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PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Laboratório de Matemática

Unidade
Ofertante: Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal

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

Teórica: 0 Prática: 60 Total: 60 Obrigatória:(X ) Optativa:( )
Professor(A): Rogério Fernando Pires Ano/Semestre: 2020 - AARE/ 

Etapa 2
Observações: As atividades serão realizadas em 9 semanas e faz parte do plano de A

ARE - Etapa II do Curso de Matemática do ICENP.
 
2. EMENTA
 Análise, elaboração, aplicação e avaliação de sequências didáticas para o ensino de
matemática utilizando os recursos metodológicos: materiais estruturados e
manipuláveis, jogos, calculadoras, computador, multimídia.
3. JUSTIFICATIVA
As constantes transformações sociais e tecnológicas as quais a sociedade vem
enfrentando na atualidade exigem do cidadão conhecimentos que lhes permita
enfrentar diferentes situações.
Essas situações muitas das vezes são encaradas com mais naturalidade se o
indivíduo faz uso de conhecimentos científicos e tecnológicos que estão à disposição
de todo cidadão. Contudo, para utilizar tais conhecimentos de maneira adequada, os
saberes construídos na escola são fundamentais para a realização de análises críticas
e tomadas de decisões.
Nesse ínterim, o conhecimento matemático é fundamental, porém o estudante
precisa ter domínio amplo desse conhecimento e não apenas considerar que o saber
matemático se resume a aplicação de fórmulas para a resolução de problemas.
Assim, a utilização de diferentes materiais, como jogos, materiais manipuláveis,
recursos tecnológicos e muitos outros podem auxiliar no processo de aprendizagem
e fazer com que o aprendiz compreenda que o conhecimento matemático é fruto da
criação humana, como nas demais áreas.
Dessa forma, a disciplina de Laboratório de Matemática vem a contribuir com a
formação do futuro professor no sentido de disponibilizar um arcabouço de
conhecimentos que capacite o estudante a utilizar diferentes recursos em suas
futuras aulas.
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4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Aprofundar as relações entre conhecimento matemático, ensino e aprendizagem por meio
de atividades práticas. Analisar, elaborar, aplicar e avaliar sequências didáticas para o
ensino de matemática utilizando os recursos metodológicos: materiais manipuláveis, sólidos
geométricos, jogos, uso de calculadoras e computador, multimídia e outros. Constituir um
espaço de formação de professores que pode ser utilizado por graduandos da Pedagogia e
outras licenciaturas, estudantes e professores da comunidade. 
5. PROGRAMA
1. Materiais manipuláveis para a matemática básica: limites e
possibilidades: 1.1. material dourado. 1.2. ábaco. ficha de disciplina objetivos
ementa descrição do programa 1.3. estruturados. 1.4. blocos lógicos. 2. Os jogos:
2.1. classificação. 2.2. os jogos pedagógicos. 2.3. o jogo em sala de aula 2.4. a
construção do pensamento através de jogos. 2.5. jogos para os blocos de
conteúdos do ensino fundamental e médio. 3. Uso de calculadoras, computador,
multimídia: limites e possibilidades. 4. Sequências didáticas para o ensino
de temas em matemática do ensino fundamental e médio: 4.1. elaboração.
4.2. aplicação. 4.3. análise. 4.4. avaliação.
6. METODOLOGIA
Ao longo da AARE as atividades  serão desenvolvidas em uma sala de aula virtual,
criada na plataforma Google Classroom, na qual serão oferecidas, atividades
síncronas e assíncronas conforme a descrição a seguir:
1) Atividades Síncronas (25 horas) - encontros semanais às sextas feiras das 19h00
às 20h40, por meio de vídeo conferência na plataforma Google Meet, compostos por:

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

2) Atividades Assíncronas (35 horas) - realizadas em horários livres pelos estudantes,
compostas por:

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

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

Semana Atividade Realizada Modalidade

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

síncrona e
assíncrona
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2ª
Apresentação e discussão sobre o uso de
materiaos manipuláveis no ensino da
Matemática.

síncrona e
assíncrona 

3ª Apresentação e discussão sobre a utilização de
jogos no ensino da Matemática.

síncrona e
assíncrona

4ª Apresentação e discussão sobre a utilização de
recursos tecnológicos no ensino da Matemática.

síncrona e
assíncrona

5ª
Apresentação e discussão acerca da criação e
utilização de ambiente virtuais de aprendizagem
no ensino da Matemática.

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

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

síncrona e
assíncrona

9ª
Encerramento da disciplina com a devolutiva por
parte do professor sobre o desempenho
apresentado pelos estudantes.

síncrona

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

 

Instrumento Valor

Elaboração das sequência de ensino 10

Apresentação das sequências 10

Realização das atividades assíncronas 20

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

Criação e apresentação de um ambiente virtual de aprendizagem. 45

Total 100

Prova final (para quem não atingir nota 60)  
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8. BIBLIOGRAFIA
Básica
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Complementar
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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 18/09/2020, às 10:24, 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 2266503 e o código CRC 449BE2CA.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2266503
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PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Geometria Euclidiana Plana

Unidade
Ofertante: ICENP

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

Teórica: 45 Prática: 15 Total: 60 Obrigatória:(X) Optativa:( )

Professor(a): Marcelo Gonçalves Oliveira Vieira Ano/Semestre:
2020 / Períod
o Letivo Especi
al - Etapa II

Observações: As atividades serão realizadas em 9 semanas e fazem parte do plano d
e AARE - Etapa II do Curso de Matemática do ICENP / UFU.

 
2. EMENTA
Retas e ângulos. Congruência. O teorema do ângulo externo e consequências. O
axioma das paralelas e suas consequências. Semelhança. Ângulos inscritos no círculo
e polígonos. Áreas.
3. JUSTIFICATIVA
Os conteúdos abordados nesta disciplina se justificam, uma vez que o estudo deles
aperfeiçoa a percepção e entendimento do aluno para o tratamento e análise das
propriedades dos objetos geométricos planos. Além disso, o estudo dos teoremas da
Geometria Euclidiana Plana, com rigor matemático, bem como o estudo de suas
demonstrações, favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico dedutivo dos
alunos.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Estudar as propriedades das figuras geométricas euclidianas planas. Compreender a
Geometria Euclidiana Plana como um sistema dedutivo. Intuir e demonstrar
resultados da Geometria Euclidiana Plana.
Objetivos Específicos:
Aplicar conhecimentos geométricos na resolução de problemas. Proporcionar aos
discentes a construção de mecanismos cognitivos para organizar o raciocínio e
construir argumentações lógicas.

