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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

COMPONENTE CURRICULAR: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 

UNIDADE OFERTANTE: ICENP 

CÓDIGO: GMT019 PERÍODO/SÉRIE: 2º TURMA: MN/MI 

CARGA HORÁRIA: NATUREZA 

TEÓRICA: 90 PRÁTICA: 0 TOTAL: 90 OBRIGATÓRIA: ( X ) OPTATIVA: (  ) 

PROFESSOR(A): João Carlos Moreira ANO/SEMESTRE: 2020/2 

 

OBSERVAÇÕES: As atividades serão realizadas em 18 semanas e faz parte do plano de AARE do curso de 

matemática do ICENP. 

 

2. EMENTA 

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; Sequências e séries de números reais.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

O estudo do Cálculo Diferencial e Integral II é conhecimento fundamental no estudo das ciências básicas 
e tecnológicas, além de ser base para Cálculo III e EDO. 

 

4. OBJETIVO 

Objetivo Geral:  
Objetivos Específicos:  

Familiarizar o aluno com a linguagem, conceitos e ideias relacionadas ao estudo de funções de várias 
variáveis reais e suas aplicações. 

 

5. PROGRAMA 

1. FUNÇÃO DE UMA VARIÁVEL REAL A VALORES EM Rn  

1.1 Função de uma variável real a valores em R2.  
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1.2 Função de uma variável real a valores em R3.  

1.3 Operações com funções de uma variável real a valores em Rn.  

1.4 Limite e continuidade.  

1.5 Derivada.  

1.6 Integral.  

1.7 Comprimento de curva.  

2. FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS REAIS A VALORES REAIS 

2.1 Funções de duas variáveis reais a valores reais.  

2.2 Gráfico e curvas de nível.  

2.3 Funções de três variáveis reais a valores reais. Superfícies de nível.  

2.4 Limite.  

2.5 Continuidade.  

2.6 Derivadas parciais de funções de duas variáveis.  

2.7 Definição de função diferenciável.  

2.8 Definição.  

2.9 Plano tangente e reta normal.  

2.10 Diferencial.  

2.11 O vetor gradiente.  

2.12 Regra da cadeia.  

2.13 Derivação de funções definidas implicitamente. Teorema da Função Implícita.  

2.14 Gradiente de uma função de duas variáveis: interpretação geométrica.  

2.15 Gradiente de uma função de três variáveis: interpretação geométrica.  

2.16 Derivada direcional.  

2.17 Derivada direcional e gradiente.  

2.18 Definição de derivadas parciais de ordens superiores.  

2.19 Aplicações da regra da cadeia envolvendo derivadas parciais de ordens superiores.  

3.TEOREMA DO VALOR MÉDIO. FÓRMULA DE TAYLOR COM RESTO DE LAGRANGE  

3.1 Teorema do valor médio.  

3.2 Funções com gradiente nulo.  

3.3 Relação entre funções com mesmo gradiente.  

3.4 Polinômio de Taylor de ordem 1.  

3.5 Polinômio de Taylor de ordem 2.  

3.6 Fórmula de Taylor com resto de Lagrange.  

4. MÁXIMOS E MÍNIMOS  
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4.1 Pontos de máximo e pontos de mínimo.  

4.2 Condições necessárias para que um ponto interior ao domínio de f seja um extremante local de f.  

4.3 Uma condição suficiente para um ponto crítico ser um extremante local.  

4.4 Máximos e mínimos sobre um conjunto compacto. 

4.5 O método dos multiplicadores de Lagrange para determinação de candidatos a extremantes locais 
condicionados.  

4.6 Aplicações.  

5. SEQUÊNCIAS E SÉRIES DE NÚMEROS REAIS  

5.1 Sequências.  

5.2 Séries numéricas.  

5.3 Testes de convergência para séries numéricas. 

 

6. METODOLOGIA 

Ao longo do curso serão oferecidas atividades síncronas que se realizarão através de: 

a) aulas online com o professor titular da disciplina, com carga horária total de 36 horas, realizadas 
toda quarta-feira das 14h00 às 16h00 na plataforma 
https://www.escoladematematicapontal.com.br/online-class/  
 

b) aulas de monitoria online de resolução de exercícios, com carga horária total de 36 horas, 
realizadas com monitores do PROSSIGA, toda segunda-feira das 16h00 às 18h00 na plataforma 
 https://www.escoladematematicapontal.com.br/online-class/ 

 

Obs.: Serão utilizadas tecnologias de informação próprias da plataforma como e-book, chat, áudio, vídeo 
e quadro online sem nenhum custo para o discente. A carga horária total de atividades síncronas será de 
72 horas. 

 

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

a) provas online, conforme cronograma de avaliação proposta logo abaixo, realizadas na plataforma 
 https://www.escoladematematicapontal.com.br/online-class/   
 

b) consulta e estudo individual do material didático-pedagógico  disponíveis na plataforma 
https://www.escoladematematicapontal.com.br/online-class/ 

 

Obs.: Serão utilizadas tecnologias de informação próprias da plataforma como e-book, chat, áudio, vídeo 
e quadro online sem nenhum custo para o discente. A carga horária total de atividades assíncronas será 
de 18 horas, sendo 8 horas de avaliações e 10 horas de consulta e estudos individuais. 
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7. AVALIAÇÃO 

As avaliações serão efetuadas da seguinte maneira: 

Instrumento Valor Formato Data Horário 

1ª Avaliação 25 Individual 11/09/2020 16h00 – 18h00 

2ª Avaliação 25 Individual 09/10/2020 16h00 – 18h00 

3ª Avaliação 25 Individual 06/11/2020 16h00 – 18h00 

4ª Avaliação 25 Individual 04/12/2020 16h00 – 18h00 

 

As avaliações, todas de múltiplas escolhas, serão realizadas pelo discente remotamente e online na 
plataforma https://www.escoladematematicapontal.com.br/online-class/ nos horários e datas previstas 
na tabela acima, as suas correções serão feitas automaticamente pela plataforma no mesmo instante que 
o aluno terminar de resolver as questões e enviá-las dentro do prazo máximo de duas horas contadas à 
partir das 14h00. Para o aluno que por algum motivo justificado, perder alguma das três primeiras provas 
ao longo do semestre, a nota da quarta avaliação também substituirá a notas de tais provas. Além disso, 
a quarta avaliação também substituirá uma única menor nota das 3 avaliações do semestre servindo de 
recuperação. O aluno que não obter pelo menos 60 pontos no somatório final será reprovado. O processo 
de recuperação do aluno também será realizado através de atividades síncronas com aulas online 
semanais e simulados aplicados pelos monitores do projeto escola de cálculo do PROSSIGA. 

 

8. BIBLIOGRAFIA 

Obs.: Será disponibilizado um material exclusivo disponibilizado na plataforma 
https://www.escoladematematicapontal.com.br/online-class/ contemplando todo o conteúdo do curso.  

 

Abaixo segue as referências previstas no PPC do curso de matemática e que também podem ser utilizadas. 
Básica 

1) BOULOS, P. Introdução ao Cálculo, vol. 2. São Paulo: Edgard Blucher Ltda, 1974.  

2) GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo, vol. 2. São Paulo: LTC, 2001.  

3) LEITHOLD. L. O Cálculo com Geometria Analítica, vol. 2. São Paulo: Harbra, 1994. 

Complementar 

4) THOMAS. G. B. Cálculo, vol. 2. São Paulo: Addison Wesley, 2009.  

5) BASSANEZI, R.C. Ensino-Aprendizagem com Modelagem Matemática. São Paulo: Contexto, 2002.  

6) LANG S. Cálculo, vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 1971.  

7) STEWART J. Cálculo, vol. 2. São Paulo: Thomson Learning, 2005.  

8) AVILA, G. Cálculo das Funções de uma Variável. Rio de Janeiro: LTC, 2003.  

 

9. APROVAÇÃO 

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

Coordenação do Curso de Graduação em: _______________________________________________ 
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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: 0 TOTAL: 60 OBRIGATÓRIA: ( X ) OPTATIVA: (  ) 

PROFESSOR(A): Moisés Rodrigues Cirilo do Monte ANO/SEMESTRE: 2020/2 

 

OBSERVAÇÕES: As atividades serão realizadas em 9 semanas e faz parte do plano de AARE do curso de 

matemática do ICENP. 

 

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: 
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 
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1.1. Sentenças matemáticas. 
1.2. Os conectivos. 
1.3. Tabelas verdade. 
1.4. Relações de implicação e de equivalência. 
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 ℝ2 e no ℝ3. 
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 assíncronas que se realizarão através de vídeo-
aulas sobre a teoria, exemplos e exercícios, listas de exercícios, tarefas valendo nota, fórum de 
dúvidas e provas, conforme cronograma de avaliação proposta logo abaixo, realizadas na 
plataforma do Moodle gratuito https://ead.ensineonline.com.br . 

 

Obs.: A carga horária total de atividades assíncronas será de 42 horas, sendo 10 horas de avaliações e 32 
horas para assistir as aulas, tomar anotações da teoria e dos exemplos dados, resolver os exercícios 
propostos e fazer as atividades avaliativas de cada tópico da ementa. 

 Ao longo do curso serão oferecidas atividades síncronas que se realizarão através de aulas online 
com o professor titular da disciplina, realizadas toda segunda-feira das 19h00 às 20h00 e toda 
quinta-feira das 19h00 às 20h00 na plataforma https://conferenciaweb.rnp.br/ . 

 

Obs.: A carga horária total de atividades síncronas será de 18 horas, onde o aluno poderá tirar suas 
dúvidas tanto das vídeo-aulas, quanto das listas de exercícios e tarefas propostas.  
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7. AVALIAÇÃO 

As avaliações serão efetuadas da seguinte maneira: 

Instrumento Valor Formato Data Horário 

1ª Avaliação 20 Individual 24/08/2020 19h00 – 21h00 

2ª Avaliação 20 Individual 10/09/2020 19h00 – 21h00 

3ª Avaliação 20 Individual 24/09/2020 19h00 – 21h00 

4ª Avaliação 20 Individual 08/10/2020 19h00 – 21h00 

Exame de Recuperação 100 Individual 09/10/2020 19h00 -  21h00 

 

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 média mínima de 60 pontos. 

As avaliações, de múltiplas escolhas e dissertativas, serão realizadas pelo discente remotamente e online 
na plataforma https://ead.ensineonline.com.br  nos horários e datas previstas na tabela acima, as suas 
correções serão feitas automaticamente pela plataforma (para questões de múltipla escolha) e questões 
dissertativas serão corrigidas pelo professor da disciplina. Para o aluno que por algum motivo justificado, 
perder alguma das três primeiras provas ao longo do semestre, o aluno deverá fazer o exame de 
recuperação como prova substitutiva da prova perdida. O aluno que não obter pelo menos 60 pontos no 
somatório final das quatro avaliações e das tarefas propostas, deverá fazer o exame final e obter nota 
mínima de 60 pontos para aprovação.  

 

8. BIBLIOGRAFIA 

Obs.: Poderá ser disponibilizado material de leitura e/ou bibliográfica no site 
https://bibliotecavirtualpontal.webnode.com  contemplando o conteúdo do curso.  

 

Abaixo segue as referências previstas no PPC do curso de matemática e que também podem ser utilizadas.  

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. 
 
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: ____/______/______ 
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Coordenação do Curso de Graduação em: _______________________________________________ 
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PLANO DE ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

COMPONENTE CURRICULAR: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

UNIDADE OFERTANTE: ICENP 

CÓDIGO:  PERÍODO/SÉRIE: 6º TURMA:  

CARGA HORÁRIA: NATUREZA 

TEÓRICA: 60  

 PRÁTICA: 0 

TOTAL: 60 OBRIGATÓRIA: ( X ) OPTATIVA: (  ) 

PROFESSOR(A): Eliane Maria Brandemarte Moreira ANO/SEMESTRE: 2020/2 

PRÉ-REQUISITOS: Cálculo Diferencial e Integral III  

OBSERVAÇÕES: As atividades serão realizadas em 9 semanas e faz parte do plano de AARE do curso de 

matemática do ICENP. 

  

 

 

2. EMENTA 

Estatística descritiva. Probabilidade. Variáveis aleatórias. Distribuição de probabilidade – discretas e 

contínuas. Técnicas de amostragens. Distribuições amostrais. Teoria da estimação. Teoria da Decisão. 

Regressão e correlação linear simples.   
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3. JUSTIFICATIVA 

A disciplina visa aprimorar no discente a capacidade de análise e síntese dos resultados, agilidade na 

tomada de decisão e apresentação de propostas (metodologias) diferenciada para o mesmo problema. 

Ou seja, fazer com que o discente possa visualizar mais de uma solução (estratégia) para o seu campo de 

atuação. Capacitar o aluno na interpretação de dados de diversas fontes de conhecimento, trabalhando 

informações obtidas por meio de tabelas, gráficos ou outras formas, permitindo-lhe sintetizar os dados 

de maneira clara, concisa e confiável. Utilizar metodologias de Estatística para desenvolvimento de 

pesquisas propostas em outras disciplinas do curso e na vida profissional. 

 

4. OBJETIVO 

Objetivo Geral:  

Objetivos Específicos:  

O objetivo da disciplina consiste em oferecer aos alunos os conceitos e técnicas elementares de 

estatística, capacitando-os a resolver problemas de probabilidade, estatística e amostragens, de forma a 

desenvolver nos alunos o raciocínio estatístico para proceder à análise e à interpretação de dados, tanto 

no campo de atuação profissional quanto no campo da pesquisa acadêmica.   

 

5. PROGRAMA 

1. ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

   1.1. Organização e apresentação de dados estatísticos. 

   1.2. Conceitos básicos da estatística.  

      1.2.1. Distribuição de freqüências e representações gráficas.  

      1.2.2. Medidas de tendência central: média, mediana e moda.  

   1.2.3. Medidas de dispersão: amplitude, variância, desvio padrão, coeficiente de variação e erro padrão.   

2. PROBABILIDADE  

   2.1. Introdução e conceituação.  

   2.2. Cálculos de Probabilidade.  

   2.3. Probabilidade condicionada.  

   2.4. Teorema de Bayes.  

  2.5. Independência de eventos. 

3. VARIÁVEIS ALEATÓRIAS 

   3.1. Variáveis aleatórias unidimensionais. 

   3.2. Variáveis aleatórias Bidimensionais. 
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4. MODELOS PROBABILÍSTICOS  

   4.1. Distribuição de probabilidade discreta. 

      4.1.1. Distribuição Uniforme discreta. 

      4.1.2. Distribuição de Bernoulli. 

      4.1.3. Distribuição Binomial. 

      4.1.4. Distribuição de Poisson. 

      4.1.5. Distribuição Geométrica. 

      4.1.6. Distribuição Pascal. 

      4.1.7. Distribuição Hipergeométrica. 

      4.1.8. Distribuição Multinomial. 

   4.2. Distribuição de probabilidade contínua. 

      4.2.1. Distribuição Uniforme. 

      4.2.2. Distribuição Normal. 

      4.2.3. Distribuição Exponencial. 

5. TÉCNICAS DE AMOSTRAGENS 

   5.1. Amostragem aleatória simples. 

   5.2. Amostragem estratificada. 

   5.3. Amostragem sistemática. 

6. DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS 

   6.1. Distribuições de médias e de proporções amostrais – distribuição Z e t – student. 

   6.2. Distribuições de variâncias – distribuição de qui-quadrado (χ 2 ) e distribuição F. 

7. TEORIA DA ESTIMAÇÃO 

   7.1. Estimativas pontuais e intervalares. 

   7.2. Propriedades dos estimadores. 

   7.3. Intervalos de confiança para médias, variâncias e proporções. 

8. TEORIA DA DECISÃO 

   8.1. Conceitos. 

   8.2. Testes de hipóteses para médias, variâncias e proporções. 

   8.3. Testes de qui-quadrado. 

9. REGRESSÃO E CORRELAÇÃO LINEAR SIMPLES 
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS DO PONTAL – ICENP 

COLEGIADO DO CURSO DE MATEMÁTICA  

 

 

6. METODOLOGIA 

Ao longo do curso serão oferecidas atividades síncronas que se realizarão através de aulas online com o 

professor da disciplina, com carga horária total de 36 horas, realizadas  

1. quarta-feira das 19h00 às 20h40 e  

2. quinta-feira das 19h00 às 20h40, 

na plataforma Microsoft Teams, ferramenta do Office 365 oferecida gratuitamente aos alunos e 

professores da UFU. A carga horária total de atividades síncronas será de 30 horas. 

 

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

a) provas online, conforme cronograma de avaliação proposta logo abaixo, realizadas na plataforma 

Microsoft Teams; 

       b)   resoluções de listas de exercícios e trabalho serão feitos como atividades assíncronas no total de 

30 horas, sendo 4 horas de avaliações e 26 horas de consulta e estudos individuais, bem como, resolução 

de listas e trabalho. 

