: 10 Período Turma: MI
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 45 Prática: 15 Total: 60 Obrigatória:( X) Optativa:( )
Professor(A): Homero Ghioti da Silva Ano/Semestre: AARE 2020/1
Observações: Disciplina ofertada considerando a resolução CONGRAD 25/2020.
 
2. EMENTA
Evolução histórica da ciência da computação: do ábaco aos computadores digitais.
Noções básicas de arquitetura e organização de computadores. Algoritmos.
Características inicias das linguagens de programação.
3. JUSTIFICATIVA

 A introdução da linguagem de programação Phyton será realizada nesta disciplina dando a
oportunidade do estudante de  bacharelado em matemática ter o conhecimento de uma
linguagem, algo muito demandante nos dias de hoje. Será possível também o conhecimento das
operações binárias através do entendimento da lógica de operações dos computadores e o
desenvolvimento de algoritmos. E ao final do curso esperamos atingir o nível básico de
conhecimento para programação de algoritmos estruturados com programação sequencial.

4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Ao final da disciplina o estudante será capaz de entender o computador como ferramenta
de trabalho em sua atividade profissional e a desenvolver algoritmos.
Objetivos Específicos:
Conhecer a evolução histórica dos computadores e máquinas de calcular. Conhecer a
arquitetura dos computadores. Construir algoritmos para resolução de problemas em sua
área de atuação.
5. PROGRAMA
1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA COMPUTAÇÃO: DO ÁBACO AOS
COMPUTADORES DIGITAIS.
2. NOÇÕES BÁSICAS DE ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE
COMPUTADORES.
2.1. Unidades componentes de microcomputadores - Placa mãe, dispositivos de
armazenamento, dispositivos de entrada, dispositivos de saída e periféricos.
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2.2. Terminologia utilizada - hardware, software,  programa, bit, byte, códigos: binário
e ASCII.
2.3. Sistemas operacionais: tipos e características.
2.4. Linguagens de Programação: tipos e características.
3. ALGORITMOS.
3.1. Definições: algoritmo, programa e programação estruturada.
3.2. Desenvolvimento de algoritmos: linguagem algorítmica estruturada e/ou
fluxograma.
3.3. Itens fundamentais: lógica computacional, constantes, variáveis, expressões
aritméticas, expressõe s lógicas, expressões literais, comando de atribuição,
comandos de entrada e saída, estrutura sequencial, estrutura condicional e estrutura
de repetição.
3.4. Estruturas de dados: variáveis compostas unidimensionais e
multidimensionais,variáveis heterogêneas, arquivos, organização de arquivos.
3.5. Modularização: sub-rotina, funções.
3.6. Desenvolvimento de um algoritmo: definição de um problema,
codificação,digitação, processamento e análise de resultados.
4. CARACTERÍSTICAS INICIAIS DAS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO.
4.1. Itens Fundamentais: tipos primitivos de dados e variáveis, expressões
aritméticas, expressões relacionais e expressões lógicas, comandos de
atribuição,entrada e saída de dados, estruturas de controle de fluxo, ambiente de
programação: editar e executar programas.
4.2. Estrutura básica de dados: variáveis compostas homogêneas.
4.3. Módulos em programação: declaração e manipulação, escopo de variáveis e
passagem de parâmetros.
 
6. METODOLOGIA
O conteúdo programático será composto pelos módulos I,II e III como segue. O
módulo I compreenderá os Itens: 1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA COMPUTAÇÃO: DO
ÁBACO AOS COMPUTADORES DIGITAIS. 2. NOÇÕES BÁSICAS DE ARQUITETURA E
ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES. O módulo II compreenderá o item: 3.
ALGORITMOS. Por fim o módulo III compreenderá o item: 4. CARACTERÍSTICAS
INICIAIS DAS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO.

Todo o material pertinente para desenvolvimento da disciplina será disponibilizado na
plataforma Moodle CEaD UFU na turma: Matemática Computacional I e web
conferência rnp. Não sendo possível o uso dos sistemas citados então poderá ser
consultada plataformas alternativas como: Microsoft Team ou Google Sala de Aula
juntamente com zoom ou google meet para as web conferências. Serão
disponibilizados slides com gravação de voz discorrendo os conteúdos, além de 1
lista de exercícios em cada módulo e uma avaliação via teste de múltipla escolha
valendo 25 pontos compondo de 6 a 10 questões cada ao final de cada módulo. Será
disponibilizado também material pdf informacional para acompanhamento do
conteúdo em cada módulo acima citado. As atividades serão realizadas em ambiente
virtual Moodle e divididas por atividades síncronas e assíncronas.
As atividades assíncronas (30 horas) compõem para cada um dos três módulos do
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curso: A) Slides com gravação de voz; B) lista de exercício elaborado via formulário
cujas respostas poderão ser enviadas ao Professor via plataforma Moodle; C) arquivo
em pdf com conteúdo informacional para suportar e complementar o conhecimento
dos slides; D) Avaliação via teste de múltipla escolha com duração de até 60 minutos
cujas alternativas escolhidas deverão ser encaminhadas ao Professor via plataforma
Moodle.
As atividades síncronas (30 horas) serão encontros virtuais com duração de 1 hora e
40 minutos para discorrer sobre conteúdo dos módulos e sanar dúvidas e resolução
de exercícios:
02/03 - Motivação, critérios de avaliação e apresentação da disciplina e da plataforma
virtual.
09/03; 16/03, 22/03 e 30/03 - Discussão do módulo I, sanando dúvidas e preparação
para avaliação no dia
01/04.
06/04; 13/04, 20/04 e 27/04 - Discussão do módulo II, sanando dúvidas e preparação
para avaliação no dia
29/04.
04/05; 11/05, 18/05 e 25/05 - Discussão do módulo III, sanando dúvidas e
preparação para avaliação no dia
06/05.
01/06, 08/06 - Aula para revisão do conteúdo para avaliação recuperatória no dia
15/06.
7. AVALIAÇÃO
A avaliação do conteúdo será feita por intermédio de notas de três avaliações em
testes de múltiplas escolhas em ambiente virtual previamente marcadas como segue:
01/04; 29/04 e 06/05. Cada avaliação terá valor de 25 pontos da nota final e deverá
ser resolvida individualmente e enviada via plataforma moodle e com duração de 1
hora e 40 minutos. Três listas de exercícios serão avaliados e comporão 25 pontos
cada sendo que os trabalhos referentes aos módulos I e II valerão 8 pontos cada e o
trabalho referente ao módulo III valerá 9 pontos. Uma avaliação final será aplicada no
dia 15/06 com duração de 1 hora e 40 minutos e a nota obtida substituirá a menor
nota concernente às provas realizadas e o montante das notas das listas de
exercícios realizadas. Somente será aprovado na disciplina o discente que alcançar a
nota 60 no cômputo das notas obtidas após a substituição da menor nota pela nota
obtida no exame final.
8. BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
[1] ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V., Fundamentos da programação de
computadores:
algoritmos, Pascal, C/C++ e Java. São Paulo: Prence Hall, 2007.
[2] CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à informáca. 8. ed. São Paulo: Prence
Hall, 2004.
[3] SCHILDT, H. C completo e total. São Paulo: Makron Books, 1997.
[4] FARRER, H. et al. Algoritmos estruturados. 3.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
[5] NORTON, P. Introdução à informáca. São Paulo: Makron Books, 1997.
[6] FARRER, H. et al. Fortran estruturado. Rio de Janeiro: LTC, 1992.
[7] FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPOCHER, H. F. Lógica de programação: a
construção de algoritmos e
estruturas de dados. 3.ed. São Paulo: Prence Hall, 2005.
[8] GUIMARÃES, A. M.; LAGES, N. A. C. Introdução à ciência da computação. Rio de
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Janeiro: LTC,
1984.
[9] GUIMARÃES, A.M.; LAGES, N. A. C. Algoritmos e estrutura de dados. Rio de
Janeiro: LTC, 1994.
[10] HANSELMAN, D. C.; LITTLEFIELD, B. C. Matlab 6: curso completo. São Paulo:
Prence Hall, 2002.
[11] MOLER, CLEVE B. Numerical compunng with Matlab. Philadelphia: Society for
Industrial and
Applied Mathemathics, 2004.
 