5. PROGRAMA
1. RETAS E ÂNGULOS
1.1. Axiomas de incidência.
1.2. Segmentos, semirretas, semi-planos e ângulos.
1.3. Axiomas de medição de segmentos.
1.4. Axiomas de medição de ângulos.
1.5. Perpendicularismo (relação entre: retas, semirretas e segmentos).
1.6. Conjuntos convexos e axioma de separação do plano.
1.7. Teorema de Pasch e Teorema Cross Bar.
1.8. O círculo: raio, cordas, interior e exterior do círculo.
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2. CONGRUÊNCIA
2.1. Polígonos: triângulos, quadriláteros e outros.
2.2. Classificação de triângulos quanto a medidas dos lados e ângulos.
2.3. Critério de congruência entre triângulos: os casos LAL, ALA, LLL.
2.4. Bissetriz, mediana e altura de um triângulo.
2.5. O Teorema da Mediatriz.
2.6. Existência e unicidade da perpendicular a uma reta passando por um ponto.

3. O TEOREMA DO ÂNGULO EXTERNO E CONSEQUÊNCIAS
3.1. O Teorema do Ângulo Externo.
3.2. O critério LAA de congruência entre triângulos.
3.3. O critério de congruência entre triângulos retângulos (cateto hipotenusa).
3.4. Existência de uma paralela a uma reta dada, por um ponto fora dela.
3.5. Desigualdade triangular.
3.6. Relações entre medidas de ângulos e lados de um triângulo.
3.7. Teorema da Dobradiça e seu recíproco.
3.8. Reta tangente por um ponto de um círculo.

4. O AXIOMA DAS PARALELAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS
4.1. Ângulos alternos internos em relação a retas paralelas cortadas por uma
transversal.
4.2. Ângulos correspondentes em relação a retas paralelas cortadas por uma
transversal.
4.3. O axioma das paralelas.
4.4. A soma dos ângulos internos de um triângulo.
4.5. Trapézio e paralelogramos: seus elementos e suas propriedades.
4.6. Teorema fundamental da proporcionalidade.
4.7. Teorema de Tales.
4.8. Divisão de segmentos em partes congruentes.

5. SEMELHANÇA
5.1. Semelhança entre triângulos e os critérios de semelhança.
5.2. O Teorema de Pitágoras e seu recíproco.
5.3. Relações métricas no triângulo retângulo.
5.4. Figuras semelhantes.

6. ÂNGULOS INSCRITOS NO CÍRCULO E POLÍGONOS
6.1. Posições relativas de retas e círculos.
6.2. Os teoremas da interseção reta-círculo e de dois círculos.
6.3. Ângulos inscritos num círculo.
6.4. Pontos notáveis de um triângulo: inscrição e circunscrição de círculos.
6.5. Polígonos regulares: inscrição e circunscrição.
6.6. Comprimento de um círculo e de arcos de círculos.

7. ÁREAS
7.1. Noções intuitivas de áreas de regiões planas.
7.2. Os axiomas de área.
7.3. A relação entre semelhança e área.
7.4. Áreas de polígonos.
7.5. Área do disco e do setor circular.
 
6. METODOLOGIA
A metodologia adotada nesta AARE é baseada no esquema de atividades remotas
dos tipos síncronas e assíncronas, nas quais serão realizadas aulas expositivas e a
disponibilização de materiais para estudo e leitura. As atividades síncronas e
assíncronas são descritas abaixo.

1. Atividades síncronas (24 horas) compostas por:
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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 terças-
feiras das 14h00 às 15h40 e as quintas-feiras 14h00 às 15h40;
as videoconferências serão realizadas através da plataforma Microsoft
Teams (ou plataforma similar em caso de problemas técnicos).

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  ou à tarefa digital (ou
similar) sobre conteúdo do material disponibilizado;
Cada tarefa devidamente entregue corresponde a 225 minutos de
atividade assíncrona, totalizando 30 horas destinadas a tarefas remotas;
As tarefas remotas (e os materiais pedagógicos relativos a elas) serão
depositadas e acessadas na plataforma Microsoft Teams.

Avaliações remotas (provas e exame de recuperação) a serem
realizadas individualmente por cada aluno em data e tempo para realização pré-
fixados.

As provas serão disponibilizadas na plataforma Microsoft Teams.
Cada avaliação remota corresponde a 120 minutos, totalizando 6
horas destinadas a execução das avaliações;

 
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.
A seguir constam as informações relativas para realização das provas remotas,
exame de recuperação e tarefas remotas:

Provas remotas e exame de recuperação: 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 até 30 pontos na composição da nota do aluno;
O exame de recuperação corresponderá a 2 horas (120 minutos) de
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atividade assíncrona e sua nota será computada e integrada a nota final da
AARE conforme descrito mais adiante; 
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 da plataforma Microsoft
Teams.

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  ou à tarefa digital (ou
similar) sobre conteúdo do material disponibilizado;
Cada tarefa estudada com questionário respondido corresponde a 225
minutos de atividade assíncrona e até 5 pontos na composição da nota
do aluno;
Tarefa remota não entregue implica em perda de 5 pontos;
As tarefas remotas (e os materiais pedagógicos relativos a elas) serão
depositadas e acessadas na plataforma Microsoft Teams.