 

 

7. AVALIAÇÃO 

As avaliações serão efetuadas da seguinte maneira: 

Instrumento Valor Formato Data Horário 

1ª Avaliação 30 Individual A combinar A combinar 

2ª Avaliação 30 Individual A combinar A combinar 

Trabalho 40 Individual 07/10/2020 livre 

 

 

As avaliações, todas de múltiplas escolhas, serão realizadas pelo discente remotamente e online na 

plataforma Microsoft Teams, nos horários e datas combinados com os alunos no início das aulas. O aluno 

que não obter pelo menos 60 pontos no somatório final será reprovado.  

 

 

 

 

8. BIBLIOGRAFIA 
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Bibliografia Básica: 

[1] BUSSAB, W. O., MORETTIN, P. A., Estatística Básica. 5ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2004. 

[2] COSTA NETO, P. L., Estatística. São Paulo: Edgar Blucher Ltda., 1978. 

[3] FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A., Curso de Estatística. São Paulo: Editora Atlas, 1982. 

[4] LARSON, R.; FARBER, B., Estatística aplicada. 2ª Edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

[5] MAGALHÃES, M. N., Probabilidade e Variáveis Aleatórias. São Paulo: EDUSP, 2004. 

 

Bibliografia Complementar: 

[6] JAMES, B. R., Probabilidade: Um Curso em Nível Intermediário. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Projeto 

Euclides, IMPA, 1996. 

[7] MEYER, P. L., Probabilidade – Aplicação à Estatística. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1980. 

[8] MONTGOMERY, D. C., RUNGER, G.C.; HUBELE, N. F., Estatística aplicada à Engenharia. Rio de Janeiro: 

LTC, 2003. 

[9] MORETTIN, L. G., Estatística Básica – Probabilidade. Vol. 1. São Paulo: Makron Books, 1999. 

[10] MORETTIN, L. G., Estatística Básica – Inferência. Vol. 2. São Paulo: Makron Books, 1999. 

[11] MORGADO, A. C. O, CARVALHO, J. B. P., CARVALHO, P.C.P.; FERNANDEZ, P.. Análise Combinatória e 

Probabilidade com as soluções dos exercícios. 8ª Edição. Rio de Janeiro: SBM – Coleção do Professor de 

Matemática, 2006. 

[12] SPIEGEL, M. R., Estatística. 3ª Edição. São Paulo: Editora Makron Books, 1993. 

[13] STENVENSON, W. J., Estatística Aplicada à Administração. São Paulo: Harbra, 1986. 

[14] TRIOLA, M. F., Introdução à Estatística. 3ª Edição. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos 

Editora, 1999.  

 

9. APROVAÇÃO 

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

Coordenação do Curso de Graduação em: _______________________________________________ 
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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: GMT116 Período/Série: 5º período Turma: MI
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60 Prática: 00 Total: 60 Obrigatória:( ) Optativa:(X)
Professor(a): Marcelo Gonçalves Oliveira Vieira Ano/Semestre: 2020/ AARE E

tapa I
Observações: As atividades serão realizadas em 9 semanas e fazem parte do plano d

e AARE - Etapa I do Curso de Matemática do ICENP / UFU.
 
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
Ao longo da AARE serão oferecidas atividades síncronas e assíncronas, conforme
descrito abaixo.

1. Atividades síncronas (24 horas) compostas por:

Aulas expositivas em sistema de videoconferência.
15 videoconferência com duração de aproximadamente 96 minutos; 
Com exceção das datas reservadas para provas e exame de recuperação,
serão realizadas duas (02) videoconferências por semana, as quintas-
feiras das 16h00 às 17h40 e as sextas-feiras 16h00 às 17h40;
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 outro serviço
gratuito de videoconferência.

2. Atividades assíncronas (36 horas) compostas por:

Tarefas remotas a serem realizadas individualmente por cada aluno.
Serão disponibilizadas ao longo da AARE oito (08) tarefas, sendo uma (01)
tarefa por semana;
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 conteúdo do material disponibilizado;
Cada tarefa estudada com questionário respondido corresponde a 225
minutos de atividade assíncrona e a 5 pontos na composição da nota do
aluno;
Questionários com respostas incorretas não implica em perda de
pontuação;
Questionário não respondido implica em perda de 5 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.
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Provas remotas a serem realizadas individualmente por cada aluno em data e
tempo para realização pré-fixados.

Serão disponibilizadas ao longo da AARE duas (02) provas e um (01)
exame de recuperação;
Cada prova corresponderá a 2 horas (120 minutos) de atividade
assíncrona e a 30 pontos na composição da nota do aluno;
O exame de recuperação corresponderá a 2 horas (120 minutos) de
atividade assíncrona e sua nota será computada e integrada a nota final da
AARE conforme descrito no item avaliação deste plano de ensino; 
Cada prova (incluindo o exame de recuperação) será composta por
questões objetivas de múltipla escolha;
Respostas incorretas para questões da prova implicam em perda de
pontuação;
A não entrega da prova na data determinada implica em nota 0 na prova;
As provas serão disponibilizadas por meio aplicativo Microsoft Forms
integrado ao 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 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.

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.
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 total obtida nas avalições, 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:
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SEMANA ATIVIDADES PREVISTAS DATAS

1ª
Aula / Videoconferência 01 13/08/2020
Aula / Videoconferência 02 14/08/2020

Tarefa Remota 01 De 13/08/2020 a 19/08/2020

2ª
Aula / Videoconferência 03 20/08/2020
Aula / Videoconferência 04 21/08/2020

Tarefa Remota 02 De 20/08/2020 a 26/08/2020

3ª
Aula / Videoconferência 05 27/08/2020
Aula / Videoconferência 06 28/08/2020

Tarefa Remota 03 De 27/08/2020 a 02/09/2020

4ª
Aula / Videoconferência 07 03/09/2020
Aula / Videoconferência 08 04/09/2020

Tarefa Remota 04 De 03/09/2020 a 09/09/2020

5ª
Aula / Videoconferência 09 10/09/2020

Prova 01 11/09/2020
Tarefa Remota 05 De 10/09/2020 a 15/09/2020

6ª
Aula / Videoconferência 10 17/09/2020
Aula / Videoconferência 11 18/09/2020

Tarefa Remota 06 De 17/09/2020 a 23/09/2020

7ª
Aula / Videoconferência 12 24/09/2020
Aula / Videoconferência 13 25/09/2020

Tarefa Remota 07 De 24/09/2020 a 30/09/2020

8ª
Aula / Videoconferência 14 01/10/2020
Aula / Videoconferência 15 02/10/2020

Tarefa Remota 08 De 01/10/2020 a 07/10/2020
9ª Prova 02 08/10/2020

Exame de Recuperação 09/10/2020
 

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 para a AARE
[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.
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9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: Matemática

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Gonçalves Oliveira
Vieira, Professor(a) do Magistério Superior, em 27/07/2020, às 17:41,
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 2143753 e o código CRC 0521A7DF.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2143753
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Colegiado do Curso de Graduação em Matemática - Pontal

Rua 20, 1600 - Bloco 1C - 1º Andar - Bairro Tupã, Uberlândia-MG, CEP 38304-402
Telefone: +55 (34) 3271-5242 - cocmat@pontal.ufu.br -

www.facip.ufu.br/matematica
  

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/ AARE - 

Etapa I

Observações:
PRE-REQUISITOS: ÁLGEBRA I
A disciplina será ofertadas no âmbito das AAREs e todas as
atividades serão realizadas em 9 semanas. 

 
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
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círculo.
6. METODOLOGIA

O conteúdo programático da disciplina será desenvolvido por meio do ambiente virtual de
aprendizagem (AVA) oficial da UFU: o Moodle (www.moodle.ufu.br). As atividades assíncronas (no
moodle) estão planejadas da seguinte forma:

Período Conteúdo abordado Atividades no AVA Pontuação

10/08/2020
a
16/08/2020

Anéis: definição, exemplos e propriedades.
Anéis de integridade.
Corpos.
Sub-anéis e sub-corpos.

Fórum de dúvidas 01, videoaulas, leituras e atividade
avaliativa 01. Pontuação: 10 pontos.

17/08/2020
a
23/08/2020

Homomorfismos e isomorfismos.
Ideais.
Anéis quocientes.
Corpo de frações de um anel de integridade.

Fórum de dúvidas 02, videoaulas, leituras e atividade
avaliativa 02. Pontuação: 10 pontos.

24/08/2020
a
30/08/2020

Domínios euclidianos.
Fatoração única em domínios euclidianos.

Fórum de dúvidas 03, videoaulas, leituras e atividade
avaliativa 03. Pontuação: 10 pontos.

31/08/2020
a
06/09/2020

Anéis de polinômios.
Fatoração única em anéis de polinômios.

Fórum de dúvidas 04, videoaulas, leituras e atividade
avaliativa 04. Pontuação: 10 pontos.

07/09/2020
a
13/09/2020

Relação entre raízes e fatores de um polinômio.
Critério de Eisenstein.
Resultante de dois polinômios.

Fórum de dúvidas 05,  videoaulas, leituras e atividade
avaliativa 05. Pontuação: 10 pontos.

14/09/2020
a
20/09/2020

Caracterização dos inteiros que são soma de dois
quadrados.
Soluções inteiras da equação x^2 + y^2 = z^2.
Teorema de Bezout.

Fórum de dúvidas 06, videoaulas, videos, leituras e
atividade avaliativa 06. Pontuação: 10 pontos.

21/09/2020
a
27/09/2020

Anéis de integridade.
Divisibilidade num anel de integridade.
Anéis principais e fatoriais.

Fórum de dúvidas 07, videoaulas, videos, leituras e
atividade avaliativa 07. Pontuação: 10 pontos.

28/09/2020
a
04/09/2020

Definição de extensões, elemento algébrico,
transcendente e extensões algébricas.
Adjunção de raízes.
Corpo de decomposição de um polinômio.
Grau de uma extensão: extensão finita e extensão
algébrica, grau e base de uma extensão simples.

Fórum de dúvidas 08, videoaulas, videos, leituras e
atividade avaliativa 08. Pontuação: 10 pontos.

05/10/2020
a
10/10/2020

Números construtíveis.
Critérios de construtibilidade.
Aplicações: trissecção do ângulo de 60°, duplicação do
cubo e a quadratura do círculo.

Fórum de dúvidas 09, videoaulas, videos, leituras
do material didático e atividade avaliativa 09. Pontuação: 20 pontos.

Como citado no item acima o programa será desenvolvido por meio de videoaulas e atividades
assíncronas no Moodle UFU que contabilizarão 42 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 duas vezes por semana por meio plantão de dúvidas
(webconferência via Mconf,  ou MTeams). Cada webconferência terá duração de
aproximadamente 60 minutos correspondendo 18 horas da carga horária total e estão
previamente programadas para acontecer todas as terças e quintas-feiras das 14h00 às 15h00.

7. AVALIAÇÃO

Todas as atividades avaliativas serão postadas no Moodle conforme quadro acima apresentado.
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 especial. 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
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[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,
Membro de Colegiado, em 20/07/2020, às 17:24, 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 2143923 e o código CRC 2F83F17C.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2143923
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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: GMT098 Período/Série: 7º Turma: MN/MI
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 90 Prática: 0 Total: 90 Obrigatória:( ) Optativa:(X )
Professor(A): Tânia Maria Machado de Carvalho Ano/Semestre: 2020/ AARE –

18 Semanas
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 familiarizando-
se 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.

1.3 Teoria local das curvas planas.
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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 18 semanas por meio de atividades síncronas e
assíncronas, conforme descrito abaixo.

i) Atividades síncronas

As atividades síncronas serão desenvolvidas em 64 aulas de 50 min (53 hs), na forma de
duas (02) aulas expositivas por semana, realizadas por videoconferências (32
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videoconferências), às segundas-feiras das 16h00 às 17h40 e às quartas-feiras das 16h00
às 17h40. Das 32 videoconferências 2 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.

ii) Atividades assíncronas

As atividades assíncronas serão desenvolvidas na forma de tarefas remotas a serem
realizadas individualmente por cada aluno. As atividades propostas deverão ser adequadas
a serem desenvolvidas pelos discentes em 55 horas (3300 minutos), divididas em
aproximadamente 3 horas e 14 minutos por semana (194,12 minutos).
Serão disponibilizadas ao longo da AARE nove (17) Tarefas Remotas (16 tarefas regulares
e uma tarefa de recuperação) sendo uma (01) tarefa por semana. As Tarefas Remotas
serão 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.
 Caso ocorram problemas técnicos com a execução das atividades assíncronas
propostas as atividades serão transferidas para a plataforma Moodle ou Google Classroom.
Excetuando a Tarefa Remota nº 17 (destinada à recuperação), cada Tarefa Remota
entregue pelo discente (resposta a questionário ou entrega de exercícios) corresponderá a
194,12 minutos (aproximadamente 3 horas e 14 minutos) de atividades assíncronas e a 2,5
pontos na composição da nota do aluno.  Atividades com respostas incorretas não
implicarão em perda de pontuação, desde que haja coerência nas respostas.
 Questionário não respondidos implicarão em perda de 2,5 pontos.
 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 assíncronas e
a 20 pontos na composição da nota do aluno.
Os alunos que ficarem retidos em processo de recuperação deverão realizar uma prova de
Exame e uma tarefa extra. Esta tarefa extra valerá 05 pontos a ser computado junto com a
nota da prova de exame. O Exame de recuperação corresponderá a 100 minutos (1h e 40
miutos.) de atividade assíncrona e sua nota será computada e integrada à nota final da
AARE 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.
Respostas incorretas para questões da prova implicarão em perda de pontuação.
A não entrega da prova na data determinada implicará em nota 0 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. 

CRONOGRAMA: (observação: A tabela a seguir apresenta cronograma de 19
semanas devido aos feriados do período)
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SEMANA ATIVIDADES PREVISTAS DATAS

01
Aulas/Videoconferências  1 e 2 10/08/2020 e 12/08/2020

Tarefa Remota 01 De 13/08/2020 a 19/08/2020

02
Aulas/Videoconferências  3 e 4 17/08/2020 e 19/08/2020

Tarefa Remota 02 De 20/08/2020 a 26/08/2020

03
Aulas/Videoconferências  5 e 6 24/08/2020 e 26/08/2020

Tarefa Remota 03 De 27/08/2020 a 02/09/2020

04
Aulas/Videoconferências  7 e 8 31/08/2020 e 02/09/2020

Tarefa Remota 04 De 03/09/2020 a 09/09/2020

05
Aulas/Videoconferências  9 e 10 09/09/2020

Tarefa Remota 05 De 10/09/2020 a 16/09/2020

06

Aula/Videoconferência  11 14/09/2020

Prova 1 16/09/2020

Tarefa Remota 06 De 17/09/2020 a 23/09/2020

07
Aulas/Videoconferências  12 e 13 21/09/2020 e 23/09/2020

Tarefa Remota 07 De 24/09/2020 a 30/09/2020

08
Aulas/Videoconferências  14 e 15 28/09/2020 e 30/09/2020

Tarefa Remota 08 De 01/10/2020 a 07/10/2020

09
Aulas/Videoconferências  16 e 17 05/10/2020 e 07/10/2020

Tarefa Remota 09 De 08/10/2020 a 14/10/2020
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10
Prova 2  14/10/2020

Tarefa Remota 10 De 15/10/2020 a 21/10/2020

11
Aulas/Videoconferências  18 e 19 19/10/2020 e 21/10/2020

Tarefa Remota 11 De 22/10/2020 a 28/10/2020

12

Aulas/Videoconferências  20 e 21 26/10/2020

Prova 2 28/10/2020

Tarefa Remota 12 De 29/10/2020 a 04/11/2020

13
Aulas/Videoconferências  22 e 23 04/11/2020

Tarefa Remota 13 De 05/11/2020 a 11/11/2020

14
Aulas/Videoconferências  24 e 25 09/11/2020 e 11/11/2020

Tarefa Remota 14 De 12/11/2020 a 18/11/2020

15
Aulas/Videoconferências  26 e 27 16/11/2020 e 18/11/2020

Tarefa Remota 15 De 19/11/2020 a 25/11/2020

16
Aulas/Videoconferências  28 e 29 23/11/2020 e 25/11/2020

Tarefa Remota 16 De 26/11/2020 a 02/12/2020

17
Aula/Videoconferência 30  30/11/2020

Prova3 02/12/2020

18

Aulas/Videoconferências (recuperação)
31 e 32 07/12/2020 e 09/12/2020

Tarefa Remota 17 (Recuperação) De 10/12/2020 a 16/12/2020
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19
Exame 14/12/2020  

Revisão de notas e provas De 16/12/2020 a 21/12/2020

7. AVALIAÇÃO

A avaliação será feita por intermédio de duas (03) provas e tarefas remotas disponibilizadas pelo
docente.

Posteriormente a data de realização destas avaliações será oferecido um (01) exame de
recuperação.

Na primeira prova (P1) serão distribuídos 20 pontos, na segunda prova (P2) serão distribuídos 20
pontos e , na terceira prova (P3) serão distribuídos 20 pontos. Nas tarefas remotas (T) serão
distribuídos 40 pontos.

A nota final (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 de recuperação (ER) serão distribuídos 100 pontos e o termo “NE” indica a nota
obtida no exame

de recuperação. 