9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Homero Ghioti da Silva,
Professor(a) do Magistério Superior, em 15/02/2021, às 16:26, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2568002 e o código CRC 8E36AEEF.

Referência: Processo nº 23117.007984/2021-81 SEI nº 2568002
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Geometria Diferencial

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: GMT096 Período/Série: 7º Turma: MN/MI
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 90 Prática: 0 Total: 90 Obrigatória:( X) Optativa:( )
Professor(A): Tânia Maria Machado de Carvalho Ano/Semestre: 2020/1
Observações: Pré-requisitos: Cálculo Diferencial e Integral II e Álgebra Linear I
 
2. EMENTA

Curvas planas. Curvas no espaço. Superfícies regulares. Teoria local das superfícies.

 

3. JUSTIFICATIVA
A disciplina visa levar o aluno a entender conceitos relativos a curvas e superfícies
regulares, e também, generalizar alguns conceitos do cálculo diferencial para
aplicações com domínio numa superfície. Desta forma o aluno estará se
familiarizando com as demonstrações, assim como com o conteúdo da disciplina.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:

Estudar as curvas e superfícies, utilizando como ferramentas os conhecimentos do cálculo

diferencial e integral e da álgebra linear.

Objetivos Específicos:
Fornecer os conceitos de curvatura e torção de uma curva parametrizada regular, os quais
permitem caracterizar, a menos de movimentos rígidos de R3, várias classes de curvas.
Obter propriedades gerais dessas classes de curvas. Utilizar as formas quadráticas
associadas a uma superfície regular para estudar suas propriedades.
5. PROGRAMA

1. CURVAS PLANAS

1.1 Curvas parametrizadas diferenciáveis.

1.2 Vetor tangente.; curvas Regulares; comprimento de arco; mudança de parâmetros.
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1.3 Teoria local das curvas planas.

1.4 Curvatura.

1.5 Fórmulas de Frenet.

1.6 Teorema fundamental das curvas planas e Forma Canônica.

2. CURVAS NO ESPAÇO

2.1 Curvas parametrizadas diferenciáveis.

2.2 Vetor tangente.

2.3 Curvas regulares; teoria local das curvas espaciais.

2.4 Curvatura e torção

2.5 Fórmulas de Frenet.

2.6 Representação canônica das curvas em R3.

2.7 Isometrias de R3.

2.8 Teorema fundamental das curvas em R3.

3. SUPERFÍCIES REGULARES

3.1 Superfícies regulares e mudança de parâmetros.

3.2 Aplicações diferenciáveis entre superfícies.

3.3 Orientabilidade de superfícies.

3.4 A primeira forma quadrática.

3.5 Aplicações conformes e Isometrias.

4. TEORIA LOCAL DAS SUPERFÍCIES

4.1 Aplicação normal de Gauss.

4.2 Segunda forma quadrática e curvatura normal.

4.3 Curvatura de Gauss e curvatura média.

4.4 Linhas de curvatura, linhas assintóticas.

4.5 Teorema egregium de Gauss.

4.6 Transporte paralelo e geodésicas.

6. METODOLOGIA
A disciplina será desenvolvida ao longo de 16 semanas por meio de 86 aulas de 50
minutos, síncronas e 22 horas aulas em atividades assíncronas. As aulas síncronas
serão ministradas em 2 duas aulas na segunda feira das 16:00 às 17:50; 2 aulas na
quinta feira das 14:00 às 15:40  e 2 aulas na sexta  feira das 16:00 às 17:50.

i) Atividades síncronas
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As atividades síncronas serão desenvolvidas em 86 aulas de 50 min (71,6 hs), na forma de seis
(06) aulas expositivas, de 50 minutos, por semana, realizadas por meio de 43 videoconferências,
na segunda feira das 16:00 às 17:50; na quinta feira das 14:00 às 15:40  e na sexta  feira das
16:00 às 17:50.

 Das 43 videoconferências 2 serão reservadas para atividades de recuperação na última
semana do cronograma.
As videoconferências serão realizadas através da plataforma Microsoft Teams, a qual é
integrante do pacote Office 365 Educacional, disponibilizado gratuitamente a docentes e
alunos de Instituições de Ensino por meio de cadastro com e-mail institucional.
 Caso ocorram problemas técnicos com a execução das atividades síncronas 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.

ii) Atividades assíncronas

As atividades assíncronas serão desenvolvidas na forma de disponibilização de slides e/ou
aulas gravadas e outros materiais de consulta para leitura, além de tarefas remotas a serem
realizadas individualmente por cada aluno. As atividades assíncronas propostas
corresponderão a 18,3 horas de atividades (correspondente a 22 aulas de 50 minutos).
Serão disponibilizadas ao longo do curso 10 Tarefas Remotas compreendidas por consulta
e estudo individual do material didático-pedagógico (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 Remotas (e os materiais pedagógicos relativos a elas) serão depositadas e
acessadas na plataforma Microsoft Teams e/ou enviadas por email aos discentes.
Questionários, quando houver, serão disponibilizados por meio aplicativo Microsoft Forms
integrado ao Microsoft Teams.
A soma das pontuações das Tarefas Remotas realizadas/entregues pelo discente
corresponderá a 20 pontos na composição da nota do aluno (2 pts por Tarefa). 
Questionários e/ou execícios não respondidos (resolvidos) implicarão na perda dos
respectivos pontos a eles atribuídos.
A não entrega das tarefas remotas 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.
 Serão realizadas 3 provas individuais remotas, por cada aluno, com datas e tempo para
realização pré-fixados. 
Cada prova escrita corresponderá a 100 minutos (1h e 40 min.) de atividades síncronas e a
25 pontos na composição da nota do aluno, totalizando 75 pontos.
Os alunos que ficarem retidos em processo de recuperação deverão realizar uma prova de
Exame e uma tarefa extra. Esta tarefa extra valerá 10 pontos a serem computados junto
com a nota da prova de exame. O Exame de recuperação corresponderá a 100 minutos (1h
e 40 minutos.) de atividades assíncronas e sua nota será computada e integrada à nota final
conforme descrito no item avaliação deste plano de ensino.
Cada prova (incluindo o exame de recuperação) será composta por questões objetivas de
múltipla escolha e/ou questões dissertativas. As provas serão realizadas no modo síncrono
com complementações no modo assíncrono.
Respostas incorretas para questões da prova implicarão em perda de pontuação.
A não entrega da prova nos prazos determinados implicará em nota 0 na prova.
As provas escritas serão disponibilizadas por meio do aplicativo Microsoft Forms integrado
ao Microsoft Teams ou por meio de alguma ferramenta específica a ser determinada de
acordo com a natureza da atividade. 
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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.