Na primeira prova (P1) serão distribuídos 30 pontos, na segunda prova (P2) serão
distribuídos 30 pontos e nas tarefas remotas (T) serão distribuídos 40 pontos.
O termo “NP” indica a nota 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:
 

SEMANA ATIVIDADES PREVISTAS DATAS

1ª

Aula / Videoconferência 01 22/10/2020

Aula / Videoconferência 02
23/10/2020 (das 14h:00min as 15h:40hs
horas, visando completar as aulas
da semana. Haverá gravação da Aula 02
e a presença síncrona será facultativa)

Tarefa Remota 01 De 22/10/2020 a 27/10/2020

2ª

Aula / Videoconferência 03 27/10/2020

Aula / Videoconferência 04 29/10/2020
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Tarefa Remota 02 De 29/10/2020 a 03/11/2020

3ª

Aula / Videoconferência 05 03/11/2020

Aula / Videoconferência 06 05/11/2020

Tarefa Remota 03 De 05/11/2020 a 10/11/2020

4ª

Aula / Videoconferência 07 10/11/2020

Aula / Videoconferência 08 12/11/2020

Tarefa Remota 04 De 12/11/2020 a 17/11/2020

5ª

Aula / Videoconferência 09 17/11/2020

Prova 01 19/11/2020

Tarefa Remota 05 De 19/11/2020 a 24/11/2020

6ª

Aula / Videoconferência 10 24/11/2020

Aula / Videoconferência 11 26/11/2020

Tarefa Remota 06 De 26/11/2020 a 01/12/2020

7ª

Aula / Videoconferência 12 01/12/2020

Aula / Videoconferência 13 03/12/2020

Tarefa Remota 07 De 03/12/2020 a 08/12/2020

8ª

Aula / Videoconferência 14 08/12/2020

Aula / Videoconferência 15 10/12/2020

Tarefa Remota 08 De 10/12/2020 a 15/12/2020

9ª
Prova 02 15/12/2020

Exame de Recuperação 17/12/2020

 
8. BIBLIOGRAFIA
Básica
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geométricas. 2. ed. Campinas: Ed. da Unicamp, 2008.
Complementar
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[8] JOHNSON, R. A. Advanced euclidean geometry. Mineola: Dover, 2007.
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9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Gonçalves Oliveira
Vieira, Professor(a) do Magistério Superior, em 20/09/2020, às 19:13,
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 2268288 e o código CRC 75E652DE.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2268288
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Trabalho de conclusão de curso

Unidade
Ofertante: ICENP/UFU

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

Teórica: 15h Prática: 45h Total: 60h Obrigatória:(x ) Optativa:( )

Professor(A): Cristiane Coppe de Oliveira Ano/Semestre:
2020/Período L
etivo Especial - 
Etapa II

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

Desenvolvimento e apresentação de um Trabalho de Conclusão de Curso.

3. JUSTIFICATIVA

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

4. OBJETIVO
Objetivo Geral:

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

Objetivos Específicos:
Iniciar o graduando em trabalho de pesquisa, estimulando suas capacidades investigativas,
produtiva e contribuindo para sua formação profissional, científica e sócio-política.
Desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso. Fazer uma apresentação oral pública sobre
o Trabalho de Conclusão de Curso.
5. PROGRAMA
De acordo com o projeto individual de cada aluno. O Trabalho de Conclusão de Curso
será desenvolvido sob a orientação de um professor da carreira do magistério
superior da UFU. Ele será registrado por escrito na forma monografia e expressará:
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domínio do assunto abordado, capacidade de reflexão crítica e rigor técnico –
científico.
6. METODOLOGIA

A metodologia consiste em cinco tipos de atividades:

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

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

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

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

defesa final do trabalho

- Atividade síncrona:

Ao longo do curso será oferecida como atividade síncrona, aulas online com a professora
responsável pela disciplina, com carga horária total de 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-tcc-do-curso-de-matematica-do-pontal.

 - Atividades assíncronas:

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

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 da disciplina terá os seguintes instrumentos e distribuição de notas:

 

AVALIAÇÕES PONTUAÇÃO POR
ATIVIDADE TOTAL

1. Primeira entrega (envio por e-mail) 10 10

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

3. Defesa de TCC (pela plataforma Webconf
ou google meet) 80 80

                                                                                                                           100
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CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO:

- Primeira entrega do texto da TCC: 23/11/20

- Apresentação inicial do TCC: 02/12/20 e 09/12/20

- Trabalho final escrito: 20 dias antes do término do período especial para agendamento da
defesa.

OBS:

A) Os trabalhos referentes ao processo avaliativo da disciplina, serão enviados pelo e-mail
institucional docente: criscopp@ufu.br

B) Caso o estudante não consiga alcançar a média 60 na disciplina, será remarcadas nova data
para defesa do TCC.

8. BIBLIOGRAFIA

 

Básica

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

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

1996.

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

 

Complementar

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

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

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

Editora Saraiva, 2005.

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

2002.

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

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

9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
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Documento assinado eletronicamente por Cristiane Coppe de Oliveira,
Professor(a) do Magistério Superior, em 19/09/2020, às 00:30, 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 2268379 e o código CRC 07BABF48.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2268379
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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 Financeira

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: GMT044 Período/Série: 5° Turma: MI
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60 Prática: 00 Total: 60 Obrigatória:( ) Optativa:(x)

Professor(A): Edward Luís de Araújo Ano/Semestre:
2020/AARE - 
Segunda Etap
a

Observações: Nada Consta
 
2. EMENTA
            Aspectos introdutórios. Juros simples. Juros compostos. Sistema de
amortização. Inflação no contexto das operações financeiras.
3. JUSTIFICATIVA
          A disciplina apesar de ser optativa é importante para o futuro licenciado em
matemática que ministrará este conteúdo no nível do ensino médio e com os
conhecimentos adquiridos na disciplina terá uma visão mais aprofundada e
abrangente dos conceitos de matemática financeira, além disso, também é
igualmente importante para o futuro bacharel em matemática porque a disciplina
através da análise de investimentos e manipulações de fluxos de caixa pode propiciar
ao aluno a melhoria da capacidade de planejar gastos, poupar e gerir melhor as suas
próprias finanças, tornando-o um cidadão mais consciente e um multiplicador de um
conhecimento que pode fazer a diferença na vida de muitos outros cidadãos.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:

          Dar condições para o aluno formar e aplicar conceitos sobre o valor do dinheiro no tempo,
conhecendo com profundidade as metodologias de cálculos, utilizando-as como instrumentos de
apoio e de tomada de decisão em operações financeiras, fazendo uso da HP-12C ou do
Microsoft Excel.