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 95 pontos e entregar uma Tarefa Remota no
valor de 05 pontos, desde que tenha participado de, no mínimo, 70% das atividades propostas. O
exame final versará sobre as matérias nas quais o aluno não obteve bom aproveitamento.  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.

 

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.
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[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.
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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 27/07/2020, às 18:05, 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 2144049 e o código CRC 28C2D7BA.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2144049
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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: 0 Total: 60 Obrigatória:( )X Optativa:( )
Professor(A): Milena Almeida Leite Brandão Ano/Semestre: 2020/02

Observações: As atividades serão realizadas em 9 semanas e faz parte do plano de AARE 
do curso de matemática do ICENP.

 
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
aplicarmétodos 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
através da comparação dos diversos métodos estudados.
5. PROGRAMA
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1. NOÇÕES SOBRE ERROS
1.1. Erro de arredondamento.
1.2. Erro de Truncamento.
1.3. Erro relativo e erro absoluto.
1.4. Erro de convergência.
1.5. Aritmética de Ponto Flutuante.
1.6. Efeitos Numéricos: cancelamento, propagação do erro, instabilidade numérica, mal
condicionamento.
 
2. EQUAÇÕES NÃO LINEARES
2.1. Introdução.
2.2. Isolamento das raízes.
2.3. Método da bissecção.
2.4. Método da iteração linear.
2.5. Método de Newton Raphson.
2.6. Sistemas não lineares.
 
3. SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES
3.1. Introdução.
3.2. Métodos exatos.
         3.2.1. Método da eliminação de Gauss.
         3.2.2. Método da eliminação de Gauss com pivoteamento.
         3.2.3. Decomposição LU.
         3.2.4. Inversão de matrizes.
3.3. Métodos iterativos.
         3.3.1. Estudo da convergência dos métodos iterativos.
         3.3.2. Método de Gauss-Jacobi e Método de Gauss-Seidel.
 
4. AJUSTE DE CURVAS – MÉTODO DOS QUADRADOS MÍNIMOS
4.1. Caso discreto: linear e não-linear.
4.2. Caso contínuo.
4.3. Análise do resultado: coeficiente de correlação.
 
5. INTERPOLAÇÃO POLINOMIAL
5.1. Estudo da existência e unicidade do polinômio interpolador.
5.2. Polinômio de Lagrange.
5.3. Fórmula de Newton com diferenças divididas.
5.4. Fórmula de Newton-Gregory com diferenças finitas progressivas.
5.5. Estudo do erro da interpolação polinomial.
5.6. Interpolação inversa.
 
6. INTEGRAÇÃO NUMÉRICA
6.1. Introdução.
6.2. Método de Newton-Cotes.
         6.2.1. Regra dos Trapézios.
         6.2.2. Regra 1/3 de Simpson.
         6.2.3. Estudo do erro da integração numérica.
 
7. SOLUÇÃO NUMÉRICA DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS
7.1. Introdução.
7.2. Métodos da Série de Taylor.
         7.2.1. Método de Euler.
         7.2.2. Métodos de Runge-Kutta.
7.3. Métodos de Passo Múltiplo.
6. METODOLOGIA
Ao longo da AARE serão oferecidas atividades síncronas e assíncronas, conforme
descrito abaixo.
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1.  Atividades síncronas (25h30min) compostas por:
Aulas expositivas em sistema de videoconferência. Serão 17 aulas online por
videoconferência, com carga horária total de 25h30min, realizadas todas as
terças e quintas-feiras das 19h00 às 20h30 na plataforma Microsoft Teams.

2. Atividades assíncronas (34h30min) 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 15
horas, sendo 2h30m a duração para resolução de cada prova.

          01 exame de recuperação com 2h30m de duração.
      Consulta, estudo e resolução de 06 tarefas individuais do material didático-
pedagógico (textos, vídeos, slides), disponibilizados na plataforma de ensino, com
carga horária total de 17 horas. As tarefas serão compreendidas por resolução de
exercícios e os discentes deverão encaminhar as soluções por e-mail para o
docente. Cada tarefa estudada com soluções enviadas ao docente corresponde a 60
minutos de atividade.
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 objetivas abertas. As soluções das questões deverão ser encaminhadas
por e-mail para o docente logo após ao término do tempo e data estipulados no
cronograma.
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.
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8. BIBLIOGRAFIA
Obs: 

Será disponibilizado notas de aula em pdf e vídeos contemplando todo o conteúdo do curso. 

 
Básica

[1] BARROSO, L., ET AL, Cálculo Numérico com Aplicações. 2a Edição. São Paulo: Editora
Harbra, 1987. 

[2] FRANCO, N. M. B., Cálculo Numérico. 1a Edição. São Paulo: Prentice-Hall Brasil, 2006.

[3] RUGGIERO, M. A. E LOPES, V. L. R., Cálculo Numérico – Aspectos Teóricos e
Computacionais. 2a Edição. São Paulo: Makron Books, 1996.

Plano de Ensino Introdução ao Cálculo Numérico (2144102)         SEI 23117.040274/2020-81 / pg. 33



Complementar

[4] ARENALES, S. E DAREZZO, A., Cálculo Numérico – Aprendizagem com Apoio de Software.
São Paulo: Thomson Pioneira, 2007. 

[5] BURDEN, R. L. E FAIRES, J. D., Análise Numérica. 8a Edição. São Paulo: Thomson, 2008.

[6] MOLER, CLEVE B., Numerical Computation with Matlab, Philadelphia: Society for Industrial and
Applied Mathemathics, 2004.

[7] SPERANDIO, D., MENDES, J. T. E MONKEN, L. H., Cálculo Numérico. São Paulo: Prentice-
Hall Brasil, 2003. 

[8] 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: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Milena Almeida Leite Brandao,
Professor(a) do Magistério Superior, em 18/07/2020, às 23:03, 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 2144102 e o código CRC C566CB96.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2144102
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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 - AARE/ 

Etapa 1
Observações: As atividades serão realizadas em 9 semanas e faz parte do plano de A

ARE - Etapa I do Curso de Matemática do ICENP.
 
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:
Obter conhecimentos teóricos acerca dos objetivos, dos conteúdos e das metodologias da
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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 AARE as atividades  serão desenvolvidas em uma sala de aula virtual,
criada na plataforma Google Classroom, na qual serão oferecidas atividades
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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
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 

3ª
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

4ª
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

5ª
Apresentação e discussão acerca da introdução
do raciocínio probabilístico e combinatório no
ensino médio; realização de atividades
envolvendo combinação e probabilidade.

síncrona e
assíncrona

6ª
Elaboração de sequências e apresentação de
sequências de ensino envolvendo os conteúdos
presentes no programa da disciplina

síncrona e
assíncrona

7ª
Elaboração de sequências e apresentação de
sequências de ensino envolvendo os conteúdos
presentes no programa da disciplina

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 Realização de prova escrita acerca do conteúdo
tratado na disciplina. assíncrona

 
 
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

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. 
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Complementar
[5] BICUDO, M. A. V., (org). Pesquisa em educação matemática: concepções e
perspectivas. São Paulo: Editora UNESP, 1999.
[6] BRITO, M. R. F., (ORG). Psicologia da Educação Matemática. Teoria e Pesquisa.
Florianóplolis: Insular, 2001.
[7] FIORENTINI, D., LORENZATO, S., Investigação em educação matemática:
percursos teóricos e metodológicos.Campinas, SP: Autores Associados, 2006.
[8] LINS, R. C., GIMENEZ, J., Perspectivas em aritmética e álgebra para o século XXI.
São Paulo: Papirus, 1997.
[9] MACHADO, N. J., Matemática e realidade: análise dos pressupostos que
fundamentam o ensino da Matemática. São Paulo: Editora Cortez. 1991.
[10] MONTEIRO, A., POMPEU. A Matemática e os temas transversais. São Paulo:
Moderna, 2001.
[11] PARRA, C., SAIZ, I., (orgs). Didática da matemática: reflexões psicopedagógicas.
Porto Alegre: Artes Médicas,1996.
[12] 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 27/07/2020, às 18:09, 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 2145023 e o código CRC 8376AF91.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2145023
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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

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

Teórica: 45 Prática: 15 Total: 60 Obrigatória:( ) Optativa:(X)
Professor(A): Homero Ghioti da Silva Ano/Semestre: 2020/ AARE - 

etapa 1
Observações: Atividades realizadas conforme rege o plano AARE aprovado pela resoluç

ão CONGRAD 07/2020 
 
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
(Explicitar a importância dos conteúdos a serem trabalhados e sua articulação com o
Projeto Pedagógico do Curso – PPC.)
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, disposivos de
armazenamento, disposivos de entrada, disposivos de saída e periféricos.
       2.2. Terminologia ulizada - hardware, soware, programa, bit, byte, códigos: binário e
ASCII.
       2.3. Sistemas operacionais: pos e caracteríscas.
       2.4. Linguagens de Programação: pos e caracteríscas.
3. ALGORITMOS.
      3.1. Definições: algoritmo, programa e programação estruturada.
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      3.2. Desenvolvimento de algoritmos: linguagem algorítmica estruturada e/ou
fluxograma.
      3.3. Itens fundamentais: lógica computacional, constantes, variáveis, expressões
aritmécas, expressões lógicas, expressões literais, comando de                    atribuição,
comandos de entrada e saída, estrutura sequencial, estrutura condicional e estrutura de
repeção.
      3.4. Estruturas de dados: variáveis compostas unidimensionais e muldimensionais,
variáveis heterogêneas, arquivos, organização de arquivos.
      3.5. Modularização: sub-rona, 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: pos primivos de dados e variáveis, expressões aritmécas,
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
webconferência 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 webconferências.  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 (40 horas) compõem para cada um dos três módulos do
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 190 minutos
cujas alternativas escolhidas deverão ser encaminhadas ao Professor via plataforma
Moodle.      
As atividades síncronas (20 horas) serão encontros virtuais semanais com duração
de  1 hora e 40 minutos para discorrer sobre conteúdo e sanar dúvidas como segue:
11/08 - Motivação, critérios de avaliação e apresentação da disciplina e da plataforma
virtual.
18/08; 25/08 e 01/09 - Discussão do módulo I, sanando dúvidas  e preparação para
avaliação no dia 03/09.
08/09; 10/09 e 15/09 - Discussão do módulo II, sanando dúvidas  e preparação para
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avaliação no dia 17/09. 
22/09; 24/09 e 29/09 - Discussão do módulo III, sanando dúvidas  e preparação para
avaliação no dia 01/10. 
06/10 e 08/10 - Aula para revisão do conteúdo para avaliação recuperatória no dia
09/10.
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:
03/09; 17/09 e 01/10. Cada avaliação terá valor de 25 pontos da nota final e deverá
ser resolvida individualmente e enviada via plataforma online no prazo máximo de 1
hora e 40 minutos. Três listas de exercícios serão avaliados e comporão 25
pontos cada sendo que os trabalhos referentes aos móduilos I e II valerão 8
pontos cada e o trabalho referente ao módulo III valerá 9 pontos. Uma avaliação
final será aplicada no dia 09/10 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
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: ____/____/______
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Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Homero Ghioti da Silva,
Professor(a) do Magistério Superior, em 20/07/2020, às 15:51, 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 2145365 e o código CRC 11C63D03.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2145365
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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: História da Matemática

Unidade
Ofertante: ICENP/UFU

Código: GMT 083 Período/Série: 8º Turma: MN/MI
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60h Prática: 0 Total: 60h Obrigatória:(x ) Optativa:( )
Professor(A): Cristiane Coppe de  Oliveira Ano/Semestre: 2020/2
Observações: A disciplina terá suas ações pedagógicas realizadas em 9 semanas, com

pondo a proposta institucional AARE do curso de matemática do ICENP.
 
2. EMENTA

Na disciplina História da Matemática, a construção do conhecimento matemática será trabalhado
por meio da criação de questões que envolvem a História da Matemática, visando conhecimentos
produzidos ao longo do tempo e possibilitando uma série de reflexões sobre a matemática, por
meio do conhecimento e desenvolvimento histórico-social de cada civilização estudada,
contrapondo-se à perversão formalista de reinterpretar logicamente, segundo a ordem das razões,
a gênese real dos conceitos, abordando, desse modo, concepções que ressaltem a relevância da
história da Matemática e seus “por quês” lógicos e cronológicos em seu estudo.

3. JUSTIFICATIVA

O conhecimento e a análise das contribuições para o desenvolvimento matemático, desde a Pré-
História até os tempos atuais, ressaltam o caráter da matemática como um ciência dinâmica, que
se constituiu e se constitui, pela produção e pelo desenvolvimento de seres sociais e históricos. A
importância da História da Matemática para os futuros professores de matemática ´pode ser
expressa pelas características que envolvem: o saber como se originaram e desenvolveram os
assuntos em matemática; o estudo de autores clássicos para o ensino/investigação de conteúdos
específicos; a compreensão da nossa herança cultural e as relações que se estabelecem na arte,
na religião, na filosofia e em ofícios; a trocas entre especialista em Matemática e outras áreas da
ciência e a compreensão das tendências em Educação Matemática do passado e presente.

4. OBJETIVO
Objetivo Geral:

Mostrar que a matemática formalizada é precedida por uma matemática informal e quase
empírica, que não se desenvolveu como um sequência inexorável de teoremas acumulados, mas
por uma dialética própria, pelo jogo das conjecturas por meio da especulação, da crítica e da
dinâmica dos interesses práticos e teóricos.

Objetivos Específicos:

Plano de Ensino Plano História da Matemática (2146535)         SEI 23117.040274/2020-81 / pg. 44



Mostrar que existe uma estreita ligação entre o desenvolvimento sócio-cultural e o
desenvolvimento da Matemática, ressaltando seu caráter política de uma ciência dinâmica
constituída por seres sociais e históricos.

5. PROGRAMA

1. INTRODUÇÃO À HISTORIOGRAFIA DA MATEMÁTICA E À HISTÓRIA DA MATEMÁTICA

1.1.O que é História? O que é História da Matemática?

1.2. Questões da Filosofia e História das Ciências e Matemática

1.2. Por que estudar História da Matemática?

2. ORIGENS DA MATEMÁTICA

2.1. Primeiros elementos de desenvolvimento cultural

2.2. Elementos de matemática em sociedades primitivas. Contagem primitiva.

2.3. Matemática Mesopotâmica: panorama sócio-cultural da Civilização Babilônica, fontes
históricas e desenvolvimento de conteúdos

2.4. Matemática Egípcia: panorama sócio-cultural da Civilização egípcia, fontes históricas e
desenvolvimento de conteúdos

3. MATEMÁTICA NO PERÍODO GRECO-HELENISTA

3.1. Período Jonico (7º século até 450 a.C.)

3.2. Período de Athenas (450-300 a.C.)

3.3. Período Helenista (300-2º séc. d.C)

3.4. Fim do período greco-helenista

4.MATEMÁTICA NA IDADE MÉDIA

4.1. A matemática na China

4.2. A matemática na Índia

4.3. A matemática os países islâmicos

4.4. A matemática na Europa

5.MATEMÁTICA DO RENASCIMENTO

5.1. O rápido desenvolvimento das Astronomia (Copérnico)

5.2. As navegações e os descobrimentos

5.3. Os problemas de balística. O desenvolvimento da arte.

5.4. A Trigonometria. O aperfeiçoamento dos métodos de calcular.

5.5. Cálculos com Logaritmos. Algebrização.

6. HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NO BRASIL
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6.1. Movimento da História da Matemática no Brasil (SBHMat, SBM, SBEM e outros)

6.2. História do desenvolvimento da matemática no Brasil

6.3. Matemáticos Brasileiros

6. METODOLOGIA

- Atividade síncrona:

Ao longo do curso será oferecida como atividade síncrona, aulas online com a professora
responsável pela disciplina, com carga horária total de 9 horas, realizadas toda terça-feira das 19h
às 20h por meio do Portal do serviço de conferências web da RNP no seguinte endereço
 https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/aula-de-historia-da-matematica-icenpufu.

- Atividades assíncronas:

a) Acesso a material que será disponibilizado para os estudantes com o contendo o conteúdo da
aula, de autoria da docente responsável.

b) Serão indicados vídeos e filmes que trabalham com tópicos do programa, disponíveis em
plataformas e sites gratuitos para consulta individual.

c) Prova individual.

d) Elaboração e entrega do instrumento resenha crítica do filme.

e) Elaboração e entrega do trabalho final da disciplina.

f) Atendimento ao estudante para tirar dúvidas no conteúdo.

g) Vista de prova.

Observação: A soma das atividades síncrona e assíncronas contemplarão a carga-horária total
da disciplina compreendendo um período de 9 semanas.

7. AVALIAÇÃO

A avaliação será composta pelos seguintes instrumentos:

a. Resenha crítica dos filmes (até 30 pontos);
b. Prova individual (até 30 pontos)
c. Trabalho final escrito, conforme instruções dos itens I, II e III (até 40 pontos).