6.3. Sobre o material didático

O material didático referente às aulas será disponibilizado via plataforma Teams pelo
professor ao longo das aulas, na forma de apostilas, slides e/ou links para vídeos e outros
materiais.Caso ocorram problemas técnicos o material didático será disponibilizado via
plataforma Moodle ou Google Classroom.
Excepcionalmente será utilizado material didático disponível na Internet. Desta forma, além
do material disponibilizado via plataforma Teams, serão utilizadas como material auxiliar de
consulta o seguinte material:
 Notas De Aula da Professora Kátia Frensel e Prof. Jorge Delgado do Departamento de
Geometria do Instituto de Matemática da Universidade Federal Fluminense, baseadas no
livro texto Geometria Diferencial de Curvas e Superfícies de Manfredo P. do
Carmo. Disponível em < http://www.professores.uff.br/katiafrensel/wp-
content/uploads/sites/115/delightful-downloads/2019/09/gdif.pdf>. Acesso em 15/02/2021 às
17:24.

7. AVALIAÇÃO

A assiduidade nas aulas síncronas dos discentes será verificada por meio de chamada e/ou por
meio de registro de participação nas videoconferências via plataforma Teams. A assiduidade nas
atividades assíncronas será verificada por meio da entrega das Tarefas Remotas. Desta forma, a
não entregade uma tarefa remota corresponderá a duas faltas além da perda da pontuação
correspondente.

    7.1. Notas

A nota será auferida por intermédio de três (03) provas valendo 25 pontos (cada uma),  10 Tarefas
Remotas valendo 2 pontos (cada uma) e um trabalho valendo 5 pontos.

As datas das provas estão indicadas no quadro do item 8. As provas serão realizadas nas datas
indicadas no horário das aulas.

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

N = NP1 + NP2+NP3 + NTR+T

onde “NP1” indica a nota obtida na primeira prova, “NP2” indica a nota obtida na segunda prova,
“NP3” indica a nota obtida na terceira prova, “NTR” indica a soma das notas obtidas nas tarefas
remotas, “T” indica a nota do trabalho.

Se N ≥ 60 o aluno será aprovado.

              O aluno que não atingir N=60 poderá desenvolver atividades de recuperação e poderá
fazer um exame final de recuperação, no valor de 90 pontos e entregar uma Tarefa Remota de
recuperação no valor de 10 pontos, desde que tenha participado de, no mínimo, 70% das
atividades síncronas e 70% das atividades assíncronas propostas. O exame final versará sobre as
matérias nas quais o aluno não obteve bom aproveitamento, a critério do professor.  Nesse caso,
serão considerados aprovados os alunos que obtiverem nota maior ou igual a 60 (sessenta) no
exame final (somada a nota da Tarefa Remota), sendo que, nesse caso o aluno será aprovado
com nota N=60.

7.2. CRONOGRAMA
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Semana
do
Calendário

Aulas Síncronas Data Atividades Assíncronas Pontua-
ção

01

 

Aula/Videoconferência 
1 01/03/2021   

Aula/Videoconferência 
2 04/03/2021   

Aula/Videoconferência 
3 05/03/2021   

02

Aula/Videoconferência 
4 08/03/2021   

Aula/Videoconferência 
5 11/03/2021 Disponibilização Tarefa Remota 1  

Aula/Videoconferência 
6 12/03/2021   

03

Aula/Videoconferência 
7 15/03/2021 Entrega Tarefa remota 1 2 pts

Aula/Videoconferência 
8 18/03/2021 Disponibilização Tarefa Remota 2  

04

Aula/Videoconferência 
9 22/03/2021 Entrega Tarefa remota 2 2 pts

Aula/Videoconferência 
10 25/03/2021 Disponibilização Tarefa Remota 3  

Aula/Videoconferência 
 11 26/03/2021   

05

Aula/Videoconferência 
12 29/03/2021 Entrega Tarefa remota 3 2 pts

Aula/Videoconferência 
13 01/04/2021 Disponibilização Tarefa Remota 4  

Aula/Videoconferência 
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06

Aula/Videoconferência 
14 05/04/2021 Entrega Tarefa remota 4 2 pts

Aula/Videoconferência 
15 08/04/2021 Disponibilização Tarefa Remota 5  

Videoconferência  16 
PROVA1 09/04/2021  25 pts

07

Aula/Videoconferência 
17 12/04/2021 Entrega Tarefa remota 5 2 pts

Aula/Videoconferência 
18 15/04/2021 Disponibilização Tarefa Remota 6  

Aula/Videoconferência 
19 16/04/2021   

08

Aula/Videoconferência 
20 19/04/2021 Entrega Tarefa remota 6 2 pts

Aula/Videoconferência 
21 22/04/2021 Disponibilização Tarefa Remota 7  

Aula/Videoconferência 
22 23/04/2021   

09

Aula/Videoconferência 
23 26/04/2021 Entrega Tarefa remota 7 2 pts

Aula/Videoconferência 
24 29/04/2021 Disponibilização Tarefa Remota 8  

Aula/Videoconferência 
25 30/04/2021   

10

Aula/Videoconferência 
26 03/05/2021 Entrega Tarefa remota 8 2 pts

Aula/Videoconferência 
27 06/05/2021 Disponibilização Tarefa Remota 9  

Videoconferência 28
PROVA 2 07/05/2021  25 pts
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11

Aula/Videoconferência 
29 10/05/2021 Entrega Tarefa remota 10 2 pts

Aula/Videoconferência 
30 13/05/2021 Disponibilização Tarefa Remota

10  

Aula/Videoconferência 
31 14/05/2021   

12

Aula/Videoconferência 
32 17/05/2021 Entrega Tarefa remota 10 2 pts

Aula/Videoconferência 
33 20/05/2021   

Aula/Videoconferência 
34 21/05/2021 Disponibilização do Trabalho

individual  

13

Aula/Videoconferência 
35 27/05/2021   

Aula/Videoconferência 
36 28/05/2021   

14 Aula/Videoconferência 
37 31/05/2021   

15

Aula/Videoconferência 
38 07/06/2021 Entrega do Trabalho individual 5 pts

Aula/Videoconferência 
39 10/06/2021   

Videoconferência 40
Prova 3 11/06/2021  25 pts

16

Aula/Videoconferência 
41 (recuperação) 14/06/2021 Disponibilização Tarefa de

recuperação  

Videoconferência 42
Exame final 17/06/2021  60 pts

Revisão de notas e 18/06/2021 Entrega Tarefa recuperação e 10 pts
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faltas 18/06/2021 revisão de provas e notas 10 pts

8. BIBLIOGRAFIA
Básica

[1] ARAUJO, P. V., Geometria Diferencial. Rio de Janeiro: SBM - Coleção
Matemática Universitária, 1998.