Objetivos Específicos:
          Não constam na ficha de disciplina aprovada.

5. PROGRAMA
1. ASPECTOS INTRODUTÓRIOS
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1.1. A Matemática e as finanças.
1.2. O objeto de estudo da matemática financeira.
 
2. JUROS SIMPLES
2.1. Conceitos

1. Uso e definições.
2. Simbologia.

2.2. Cálculo de juro e do montante.
2.3. Taxas proporcionais e taxas equivalentes.
2.4. Taxa nominal e taxa efetiva.
2.5. Descontos.
2.6. Equivalência de capitais.
2.7. Aplicações práticas no mercado.
 
3. JUROS COMPOSTOS
3.1. Conceitos

1. Uso e definições.
2. Simbologia.

3.2. Cálculo de juro e do montante.
3.3. Taxas proporcionais e taxas equivalentes.
3.4. Taxa nominal e taxa efetiva.
3.5. Descontos.
3.6. Equivalência de capitais.
3.7. Séries de pagamentos.
3.8. Taxa interna de juros de um fluxo de caixa.
3.9. Manuseio de máquinas de calcular financeiras.
 
4. SISTEMAS DE AMORTIZAÇÃO
4.1. Sistema Francês.
4.2. Metodologia para determinação do saldo devedor.
4.3. Sistema Americano.
4.4. Sistema de Amortização Constante.
4.5. Tabela Price.
4.6. Planilhas: montagem e aplicabilidade.
 
5. INFLAÇÃO NO CONTEXTO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS
5.1. Noções de inflação.
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5.2. Reflexo no custo de uma operação financeira.
5.3. Indexadores.
6. METODOLOGIA
          A disciplina será desenvolvida de forma remota em 09 semanas letivas e será
organizada como segue:

A s atividades síncronas serão realizadas semanalmente as terças e
quintas-feiras das 16:00 às 17:40 e aos sábados das 13:10 às 15:40.
Nestas atividades serão realizadas videoconferências com o docente utilizando a
plataforma Microsoft Teams. Nas atividades síncronas serão ministradas aulas
expositivas do conteúdo utilizando apresentações de slides criados através do
Power Point que serão compartilhados com os alunos, os exemplos e exercícios
de fixação da teoria serão discutidos utilizando a Mesa Digitalizadora Wacon que
simula o quadro branco na tela do computador, que será compartilhado com os
alunos nas videoconferências, através do aplicativo whiteboard do Microsoft
Teams. Não se pode conceber que este conteúdo seja ministrado de maneira
meramente tradicional (o que a priori poderia ocorrer, mesmo no ensino
remoto), por isso serão ministradas algumas aulas que simulam aulas de
laboratório, onde os alunos terão a possibilidade de montar as planilhas
financeiras e utilizar as funções financeiras do Excel e o simulador da
calculadora HP12C, que são ferramentas básicas no aprendizado e na
manipulação dos conceitos de matemática financeiras. Para sanar dúvidas
referentes ao conteúdo ministrado na disciplina e até mesmo de possíveis pré-
requisitos haverá duas horas semanais de atendimento do professor aos
alunos, utilizando a plataforma Microsoft Teams, tal estratégia visa contribuir
não só para o aprendizado na disciplina, mas também para recuperar os alunos
que eventualmente não tiverem um bom desempenho ao longo da segunda
etapa do ensino remoto. A carga horária semanal de atividades síncronas será
de 7 horas-aula e a carga horária total prevista para as atividades síncronas é de
63 horas-aula. Apesar da aparente carga horária semanal elevada, vale lembrar
que a disciplina está sendo ofertada na metade da quantidade de semanas que
ela é ofertada normalmente e que tem um enfoque bastante prático, ou seja,
nas aulas são trabalhados muitos exemplos e exercícios.
A primeira aula virtual da disciplina no dia 22/10/2020, já será ministrada na
plataforma da tecnologia da informação Microsoft Teams, que pode ser
acessada através do sítio: https://docs.microsoft.com/en-
us/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/office-
365-education. Caso o aluno ainda não tenha cadastro deverá efetuar o seu
cadastro no office 365 para que possa utilizar a plataforma Microsoft Teams,
para isso o aluno deverá utilizar o seu e-mail institucional  Caso o aluno tenha
alguma dificuldade com o cadastro deverá enviar um e-mail para
edward@ufu.br, para que o professor possa orientá-lo e após o cadastro
efetuado com sucesso o aluno deve enviar um e-mail ao professor até o dia
20/10/2020, informando o seu e-mail institucional para que o professor possa
cadastrá-lo na equipe Matemática Financeira do Microsoft Teams em tempo hábil
para acompanhar a primeira aula da disciplina.
As atividades assíncronas que serão contabilizadas para o cumprimento total
da carga horária da disciplina corresponderão a 1 hora-aula semanal e 9 horas-
aula no final das 9 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
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docente todos sábados. É esperado que o aluno gaste no mínimo 50 minutos
na resolução destes exercícios. As atividades assíncronas semanais que serão
entregues pelos alunos deverão ser digitalizadas (scanner ou foto) e anexadas
ao chat do Microsoft Teams. Em alguma das 9 semanas será solicitado
excepcionalmente a entrega de 2 exercícios, para fins de pontuação na
disciplina.
Os materiais de apoio serão disponibilizados pelo docente remotamente e a
referência básica do curso pode ser encontrada, por exemplo, no sítio:
https://fliphtml5.com/zurzd/nmpp/basic.
As aulas síncronas não serão gravadas.