I. ESTUDAR UM TEMA COM MAIOR APROFUNDAMENTO TEÓRICO

Elaborar um trabalho acadêmico sobre um tema em matemática (EX: ùltimo Teorema de Fermat,
Equação do 2º grau, Funções Hiperbólicas, os três problemas clássicos da Antiguidade, etc) ou
sobre a vida e obra de uma personalidade (EX: Descartes, Da Vinci, Platão, Báskara, Malba
Tahan, Euclides Roxo, dentre outros) e/ou a história dos cursos de matemática em instituições ou
em outros países (EX: IME/USP, ITA, IMPA, UNESP, UFU).

II. PESQUISA EM FONTE PRIMÁRIA

Além da leitura crítica e aquisição de novos conhecimentos em fontes primárias disponíveis em
acervos virtuais e físicos, pode-se fazer um levantamento e estudo de documentos pertencentes à
arquivos relacionados com o desenvolvimento da matemática em um região específica; elaborar
um estudo histórico e a evolução dos curso de licenciatura e/ou bacharelado de alguma instituição
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de ensino superior, dentre outras possibilidades no trabalho com fontes, tal como a metodologia
da História Oral.

III. PRODUÇÃO DE UM VÍDEO DIDÁTICO

Produzir um vídeo didático acerca de um tema em História da Matemática, seguindo o roteiro
sugerido por Machado &Mendes (2013), a saber: pesquisa do assunto do vídeo didático, título,
introdução, storyboard, revisão e elaboração, filmagem, edição preliminar, gravação da narração
e inserção do background e edição final.

OBS: Caso o estudante não consiga alcançar a média 60 na disciplina, será aplicada uma prova
(online) de recuperação no último dia de aula do semestre especial (06/10/20).

8. BIBLIOGRAFIA
Básica

[1] BOYER, B.C. História da Matemática. São Paulo: Edgard Blucher, 1996.

[2] D´AMBROSIO, U. Uma História Concisa da Matemática no Brasil. São Paulo: Vozes, 2008

[3] EVES, H. Introdução à História da Matemática. Campinas: Unicamp, 2004.

[4] STRUIK, D.J. História Concisa das matemáticas. Lisboa: Gradiva, 1997.

Complementar

[5] AABOE, A., Episódios da História Antiga da Matemática . Rio de Janeiro: Coleção do
Professor de Matemática, SBM, 2002.

[6] FAUVEL , J. E GRAY , J., The History of Mathematics - A Reader. London: Macmillan Press and

Open University, 1987.

[7] FLORIAN , C., Uma História da Matemática . LCM, 2007.

[8] LINTZ, R. G., História da Matemática . Blumenau: FURB, 1999.

[9] MACHADO, B.F.;MENDES, I.A. Vídeos didáticos de história da matemática: produção e uso
na Educação Básica. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2013.

[10] ROQUE, T. História da Matemática: uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas. Rio de
Janeiro: Zahar, 2012.

[11] SBHmat. Revista Brasileira de História da Matemática: an international journal on the History
of Mathematics, Rio Claro.

[12] SILVA , C.P., A Matemática no Brasil: história de seu desenvolvimento São Paulo: Edgard
Blücher, 2003.

[13] WUSSING , H. E ARNOLD , W., Biografias de grandes matemáticos. Edição em espanhol,
tradução Mariano Hornigón (resp.), Zaragoza, Prensa

Universitárias de Zaragoza, 1989.

9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
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Documento assinado eletronicamente por Cristiane Coppe de Oliveira,
Professor(a) do Magistério Superior, em 20/07/2020, às 14:31, 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 2146535 e o código CRC CB905617.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2146535
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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: Análise I

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: GMT027 Período/Série: 5º Turma: MI
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 90 Prática: 00 Total: 90 Obrigatória:( x ) Optativa:( )
Professor(A): Edward Luís de Araújo Ano/Semestre: 2020/AARE 
Observações: Pré-requisito: Cálculo Diferencial e Integral I.

A disciplina será desenvolvida em 18 semanas.
 
2. EMENTA
Números reais. Topologia da reta. Limites. Limites. Funções contínuas. Derivadas. A
integral de Riemann.
3. JUSTIFICATIVA
Nesta disciplina o aluno estudará de forma rigorosa os conceitos vistos na disciplina
Cálculo Diferencial e Integral I e especificamente os conceitos de sequências e séries
vistos na disciplina Cálculo Diferencial e Integral II.  A disciplina contribui para que o
aluno desenvolva o raciocínio lógico, analítico e crítico acerca do pensamento
matemático que é uma competência que se espera do futuro profissional da área. Ao
estudar os conteúdos vistos na disciplina Cálculo Diferencial e Integral I sob o
enfoque desta disciplina o aluno tem a possibilidade de verificar que intuição e rigor
são dois aspectos importantíssimos da ciência matemática.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Caracterizar os números reais. Fundamentar, formalizar e desenvolver os conceitos básicos
de convergência de sequências e séries numéricas e da análise de funções reais de uma
variável real, tais como: limite, continuidade, diferenciabilidade e integração, além de
importantes teoremas já vistos no Cálculo Diferencial e Integral, como o Teorema do Valor
Médio e o Teorema Fundamental do Cálculo.
Objetivos Específicos:
Não constam na ficha da disciplina aprovada.
5. PROGRAMA

1. NÚMEROS REAIS

1.1. Ordenação e completude dos números reais.

1.2. Sequências numéricas.
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1.3. Propriedades de limites de sequências convergentes.

1.4. O Teorema de Bolzano-Weierstrass.

1.5. Séries numéricas.

1.6. Testes de convergência para séries numéricas.

 

2. TOPOLOGIA DA RETA

2.1. Conjuntos abertos.

2.2. Conjuntos fechados.

2.3.  Pontos de acumulação.

2.4. Conjuntos compactos.

2.5. O conjunto de Cantor.

 

3. LIMITES

3.1. Definição e primeiras propriedades.

3.2. Limites laterais de funções reais de uma variável real.

3.3. Limite de uma função em um ponto.   

3.4. . Limites infinitos e no infinito.

 

4. FUNÇÕES CONTÍNUAS

4.1. Funções contínuas: definição, exemplos e propriedades.

4.2. Funções contínuas em conjuntos compactos, continuidade uniforme.

4.3. O Teorema do Valor Intermediário.

 

5. DERIVADAS

5.1. Derivadas: definição, exemplos, propriedades, relação com continuidade.

5.2. Operações com funções diferenciáveis.

5.3. A regra da cadeia e a derivada da função inversa

5.4. Funções deriváveis em um intervalo. O Teorema do Valor Médio.

5.5. Derivadas de ordem superior e a fórmula de Taylor.

5.6. Pontos críticos.
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6. A INTEGRAL DE RIEMANN

6.1. A definição da integral.

6.2. Propriedades das funções integráveis.

6.3. Condições suficientes de integrabilidade.

6.4. O Teorema Fundamental do Cálculo.

6. METODOLOGIA
            A disciplina será desenvolvida de forma remota em 18 semanas letivas e será
organizada como segue:

As atividades síncronas serão realizadas semanalmente as segundas e quartas-
feiras das 16:00 às 17:40 e sexta-feira das 16:00 às 16:50. Nestas atividades
serão realizadas videoconferências com o docente utilizando na primeira aula a
plataforma de tecnologia da informação MConf RNP e nas demais aulas quando
o docente concluir o curso de capacitação será utilizada a plataforma Microsoft
Teams. Nas atividades síncronas serão ministradas aulas expositivas da teoria
utilizando slides criados através do Beamer do Latex que serão compartilhados
com os alunos, o que não exclui o diálogo e a interação entre o docente e os
alunos que serão incentivados através de reflexões e questionamentos acerca
da teoria e dos exercícios que serão incentivados. Nas demonstrações ou
exercícios que exigirem um maior detalhamento das explicações será utilizada a
Mesa Digitalizadora Wacon que simula o quadro negro na tela do computador
que será compartilhada com os alunos nas videoconferências. A carga horária
semanal de atividades síncronas será de 5 horas-aula e a carga horária total
prevista para as atividades síncronas é de 90 horas-aula.
A primeira aula virtual da disciplina poderá ser acessada através do sítio:
https://conferenciaweb.rnp.br/events/edward-luis-de-araujo-6f5a7537-8262-
497d-ad20-5c587c68e128, recomenda-se a utilização do navegador google
chrome. Vale lembrar que o aluno deve enviar um e-mail para edward@ufu.br
até o dia 08/08/2020 para que seja efetuado o seu cadastro na aula 1. A
plataforma da tecnologia da informação Microsoft Teams pode ser acessada
através do sítio: https://docs.microsoft.com/en-
us/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/office-
365-education. Num primeiro momento o aluno não deverá se preocupar em
realizar o cadastro, pois na primeira aula da disciplina será discutida e
esclarecida muitas dúvidas.
As atividades assíncronas que serão contabilizadas para o cumprimento total da
carga horária da disciplina corresponderão a 1 hora-aula semanal e 18 horas-
aula no final das 18 semanas do período emergencial. O docente dividirá os
exercícios das listas de exercícios entre os alunos seguindo a ordem alfabética
dos alunos matriculados, o aluno deverá entregar um exercício selecionado pelo
docente todas as sextas-feiras. É esperado que o aluno gaste no mínimo 50
minutos na resolução dos mesmos. As atividades assíncronas semanais que
serão entregues pelos alunos deverão ser digitalizadas (scanner ou foto) e
poderão ser entregues por e-mail.
Os materiais de apoio serão disponibilizados pelo docente remotamente e a
referência básica do curso pode ser encontrada, por exemplo, no sítilo:
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https://kupdf.net/download/analise-real-vol-1-elon-lages-
lima_59845a79dc0d60e616300d19_pdf.
As aulas síncronas não serão gravadas.

7. AVALIAÇÃO
            Serão aplicadas quatro avaliações dissertativas, individual e sem consulta ao
longo do semestre, nas seguintes datas:

Primeira Avaliação – 18/09/2020,
Segunda Avaliação – 14/10/2020,
Terceira Avaliação – 13/11/2020,
Quarta Avaliação – 09/12/2020,

a estas avaliações serão atribuídas as notas P1, P2, P3 e P4 respectivamente. As
avaliações serão aplicadas sempre nos horários das 16:00 às 17:40, mesmo as
agendadas para o dia de sexta-feira e serão realizadas em atividades síncronas.
Já fica marcada também a data da seguinte prova:

Prova Substitutiva – 11/12/2020,
que também será utilizada durante uma atividade síncrona das 16:00 às 17:40.
           As quatro primeiras avaliações e a prova substitutiva realizadas pelos alunos
em atividades síncronas deverão ser digitalizadas (escaneadas ou fotografadas) e
entregues pelos alunos até 5 minutos após o encerramento das provas. As
avaliações serão realizadas em folhas pautadas e numeradas para facilitar a
referência na hora da correção e vista de prova. No início das mesmas os alunos
deverão informar a quantidade folhas que pretendem utilizar e o número de linhas de
cada folha. Ao preencher totalmente uma página de prova o aluno deverá informar
ao professor (o que é comparável no ensino presencial ao ato de solicitar mais uma
folha de prova) que anotará o horário da ocorrência e quais exercícios foram
resolvidos na mesma, com a finalidade de apurar se não há divergência entre o
número de folhas preenchidas e entregues pelo aluno no final da prova.
Ao final de cada uma das 18 semanas letivas (toda sexta-feira) o aluno deverá
entregar um exercício da lista de exercícios valendo 1,0 ponto, cuja entrega também
será contabilizada como presença referente a 1 hora-aula de atividade assíncrona,
pois é esperado que o tempo mínimo para a resolução dos mesmos seja de cerca de
50 minutos. Os exercícios para serem entregues serão divididos entre os alunos
seguindo a ordem alfabética dos alunos matriculados.
             A Nota Parcial (NP) do aluno será calculada pela seguinte fórmula:

NP = 2,0*P1 + 2,0*P2 + 2,0*P3 + 2,0*P4 + 2,0*ME,
onde as notas das provas são pontuadas de 0 a 10 pontos com no máximo 3 casas
decimais e ME é a Média do Exercícios, que se refere a média aritmética das 10
maiores notas dos exercícios entregues ao final de cada semana letiva (cada
exercício vale no máximo 1,0 ponto), ou seja, as 8 menores notas serão
descartadas.
            (i) Se NP ≥ 60 e a frequência nas aulas for de no mínimo 75% o aluno estará
aprovado e sua Nota Final (NF), será igual a sua Nota Parcial, ou seja,

NF = NP.
          (ii) Se NP < 60 e a frequência nas aulas for de no mínimo 75% o aluno poderá
realizar a Prova Substitutiva que contemplará apenas o conteúdo da prova a ser
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substituída. Se a nota da prova a ser substituída for menor do que a nota da prova
original, prevalecerá a nota maior apesar da prova ser substitutiva. Após a
realização da prova substitutiva se NP ≥ 60 aplicar-se-á o item anterior, caso
contrário o aluno estará reprovado.
          (iv) Se a frequência for inferior a 75%, independentemente de NP o aluno
estará automaticamente reprovado, exceto nos caso excepcionais previstos nas
normas acadêmicas.
A validação da assiduidade dos alunos será feita através da presença nas atividades
síncronas e através da entrega semanal do exercício referente a atividade
assíncrona.
 
8.  BIBLIOGRAFIA
Básica
[1] ÁVILA, G., Introdução à Análise Matemática. 2ª Edição. São Paulo: Editora Edgard
Blucher, 1999.
[2] FIGUEIREDO, D. G., Análise 1. 2ª Edição. São Paulo: LTC Editora, 1996.
[3] LIMA, E. L., Análise Real, Volume 1 – 8ª Edição, Rio de Janeiro: SBM, Coleção
Matemática Universitária, 2004.
Complementar
[4] ÁVILA, G., Análise Matemática Para Licenciatura. 3ª Edição. São Paulo: Editora
Edgard Blucher, 2006.
[4] FOLLAND, G. B., Real Anallysis: Modern Techniques And Their Aplications. 2ª
Edição. New York: J. Wiley, 1999.
5] BARTLE, R. G., The Elements of Real Analysis. 2ª Edição. New York: John Wiley,
1976.
[6] LIMA, E. L., Curso de Análise - Volume 1. 12ª Edição. Rio de Janeiro: SBM -
Coleção Projeto Euclides, 2004.
[7] RUDIN, W., Real and Complex Analysis, New York: McGraw Hill, 1987.
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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: 5º período Turma:  
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60 Prática: 0 Total: 60 Obrigatória:(X) Optativa:( )
Professor(A): Wallisom da Silva Rosa Ano/Semestre: 2020/02
Observações:  
 
2. EMENTA
Introdução às equações diferenciais. Equações diferenciais de primeira ordem.
Equações lineares de segunda ordem. Equações lineares de ordem superior.
Estabilidade de sistemas lineares no plano.  
3. JUSTIFICATIVA
O estudo das Equações Diferenciais Ordinárias, além de ter um interesse intrínseco,
pois permite ao aluno ter contato com teoremas muito importantes que aparecem
em várias áreas da Matemática, como o Teorema de Existência e Unicidade de
Soluções, tem também várias aplicações em todas as áreas das ciências exatas e em
muitos campos das ciências naturais.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Conhecer técnicas de resolução de equações diferenciais ordinárias e suas aplicações na
Matemática e outras ciências.
Objetivos Específicos:
Classificar as equações diferenciais quanto à ordem, linearidade, quantidade de variáveis
independentes e dependentes. Estudar a existência e unicidade de soluções para uma
determinada equação diferencial. Desenvolver as técnicas de resoluções de equações
diferenciais conforme o tipo da equação a ser estudada. Estudar algumas aplicações das
equações diferenciais em outros campos da ciência.
5. PROGRAMA

1. INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 

1.1.Terminologia e definições. 

1.2.Alguns modelos matemáticos. 

1.3.   Classificação das equações diferenciais. 

 

2.EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DE PRIMEIRA ORDEM 

2.1.Diferenças entre equações lineares e não lineares. 
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2.2.Equações diferenciais de primeira ordem. 

2.3.Equações diferenciais separáveis. 

2.4.Equações diferenciais exatas e fatores de integração. 

2.5.O Teorema de Existência e Unicidade (sem demonstração). 

2.6.Equações homogêneas. 

2.7.Aplicações. 

 

3.EQUAÇÕES LINEARES DE SEGUNDA ORDEM 

3.1. Introdução. 

3.2.Soluções fundamentais da equação homogênea. 

3.3.Independência linear e Wronskiano. 

3.4.Redução de ordem. 

3.5.Equações homogêneas com coeficientes constantes. 

3.6.O problema não homogêneo. 

3.7.O método de coeficientes indeterminados. 

3.8.O método de variação de parâmetros. 

3.9.Aplicações. 

 

4.EQUAÇÕES LINEARES DE ORDEM SUPERIOR 

4.1. Introdução. 

4.2.Teoria geral das equações lineares de ordem n. 

4.3.Equações homogêneas com coeficientes constantes. 

4.4.O método de coeficientes indeterminados. 

4.5.O método de variação de parâmetros. 

 

5.ESTABILIDADE DE SISTEMAS LINEARES NO PLANO 

5.1.Introdução. 

5.2.Sistemas autônomos e equilíbrios. 