[2] DO CARMO, M. P., Geometria Diferencial de Curvas e Superfícies. Rio de Janeiro: SBM -
Coleção Textos Universitários, 2005.

[3] TENENBLAT, K., Introdução à Geometria Diferencial. Brasília: Editora da Edgard
Blucher, 2008.

Complementar

[4] BACHMAN, D. A geometric approach to differential forms. Boston: Birkhäuser, 2006.

[5] DO CARMO, M. P. Elementos de geometria diferencial. Brasília: Ao Livro Técnico: Ed.
Universidade de Brasília, 1971.

[6] GRAY, A. Modern differential geometry of curves and surfaces with Mathematica. 3. ed. Boca
Raton: Chapman & Hall/CRC, 2006.

[7] KLINGENBERG, W. A course in differential geometry. New York: Springer, 1978.

[8] SPIVAK, M. A comprehensive introduction to differential geometry. 2. ed. Wilmington: Publish or
Perish, 1979.

9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Tânia Maria Machado,
Professor(a) do Magistério Superior, em 15/02/2021, às 16:22, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2568096 e o código CRC 72E2F67C.

Referência: Processo nº 23117.007984/2021-81 SEI nº 2568096

Plano de Ensino Geometria Diferencial-GMT098 (2568096)         SEI 23117.007984/2021-81 / pg. 79

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Estágio Supervisionado IV

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: GMT087 Período/Série: 9º período Turma: MN
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 30 Prática: 60 Total: 90 Obrigatória:( x ) Optativa:(   )
Professor(A): Vlademir Marim Ano/Semestre: 2020-1
Observações: Disciplina do semestre de 2020/1, a ser cumprido no período de 01/03/

2021 á 19/06/2021 conforme Resolução no. 25/2020 do CONGRAD 
 
2. EMENTA
Observação, interpretação, análise e registro das variáveis manifestadas no ambiente
da sala de aula do ensino fundamental como espaço de construção do
conhecimento. Elaboração, aplicação, avaliação e fundamentação teórica de plano de
aprendizagem referente a conteúdos do ensino médio.
3. JUSTIFICATIVA
A Resolução Nº. 02/2004, do Conselho de Graduação da UFU, apresenta os
seguintes objetivos para o Estágio Supervisionado: (a) proporcionar ao graduando a
vivência de situações concretas e diversificadas, relacionadas à sua futura profissão;
(b) promover a articulação teoria-prática; e (c) favorecer o desenvolvimento da
reflexão sobre o exercício profissional e seu papel social . Na licenciatura, o estágio
supervisionado visa à imersão do aluno nas diferentes dimensões do contexto
profissional, fazendo-o vivenciar e analisar situações advindas da realidade escolar.
Os saberes do professor têm características próprias que exigem do profissional um
envolvimento pessoal que precisa ser tematizado, refletido, analisado, sistematizado
e discutido. Além do trabalho efetivo em sala de aula é necessário que o futuro
professor conheça outras atuações profissionais como a participação na definição do
projeto educativo e curricular da escola, inserção nas associações profissionais,
interação com pais de alunos e demais membros da comunidade escolar. De acordo
com o Projeto Institucional de Formação e Desenvolvimento do Profissional da
Educação da Universidade Federal de Uberlândia o Estágio Supervisionado constitui-
se em um componente de caráter teórico-prático, objetivando: (a) criar condições
para a vivência de situações concretas e diversificadas, relacionadas à profissão
docente; (b) construir a compreensão sobre a identidade profissional do professor e
de sua importância no processo educativo; (c) promover a articulação teórico-
prática; (d) possibilitar situações de ensino a partir das quais seja possível a
experiência de intervenção pedagógica; e (e) contribuir para a discussão e
atualização dos conhecimentos do curso de formação. No curso de Licenciatura em
Matemática, o Estágio Supervisionado visa contribuir para o desenvolvimento de
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Matemática, o Estágio Supervisionado visa contribuir para o desenvolvimento de
competências relavas à atuação comprometida com os valores inspiradores da
sociedade democrática, ao ensino de conteúdos matemáticos em diferentes
contextos e em articulação interdisciplinar e a uma prática pedagógica crítica e
inovadora.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Favorecer a articulação entre o conhecimento teórico específico e pedagógico e a prática
docente.
Objetivos Específicos:
(a) orientar a observação, interpretação, análise e registro das variáveis manifestadas no
ambiente da sala de aula do Ensino Fundamental como espaço de construção do
conhecimento: espaço físico, metodologia, recursos e material pedagógico, processo ensino
e aprendizagem, dinâmica da sala de aula;
 
(b) elaborar, aplicar e avaliar plano de aprendizagem relativo a conteúdos do ensino médio.
Socializar o conhecimento advindo das experiências, favorecendo a formação do
profissional reflexivo.
5. PROGRAMA
Teórica:
1. Elaboração de sequências didáticas para o ensino fundamental ou médio
curriculares.
2. Produção de material para Laboratório de Matemática.
3. Critérios de análise das variáveis manifestadas no ambiente da sala de aula e da
produção dos alunos.
4. Orientação: elaboração do Relatório de Estágio.
5. Socialização das experiências.
Prática:
Aplicação das sequências didáticas na unidade concedente – via remota, de acordo
com o funcionamento da instituição escolar.
6. METODOLOGIA
Ao longo do curso serão oferecidas atividades síncronas que se realizarão por meio
de aulas online com o professor titular da disciplina (com câmeras e microfones
abertos), com carga horária total de 36 horas, realizadas toda quinta-feira das 19h00
às 20h40 na plataforma Mconf RNP.
Ao longo do curso serão oferecidas atividades assíncronas que se realizarão por
meio de:
a. relatórios, plano de aulas, artigo científico, seminário e regência, conforme
cronograma de avaliação proposta logo abaixo, a serem realizadas na plataforma
indicada Mconf/RRP.
b. Consulta e estudo individual do material didático-pedagógico encaminhados por e-
mail e pelo grupo criado no WhatsApp.
c. A carga horária de 90h referente as práticas serão organizadas com o professor
supervisor do estágio, que está em plena atividade remota na rede pública estadual.
 