 
7. AVALIAÇÃO
          No primeiro dia de aula os alunos poderão optar democraticamente pela forma
como preferem ser avaliados na disciplina e deverão chegar a um consenso, uma
opção são as avaliações dissertativas, individuais e sem consulta (o texto dos
parágrafos seguintes contempla o modelo, sobretudo na parte que trata da entrega
da dissertação no final da avaliação), a segunda opção cuja descrição é bem simples
são as avaliações com questões de múltipla escolha, individuais e sem consulta,
neste caso o aluno poderá realizar a avaliação no Microsoft Teams ou no Moodle e o
próprio sistema fará a correção da prova, mas vale lembrar que  2 questões
marcadas com alternativa incorreta anulará a pontuação de uma questão marcada
com alternativa correta, ou seja, duas questões incorretas anulará a
pontuação de uma questão correta.
              Serão aplicadas duas avaliações dissertativas, individual e sem consulta ao
longo do período especial, nas seguintes datas:

Primeira Avaliação – 21/11/2020,
Segunda Avaliação – 19/12/2020,

a estas avaliações serão atribuídas as notas P1e P2 respectivamente. As avaliações
serão realizadas em atividades síncronas. Nos dias das avaliações os alunos deverão
obrigatoriamente ativar a câmera (preferencialmente do notebook) e posicioná-la na
sua frente de modo que seja possível visualizar o rosto, as mãos, a folha de prova e
parte da mesa onde o aluno esteja resolvendo a prova. Para se alcançar a amplitude
de imagem descrita na oração anterior, recomenda-se que o aluno posicione o seu
notebook aproximadamente 1 metro a sua frente na mesa onde resolverá a prova.
            Já fica marcada também a data da seguinte prova:

Prova Substitutiva – 22/12/2020,

que também será utilizada durante uma atividade síncrona das 16:00 às 17:40.

            As duas 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, a
digitalização deverá ser feita através do celular e filmada através da câmera do
notebook. 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
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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 9 semanas letivas (toda sábado) 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. Excepcionalmente em uma das
semanas letivas o aluno deverá entregar dois exercícios.

             A Nota Parcial (NP) do aluno será calculada pela seguinte fórmula:

NP = 4,5*P1 + 4,5*P2 + 1,0*NE,

onde as notas das provas são pontuadas de 0 a 10 pontos com no máximo 3 casas decimais e
NE é a Nota do Exercícios, que se refere a soma das notas dos 10 exercícios entregues ao final
de cada semana letiva (cada exercício vale no máximo 1,0 ponto e em uma semana
excepcionalmente serão entregues dois exercícios).

            (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
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.

            (iii) 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] FARIA, R. G., Matemática Comercial e Financeira. 3ª Edição. São Paulo: McGraw Hill, 1983.

[2] PUCCINI, A. L., Matemática Financeira - Objetiva e Aplicada. 7ª Edição. São Paulo: Editora
Saraiva, 2006.

[3] PUCCINI, A. L., Matemática Financeira - Objetiva e Aplicada – Edição Compacta. 1ª edição.
São Paulo: Editora Saraiva, 2006.

Complementar

[4] BAUER, U. R., Matemática Financeira Fundamental. São Paulo: Atlas, 2003.

[5] BUENO, R. L. S.; RANGEL, A. S.; SANTOS, J. C. S. Matemática financeira moderna. São
Paulo: Cengage Learning, 2011.

[6] FONSECA, J. P., Matemática Financeira. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1983.
BIBLIOGRAFIA
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[7] PUCCINI, A. L., Matemática Financeira. São Paulo: Atlas, 2002.

[8] SOBRINHO, J. D. V., Matemática Financeira. São Paulo: Atlas, 2002.

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

Documento assinado eletronicamente por Edward Luis de Araujo,
Professor(a) do Magistério Superior, em 19/09/2020, às 15:23, 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 2268472 e o código CRC FD4955D3.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2268472
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Geometria Euclidiana Espacial

Unidade
Ofertante: ICENP

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

Teórica: 60 Prática: 00 Total: 60 Obrigatória:(X) Optativa:( )

Professor(a): Marcelo Gonçalves Oliveira Vieira Ano/Semestre:
2020 / Períod
o Letivo Especi
al - Etapa II

Observações: As atividades serão realizadas em 9 semanas e fazem parte do plano d
e AARE - Etapa II do Curso de Matemática do ICENP / UFU.

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

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

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

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

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

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

1. Atividades síncronas (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 plataforma similar em caso de problemas técnicos).

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;
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As tarefas serão compreendidas por consulta e estudo individual do
material didático-pedagógico (textos, vídeos, slides) disponibilizado,
seguido de resposta à questionário  ou à tarefa digital (ou
similar) sobre conteúdo do material disponibilizado;
Cada tarefa devidamente entregue corresponde a 225 minutos de
atividade assíncrona, totalizando 30 horas destinadas a tarefas remotas;
As tarefas remotas (e os materiais pedagógicos relativos a elas) serão
depositadas e acessadas na plataforma Microsoft Teams.

Avaliações remotas (provas e exame de recuperação) a serem
realizadas individualmente por cada aluno em data e tempo para realização pré-
fixados.

As provas serão disponibilizadas na plataforma Microsoft Teams.
Cada avaliação remota corresponde a 120 minutos, totalizando 6
horas destinadas a execução das avaliações;

 
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.
A seguir constam as informações relativas para realização das provas remotas,
exame de recuperação e tarefas remotas:

Provas remotas e exame de recuperação: 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 até 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 mais adiante; 
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 da plataforma Microsoft
Teams.

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
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material didático-pedagógico (textos, vídeos, slides) disponibilizado,
seguido de resposta à questionário  ou à tarefa digital (ou
similar) sobre conteúdo do material disponibilizado;
Cada tarefa estudada com questionário respondido corresponde a 225
minutos de atividade assíncrona e até 5 pontos na composição da nota
do aluno;
Tarefa remota não entregue implica em perda de 5 pontos;
As tarefas remotas (e os materiais pedagógicos relativos a elas) serão
depositadas e acessadas na plataforma Microsoft Teams.