5.3. O plano de fase. Sistemas lineares. 

5.4.   Estabilidade para sistemas lineares a coeficientes constantes. 

 

6. METODOLOGIA
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Ao longo da AARE serão oferecidas atividades síncronas e assíncronas, conforme
descrito abaixo.
a) Atividades síncronas (36 horas) compostas por:

Aulas expositivas em sistema de videoconferência: 15 videoconferências com duração
de 60 minutos (segundas: 19:00 às 20:00, e quartas: 20:50); 15 videoconferências de
exercícios/dúvidas com duração de 60 minutos (a combinar com os alunos); 3
videoconferências para aplicação de provas com duração de 2 horas cada prova. 
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 outro
serviço gratuito de videoconferência.
As dúvidas dos discentes poderão ser sanadas pelas plataformas citadas acima ou ainda
por contatos mais diretos como e-mail ou WhatsApp.

b) Atividades assíncronas (24 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, tais como a Trasnformada de Laplace, assim como o
Teorema de Existência e Unicidade de Soluções, as Equações Autônomas e as aplicações
das equações diferenciais às outras ciências.

EDO - AARE
 
Cronograma do Curso
 
Data Tópicos
10/ago 1.2. Soluções de algumas Equações Diferenciais. 1.3. Classificação de Equações Diferenciais.
12/ago 2.1. Equações Lineares. Método dos Fatores Integrantes.
17/ago 2.2. Equações Separáveis.
19/ago 2.6. Equações Exatas e Fatores Integrantes.
24/ago 1ª AVALIAÇÃO
26/ago 3.1. Equações Homogêneas com Coeficientes Constantes

31/ago 3.2. Soluções Fundamentais de Equações Lineares Homogêneas. 3.3. Independência Linear e
Wronskiano.

02/set 3.4. Raízes Complexas da Equação Característica.
09/set 3.5. Raízes Repetidas. Redução de Ordem.
14/set 3.6. Equações Não-Homogêneas. Método dos Coeficientes Indeterminados.
21/set 3.7. Variação dos Parâmetros.
23/set 2ª AVALIAÇÃO

28/set 4.1. Teoria Geral para Equações Lineares de ordem n 4.2. Equações Homogêneas com
Coeficientes Constantes.

30/set 4.3. O Método dos Coeficientes Indeterminados.
05/out 4.4. O método da Variação dos parâmetros.
07/out 3ª AVALIAÇÃO

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.
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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 Avaliação Fora de
Época segundo os termos do Parágrafo 3º do Artigo 174. 

 

8. BIBLIOGRAFIA
Básica

1) DE FIGUEIREDO, D. G.. Equações Diferenciais Aplicadas. Rio de Janeiro: SBM - Coleção
Matemática Universitária, 2001. 

2) ZILL, G. D.; CULLEN, M. R. Equações Diferenciais. São Paulo: Makron Books, 2003. 

3) BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de
Contorno. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 2003.  

 

Complementar

4) MACHADO, K. D., Equações Diferenciais Aplicadas à Física. Ponta Grossa: UEPG, 2004.

5) MONTEIRO, L. H. A. Sistemas Dinâmicos. São Paulo: Livraria da Física, 2002. 

6) DOERING, C. I., LOPES, A. O. Equações Diferenciais Ordinárias. Rio de Janeiro: SBM
– Coleção Matemática Universitária, 2005. 

7) EDWARDS, C. H. JR. Equações Diferenciais Elementares com Problemas de Contorno. Rio de
Janeiro: LTC, 1995. 

8) KAPLAN, W. Cálculo Avançado Vol. 2. 7. Ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1996.  

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

Documento assinado eletronicamente por Wallisom da Silva Rosa,
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2147639 e o código CRC 37331064.
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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 III

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: GMT??? Período/Série: 4o. Turma: MI
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 90 hor
as Prática: 00 Total: 90 Obrigatória:(X ) Optativa:( )

Professor(A): Vanda Maria Luchesi Ano/Semestre: 2020/AARE Et
apa I

Observações: AARE Etapa I
 
2. EMENTA
Integrais duplas. Integrais triplas. Funções de várias variáveis reais a valores
vetoriais. Integrais de linha. Teorema de Green. Área e integral de superfície. Fluxo de
um campo vetorial. Teorema da Divergência ou de Gauss. Teorema de Stokes no
espaço.
3. JUSTIFICATIVA
A disciplina Cálculo Diferencial e Integral III permeia conhecimento fundamental no
estudo das ciências básicas e tecnológicas, além de ser conteúdo introdutório para o
entendimento de outras disciplinas do curso de Matemática.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Familiarizar o aluno com a linguagem, conceitos e ideias relacionadas ao estudo
daderivação e integração de funções de várias variáveis reais e de funções vetoriais,que
são conhecimentos fundamentais no estudo das ciências básicas e tecnológicas.
Objetivos Específicos:
Apresentar ao aluno aplicações do cálculo diferencial e integral de funções de várias
variáveis reais e de funções vetoriais em várias áreas do conhecimento.
5. PROGRAMA
1. INTEGRAIS DUPLAS
Soma de Riemann. Definição de integral dupla. Propriedades da integral. Cálculo da integral
dupla. Teorema de Fubini. Mudança de variáveis na integral dupla. Massa e centro de
massa.
2. INTEGRAIS TRIPLAS
Definição de integral tripla. Redução do cálculo de uma integral tripla a uma integral dupla.
Mudança de variáveis na integral tripla. Coordenadas esféricas e cilíndricas. Centro de
massa e momento de inércia.
3. FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS REAIS A VALORES VETORIAIS
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Função de várias variáveis reais a valores vetoriais. Campo vetorial. Rotacional. Divergente.
Limite e continuidade. Derivadas parciais.
4. INTEGRAIS DE LINHA
Integral de um campo vetorial sobre uma curva. Mudança de parâmetro. Integral de linha
sobre uma curva de classe C1 por partes. Integral de linha relativa ao comprimento de
arco.
5. TEOREMA DE GREEN
Teorema de Green para retângulos. Teorema de Green para conjunto com fronteira C1 por
partes. Teorema de Stokes no plano. Teorema da divergência no plano.
6. ÁREA E INTEGRAL DE SUPERFÍCIE Superfícies. Plano tangente. Área de superfície. Integral
de superfície.
7. FLUXO DE UM CAMPO VETORIAL. TEOREMA DA DIVERGÊNCIA OU DE GAUSS
Definição e cálculo de fluxo de um campo vetorial. Teorema da Divergência ou de Gauss.
8. TEOREMA DE STOKES NO ESPAÇO
Teorema de Stokes no espaço.
6. PROGRAMA
A disciplina será desenvolvida ao longo de 18 semanas por meio de atividades síncronas e
assíncronas, conforme descrito abaixo.
Atividades síncronas (aproximadamente 53 horas)

As atividades síncronas serão desenvolvidas em 32 videoconferências de
aproximadamente 100 min, semanalmente, às segunda-feira das 16h00 às 17h40 e
às quintas-feiras das 16h00 às 17h40.
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.
Caso ocorram problemas técnicos com a execução das atividades síncronas na
plataforma citada acima as atividades poderão ser transferidas para a plataforma
Moodle.

Atividades assíncronas (aproximadamente 37 horas)

As atividades assíncronas serão desenvolvidas individualmente por cada discentes em
30 horas (1800 minutos), divididas em aproximadamente 1 horas e 40 minutos por
semana (100 minutos).
Serão disponibilizadas ao longo da AARE trinta e uma (31) Tarefas Remotas (30
tarefas regulares e uma tarefa de recuperação) sendo duas (02) tarefas por semana.
As Tarefas Remotas serão compreendidas por consulta e estudo individual do material
didático-pedagógico (textos, vídeos, slides) disponibilizados por meio da plataforma
e/ou via e-mail, seguidos de questionário de averiguação de cumprimento de tarefa
sobre conteúdo do material disponibilizado e/ou solicitação de resoluções de exercícios
a serem reenviados (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.
Caso ocorram problemas técnicos com a execução das atividades assíncronas
propostas as atividades serão transferidas para a plataforma Moodle.
Cada Tarefa Remota (resposta a questionário e/ou entrega de exercícios), equivale a
1 ponto na composição da nota do aluno e 50 minutos da carga horaria da disciplina.
Caso o discente não entregue a atividade na data estabelecida no cronograma de
atividades a nota da tarefa recebea (zero) 0 pontos.
Serão realizadas 3 provas individuais remotas com datas e tempo para realização pré-
fixados totalizando 5 horas (300 min) de atividades assíncronas e 70 pontos. Cada
prova escrita corresponderá a 100 minutos (1h e 40 min.) de atividades assíncronas.
Os discentes que não obtiverem aproveitamento apenas com as 3 provas poderão
realizar uma prova de Exame Final. O Exame de recuperação corresponderá a 100
minutos (1h e 40 miutos.) de atividade assíncrona e sua nota será computada e
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integrada à nota final da AARE 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. Respostas incorretas para
questões da prova implicarão em perda de pontuação.
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.
CRONOGRAMA: A tabela a seguir apresenta cronograma de 19 semanas (18
semana atividades regulares e 1 semana para as atividades de recuperação e vista de
provas).

 
SEMANA ATIVIDADES PREVISTAS DATAS

01

Videoconferências 0 10/08/2020
Tarefa Remota 1 11/08/2020 a 12/08/2020
Videoconferências 1 13/08/2020
Tarefa Remota 2 14/08/2020 a 15/08/2020

02

Videoconferências 2 17/08/2020
Tarefa Remota 3 18/08/2020 a 19/08/2020
Videoconferências 3 20/08/2020
Tarefa Remota 4 21/08/2020 a 22/08/2020

03

Videoconferências 4 24/08/2020
Tarefa Remota 5 25/08/2020 a 26/08/2020
Videoconferências 5 27/08/2020
Tarefa Remota 6 28/08/2020 a 29/08/2020

04

Videoconferências 6 31/08/2020
Tarefa Remota 07 01/09/2020 a 02/09/2020
Videoconferências 7 03/09/2020
Tarefa Remota 08 04/09/2020 a 05/09/2020

05 Videoconferências 8 10/09/2020
Tarefa Remota 09 11/09/2020 a 12/09/2020

06
Videoconferência 9 14/09/2020
Prova 1 17/09/2020
Tarefa Remota 10 18/09/2020 a 19/09/2020

07

Videoconferências 10 21/09/2020
Tarefa Remota 11 22/09/2020 a 23/09/2020
Videoconferências 11 24/09/2020
Tarefa Remota 12 25/09/2020 a 26/09/2020

08

Videoconferências 12 28/09/2020
Tarefa Remota 13 29/09/2020 a 30/09/2020
Videoconferências 13 01/10/2020
Tarefa Remota 14 02/10/2020 a 03/10/2020

09

Videoconferências 14 05/10/2020
Tarefa Remota 15 06/10/2020 a 07/10/2020
Videoconferências 15 08/10/2020
Tarefa Remota 16 09/10/2020 a 10/10/2020

10 Prova 2 15/10/2020
Tarefa Remota 17 16/10/2020 a 17/10/2020
Videoconferências 17 19/10/2020
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11 Tarefa Remota 18 20/10/2020 a 21/10/2020
Videoconferências 18 22/10/2020
Tarefa Remota 19 23/10/2020 a 24/10/2020

12

Videoconferências 20 26/10/2020
Tarefa Remota 21 27/10/2020 a 28/10/2020
Videoconferências 21 29/10/2020
Tarefa Remota 22 30/10/2020 a 31/10/2020

13 Videoconferências 22 04/11/2020
Tarefa Remota 23 05/11/2020 a 11/11/2020

14

Videoconferências 23 09/11/2020
Tarefa Remota 24 10/11/2020 a 11/11/2020
Videoconferências 24 12/11/2020
Tarefa Remota 25 13/11/2020 a 14/11/2020

15

Videoconferências 25 15/11/2020
Tarefa Remota 26 16/11/2020 a 17/11/2020
Videoconferências 26 19/11/2020
Tarefa Remota 27 20/11/2020 a 21/11/2020

16

Videoconferências 27 23/11/2020
Tarefa Remota 28 24/11/2020 a 25/11/2020
Videoconferências 28 26/11/2020
Tarefa Remota 29 27/11/2020 a 28/11/2020

17
Videoconferência 29 30/11/2020
Tarefa Remota 30 01/12/2020 a 02/12/2020
Prova3 03/12/2020

18 Videoconferências (recuperação) 30 e 31 07/12/2020 e 10/12/2020
Tarefa Remota 31 (Recuperação) 11/12/2020 a 16/12/2020

19 Exame Final 17/12/2020
Revisão de notas e provas 18/12/2020 a 21/12/2020

 

7. AVALIAÇÃO
A avaliação será feita por intermédio de três (03) provas e tarefas remotas semanais
disponibilizadas em plataformas descritas na metodologia. Posteriormente a data de
realização destas avaliações, caso necessário, será oferecido um (01) exame Final de
recuperação.
Para as questões da primeira prova (P1) serão distribuídos 25 pontos, para a segunda
prova (P2) serão distribuídos 25 pontos e, na terceira prova (P3) serão distribuídos 20
pontos. Nas tarefas remotas (T) serão distribuídos 30 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 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 o aluno com nota final NF maior ou igual a 60 pontos.
8. BIBLIOGRAFIA
Básica
[1] LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica. São Paulo: Harbra, 1994.
[2] GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. São Paulo: LTC, 2002, v. 3.
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[3] STEWART, J. Cálculo. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005, v. 2.
Complementar
[4] BOUCHARA, J. et. al. Cálculo integral avançado. São Paulo: USP, 1999.
[5] KAPLAN, W. Cálculo avançado. 8. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1995, v. 1.
[6] PISKUNOV, N. Cálculo diferencial e integral. 3. ed. Moscow: Mir, 1977, v. 2.
[7] THOMAS, G. B. Cálculo. São Paulo: Addison Wesley, 2002, v. 2
[8] WILLIANSON, R. E.; CROEWLL, R. H.; TROTTER, H. F. Cálculo de funções vetoriais.
SãoPaulo: LTC, 1974, 2 v.
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 20/07/2020, às 23:52, 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 2147697 e o código CRC A495F9CF.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2147697

Plano de Ensino GMT0 (2147697)         SEI 23117.040274/2020-81 / pg. 63

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
Colegiado do Curso de Graduação em Matemática - Pontal

Rua 20, 1600 - Bloco 1C - 1º Andar - Bairro Tupã, Uberlândia-MG, CEP 38304-402
Telefone: +55 (34) 3271-5242 - cocmat@pontal.ufu.br -

www.facip.ufu.br/matematica
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Funções de uma Variável Complexa

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: GMT031 Período/Série: 5ºB/7ºL Turma:  
Carga Horária: Natureza:

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

Professor(A): Evaneide Alves Carneiro Ano/Semestre:
2020/Período 
Letivo Especial
- Etapa I

Observações:  
 
2. EMENTA

Números complexos. Cálculo no plano. Funções holomorfas. Séries. Teoria de Cauchy.
Singularidades.

3. JUSTIFICATIVA
A disciplina visa estender os conceitos do Cálculo Diferencial e Integral para as
funções de uma variável complexa. As funções de uma variável complexa têm
aplicações em várias áreas do conhecimento, além de ser por si só um assunto
bastante rico, por isso a importância do seu estudo.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:

Introduzir funções de uma variável complexa, estendendo o cálculo das funções de uma variável
real, visando familiarizar o aluno com a fórmula de Cauchy e suas conseqüências, com as técnicas
de integração, com o desenvolvimento em séries e o cálculo de resíduos.

Objetivos Específicos:
Nada consta na ficha da disciplina.
5. PROGRAMA

1. Números Complexos

1.1. Introdução.

1.2. O Corpo dos números complexos.

1.3. Representação polar.
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2. Cálculo no Plano

2.1. Domínios.

2.2. Limites, continuidade e diferenciabilidade.

2.3. O Teorema de Green.

3. Funções Holomorfas

3.1. Funções complexas.

3.2. Limites e continuidade.

3.3. A derivada complexa.

3.4. Funções holomorfas.

3.5. A exponencial.

3.6. O logaritmo.

3.7. Potências arbitrárias.

4. Séries

4.1. Seqüências e séries numéricas.

4.2. Séries de potências.

4.3. O raio de convergência

5. Teoria de Cauchy

5.1. Integração.

5.2. Os teoremas de Cauchy.

6. Singularidades

6.1. A expansão de Laurent.

6.2. Classificação de singularidades.

6.3. Resíduos.

6.4. Cálculo de integrais utilizando resíduos.

 

6. METODOLOGIA
As atividades serão desenvolvidas por meio de:

1. Atividades síncronas, que totalizarão 36 horas e serão compostas por aulas por meio de
videoconferência e plantão de dúvidas. As aulas terão duração de 1h cada e serão
realizadas às segundas-feiras às 20:50 e quartas-feiras às 19h. Os plantões de dúvidas
serão nas quintas-feiras das 17 às 19h. Nos dias das avaliações serão reservadas duas
horas.
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2. Atividades assíncronas, totalizando 24 horas e compostas por tarefas, trabalhos e listas de
exercícios a serem cumpridas pelo discente e entregues em dia e horário combinados.