Desta forma, entendemos o processo de aprendizagem como um processo
compartilhado de trabalhar os conhecimentos, no qual estão relacionados e
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interdependentes o conteúdo, a forma de ensinar e os resultados do processo. Por
isso, acreditamos que todo o processo de ensino e aprendizagem é indissociável das
etapas de ensino, aprendizagem e avaliação. Não há momentos estanques ou
fragmentados. Aprende-se o tempo todo, em todas as etapas do processo. 
Nessa proposta, utilizaremos estratégias que mobilizam seus alunos a construírem
habilidades tais como: analisar, compreender, criticar, levantar características,
observar consequências, agrupar, comentar, explicar, expor, conceituar, interpretar,
comparar, concluir, justificar, resumir, seriar, ler, escrever, dentre outros.
Tais práticas permitem ao aluno compreender o estudo como necessidade para sua
formação histórica e crítica, percebendo o significado de cada conteúdo para a
formação do sujeito autônomo, que poderá conquistar, de fato, a cidadania crítica.
Indicamos, assim, algumas das estratégias que adotaremos na metodologia do curso
da disciplina: a aula expositiva dialogada, que supera a tradicional, pois conta com a
participação dos estudantes contribuindo com a exposição, perguntando,
respondendo e questionando, facilitando a análise e a síntese dos conceitos
apresentados, que ainda podem ser explicitados de forma escrita, oral, formulação
de perguntas, esquemas, apresentação de memorial, aplicação de entrevistas,
relatório de atividades e o ensino por meio da pesquisa, dentre outros.
As aulas práticas serão realizadas conforme a disponibilidade dos alunos e dos
professores supervisores que estão lecionandos nas escolas cedentes do estágio.
7. AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem não pode ser considerada apenas um componente do
trabalho pedagógico, mas algo inerente a ele e deve permear todo o processo ensino
aprendizagem e tem como função primordial a identificação e a análise do que foi
aprendido, o que ainda é necessário aprender, considerando estas funções como
subsídios para a reorganização do trabalho pedagógico, tendo em vista a aquisição
da aprendizagem. Utilizaremos diversas atividades avaliativas, descrita no quadro a
seguir:
 
Instrumento de Avaliação                                           Valor/Total               Data
1ª - Relatório Final                                                     25 Individual              jun/21 
2ª - Relato de Experiência                                        25 Individual              jun/21
3ª - 3 Seminários temáticos                                    25 Individual              maio/21
4ª - 2 Regências                                                        20 Individual              abr/21 e
jun/21
5ª   Plano de Trabalho                                                5 individual              mar/21 
8. BIBLIOGRAFIA
 
Básica
[1] BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores. CNP/CP. Brasília: MEC, 2001.
[2] BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
matemática. Secretaria de Educação Fundamental. - Brasília, MEC/SEF, 1998.
[3] NOVOA, A., (org). Vidas de Professores. Porto: Porto Editora, 1992.
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Complementar
[1] FREITAS, H. C. L. O., O trabalho como princípio articulado na prática de ensino e
nos estágios. São Paulo: Papirus, 1996.
[2] GUSDORF, G., Professores para quê? Para uma pedagogia da pedagogia. São
Paulo: Martins Fontes, 1995.
[3] PERRENOUD, P., As 10 Novas Competências básicas para ensinar. Porto Alegre:
Artes Médicas, 2000.
[4] PIMENTA, S. G., O estágio na formação de professores: unidade teoria e pratica?
3ª Edição. São Paulo: Cortez, 1992.
[5] SERBINO, R.V., Formação de Professores. São Paulo: EDUSP, 1998.
 
9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Referência: Processo nº 23117.007984/2021-81 SEI nº 2568569
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Estágio Supervisionado II

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: GMT082 Período/Série: 7º período Turma: MN
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 30 Prática: 60 Total: 90 Obrigatória:( x  ) Optativa:(    )
Professor(A): Vlademir Marim Ano/Semestre: 2020-1
Observações: Disciplina do semestre de 2020/1, a ser cumprido no período de 01/03/

2021 á 19/06/2021 conforme Resolução no. 25/2020 do CONGRAD 
 
2. EMENTA
Observação, interpretação, análise e registro das variáveis manifestadas no ambiente
da sala de aula do ensino fundamental ou médio como espaço de construção do
conhecimento. Elaboração, aplicação, análise, discussão e avaliação de um plano de
aprendizagem junto ao professor da escola concedente, em tema a ser definido.
3. JUSTIFICATIVA

A Resolução Nº. 02/2004, do Conselho de Graduação da UFU, apresenta os seguintes objetivos
para o Estágio Supervisionado: (a) proporcionar ao graduando a vivência de situações concretas
e diversificadas, relacionadas à sua futura profissão; (b) promover a articulação teoria-prática; e
(c) favorecer o desenvolvimento da reflexão sobre o exercício profissional e seu papel social.

Na licenciatura, o estágio supervisionado visa à imersão do aluno nas diferentes dimensões do
contexto profissional, fazendo-o vivenciar e analisar situações advindas da realidade escolar.

Os saberes do professor têm características próprias que exigem do profissional um envolvimento
pessoal que precisa ser tematizado, refletido, analisado, sistematizado e discutido. 

Além do trabalho efetivo em sala de aula é necessário que o futuro professor conheça outras
atuações profissionais como a participação na definição do projeto educativo e curricular da
escola, inserção nas associações profissionais, interação com pais de alunos e demais membros
da comunidade escolar.

De acordo com o Projeto Institucional de Formação e Desenvolvimento do Profissional da
Educação da Universidade Federal de Uberlândia o Estágio Supervisionado constitui-se em um
componente de caráter teórico-prático, objetivando: (a) criar condições para a vivência de
situações concretas e diversificadas, relacionadas à profissão docente; (b) construir a
compreensão sobre a identidade profissional do professor e de sua importância no processo
educativo; (c) promover a articulação teórico-prática; (d) possibilitar situações de ensino a partir
das quais seja possível a experiência de intervenção pedagógica; e (e) contribuir para a
discussão e atualização dos conhecimentos do curso de formação.
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No curso de Licenciatura em Matemática, o Estágio Supervisionado visa contribuir para o
desenvolvimento de competências relativas à atuação comprometida com os valores inspiradores
da sociedade democrática, ao ensino de conteúdos matemáticos em diferentes contextos e em
articulação interdisciplinar e a uma prática pedagógica crítica e inovadora.

4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Favorecer a articulação entre o conhecimento teórico específico e pedagógico e a prática
docente.
 
Objetivos Específicos:
(a) promover a observação, interpretação, análise e discussão das variáveis manifestadas
no ambiente da sala de aula do ensino fundamental e médio;
(b) orientar a elaboração, aplicação, análise, discussão e avaliação de um plano de
aprendizagem junto ao professor da escola concedente, em tema a ser definido;
(3) analisar a prática docente relacionando com os fundamentos teóricos;
(4) socializar o conhecimento advindo das experiências, favorecendo a formação do
profissional reflexivo.
 
5. PROGRAMA

TEÓRICA:

1. Importância dos saberes da docência como mediador da ficha de disciplina objetivos ementa
descrição do programa formação e prática profissional

2. Planejamento: revisão de alguns aspectos teóricos.

3. Orientações gerais para elaboração, aplicação, análise, discussão e avaliação de um plano de
aprendizagem no tema a ser definido.