Na primeira prova (P1) serão distribuídos 30 pontos, na segunda prova (P2) serão
distribuídos 30 pontos e nas tarefas remotas (T) serão distribuídos 40 pontos.
O termo “NP” indica a nota 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:
 

SEMANA ATIVIDADES PREVISTAS DATAS

1ª

Aula / Videoconferência 01 22/10/2020

Aula / Videoconferência 02 23/10/2020

Tarefa Remota 01 De 23/10/2020 a 29/10/2020

2ª

Aula / Videoconferência 03 29/10/2020

Aula / Videoconferência 04 30/10/2020

Tarefa Remota 02 De 30/10/2020 a 05/11/2020

3ª

Aula / Videoconferência 05 05/11/2020

Aula / Videoconferência 06 06/11/2020

Tarefa Remota 03 De 06/11/2020 a 12/11/2020

4ª

Aula / Videoconferência 07 12/11/2020

Aula / Videoconferência 08 13/11/2020

Tarefa Remota 04 De 13/11/2020 a 19/11/2020

5ª

Aula / Videoconferência 09 19/11/2020

Prova 01 19/11/2020 (após a aula 09)
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Tarefa Remota 05 De 19/11/2020 a 26/11/2020

6ª

Aula / Videoconferência 10 26/11/2020

Aula / Videoconferência 11 27/11/2020

Tarefa Remota 06 De 27/11/2020 a 03/12/2020

7ª

Aula / Videoconferência 12 03/12/2020

Aula / Videoconferência 13 04/12/2020

Tarefa Remota 07 De 04/12/2020 a 10/12/2020

8ª

Aula / Videoconferência 14 10/12/2020

Aula / Videoconferência 15 11/12/2020

Tarefa Remota 08 De 11/12/2020 a 17/12/2020

9ª
Prova 02 17/12/2020

Exame de Recuperação 18/12/2020

 
8. BIBLIOGRAFIA
Básica
[1] CARVALHO, P. C. P. Introdução à geometria espacial. Rio de Janeiro: SBM -
Coleção do Professor de Matemática, 2002.
[2] DOLCE, O. Fundamentos de matemática elementar - volume 10: geometria
espacial. 6. ed. São Paulo: Atual Editora, 2005.
[3] LIMA, E. L.; CARVALHO, P. C. P.; WAGNER, E. E; MORGADO, A. C. A matemática
do ensino médio – volume 2. 4. ed. Rio de Janeiro: SBM - Coleção do Professor de
Matemática, 2001.
Complementar
[4] HEATH, T. L. The thirteen books of Euclid's elements - volume 1 (books I
and II). 2. ed. New York: Dover Publications, 1956.
[5] HEATH, T. L. The thirteen books of Euclid's elements - volume 2 (Books
III-IX). 2. ed. New York: Dover Publications, 1956.
[6] HEATH, T. L. The thirteen books of Euclid's elements - volume 3 (Books
X-XIII). 2. ed. New York: Dover Publications, 1956.
[7] JACOBS, H. Geometry. W. H. Freeman, 1974.
[8] LIMA, E. L. Medida e forma em geometria. Rio de Janeiro: SBM - Coleção do
Professor de Matemática, 1991.
 
9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: Matemática

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Gonçalves Oliveira
Vieira, Professor(a) do Magistério Superior, em 20/09/2020, às 19:15,
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
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verificador 2268453 e o código CRC 38FE26D3.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2268453
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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 II

Unidade
Ofertante: ICENP

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

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

etapa 2

Observações:
Atividades realizadas conforme rege o plano AARE aprovado pela resoluç
ão
CONGRAD 07/2020.

 
2. EMENTA
Programação Estruturada. Ponteiros. Recursividade. Listas.Sistemas
Monoprocessados e Multiprocessados.
3. JUSTIFICATIVA
O disciplina visa dar um conhecimento fundamental da programação computacional
visando esclarecer o conteúdo matemático por trás da computação. Conceitos como
algoritmo, lógica computacional e de programação bem como uma linguagem de
programação na prática serão estudados. A habilidade do questionamento  e a lógica
quando exploradas na prática permitem o profissional ter maior certeza de que o
produto desenvolvido está bem fundamentado e confiável. Esta é uma continuidade
da disciplina Matemática Computacional I, e por isso conceitos que foram
introduzidos naquela disciplina são mais profundamente explorados aqui.
4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Capacitar o discente para programar utilizando linguagem de programação.
Objetivos Específicos:
- Permitir ao discente utilizar as linguagens de programação para resolver problemas
de sua área de atuação.
- Permitir ao discente empregar o conhecimento adquirido para programar em
outras linguagens de programação que  possua estrutura similar à Fortran ou C++.

5. PROGRAMA
1. PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA EM LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

Plano de Ensino Matemática Computacional II (2268815)         SEI 23117.040274/2020-81 / pg. 27



1.1. Construções de algoritmos e sua implementação.
1.2. Tipos de dados e formas de organização: vetores, matrizes e registros.
1.3. Mecanismos de passagem de parâmetros.
1.4. Manipulação de strings.
1.5. Métodos de ordenação.
1.6. Alocação de memória.
2. PONTEIROS: Conceitos básicos e formas de manipulação.
3. RECURSIVIDADE: Funções recursivas.
4. LISTAS
4.1. Conceitos básicos.
4.2. Lista estática sequencial: operações e algoritmos de busca.
5. NOÇÕES BÁSICAS SOBRE SISTEMAS MONOPROCESSADOS E
MULTIPROCESSADOS
5.1. Arquitetura dos sistemas operacionais: software, shell, kernel e utilitários.
5.2. Noções de redes de computadores: classificação das redes, modelo OSI e
TCP/IPe protocolos de redes.
6. METODOLOGIA
O conteúdo programático será composto pelos módulos I,II e III como segue. O
módulo I compreenderá os Itens: PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA EM LINGUAGEM
DE PROGRAMAÇÃO E PONTEIROS. O módulo II compreenderá os itens:
RECURSIVIDADE E  LISTAS. Por fim o módulo III compreenderá o item: NOÇÕES
BÁSICAS SOBRE SISTEMAS MONOPROCESSADOS E MULTIPROCESSADOS.
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 em extensão .pdf, informacional para
acompanhamento do conteúdo em cada módulo acima citado.  
As atividades serão realizadas em ambiente virtual Moodle e compostas 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:
22/10 - Motivação, critérios de avaliação e apresentação da disciplina e da plataforma
virtual.
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27/10; 29/10; 03/11 e 05/11 - Discussão do módulo I, sanando dúvidas  e preparação
para avaliação no dia 10/11.
12,11; 17/11; 19/11 e 24/11 - Discussão do módulo II, sanando dúvidas  e
preparação para avaliação no dia 26/11. 
01/12; 03/12; 08/12 e 10/12 - Discussão do módulo III, sanando dúvidas  e
preparação para avaliação no dia 15/12. 
17/12 - Aula para revisão do conteúdo para avaliação recuperatória no dia 22/12.
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 até 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
Básica

   [1] FARRIER, H. et al. Fortran estruturado. Rio de Janeiro: LTC, 1992.