A plataforma utilizada será o Microsoft Teams. Em caso de problemas técnicos ou
alguma outra impossibilidade de usar a plataforma citada, será combinada com os
discentes uma outra forma de realizar as atividades, dando preferência às
plataformas citadas no Ofício CTI ???
Os materiais das aulas serão disponibilizados aos discentes e também serão
indicados, a título de enriquecimento e complementação dos estudos, títulos de livros
que podem ser acessados de forma remota através dos sistema de bibliotecas da
UFU ou de outra biblioteca virtual. n
 
7. AVALIAÇÃO

A avaliação se dará por meio de duas provas escritas, individuais e com consulta, com pontuação
máxima de 35 cada uma, mais trabalhos e exercícios individuais totalizando 30 pontos. A nota final
(NF) de cada aluno será calculada de acordo com a fórmula:

NF = P1 + P2 + T,

onde P1 e P2 são as notas da primeira e segunda provas, e T é a soma das notas dos exercícios
e trabalhos.

No final do semestre, todos os alunos poderão fazer uma prova substitutiva de qualquer uma das
duas avaliações, cuja nota substituirá a nota original da avaliação escolhida, caso seja maior.  

As datas das provas serão acordadas com os alunos na primeira aula do semestre e constam
abaixo. Tais datas podem ser modificadas a pedido e com a concordância de toda a turma ou por
motivos de força maior.

P1 - 02/09;

P2 - 05/10;

Substitutiva - 07/10.

8. BIBLIOGRAFIA
Básica

[1] Ávila, G., Variáveis Complexas e Aplicações. 3ª Edição. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2000.
[2] Lins Neto, A., Funções de uma Variável Complexa. Rio de Janeiro: SBM – Coleção Projeto
Euclides, 1996.
[3] Soares, M., Cálculo em Uma Variável Complexa. Rio de Janeiro: SBM – Coleção Matemática
Universitária, 2001.

Complementar

[4] Ahlfors, L. V., Complex Analysis. 3ª Edição. New York: McGraw Hill, 1979.
[5] Churchil, R. V., Complex Variables and Applications. 7ª Edição. New York: McGraw Hill, 2003.
[6] Shokranian, S., Variável Complexa 1. Brasília: EditoraUnB, 2003.

9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
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Documento assinado eletronicamente por Evaneide Alves Carneiro, Membro
de Colegiado, em 28/07/2020, às 15:56, 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 2147784 e o código CRC C553F1D2.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2147784
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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: Estruturas Algébricas

Unidade
Ofertante: Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal

Código: GMT079 Período/Série: 6o Turma: MN
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60 Prática: 00 Total: 60 Obrigatória:(X ) Optativa:( )
Professor(A): Alisson Rafael Aguiar Barbosa Ano/Semestre: 2020/Período 

Especial
Observações: As atividades serão realizadas em 9 semanas e fazem parte do plano d

e AARE - Etapa I do Curso de Matemática do ICENP / UFU.
 
2. EMENTA
Relação de equivalência. Grupos. Anéis, Ideais e Corpos.
3. JUSTIFICATIVA
 A  disciplina de Estruturas Algébricas  contém conteúdos que  introduz o aluno do
curso de Licenciatura em Matemática aos primeiros conceitos da álgebra abstrata.
Esse conteúdo terá grande impacto na formação  dos estudante do curso.
4. OBJETIVO
Investigar e deduzir propriedades das estruturas algébricas de grupos, anéis e corpos com
rigor matemático. Identificar uma relação de equivalência e relacioná-la com a respectiva
partição do conjunto. Identificar as estruturas de grupo, anel e corpo e demonstrar suas
principais propriedades. Identificar homomorfismos de grupos e anéis e demonstrar seus
teoremas
fundamentais. Construir o corpo de frações de um anel de integridade.
5. PROGRAMA

5.1. RELAÇÕES, APLICAÇÕES E OPERAÇÕES

5.1.1. RELAÇÕES BINÁRIAS.

5.1.2. RELAÇÕES DE EQUIVALÊNCIA.

5.1.3. RELAÇÕES DE ORDEM.

5.1.4. APLICAÇÕES.

5.1.5. OPERAÇÕES.
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5.2. GRUPOS

5.2.1. DEFINIÇÃO, PROPRIEDADES E EXEMPLOS DE GRUPOS E SUBGRUPOS.

5.2.2. HOMOMORFISMOS E ISOMORFISMOS.

5.2.3. GRUPOS CÍCLICOS. GRUPOS GERADOS POR UM CONJUNTO FINITO.

5.2.4. CLASSES LATERAIS. TEOREMA DE LAGRANGE.

5.2.5. SUBGRUPOS NORMAIS. GRUPOS QUOCIENTES.

 

5.3. ANÉIS, IDEAIS E CORPOS

5.3.1. ANÉIS: DEFINIÇÃO, EXEMPLOS E PROPRIEDADES.

5.3.2. ANÉIS DE INTEGRIDADE.

5.3.3. CORPOS.

5.3.4. SUB-ANÉIS E SUB-CORPOS.

5.3.5. HOMOMORFISMOS E ISOMORFISMOS.

5.3.6. IDEAIS.

5.3.7. ANÉIS QUOCIENTES.

5.3.8. CORPO DE FRAÇÕES DE UM ANEL DE INTEGRIDADE.

6. METODOLOGIA
Ao longo da AARE serão oferecidas atividades síncronas e assíncronas, conforme
descrito abaixo.
     
6.1 Atividades síncronas (28 horas) compostas por:

6.1.1 Aulas expositivas em sistema de videoconferência.
        - Serão 16 videoconferência com duração de aproximadamente 100 minutos;
        -  Serão realizadas duas (02) videoconferências por semana, as segundas-feiras
das 19h00 às 20h40   e as terças-feiras 20h50 às 22h30;
        - 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  ou Skype ou webconfererência.rnp ou Cisco
Webex ou qualquer outro serviço gratuito de videoconferência;

6.2. Atividades assíncronas (32 horas) compostas por:

6.2.1. Tarefas remotas a serem realizadas individualmente por cada aluno.
     - Serão disponibilizadas ao longo da AARE oito (08) tarefas, sendo uma (01) tarefa
por semana;
    - As tarefas serão compreendidas por consulta e estudo individual do material
didático-pedagógico (textos, vídeos, slides) disponibilizado, seguido de resposta à  
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questionário curto de averiguação de cumprimento de tarefa sobre o conteúdo do
material disponibilizado;
      - Cada tarefa estudada com questionário respondido corresponde a 240 minutos
de atividade assíncrona e a 5 pontos na composição da nota do aluno;
       -Questionários com respostas incorretas não implica em perda de pontuação;
       -Questionário não respondido implica em perda de 5 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. 

  6.2.2. Provas remotas a serem realizadas individualmente por cada aluno em data e
tempo para realização pré-fixados.
            -Serão disponibilizadas ao longo da AARE duas (02) provas e um (01) exame
de recuperação;
            - Cada prova corresponderá a 2 horas (120 minutos) de atividade assíncrona
e a 30 pontos na composição da nota do aluno;
          - O exame de recuperação corresponderá a 2 horas (120 minutos) de
atividade assíncrona e sua nota será computada e integrada a nota final da AARE
conforme descrito no item avaliação deste plano de ensino.
            - Cada prova (incluindo o exame de recuperação) será composta por
questões objetivas de múltipla escolha;
            - Respostas incorretas para questões da prova implicam em perda de
pontuação;
            - 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:

12ª - Aula por videoconferência

Semanas  Atividades Previstas Datas
1º 1ª - Aula por videoconferência 10/08/2020
1º 2ª- Aula por videoconferência 11/08/2020
1º 01-Tarefa Remota 10/08/2020 a 16/08/2020
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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2º 3ª - Aula por videoconferência 17/08/2020
2º 4ª - Aula por videoconferência 18/08/2020
2º 02-Tarefa Remota 18/08/2020 a 23/08/2020
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3º 5ª - Aula por videoconferência 24/08/2020
3º 6ª - Aula por videoconferência 25/08/2020
3º 03-Tarefa Remota 25/08/2020 a 30/08/2020
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4º 7ª - Aula por videoconferência 31/08/2020
4º 8ª - Aula por videoconferência 01/09/2020
4º 04-Tarefa Remota 01//09/2020 a 06/09/2020
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5º 9ª - Aula por videoconferência 07/09/2020(Assícrona)
5º 10ª - Aula por videoconferência 08/09/2020
5º 05-Tarefa Remota 08/09/2020 a  13/09/2020
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6º 11ª - Aula por videoconferência 14/09/2020
6º 12ª - Aula por videoconferência 15/09/2020
6º 06-Tarefa Remota 15/09/2020 a 20/09/2020
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7º 13ª - Aula por videoconferência 21/09/2020
7º 14ª - Aula por videoconferência 22/09/2020
7º 07-Tarefa Remota 22/07/2020 a 27/09/2020
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8º 15ª - Aula por videoconferência 28/09/2020
8º 16ª - Aula por videoconferência 29/09/2020
8º 08-Tarefa Remota 29/09/2020 a 04/10/2020
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9º 17ª - Aula por videoconferência 05/10/2020
9º 18ª - Aula por videoconferência 06/10/2020
9º Recuperação 07/10/2020 a 10/10/2020

 
7. AVALIAÇÃO

7.1. 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, que será combinado com o aluno.

7.2.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 “NF” indica a nota total obtida nas avaliações, isto é,
                                                                                                      NF = NP1 + NP2 +
NT
onde “NP1” indica a nota obtida na primeira prova, “NP2” indica a nota obtida na
segunda prova e “NT” indica nota obtida nas tarefas.
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7.3.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}}

7.2.Será aprovado o aluno com nota final NF maior ou igual a 60 pontos.
8. BIBLIOGRAFIA

8.1.Básica

[1] DOMINGUES, H. H. E IEZZI, G., Álgebra moderna. São Paulo: ATUAL EDITORA, 1982.

 

[2] GARCIA, A. E LEQUAIN, I., Elementos de álgebra. Rio de Janeiro: SBM - COLEÇÃO
PROJETO EUCLIDES, 2002.

 

[3] GONÇALVES, A., Introdução à álgebra. Rio de Janeiro: SBM - COLEÇÃO PROJETO
EUCLIDES, 1979.

8.2. Complementar

[4] MONTEIRO, L. H. J., Elementos de álgebra. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1969.

 

[5] LANG, S., Ágebra. New York. SPRINGER-VERLAG, 2002.

 

[6] MC LANE, S. E BIRKHOFF, C., Álgebra moderna básica. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Dois, 1980.

 

[7] ARTIN,M., Algebra. Prentice-Hall, 1991.

 

[8] DOMINGUES,H.H. E IEZZI,G., Álgebra moderna. São Paulo: Atual Editora, 1982.

 

[9] HEFEZ,A., Elementos de aritmética. Rio de Janeiro: SBM - Coleção Textos Universitários,
2005.

 

9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
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Documento assinado eletronicamente por Alisson Rafael Aguiar Barbosa,
Professor(a) do Magistério Superior, em 27/07/2020, às 17:36, 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 2147818 e o código CRC F6E8274F.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2147818
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PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Desenho Geométrico 

UNIDADE OFERTANTE: ICENP 

CÓDIGO: GMT116 PERÍODO/SÉRIE: 5º período TURMA: MI 

CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 

60 horas 

PRÁTICA: 

0 horas 

TOTAL: 

60 horas 
OBRIGATÓRIA: (  ) OPTATIVA: ( X ) 

PROFESSOR: Marcelo Gonçalves Oliveira Vieira 
ANO/SEMESTRE: 2020/ 

AARE - Etapa I 

OBSERVAÇÕES: As atividades serão realizadas em 9 semanas e faz parte do plano de AARE - Etapa I  do 

Curso de Matemática do ICENP. 

 
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. 
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Interpretar geometricamente objetos algébricos. Executar construções geométricas a partir de resultados 
algébricos.

 
 

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. 
 6.7. Seção áurea e aplicações: construção do decágono e pentágono. 

 
 7. EQUIVALÊNCIAS 

 7.1. Área e equivalência de figuras planas. 
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 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 

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

a) Atividades síncronas (24 horas) compostas por: 
 

• Aulas expositivas em sistema de videoconferência. 
✓ 15 videoconferência com duração de aproximadamente 96 minutos; 
✓ Com exceção das datas reservadas para provas e exame de recuperação, serão realizadas 

duas (02) videoconferências por semana, as quintas-feiras das 16h00 às 17h40 e as sextas-
feiras 16h00 às 17h40; 

✓ 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 outro serviço 
gratuito de videoconferência. 
 

b) Atividades assíncronas (36 horas) compostas por: 
 

• Tarefas remotas a serem realizadas individualmente por cada aluno. 
✓ Serão disponibilizadas ao longo da AARE oito (08) tarefas, sendo uma (01) tarefa por semana;  
✓ 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; 

✓ Cada tarefa estudada com questionário respondido corresponde a 225 minutos de atividade 
assíncrona e a 5 pontos na composição da nota do aluno;  

✓ Questionários com respostas incorretas não implica em perda de pontuação; 
✓ Questionário não respondido implica em perda de 5 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.  
 

• Provas remotas a serem realizadas individualmente por cada aluno em data e tempo para 
realização pré-fixados.  
✓ Serão disponibilizadas ao longo da AARE duas (02) provas e um (01) exame de recuperação;  
✓ Cada prova corresponderá a 2 horas (120 minutos) de atividade assíncrona e a 30 pontos na 

composição da nota do aluno; 
✓ O exame de recuperação corresponderá a 2 horas (120 minutos) de atividade assíncrona e 

sua nota será computada e integrada a nota final da AARE conforme descrito no item 
avaliação deste plano de ensino.   

✓ Cada prova (incluindo o exame de recuperação) será composta por questões objetivas de 
múltipla escolha;  

✓ Respostas incorretas para questões da prova implicam em perda de pontuação; 
✓ A não entrega da prova na data determinada implica em nota 0 na prova; 
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✓ As provas serão disponibilizadas por meio do aplicativo Microsoft Forms integrado ao 
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 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. 

 
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. 

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 total obtida nas avaliações, isto é, 

NP = NP1 + NP2 + NT 

onde “NP1” indica a nota obtida na primeira prova, “NP2” indica a nota obtida na segunda prova e “NT” 
indica 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.  

 
8. CRONOGRAMA 

SEMANA ATIVIDADES PREVISTAS DATAS 

1ª 

Aula / Videoconferência 01 13/08/2020 

Aula / Videoconferência 02 14/08/2020 

Tarefa Remota 01 De 13/08/2020 a 19/08/2020 

2ª 

Aula / Videoconferência 03 20/08/2020 

Aula / Videoconferência 04 21/08/2020 

Tarefa Remota 02 De 20/08/2020 a 26/08/2020 

3ª 

Aula / Videoconferência 05 27/08/2020 

Aula / Videoconferência 06 28/08/2020 

Tarefa Remota 03 De 27/08/2020 a 02/09/2020 

4ª 

Aula / Videoconferência 07 03/09/2020 

Aula / Videoconferência 08 04/09/2020 

Tarefa Remota 04 De 03/09/2020 a 09/09/2020 

5ª 

Aula / Videoconferência 09 10/09/2020 

Prova 01 11/09/2020 

Tarefa Remota 05 De 10/09/2020 a 15/09/2020 

6ª 

Aula / Videoconferência 10 17/09/2020 

Aula / Videoconferência 11 18/09/2020 

Tarefa Remota 06 De 17/09/2020 a 23/09/2020 
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7ª 

Aula / Videoconferência 12 24/09/2020 

Aula / Videoconferência 13 25/09/2020 

Tarefa Remota 07 De 24/09/2020 a 30/09/2020 

8ª 

Aula / Videoconferência 14 01/10/2020 

Aula / Videoconferência 15 02/10/2020 

Tarefa Remota 08 De 01/10/2020 a 07/10/2020 

9ª 
Prova 02 08/10/2020 

Exame de Recuperação 09/10/2020 

 

 
9. 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 AARE 

[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. 
 

 
10. APROVAÇÃO 

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

Coordenação do Curso de Graduação em: Matemática 
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Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal (ICENP) 

COLEGIADO DO CURSO DE MATEMÁTICA 

 

PLANO DE ENSINO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado IV 

UNIDADE OFERTANTE: ICENP 

CÓDIGO: GMT087 PERÍODO/SÉRIE: 9º  TURMA: MN 

CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 

30h 

PRÁTICA: 

60h 

TOTAL: 

90h 
OBRIGATÓRIA: ( x ) OPTATIVA: (    ) 

PROFESSOR: 

Vlademir Marim 

ANO/SEMESTRE: 

2020/3 

OBSERVAÇÕES: As atividades serão realizadas em 18 semanas e faz parte do plano de AARE 

do curso de matemática do ICENP. 

 

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.  
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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 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) 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.  

 

 

Plano de Ensino Estágio Supervisionado IV (2158383)         SEI 23117.040274/2020-81 / pg. 80



 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
 

 

3 de 5 
 

Universidade Federal de Uberlândia – Rua 20, no 1600, Bairro Tupã – 38304-402 – Ituiutaba – MG 

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 

 

6. METODOLOGIA 

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

a) aulas online com o professor titular da disciplina, com carga horária total de 36 horas, 

realizadas toda sterça-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 interdependentes o conteúdo, a forma de 

ensinar e os resultados do processo. Por isso, acreditamos que todo o processo de ensino e 
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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.  