4. Critérios de observação e análise das variáveis verificadas na aula: a metodologia, os recursos
didáticos, a interação professor-aluno, a avaliação.

5. Análise da prática docente e a relação com os fundamentos teóricos

6. Instrução para elaboração do relatório de estágio

PRÁTICA:

observação da prática docente na unidade concedente. aplicação do plano de aprendizagem junto
ao professor da unidade concedente.

 

6.  

     METODOLOGIA

Ao longo do curso serão oferecidas atividades síncronas que se realizarão por meio de aulas
online com o professor titular da disciplina (com câmeras e microfones abertos), com carga
horária total de 36 horas, realizadas toda terça-feira das 20h50 às 22h30 na plataforma Google
Meet.

Ao longo do curso serão oferecidas atividades assíncronas que se realizarão por meio de:

a. relatórios, plano de aulas, artigo científico e seminário, conforme cronograma de avaliação
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proposta logo abaixo, a serem realizadas na plataforma indicada Google Meet.

b. Consulta e estudo individual do material didático-pedagógico encaminhados por e-mail e pelo
grupo criado no WhatsApp.

c. A carga horária de 90h referente as práticas serão organizadas com o professor supervisor do
estágio, que está em plena atividade remota na rede pública estadual.

Desta forma, entendemos o processo de aprendizagem como um processo compartilhado de
trabalhar os conhecimentos, no qual estão relacionados e interdependentes o conteúdo, a forma
de ensinar e os resultados do processo. Por isso, acreditamos que todo o processo de ensino e
aprendizagem é indissociável das etapas de ensino, aprendizagem e avaliação. Não há
momentos estanques ou fragmentados. Aprende-se o tempo todo, em todas as etapas do
processo. 

Nessa proposta, utilizaremos estratégias que mobilizam seus alunos a construírem habilidades
tais como: analisar, compreender, criticar, levantar características, observar consequências,
agrupar, comentar, explicar, expor, conceituar, interpretar, comparar, concluir, justificar, resumir,
seriar, ler, escrever, dentre outros.

Tais práticas permitem ao aluno compreender o estudo como necessidade para sua formação
histórica e crítica, percebendo o significado de cada conteúdo para a formação do sujeito
autônomo, que poderá conquistar, de fato, a cidadania crítica. Indicamos, assim, algumas das
estratégias que adotaremos na metodologia do curso da disciplina: a aula expositiva dialogada,
que supera a tradicional, pois conta com a participação dos estudantes contribuindo com a
exposição, perguntando, respondendo e questionando, facilitando a análise e a síntese dos
conceitos apresentados, que ainda podem ser explicitados de forma escrita, oral, formulação de
perguntas, esquemas, apresentação de memorial, aplicação de entrevistas, relatório de
atividades e o ensino por meio da pesquisa, dentre outros.

As aulas práticas serão realizadas conforme a disponibilidade dos alunos e dos professores
supervisores que estão lecionandos nas escolas cedentes do estágio.

7. AVALIAÇÃO

A avaliação da aprendizagem não pode ser considerada apenas um componente do trabalho
pedagógico, mas algo inerente a ele e deve permear todo o processo ensino aprendizagem e tem
como função primordial a identificação e a análise do que foi aprendido, o que ainda é necessário
aprender, considerando estas funções como subsídios para a reorganização do trabalho
pedagógico, tendo em vista a aquisição da aprendizagem. Utilizaremos diversas atividades
avaliativas, descrita no quadro a seguir:

Instrumento de Avaliação                                           Valor/Total               Data

1ª - Relatório Final                                                     25 Individual              jun/21 

2ª - Relato de Experiência                                          25 Individual              jun/21

3ª - 1o Seminário temático (dupla)                                  10 Dupla               mai/21

4ª - Plano de aula                                                        20 Individual              abr/21 

5ª   Plano de Trabalho                                                  5 individual               mar/21

6ª - 2o Seminário temático (síncrona)                              15 Dupla               abr/21

8. BIBLIOGRAFIA
Básica
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[1] BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores. CNP/CP. Brasília: MEC, 2001.
[2] BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
matemática. Secretaria de Educação Fundamental. - Brasília, MEC/SEF, 1998.
[3] NOVOA, A., (org). Vidas de Professores. Porto: Porto Editora, 1992
 
Complementar
[1] FREITAS, .H. C. L. O., O trabalho como princípio articulado na prática de ensino e
nos estágios. São Paulo: Papirus, 1996.
[2] GUSDORF, G., Professores para quê? Para uma pedagogia da pedagogia. São
Paulo: Martins Fontes, 1995.
[3] PERRENOUD, P., As 10 Novas Competências básicas para ensinar. Porto Alegre:
Artes Médicas, 2000.
[4] PIMENTA, S. G., O estágio na formação de professores: unidade teoria e pratica?
3ª Edição. São Paulo: Cortez, 1992.
[5] SERBINO, R.V., Formação de Professores. São Paulo: EDUSP, 1998
9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Referência: Processo nº 23117.007984/2021-81 SEI nº 2568578
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: PROINTER I - Identidade do professor de matemática

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: ICENP33106 Período/Série: 1º Turma: N
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60h Prática: 45h Total: 105 Obrigatória:( ) X Optativa:( )
Professor(A): Cristiane Coppe de Oliveira Ano/Semestre: 2020/1

Observações:
Este plano será executado no ano de 2021 em virtude da pandemia da 
COVID-19. As horas destinadas à prática serão cumpridas com aulas e a
tividades assíncronas e síncronas.

 
2. EMENTA
A construção da identidade do professor: implicações na realidade e no espaço
escolar. Introdução à pesquisa educacional. Discussão do perfil do professor e do
pesquisador em matemática.
3. JUSTIFICATIVA
O PROINTER I (Identidade do professor de Matemática) tem como principal objetivo
criar condições para os alunos analisarem/articularem os conhecimentos que
constroem o perfil do professor de matemática: os saberes, o saber-fazer, as
competências e as habilidades que servem de base para o trabalho docente no
espaço escolar. A ementa da disciplina prevê discussões/reflexões acerca da
construção da identidade do professor, implicações na realidade e no espaço escolar,
introdução à pesquisa educacional, discussão do perfil do professor e do
pesquisador em matemática. 
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:

Criar condições para os alunos analisarem/articularem os conhecimentos que constroem o perfil
do

Professor de matemática: os saberes, o saber-fazer, as competências e as habilidades que
servem de base para o trabalho docente no espaço escolar.

Objetivos Específicos:

- Identificar o perfil do professor e do pesquisador da área de Matemática, frente às dificuldades
da disciplina e aos desafios da realidade atual.

- Promover a escrita de uma autobiografia (memorial descritivo) a partir da constituição de
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saberes do licenciando até sua chegada à universidade, refletindo sobre sua opção pelo curso, a
fim de buscar relações com o perfil do professor de matemática.

- Promover a aproximação entre a universidade e a escola, por meio da pesquisa, focando na
análise das visões de estudantes e professores a respeito da profissão e da identidade docente e
seus papeis historicamente atribuídos no âmbito escolar.