   [2] SCHILDT, H. C completo e total. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 1997.

   [3] GUIMARÃES, A. M.; LAGES, N. A. C. Introdução à ciência da computação. Riode Janeiro:
LTC, 1984.

  Complementar

[4] NORTON, P. Introdução à informática. São Paulo: Makron Books, 1997.
[5] FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPOCHER, H. F.  Lógica de programação:
aconstrução de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo: Prentice
Hall,2005.
[6] GUIMARÃES, A. M.; LAGES, N. A. C. Algoritmos e estrutura de dados. Rio
deJaneiro: LTC, 1994.
[7] HANSELMAN, D. C.; LITTLEFIELD, B. C. Matlab 6 curso completo. São
Paulo:Prentice Hall, 2002.
[8] MOLER, CLEVE B. Numerical computing with Matlab, Philadelphia: Societyfor
Industrial and Applied Mathemathics, 2004.
 
9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: Bacharelado em Matemática

Documento assinado eletronicamente por Homero Ghioti da Silva,
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Professor(a) do Magistério Superior, em 21/09/2020, às 10:23, 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 2268815 e o código CRC A6FE4582.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2268815
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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:  

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

PRÉ-REQUISITOS: Cálculo Diferencial e Integral III

 
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.
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.   
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5. PROGRAMA

1. ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

   1.1. Organização e apresentação de dados estatísticos. 

   1.2. Conceitos básicos da estatística.  

      1.2.1. Distribuição de frequências 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. 
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      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 

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 30 horas, realizadas  

1. terça-feira das 15h00 às 16h40 e  

1. quinta-feira das 15h00 às 16h40, 

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; 

2. 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: 
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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
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. 
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[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: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Eliane Maria Brandemarte
Moreira, Professor(a) do Magistério Superior, em 21/09/2020, às 03:39,
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 2268832 e o código CRC 2BFC7C02.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2268832
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Álgebra Linear I

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: GMT008 Período/Série: 2º Turma: MN
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60 Prática: 0 Total: 60 Obrigatória:(x) Optativa:( )
Professor(A): Wallisom da Silva Rosa Ano/Semestre: 2020/02 - AA

RE - Etapa II
Observações:  
 
2. EMENTA
Matrizes. Espaços vetoriais. Transformações lineares. 
3. JUSTIFICATIVA

A disciplina estabelece uma nova abordagem dos problemas vetoriais, agora sob um ponto de
vista menos geométrico e mais algébrico. 

Ao final da disciplina o estudante entenderá o conceito Espaço Vetorial, operações básicas com
vetores e funções entre espaços vetoriais (Transformações Lineares), bem como
suas propriedades. 

As aplicações da Álgebra Linear aparecerão naturalmente já que a maior parte delas só serão
trabalhadas em períodos posteriores. As mais simples já serão vistas imediatamente na
disciplina, como a resolução de Sistemas de Equações Lineares e uma breve introdução à
Diagonalização de Operadores Lineares. 

Esta disciplina constitui-se uma ferramenta imprescindível no estudo de outras disciplinas da
Matemática tais como Análise II, Geometria Diferencial, Equações Diferenciais Ordinárias e
Álgebra Linear II. 

4. OBJETIVO
Objetivo Geral:
Apresentar conteúdos ao estudante de forma que ele adquira experiência no cálculo com
matrizes e na resolução de sistemas, e ao final da disciplina seja capaz de identificar e
aplicar conceitos envolvendo linearidade na resolução de problemas de natureza tanto
abstrata quanto prática.
Objetivos Específicos:
Aprender a resolver e discutir sistemas lineares tanto com técnicas de escalonamento
quanto com outras técnicas que utilizam determinantes. Desenvolver a teoria dos Espaços
Vetoriais e das Transformações Lineares. Aplicar o conceito de Diagonalização de
Operadores Lineares. 
5. PROGRAMA

1. MATRIZES REAIS 

1. Escalonamento. 

2. Matrizes elementares: inversão de matrizes. 

3. Determinantes: definição; Regra de Laplace. 

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

 

2. ESPAÇOS VETORIAIS 

1. Definição e propriedades. 

2. Subespaços vetoriais: soma e interseção; subespaços gerados. 

3. Base e dimensão. 

4. Coordenadas e mudança de base. 

5. Algoritmo relacionando linha equivalência de matrizes e operações algébricas em
subespaços.    

 

3. TRANSFORMAÇÕES LINEARES 

 

1. Definição e propriedades de transformações lineares. 

2. Núcleo e imagem de uma transformação linear. 

3. Isomorfismo e automorfismo. 

4. O espaço vetorial das transformações lineares. 

5. A matriz de uma transformação linear. 

6. Espaço dual. 

7. Semelhança e diagonalização de matrizes.  

8. Autovalor e autovetor. 

9. Polinômio característico: diagonalização de operadores.

6. METODOLOGIA

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: 21:00 às 22:00, e quartas: 19:00 às
20:00); 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
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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 introdução da disciplina
referente à Resolução de Sistemas Lineares, Matrizes e Determinantes e a parte de
aplicação: Diagonalização de Operadores Lineares.