Dentro dessa 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.  

O processo de recuperação se dará continuamente, havendo necessidade o professor estará 

retomando a atividade para refacção. 

Instrumento de Avaliação Valor Formato Data 

1ª Relatório 25 Individual 07 dez 2020 

2ª Artigo Científico 25 Dupla  30 nov 2020 

3ª Seminário temático 25 Dupla A combinar 

4ª Regência 25 Individual A combinar 
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8. BIBLIOGRAFIA 

Básica 

[1] BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores. CNP/CP. Brasília: MEC, 2001.  
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Complementar 
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São Paulo: Papirus, 1996.  
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9. APROVAÇÃO 

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

Coordenação do Curso de Graduação em: Matemática. 
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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: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: GMT080 Período/Série:  6º Turma:  
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60 Prática: 0 Total: 60 Obrigatória:(X) Optativa:( )
Professor(A): Eliane Maria Brandemarte Moreira Ano/Semestre:  2020/2

Observações:
PRÉ-REQUISITOS: Cálculo Diferencial e Integral III 
As atividades serão realizadas em 9 semanas e faz parte do plano de A
ARE do curso de matemática do ICENP.

 
2. EMENTA
Estatística descritiva. Probabilidade. Variáveis aleatórias. Distribuição de probabilidade
– discretas e contínuas. Técnicas de amostragens. Distribuições amostrais. Teoria da
estimação. Teoria da Decisão. Regressão e correlação linear simples.   
3. JUSTIFICATIVA
A disciplina visa aprimorar no discente a capacidade de análise e síntese dos
resultados, agilidade na tomada de decisão e apresentação de propostas
(metodologias) diferenciada para o mesmo problema. Ou seja, fazer com que o
discente possa visualizar mais de uma solução (estratégia) para o seu campo de
atuação. Capacitar o aluno na interpretação de dados de diversas fontes de
conhecimento, trabalhando informações obtidas por meio de tabelas, gráficos ou
outras formas, permitindo-lhe sintetizar os dados de maneira clara, concisa e
confiável. Utilizar metodologias de Estatística para desenvolvimento de pesquisas
propostas em outras disciplinas do curso e na vida profissional. 
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
 

O objetivo da disciplina consiste em oferecer aos alunos os conceitos e técnicas elementares de
estatística, capacitando-os a resolver problemas de probabilidade, estatística e amostragens, de
forma a desenvolver nos alunos o raciocínio estatístico para proceder à análise e à interpretação
de dados, tanto no campo de atuação profissional quanto no campo da pesquisa acadêmica.   

5. PROGRAMA

1. ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

   1.1. Organização e apresentação de dados estatísticos. 
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   1.2. Conceitos básicos da estatística.  

      1.2.1. Distribuição de freqüências e representações gráficas.  

      1.2.2. Medidas de tendência central: média, mediana e moda.  

   1.2.3. Medidas de dispersão: amplitude, variância, desvio padrão, coeficiente de variação e erro
padrão.   

2. PROBABILIDADE  

   2.1. Introdução e conceituação.  

   2.2. Cálculos de Probabilidade.  

   2.3. Probabilidade condicionada.  

   2.4. Teorema de Bayes.  

  2.5. Independência de eventos. 

3. VARIÁVEIS ALEATÓRIAS 

   3.1. Variáveis aleatórias unidimensionais. 

   3.2. Variáveis aleatórias Bidimensionais. 

4. MODELOS PROBABILÍSTICOS  

   4.1. Distribuição de probabilidade discreta. 

      4.1.1. Distribuição Uniforme discreta. 

      4.1.2. Distribuição de Bernoulli. 

      4.1.3. Distribuição Binomial. 

      4.1.4. Distribuição de Poisson. 

      4.1.5. Distribuição Geométrica. 

      4.1.6. Distribuição Pascal. 

      4.1.7. Distribuição Hipergeométrica. 

      4.1.8. Distribuição Multinomial. 

   4.2. Distribuição de probabilidade contínua. 

      4.2.1. Distribuição Uniforme. 

      4.2.2. Distribuição Normal. 

      4.2.3. Distribuição Exponencial. 

5. TÉCNICAS DE AMOSTRAGENS 

   5.1. Amostragem aleatória simples. 
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   5.2. Amostragem estratificada. 

   5.3. Amostragem sistemática. 

6. DISTRIBUIÇÕES AMOSTRAIS 

   6.1. Distribuições de médias e de proporções amostrais – distribuição Z e t – student. 

   6.2. Distribuições de variâncias – distribuição de qui-quadrado (χ 2 ) e distribuição F. 

7. TEORIA DA ESTIMAÇÃO 

   7.1. Estimativas pontuais e intervalares. 

   7.2. Propriedades dos estimadores. 

   7.3. Intervalos de confiança para médias, variâncias e proporções. 

8. TEORIA DA DECISÃO 

   8.1. Conceitos. 

   8.2. Testes de hipóteses para médias, variâncias e proporções. 

   8.3. Testes de qui-quadrado. 

9. REGRESSÃO E CORRELAÇÃO LINEAR SIMPLES 

6. METODOLOGIA

Ao longo do curso serão oferecidas atividades síncronas que se realizarão através de aulas online
com o professor da disciplina, com carga horária total de 36 horas, realizadas  

1. quarta-feira das 19h00 às 20h40 e  

2. quinta-feira das 19h00 às 20h40, 

na plataforma Microsoft Teams, ferramenta do Office 365 oferecida gratuitamente aos alunos e
professores da UFU. A carga horária total de atividades síncronas será de 30 horas. 

 

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

1. provas online, conforme cronograma de avaliação proposta logo abaixo, realizadas na
plataforma Microsoft Teams; 

       b)   resoluções de listas de exercícios e trabalho serão feitos como atividades assíncronas no
total de 30 horas, sendo 4 horas de avaliações e 26 horas de consulta e estudos individuais, bem
como, resolução de listas e trabalho. 

 

7. AVALIAÇÃO

As avaliações serão efetuadas da seguinte maneira: 

Instrumento Valor Formato Data Horário 
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1ª Avaliação 30 Individual A combinar A combinar 

2ª Avaliação 30 Individual A combinar A combinar 

Trabalho 40 Individual 07/10/2020 livre 

As avaliações, todas de múltiplas escolhas, serão realizadas pelo discente remotamente e online
na plataforma Microsoft Teams, nos horários e datas combinados com os alunos no início das
aulas. O aluno que não obter pelo menos 60 pontos no somatório final será reprovado.  

 

8. BIBLIOGRAFIA
Básica

[1] BUSSAB, W. O., MORETTIN, P. A., Estatística Básica. 5ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva,
2004. 

[2] COSTA NETO, P. L., Estatística. São Paulo: Edgar Blucher Ltda., 1978. 

[3] FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A., Curso de Estatística. São Paulo: Editora Atlas, 1982. 

[4] LARSON, R.; FARBER, B., Estatística aplicada. 2ª Edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2007. 

[5] MAGALHÃES, M. N., Probabilidade e Variáveis Aleatórias. São Paulo: EDUSP, 2004. 

Complementar

[6] JAMES, B. R., Probabilidade: Um Curso em Nível Intermediário. 2ª Edição. Rio de Janeiro:
Projeto Euclides, IMPA, 1996. 

[7] MEYER, P. L., Probabilidade – Aplicação à Estatística. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos, 1980. 

[8] MONTGOMERY, D. C., RUNGER, G.C.; HUBELE, N. F., Estatística aplicada à Engenharia. Rio
de Janeiro: LTC, 2003. 

[9] MORETTIN, L. G., Estatística Básica – Probabilidade. Vol. 1. São Paulo: Makron Books, 1999. 

[10] MORETTIN, L. G., Estatística Básica – Inferência. Vol. 2. São Paulo: Makron Books, 1999. 

[11] MORGADO, A. C. O, CARVALHO, J. B. P., CARVALHO, P.C.P.; FERNANDEZ, P.. Análise
Combinatória e Probabilidade com as soluções dos exercícios. 8ª Edição. Rio de Janeiro: SBM –
Coleção do Professor de Matemática, 2006. 

[12] SPIEGEL, M. R., Estatística. 3ª Edição. São Paulo: Editora Makron Books, 1993. 

[13] STENVENSON, W. J., Estatística Aplicada à Administração. São Paulo: Harbra, 1986. 

[14] TRIOLA, M. F., Introdução à Estatística. 3ª Edição. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e
Científicos Editora, 1999.  
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9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Eliane Maria Brandemarte
Moreira, Professor(a) do Magistério Superior, em 27/07/2020, às 18:49,
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 2160754 e o código CRC A040D05C.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2160754
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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: 0 Total: 60 Obrigatória:( ) Optativa:(X )
Professor(A): Moisés Rodrigues Cirilo do Monte Ano/Semestre: 2020/2
Observações: As atividades serão realizadas em 9 semanas e faz parte do plano de A

ARE do curso de matemática do ICENP.
 
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.
1.5. Definições e termos indefinidos.
1.6. Teoremas e proposições. Tipos de demonstração.

2. CONJUNTOS
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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 ℝ2 e no ℝ3.
4.4. Produto escalar e ângulo entre vetores.
4.5. Produto vetorial.
4.6. Produto misto
6. METODOLOGIA
6.1) Ao longo do curso serão oferecidas atividades assíncronas que se realizarão
através de vídeo-aulas sobre a teoria, exemplos e exercícios, listas de exercícios,
tarefas valendo nota, fórum de dúvidas e provas, conforme cronograma de avaliação
proposta logo abaixo, realizadas na plataforma do Moodle gratuito
https://ead.ensineonline.com.br .
Obs.: A carga horária total de atividades assíncronas será de 42 horas, sendo 10
horas de avaliações e 32 horas para assistir as aulas, tomar anotações da teoria e
dos exemplos dados, resolver os exercícios propostos e fazer as atividades
avaliativas de cada tópico da ementa.
6.2) Ao longo do curso serão oferecidas atividades síncronas que se realizarão
através de aulas online com o professor titular da disciplina, realizadas toda segunda-
feira das 19h00 às 20h00 e toda quinta-feira das 19h00 às 20h00 na plataforma
https://conferenciaweb.rnp.br/ .
Obs.: A carga horária total de atividades síncronas será de 18 horas, onde o aluno
poderá tirar suas dúvidas tanto das vídeo-aulas, quanto das listas de exercícios e
tarefas propostas.
7. AVALIAÇÃO
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 média mínima de 60 pontos.
As avaliações, de múltiplas escolhas e dissertativas, serão realizadas pelo discente
remotamente e online na plataforma https://ead.ensineonline.com.br nos horários e
datas previstas na tabela acima, as suas correções serão feitas automaticamente
pela plataforma (para questões de múltipla escolha) e questões dissertativas serão
corrigidas pelo professor da disciplina. Para o aluno que por algum motivo justificado,
perder alguma das três primeiras provas ao longo do semestre, o aluno deverá fazer
o exame de recuperação como prova substitutiva da prova perdida. O aluno que não
obter pelo menos 60 pontos no somatório final das quatro avaliações e das tarefas
propostas, deverá fazer o exame final e obter nota mínima de 60 pontos para
aprovação. As avaliações serão efetuadas da seguinte maneira:
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Instrumento Valor Formato Data Horário

1ª Avaliação 20 Individual 24/08/2020 19h00 –
21h00

2ª Avaliação 20 Individual 10/09/2020 19h00 –
21h00

3ª Avaliação 20 Individual 24/09/2020 19h00 –
21h00

4ª Avaliação 20 Individual 08/10/2020 19h00 –
21h00

Tarefas 20 Individual 10/08/2020 a
10/10/2020  

Exame de Recuperação 100 Individual 09/10/2020 19h00 - 
21h00

8. BIBLIOGRAFIA
Obs.: Poderá ser disponibilizado material de leitura e/ou bibliográfica no site
https://bibliotecavirtualpontal.webnode.com contemplando o conteúdo do curso.
Abaixo segue as referências previstas no PPC do curso de matemática e que também
podem ser utilizadas.
 
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.
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.
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[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 27/07/2020, às 19:10, 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 2160774 e o código CRC 5B48251D.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2160774
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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 I

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: GMT009 Período/Série: 2º Turma: MN/MI
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 90 Prática: 0 Total: 90 Obrigatória:(X ) Optativa:( )
Professor(A): João Carlos Moreira Ano/Semestre: 2020/2
Observações: As atividades serão realizadas em 18 semanas e faz parte do plano de 

AARE do curso de matemática do ICENP.
 
2. EMENTA
Funções de uma variável real: limite e continuidade; derivada; derivação implícita,
Teorema do Valor Médio; Teorema de Weierstrass; Máximos e mínimos de funções,
alguns modelos matemáticos simples; Regra de L'Hospital; Integral definida; Técnicas
de Integração; Integral Imprópria; Aplicações.
3. JUSTIFICATIVA
O estudo do Cálculo Diferencial e Integral I é conhecimento fundamental no estudo
das ciências básicas e tecnológicas, além de ser base para Cálculo II e III.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
 
Objetivos Específicos:
Familiarizar o aluno com a linguagem, conceitos e ideias relacionadas ao estudo de limite,
continuidade, diferenciação e integração de funções de uma variável real. Apresentar ao
aluno aplicações do cálculo diferencial.
5. PROGRAMA

1.            LIMITE DE UMA FUNÇÃO

1.1.        A definição de limite.

1.2.        Limites laterais.

1.3.        Operações com limites.

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

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

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

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

1.9.        Assíntotas horizontais e verticais.

 

2.            CONTINUIDADE

2.1.        Continuidade num ponto e propriedades.

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

 

3.            A DERIVADA

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

3.2.        Derivabilidade x continuidade.

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

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

3.5.        Derivada de uma função dada implicitamente.

 

4.            O TEOREMA DO VALOR MÉDIO E APLICAÇÕES

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

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

4.3.        Regras de L'Hospital.

4.4.        Estudo do crescimento de funções.

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

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

 

5.            A INTEGRAL DEFINIDA

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

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

5.3.        Área entre duas curvas representadas por gráficos de funções.
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6.            TÉCNICAS DE INTEGRAÇÃO

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

6.2.        Integração por partes.

6.3.        Integração de funções racionais (frações parciais).

6.4.        Integração por substituições trigonométricas.

 

7.            INTEGRAIS IMPRÓPRIAS

7.1.        Intervalos limitados.

7.2.        Intervalos ilimitados.

 

8.            APLICAÇÕES DA INTEGRAL

8.1.        Cálculo do comprimento de um arco.

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

8.3.        Cálculo de área de uma superfície de revolução.

6. METODOLOGIA

Ao longo do curso serão oferecidas atividades síncronas que se realizarão através de:

a. aulas online com o professor titular da disciplina, com carga horária total de 36 horas,
realizadas toda segunda-feira das 14h00 às 16h00 na plataforma
https://www.escoladematematicapontal.com.br/online-class/

 

b. aulas de monitoria online de resolução de exercícios, com carga horária total de 36 horas,
realizadas com monitores do PROSSIGA, toda quarta-feira das 16h00 às 18h00 na
plataforma

c.  

 

Obs.: Serão utilizadas tecnologias de informação próprias da plataforma como e-book, chat,
áudio, vídeo e quadro online sem nenhum custo para o discente. A carga horária total de
atividades síncronas será de 72 horas.

 

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

a. provas online, conforme cronograma de avaliação proposta logo abaixo, realizadas na
plataforma

b.    
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b. consulta e estudo individual do material didático-pedagógico  disponíveis na plataforma
https://www.escoladematematicapontal.com.br/online-class/

 

Obs.: Serão utilizadas tecnologias de informação próprias da plataforma como e-book, chat,
áudio, vídeo e quadro online sem nenhum custo para o discente. A carga horária total de
atividades assíncronas será de 18 horas, sendo 8 horas de avaliações e 10 horas de consulta
e estudos individuais.

7. AVALIAÇÃO

As avaliações serão efetuadas da seguinte maneira:

Instrumento Valor Formato Data Horário

1ª Avaliação 25 Individual 11/09/2020 14h00 –
16h00

2ª Avaliação 25 Individual 09/10/2020 14h00 –
16h00

3ª Avaliação 25 Individual 06/11/2020 14h00 –
16h00

4ª Avaliação 25 Individual 04/12/2020 14h00 –
16h00

 

As avaliações, todas de múltiplas escolhas, serão realizadas pelo discente
remotamente e online na plataforma
https://www.escoladematematicapontal.com.br/online-class/ nos horários e datas
previstas na tabela acima, as suas correções serão feitas automaticamente pela
plataforma no mesmo instante que o aluno terminar de resolver as questões e enviá-
las dentro do prazo máximo de duas horas contadas à partir das 14h00. Para o
aluno que por algum motivo justificado, perder alguma das três primeiras provas ao
longo do semestre, a nota da quarta avaliação também substituirá a notas de tais
provas. Além disso, a quarta avaliação também substituirá uma única menor nota das
3 avaliações do semestre servindo de recuperação. O aluno que não obter pelo
menos 60 pontos no somatório final será reprovado. O processo de recuperação do
aluno também será realizado através de atividades síncronas com aulas online
semanais e simulados aplicados pelos monitores do projeto escola de cálculo do
PROSSIGA.
8. BIBLIOGRAFIA

Obs.: Será disponibilizado um material exclusivo disponibilizado na plataforma
https://www.escoladematematicapontal.com.br/online-class/ contemplando todo o conteúdo do
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curso.