5. PROGRAMA

1. A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA
1. Trajetória da formação docente no Brasil.
1. O debate contemporâneo.

2. AUTOBIOGRAFIAS E HISTÓRIA DE VIDA DE PROFESSORES
2. A importância da linha de pesquisa histórias de vida
2. Memorial Descritivo
2.  A História Oral como um caminho metodológico na formação de professores

3. INTRODUÇÃO À PESQUISA EDUCACIONAL
3. A produção científica na área da educação matemática no que tange à formação de

professores.
3. Introdução às diferentes fontes de produção da pesquisa educacional: biblioteca,

meios informatizados, leitura e produção de textos e artigos com diferentes
abordagens.

6. METODOLOGIA

As aulas serão ministradas de forma remota, intercalando aulas síncronas e assíncronas,
priorizando o diálogo, coma aula expositiva participativa (utilizando o recurso dos slides), leitura e
discussão de textos, trabalhos em grupo e apresentações de trabalhos orais e escritos. As
atividades serão divididas da seguinte forma:

- Atividades síncronas (60h): compostas por aulas no formato remoto, utilizando a plataforma
webconf, que ocorrerão às segundas-feiras de 19h às 10h40 e às terças-feiras de 19h às 20h40. 

- Atividades assíncronas (40 h): compostas por aulas gravadas e disponibilizadas na plataforma
google clasroom, elaboração de fichas de trabalho em duplas, prova individual, elaboração de
memorial de história de vida e trabalho final (escrito e oral) da disciplina.

 

7. AVALIAÇÃO

A disciplina envolverá os seguintes instrumentos avaliativos:

1. Fichas de trabalho (participação individual e em grupo para elaboração de tarefas
pertinentes ao conteúdo (escrita) – até 20 pontos

2. Primeira versão do memorial – até 10 pontos
3. Versão final do memorial – até 20 pontos
4. Realização da entrevista – 10 pontos
5. Trabalho final (escrito)Textualização da entrevista – até 30 pontos
6. Trabalho final (oral) Socialização das entrevistas – 10 pontos

TOTAL: 100 pontos

OBS: Para os estudantes que não atingirem a média 60, será aplicada uma prova final com
todo o conteúdo programático)
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8. BIBLIOGRAFIA
Básica

[1] ALONSO , M.; QUELUZ , A. G. (Orgs.) O trabalho docente: teoria e prática. São Paulo:
Pioneira, 2003.

[2] FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo:
Paz e Terra, 2000.

[3] GARNICA, A.V.M. A experiência do labirinto: Metodologia, História Oral e
Educação Matemática. São Paulo: editora Unesp, 2005.
Complementar

[4] ANDRÉ, M., (Org.) O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores.
Campinas,

SP: Papirus, 2001.

[5] ALVES, N.; OLIVEIRA, I. B. Pesquisa no/do cotidiano das escolas: sobre redes de saberes.
Rio de Janeiro: DP&A, 2001.

[6] GARCIA, R. L. (Org.) Método: pesquisa com o cotidiano. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

[7] GERALDI, C. M. G.; FLORENTINI, D.; PEREIRA, E. M. Cartografia do trabalho docente:
professor(a) pesquisador(a). São Paulo: Mercado de Letras, 1998.

[8] NÓVOA, A. (Org.). Vida de professores. Porto: Porto Editora, 1997.

[9] PIMENTA, S. G. (Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo:
Cortez, 2000.
9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Referência: Processo nº 23117.007984/2021-81 SEI nº 2569016
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Equações Diferenciais Ordinárias

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: GFB009 Período/Série: 3º Turma: MN21/MI21
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60 h Prática: 0 h Total: 60 Obrigatória:(X) Optativa:( )
Professor(A): José Laércio Doricio Ano/Semestre: 2021/1
Observações:  
 
2. EMENTA
Introdução às equações diferenciais; Equações diferenciais de primeira ordem;
Equações lineares de segunda ordem; Equações lineares de segunda ordem;
Equações lineares de ordem superior; Equações diferenciais não lineares e
estabilidade.
3. JUSTIFICATIVA
A disciplina visa fornecer ao discente, noções básicas sobre a matemática, seus
princípios básicos e aplicações. Com este conhecimento o aluno deverá desenvolver
um raciocínio lógico em conceitos fundamentais da matemática. Estes
conhecimentos serão importantes para as disciplinas que virão em períodos
posteriores.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Conhecer técnicas de resolução de equações diferenciais e suas aplicações na matemática
e outras ciências.
Objetivos Específicos:
Promover o raciocínio lógico em conceitos fundamentais da matemática.
5. PROGRAMA
1. Introdução às equações diferenciais; 1.1 Terminologia e definições; 1.2 Alguns
modelos matemáticos; 2. Equações diferenciais de primeira ordem. 2.1. Introdução.
2.2. Equações lineares. 2.3 Equações não-lineares. 2.4. Equações separáveis. 2.5.
Equações exatas. 2.6. Equações homogêneas. 2.7. Aplicações. 3. Equações lineares
de ordem superior: técnicas fundamentais. 3.1. Equaçõs homogêneas de ordem
superior. 3.2. Equações homogêneas com coeficientes constantes: raizes reais e
distintas, raizes reais e repetidas, e raizes complexas. 3.3. O método dos coeficientes
indeterminados. 3.4. O método de variação de parâmetros. 4. Equações diferenciais
de ordem superior: técnicas avançadas. 4.1. Alguns conceitos fundamentais de
séries. 4.2. Método das séries. 4.3. Transformada de Laplace. 4.4. Propriedades das
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transformadas de Laplace. 4.5 Transformada inversa de Laplace. 4.6. Convolução.
4.7. Método da transformada de Laplace.
6. METODOLOGIA
A disciplina será ministrada em doze módulos semanais no período de 01/03/2021 a
19/06/2021 com 50% de aulas síncronas e 50% de aulas assincronas. Será ofertado
materiais de estudo aos alunos com seções para tirar dúvidas e resolução de
exercícios.
7. AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada por meio de avaliações remotas correspondentes a cada
um dos 12 módulos semanais da disciplina, onde cada tarefa corresponderá a uma
pontuação de 1/12 de 100 pontos. A média final do discente será a somatória da
pontuação dessas tarefas. Por ser um processo avaliativo continuado, entende-se
que a recuperação do discente se dará no decorrer do próprio período letivo,
portanto, não haverá qualquer atividade formal de recuperação. Para auxiliar os
estudantes neste processo de recuperação continuada de aprendizagem, serão
disponibilizadas 2 horas semanais para atendimento aos estudantes fora do horário
de aula. Os atendimentos serão oferecidos pelo docente, mediante solicitação dos
discentes.
8. BIBLIOGRAFIA
Todas as referências bibliográficas contidas neste plano de ensino que não forem de
acesso livre remoto (online), deverão ser acessadas através do sistema de Biblioteca
(SISBI) da UFU a partir do link: https://www.bibliotecas.ufu.br/portal-da-
pesquisa/livros-eletronicos
Básica
1. Figueiredo, D. G. Equações diferenciais aplicadas. Rio de Janeiro: IMPA, 2007.
2. Machado, K. D. Equações diferenciais aplicadas à física. Ponta grossa, Ed. UEPG,
2004.
3. Zill, G. D.; Cullen,  M. R. Equações diferenciais. São Paulo: Makron Books, 2003. 
Complementar
4. Boyce, W. E.; Diprima, R. C. Equações diferenciais elementares com problemas de
contorno. Rio de Janeiro: Guanabara Rios, 2003.
5. Doering, C. I.; Lopes, A. O. Equações diferenciais ordinárias. Rio de Janeiro: SBM -
Coleção Matemática Universitária, 2005.
6. Edwards, C. H. Equações diferenciais elementares com problemas de contorno.
Rio de Janeiro: LTC., 1995.
7. Kaplan, W. Cálculo avançado. 7 ed. São Paulo: Ed. Blücher, volume 2, 1996.
8. Monteiro, L. H. Sistemas dinâmicos. São Paulo: Livraria da física, 2002.
 