Abaixo segue as referências previstas no PPC do curso de matemática e que também
podem ser utilizadas.
Básica

GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo, vol. 1. 5. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001.

STEWART, J. Cálculo, vol. 1. 6. Ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.

THOMAS, G. B. Cálculo, vol. 1. 11. Ed. São Paulo: Addison Wesley/Pearson, 2008.

Complementar

AVILA, G. Cálculo das Funções de uma Variável. Rio de Janeiro: LTC, 2003.

BOULOS, P. Cálculo Diferencial e Integral, vol. 1. Makron Books, 1999.

LARSON, S.; EDWARDS, B. H. Cálculo com Aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2005.

LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica, vol. 1. São Paulo: Harbra, 1994.

SIMMONS, G. F. Cálculo com Geometria Analítica, vol. 1. São Paulo: McGraw Hill, 1987.
9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por João Carlos Moreira, Professor(a)
do Magistério Superior, em 28/07/2020, às 13:43, 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 2162306 e o código CRC EF3DF836.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2162306
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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: GMT019 Período/Série: 2º MN/MI
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 90 Prática: 0 Total: 90 Obrigatória:(X ) Optativa:( )
Professor(A): João Carlos Moreira Ano/Semestre: 2020/2
Observações: As atividades serão realizadas em 18 semanas e faz parte do plano de 

AARE do curso de matemática do ICENP.
 
2. EMENTA
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; Sequências e séries de números reais.
3. JUSTIFICATIVA
O estudo do Cálculo Diferencial e Integral II é conhecimento fundamental no estudo
das ciências básicas e tecnológicas, além de ser base para Cálculo III e EDO.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
 
Objetivos Específicos:
Familiarizar o aluno com a linguagem, conceitos e ideias relacionadas ao estudo de funções
de várias variáveis reais e suas aplicações.
5. PROGRAMA

1. FUNÇÃO DE UMA VARIÁVEL REAL A VALORES EM Rn

1.1 Função de uma variável real a valores em R2.

1.2 Função de uma variável real a valores em R3.

1.3 Operações com funções de uma variável real a valores em Rn.

1.4 Limite e continuidade.

1.5 Derivada.
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1.6 Integral.

1.7 Comprimento de curva.

2. FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS REAIS A VALORES REAIS

2.1 Funções de duas variáveis reais a valores reais.

2.2 Gráfico e curvas de nível.

2.3 Funções de três variáveis reais a valores reais. Superfícies de nível.

2.4 Limite.

2.5 Continuidade.

2.6 Derivadas parciais de funções de duas variáveis.

2.7 Definição de função diferenciável.

2.8 Definição.

2.9 Plano tangente e reta normal.

2.10 Diferencial.

2.11 O vetor gradiente.

2.12 Regra da cadeia.

2.13 Derivação de funções definidas implicitamente. Teorema da Função Implícita.

2.14 Gradiente de uma função de duas variáveis: interpretação geométrica.

2.15 Gradiente de uma função de três variáveis: interpretação geométrica.

2.16 Derivada direcional.

2.17 Derivada direcional e gradiente.

2.18 Definição de derivadas parciais de ordens superiores.

2.19 Aplicações da regra da cadeia envolvendo derivadas parciais de ordens superiores.

3.TEOREMA DO VALOR MÉDIO. FÓRMULA DE TAYLOR COM RESTO DE LAGRANGE

3.1 Teorema do valor médio.

3.2 Funções com gradiente nulo.

3.3 Relação entre funções com mesmo gradiente.

3.4 Polinômio de Taylor de ordem 1.

3.5 Polinômio de Taylor de ordem 2.

3.6 Fórmula de Taylor com resto de Lagrange.

4. MÁXIMOS E MÍNIMOS
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4.1 Pontos de máximo e pontos de mínimo.

4.2 Condições necessárias para que um ponto interior ao domínio de f seja um extremante local
de f.

4.3 Uma condição suficiente para um ponto crítico ser um extremante local.

4.4 Máximos e mínimos sobre um conjunto compacto.

4.5 O método dos multiplicadores de Lagrange para determinação de candidatos a extremantes
locais condicionados.

4.6 Aplicações.

5. SEQUÊNCIAS E SÉRIES DE NÚMEROS REAIS

5.1 Sequências.

5.2 Séries numéricas.

5.3 Testes de convergência para séries numéricas.

6. METODOLOGIA

Ao longo do curso serão oferecidas atividades síncronas que se realizarão através de:

a. aulas online com o professor titular da disciplina, com carga horária total de 36 horas,
realizadas toda quarta-feira das 14h00 às 16h00 na plataforma
https://www.escoladematematicapontal.com.br/online-class/

 

b. aulas de monitoria online de resolução de exercícios, com carga horária total de 36 horas,
realizadas com monitores do PROSSIGA, toda segunda-feira das 16h00 às 18h00 na
plataforma

c.  

 

Obs.: Serão utilizadas tecnologias de informação próprias da plataforma como e-book, chat,
áudio, vídeo e quadro online sem nenhum custo para o discente. A carga horária total de
atividades síncronas será de 72 horas.

 

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

a. provas online, conforme cronograma de avaliação proposta logo abaixo, realizadas na
plataforma

b.   

 

b. consulta e estudo individual do material didático-pedagógico  disponíveis na plataforma
https://www.escoladematematicapontal.com.br/online-class/
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Obs.: Serão utilizadas tecnologias de informação próprias da plataforma como e-book, chat,
áudio, vídeo e quadro online sem nenhum custo para o discente. A carga horária total de
atividades assíncronas será de 18 horas, sendo 8 horas de avaliações e 10 horas de consulta
e estudos individuais.

7. AVALIAÇÃO

As avaliações serão efetuadas da seguinte maneira:

Instrumento Valor Formato Data Horário

1ª Avaliação 25 Individual 11/09/2020 16h00 –
18h00

2ª Avaliação 25 Individual 09/10/2020 16h00 –
18h00

3ª Avaliação 25 Individual 06/11/2020 16h00 –
18h00

4ª Avaliação 25 Individual 04/12/2020 16h00 –
18h00

 

As avaliações, todas de múltiplas escolhas, serão realizadas pelo discente remotamente e online
na plataforma https://www.escoladematematicapontal.com.br/online-class/ nos horários e datas
previstas na tabela acima, as suas correções serão feitas automaticamente pela plataforma no
mesmo instante que o aluno terminar de resolver as questões e enviá-las dentro do prazo máximo
de duas horas contadas à partir das 14h00. Para o aluno que por algum motivo justificado, perder
alguma das três primeiras provas ao longo do semestre, a nota da quarta avaliação também
substituirá a notas de tais provas. Além disso, a quarta avaliação também substituirá uma única
menor nota das 3 avaliações do semestre servindo de recuperação. O aluno que não obter pelo
menos 60 pontos no somatório final será reprovado. O processo de recuperação do aluno também
será realizado através de atividades síncronas com aulas online semanais e simulados aplicados
pelos monitores do projeto escola de cálculo do PROSSIGA.

8. BIBLIOGRAFIA

Obs.: Será disponibilizado um material exclusivo disponibilizado na plataforma
https://www.escoladematematicapontal.com.br/online-class/ contemplando todo o conteúdo do
curso.

Abaixo segue as referências previstas no PPC do curso de matemática e que também
podem ser utilizadas.
Básica

1) BOULOS, P. Introdução ao Cálculo, vol. 2. São Paulo: Edgard Blucher Ltda, 1974.

2) GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo, vol. 2. São Paulo: LTC, 2001.
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3) LEITHOLD. L. O Cálculo com Geometria Analítica, vol. 2. São Paulo: Harbra, 1994.

Complementar

4) THOMAS. G. B. Cálculo, vol. 2. São Paulo: Addison Wesley, 2009.

5) BASSANEZI, R.C. Ensino-Aprendizagem com Modelagem Matemática. São Paulo: Contexto,
2002.

6) LANG S. Cálculo, vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 1971.

7) STEWART J. Cálculo, vol. 2. São Paulo: Thomson Learning, 2005.

8) AVILA, G. Cálculo das Funções de uma Variável. Rio de Janeiro: LTC, 2003.

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

Documento assinado eletronicamente por João Carlos Moreira, Professor(a)
do Magistério Superior, em 28/07/2020, às 13:49, 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 2162349 e o código CRC 6CFFB423.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2162349
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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 IV

Unidade
Ofertante: ICENP

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

Teórica: 30 Prática: 60 Total: 90 Obrigatória:(x ) Optativa:( )
Professor(A): Vlademir Marim Ano/Semestre:  
Observações: As atividades serão realizadas em 18 semanas e faz parte do plano de 

AARE do curso de matemática do ICENP
 
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.
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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) 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:

a. aulas online com o professor titular da disciplina, com carga horária total de 36 horas,
realizadas toda terça-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
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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.

Dentro dessa 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 Formato Data

1ª Relatório 25 Individual 07 dez 2020

2ª Artigo Científico 25 Dupla 30 nov 2020

3ª Seminário temático 25 Dupla A combinar

4ª Regência 25 Individual A combinar

 
 
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:
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matemática. Secretaria de Educação Fundamental. - Brasília, MEC/SEF, 1998.

[3] NOVOA, A., (org). Vidas de Professores. Porto: Porto Editora, 1992.

Complementar

[4] FREITAS, H. C. L. O., O trabalho como princípio articulado na prática de ensino e nos estágios.
São Paulo: Papirus, 1996.

[5] GUSDORF, G., Professores para quê? Para uma pedagogia da pedagogia. São Paulo:
Martins Fontes, 1995.

[6] PERRENOUD, P., As 10 Novas Competências básicas para ensinar. Porto Alegre: Artes
Médicas, 2000.

[7] PIMENTA, S. G., O estágio na formação de professores: unidade teoria e pratica? 3ª Edição.
São Paulo: Cortez, 1992.

[8] SERBINO, R.V., Formação de Professores. São Paulo: EDUSP, 1998.
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1. IDENTIFICAÇÃO 
 

COMPONENTE CURRICULAR: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 

UNIDADE OFERTANTE: ICENP 

CÓDIGO: GMT009 PERÍODO/SÉRIE: 2º TURMA: MN/MI 

CARGA HORÁRIA: NATUREZA 

TEÓRICA: 90 PRÁTICA: 0 TOTAL: 90 OBRIGATÓRIA: ( X ) OPTATIVA: (  ) 

PROFESSOR(A): João Carlos Moreira ANO/SEMESTRE: 2020/2 

 

OBSERVAÇÕES: As atividades serão realizadas em 18 semanas e faz parte do plano de AARE do curso de 

matemática do ICENP. 

 

2. EMENTA 

Funções de uma variável real: limite e continuidade; derivada; derivação implícita, Teorema do Valor 
Médio; Teorema de Weierstrass; Máximos e mínimos de funções, alguns modelos matemáticos simples; 
Regra de L'Hospital; Integral definida; Técnicas de Integração; Integral Imprópria; Aplicações. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

O estudo do Cálculo Diferencial e Integral I é conhecimento fundamental no estudo das ciências básicas e 
tecnológicas, além de ser base para Cálculo II e III. 

 

4. OBJETIVO 

Objetivo Geral:  
Objetivos Específicos:  

Familiarizar o aluno com a linguagem, conceitos e ideias relacionadas ao estudo de limite, continuidade, 
diferenciação e integração de funções de uma variável real. Apresentar ao aluno aplicações do cálculo 
diferencial na área de engenharia. 

 

5. PROGRAMA 

1. LIMITE DE UMA FUNÇÃO 

1.1.  A definição de limite. 
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1.2. Limites laterais. 

1.3. Operações com limites. 

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

1.5. Conservação do sinal do limite. 

1.6. Limites fundamentais. 

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

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

1.9. Assíntotas horizontais e verticais. 

 

2. CONTINUIDADE 

2.1. Continuidade num ponto e propriedades. 

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

 

3. A DERIVADA 

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

3.2. Derivabilidade x continuidade. 

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

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

3.5. Derivada de uma função dada implicitamente. 

 

4. O TEOREMA DO VALOR MÉDIO E APLICAÇÕES 

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

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

4.3. Regras de L'Hospital. 

4.4. Estudo do crescimento de funções. 

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

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

 

5. A INTEGRAL DEFINIDA 

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

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

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

 

6. TÉCNICAS DE INTEGRAÇÃO 

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

6.3. Integração de funções racionais (frações parciais). 

6.4. Integração por substituições trigonométricas. 

 

7. INTEGRAIS IMPRÓPRIAS 

7.1. Intervalos limitados. 

7.2. Intervalos ilimitados. 

 

8. APLICAÇÕES DA INTEGRAL 

8.1. Cálculo do comprimento de um arco. 

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

8.3. Cálculo de área de uma superfície de revolução. 

 

6. METODOLOGIA 

 

Ao longo do curso serão oferecidas atividades síncronas que se realizarão através de: 

a) aulas online com o professor titular da disciplina, com carga horária total de 36 horas, realizadas 
toda segunda-feira das 14h00 às 16h00 na plataforma 
https://www.escoladematematicapontal.com.br/online-class/  
 

b) aulas de monitoria online de resolução de exercícios, com carga horária total de 36 horas, 
realizadas com monitores do PROSSIGA, toda quarta-feira das 16h00 às 18h00 na plataforma 
 https://www.escoladematematicapontal.com.br/online-class/ 

 

Obs.: Serão utilizadas tecnologias de informação próprias da plataforma como e-book, chat, áudio, vídeo 
e quadro online sem nenhum custo para o discente. A carga horária total de atividades síncronas será de 
72 horas. 

 

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

a) provas online, conforme cronograma de avaliação proposta logo abaixo, realizadas na plataforma 
 https://www.escoladematematicapontal.com.br/online-class/   
 

b) consulta e estudo individual do material didático-pedagógico  disponíveis na plataforma 
https://www.escoladematematicapontal.com.br/online-class/ 

 

Obs.: Serão utilizadas tecnologias de informação próprias da plataforma como e-book, chat, áudio, vídeo 
e quadro online sem nenhum custo para o discente. A carga horária total de atividades assíncronas será 
de 18 horas, sendo 8 horas de avaliações e 10 horas de consulta e estudos individuais. 
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7. AVALIAÇÃO 

As avaliações serão efetuadas da seguinte maneira: 

Instrumento Valor Formato Data Horário 

1ª Avaliação 25 Individual 11/09/2020 14h00 – 16h00 

2ª Avaliação 25 Individual 09/10/2020 14h00 – 16h00 

3ª Avaliação 25 Individual 06/11/2020 14h00 – 16h00 

4ª Avaliação 25 Individual 04/12/2020 14h00 – 16h00 

 

As avaliações, todas de múltiplas escolhas, serão realizadas pelo discente remotamente e online na 
plataforma https://www.escoladematematicapontal.com.br/online-class/ nos horários e datas previstas 
na tabela acima, as suas correções serão feitas automaticamente pela plataforma no mesmo instante que 
o aluno terminar de resolver as questões e enviá-las dentro do prazo máximo de duas horas contadas à 
partir das 14h00. Para o aluno que por algum motivo justificado, perder alguma das três primeiras provas 
ao longo do semestre, a nota da quarta avaliação também substituirá a notas de tais provas. Além disso, 
a quarta avaliação também substituirá uma única menor nota das 3 avaliações do semestre servindo de 
recuperação. O aluno que não obter pelo menos 60 pontos no somatório final será reprovado. O processo 
de recuperação do aluno também será realizado através de atividades síncronas com aulas online 
semanais e simulados aplicados pelos monitores do projeto escola de cálculo do PROSSIGA. 

 

8. BIBLIOGRAFIA 

Obs.: Será disponibilizado um material exclusivo disponibilizado na plataforma 
https://www.escoladematematicapontal.com.br/online-class/ contemplando todo o conteúdo do curso.  

 

Abaixo segue as referências previstas no PPC do curso de matemática e que também podem ser utilizadas.  

Básica 

GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo, vol. 1. 5. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 
STEWART, J. Cálculo, vol. 1. 6. Ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. 
THOMAS, G. B. Cálculo, vol. 1. 11. Ed. São Paulo: Addison Wesley/Pearson, 2008. 
 

Complementar 

AVILA, G. Cálculo das Funções de uma Variável. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 

BOULOS, P. Cálculo Diferencial e Integral, vol. 1. Makron Books, 1999. 

LARSON, S.; EDWARDS, B. H. Cálculo com Aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 

LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica, vol. 1. São Paulo: Harbra, 1994. 

SIMMONS, G. F. Cálculo com Geometria Analítica, vol. 1. São Paulo: McGraw Hill, 1987. 
 

9. APROVAÇÃO 

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

Coordenação do Curso de Graduação em: _______________________________________________ 
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