9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por José Laercio Doricio,
Professor(a) do Magistério Superior, em 19/02/2021, às 16:19, conforme
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horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2576825 e o código CRC B3E7B5BE.

Referência: Processo nº 23117.007984/2021-81 SEI nº 2576825
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Trabalho de conclusão de curso

Unidade
Ofertante: ICENP/UFU

Código: GMT100 Período/Série: 9º Turma: MN/MI
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 15 h Prática: 45h Total: 60 h Obrigatória:( )x Optativa:( )
Professor(A): Cristiane Coppe de Oliveira Ano/Semestre: 2020/1

Observações:
Este plano será executado no ano de 2021 em virtude da pandemia da 
COVID-19. As horas destinadas à prática serão cumpridas com aulas e a
tividades assíncronas e síncronas.

 
2. EMENTA

Desenvolvimento e apresentação de um Trabalho de Conclusão de Curso.

3. JUSTIFICATIVA

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no contexto do Curso de Graduação em Matemática, é
definido como um tipo de atividade acadêmica, orientada por docente da carreira do magistério
superior da UFU, que desenvolve, de modo sistemático, um tema específico, não
necessariamente inédito, de interesse da futura atividade profissional do aluno e vinculado a uma
das seguintes áreas: Matemática Pura ou Aplicada, Estatística ou Educação Matemática.

4. OBJETIVO
Objetivo Geral:

Elaborar o trabalho de conclusão do curso e realizar sua defesa pública.

Objetivos Específicos:

Iniciar o graduando em trabalho de pesquisa, estimulando suas capacidades investigativas,
produtiva e contribuindo para sua formação profissional, científica e sócio-política. Desenvolver o
Trabalho de Conclusão de Curso. Fazer uma apresentação oral pública sobre o Trabalho de
Conclusão de Curso.

5. PROGRAMA

De acordo com o projeto individual de cada aluno. O Trabalho de Conclusão de Curso será
desenvolvido sob a orientação de um professor da carreira do magistério superior da UFU. Ele
será registrado por escrito na forma monografia e expressará: domínio do assunto abordado,
capacidade de reflexão crítica e rigor técnico – científico.
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6. METODOLOGIA

A metodologia consiste em cinco tipos de atividades:

- orientação geral, feita nas aulas de TCC, com todos os alunos

- orientação dirigida, feita para alguns alunos, nas aulas de TCC, de acordo com agendamento.

- orientação individual, feita pelo orientador do TCC, de acordo com os horários e a dinâmica
estabelecida por ambos (aluno e orientador)

- pré-defesa do TCC, em que cada aluno apresentará seu trabalho para a turma, nas aulas de
TCC

defesa final do trabalho

- Atividade síncrona:

Ao longo do curso será oferecida como atividade síncrona, aulas online com a professora
responsável pela disciplina, com carga horária total de 15 horas, realizadas toda segunda-feira
das 9h50 às 11h30 por meio do Portal do serviço de conferências web da RNP no seguinte
endereço  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/aula-de-tcc-do-curso-de-matematica-do-pontal.

 - Atividades assíncronas:

a) Acesso a material que será disponibilizado para os estudantes com o conteúdo da aula, de
autoria da docente responsável, por meio de compartilhamento na plataforma google classroom.

Observação: A soma das atividades síncrona e assíncronas contemplarão a carga-horária total
da disciplina .

7. AVALIAÇÃO

A avaliação da disciplina terá os seguintes instrumentos e distribuição de notas:

AVALIAÇÕES PONTUAÇÃO POR
ATIVIDADE TOTAL

1. Primeira entrega do TCC 10 10

2. Apresentação inicial do TCC (pela
plataforma Webconf ) 10 10

3. Defesa de TCC (pela plataforma Webconf
ou outras plataformas à escolha do
orientador)

80 80

                                                                                                                           100

 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO:
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- Primeira entrega do TCC: 26/04/21 (inserir na plataforma google classroom)

- Apresentação inicial do TCC: 02/05/21 e 09/05/21 (será agendado por ordem alfabética dos
matriculados na disciplina. Apresentação no link correspondente à disciplina na
plataforma RNP)

-Período para as defesa de TCC: 01/06/21 a 19/06/21)

OBS:

A) Os trabalhos referentes ao processo avaliativo da disciplina, devem ser inseridos na data
correspondente na plataforma google classroom. Não serão aceitos trabalhos fora de prazo para
efeito de avaliação.

B) Caso o estudante não consiga alcançar a média 60 na disciplina, será viabilizado um tempo
para nova versão escrita do TCC, em concordância com a coordenação do curso.

C) Caso haja a necessidade de antecipação do período planejado para as defesas, o estudante
deve comunicar à responsável pela disciplina que entrará em contato com a/o orientadora/o.

8. BIBLIOGRAFIA
Básica

[1] ALMEIDA, M. L. P., Como Elaborar Monografias. 4ª edição. Belém: Editora Cejup, 1996.

[2] CERVO, A. L., E BERVIAN, P. A., Metodologia Científica. 4ª edição. São Paulo: Makron
Books,

1996.

[3] LAKATOS, E. V. E MARCONI, M. A., Metodologia Científica. São Paulo: Editora Atlas, 1983.

Complementar

[4] ECO, H., Como se Faz uma Tese. São Paulo: Editora Perspectiva, 1983.

[5] LUNA, S. V., Planejamento de Pesquisa: Uma Introdução. São Paulo: EDUC, 1996.

[6] MATTAR NETTO, J. A., Metodologia Científica na Era da Informática. 2ª edição. São Paulo:

Editora Saraiva, 2005.

[7] SEVERINO, A. J., Metodologia do Trabalho Científico. 22ª edição. São Paulo: Editora Cortez,

2002.

[8] SILVA, A. M., E OUTROS, Guia para Normalização de Trabalhos Técnico-Científicos:
Projetos

de Pesquisa, Monografias, Dissertações e Teses. Uberlândia: UFU, 2000.

 
9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
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Referência: Processo nº 23117.007984/2021-81 SEI nº 2578227
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