Álgebra Linear - AARE 

Cronograma do Curso 

26/out Espaços Vetoriais. 2.1. Introdução. 2.2. Espaços Vetoriais. 
28/out 2.3. Primeiras propriedades de um espaço vetorial. 
04/nov 2.4. Subespaços vetoriais. 2.5. Somas de subespaços.
09/nov 2.6. Combinações lineares. 2.7. Espaços vetoriais finitamente gerados.
11/nov 1ª AVALIAÇÃO
16/nov Base e Dimensão. 3.1. Dependência linear. 
18/nov 3.2. Propriedades da dependência linear. 3.3. Base de um espaço vetorial finitamente gerado.
23/nov 3.4. Dimensão. 3.5. Processo prático para determinar uma base de um subespaço de Rn.
25/nov 3.6. Dimensão da soma de dois subespaços. 
30/nov 2ª AVALIAÇÃO
02/dez Transformações Lineares. 4.1. Noções sobre aplicações. 4.2. Transformações Lineares.
07/dez 4.3. Núcleo e Imagem. 4.4. Isomorfismos e Automorfismos.
09/dez Matriz de uma transformação linear. 5.1. Operações com transformações lineares.
14/dez 5.2. Matriz de uma transformação linear. 5.3. Matriz da transformação composta.
16/dez 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. 

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] BOLDRINI, J. L. et al. Álgebra Linear. São Paulo: Harbra, 1986. 

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

[3] CALLIOLI, C. A. et al. Álgebra Linear e suas Aplicações. São Paulo: Atual Ltda, 1990.  

Complementar

[4] LIMA, E. L. Geometria Analítica e Álgebra Linear. Rio de Janeiro: SBM – Coleção Matemática
Universitária, 2005.

[5] LIMA, E. L., Álgebra Linear, Rio de Janeiro: SBM - Coleção Matemática Universitária, 2004. 

[6] POOLE, D. Álgebra Linear. São Paulo: Thomson Pioneira, 2003. 

[7] ANTON, H.A., Álgebra Linear com Aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

[8] COELHO, F.U., LOURENÇO, M.L., Um Curso de Álgebra Linear, São Paulo:
Editora USP, 2007. 

[9] SANTOS, R. J., Álgebra Linear e Aplicações. Belo Horizonte: Imprensa Universitária da UFMG,
2018.

*a referência [9] é digital e pode ser acessada livremente na página do
autor: https://www.dropbox.com/s/g0oiimnfeicnefl/gaalt2.pdf?dl=0 

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

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2280491
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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 à Programação Linear

Unidade
Ofertante: ICENP

Código: GMT090 Período/Série: 4 Turma: MI/MN
Carga Horária: Natureza:

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

Professor(A): Milena Almeida Leite Brandão Ano/Semestre:
2020 / Períod
o Letivo Especi
al - Etapa II

Observações: As atividades serão realizadas em 9 semanas e fazem parte do plano d
e AARE - Etapa II do Curso de Matemática do ICENP / UFU.

 
2. EMENTA

Modelos de problemas de programação linear. Programação linear: introdução. Método
Simplex. Dualidade e sensibilidade.

3. JUSTIFICATIVA

Nos últimos anos, com o avanço das técnicas computacionais, tornou-se cada vez mais útil a
modelagem de uma importante classe de problemas reais como problemas de programação
linear. Um matemático deve ser capaz de solucionar este tipo de problema e entender a
fundamentação teórica dos métodos utilizados.

4. OBJETIVO
Objetivo Geral:

Modelagem dos problemas de programação linear e utilização do método Simplex para a
resolução de problemas de programação linear.

Objetivos Específicos:

- Identificar os diferentes tipos de problemas de programação linear e as técnicas utilizadas para
resolvê- los.

- Modelar os problemas de programação linear, isto é, identificar a função objetivo, as variáveis
de projeto e as restrições.

- Com auxilio computacional, fazer simulações numéricas e analisar os resultados obtidos.

Plano de Ensino Introdução à Programação Linear (2283021)         SEI 23117.040274/2020-81 / pg. 38



5. PROGRAMA
1. MODELOS DE PROBLEMAS PROGRAMAÇÃO LINEAR
1.1. Introdução (P.P.L.).
1.2. Exemplos clássicos de modelagem: problema da dieta; problema de alocação de
recursos; problema de transporte, etc.
 
2. PROGRAMAÇÃO LINEAR: INTRODUÇÃO
2.1. Resolução gráfica de um P.P.L.
2.2. Forma padrão de um P.P.L.
2.3. Soluções básicas viáveis - pontos extremos.
2.4. P.P.L. na forma básica.
 
3. MÉTODO SIMPLEX
3.1. Fundamentos teóricos do Simplex.
3.2. Quadro ou tableau do Simplex.
3.3. Interpretação geométrica do Simplex.
3.4. Método das Duas Fases.
 
4. DUALIDADE E SENSIBILIDADE
4.1. Formulação do dual.
4.2. Obtenção da solução dual pelo Quadro Simplex.
4.3. Relação entre as soluções do par dual-primal.
4.4. Interpretação econômica do dual.
4.5. Análise de sensibilidade.
6. METODOLOGIA

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

1. Atividades síncronas (25h30min) compostas por:

17 Aulas expositivas em sistema de videoconferência. São 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:

03 provas individuais, com data e tempo para realização pré-fixados e conforme
cronograma de avaliação proposta logo abaixo, com carga horária total de 7h30m, sendo
2h30m a duração para resolução de cada prova.
01 exame de recuperação com 2h30m de duração.
04 tarefas individuais disponibilizadas na plataforma de ensino sobre o conteúdo do material
didático-pedagógico (textos, vídeos, slides). As tarefas serão compreendidas por resolução
de exercícios e os discentes deverão encaminhar as soluções para o docente via formulários
do Forms Microsoft. Cada tarefa estudada com soluções enviadas ao docente corresponde
a 120 minutos de atividade. Assim, as tarefas correspondem à 8 horas de carga horária.       
 
Consulta e estudo do material didático-pedagógico (textos, vídeos, slides), disponibilizados
na plataforma de ensino e no canal do YouTube, com carga horária total de 16h30min.

7. AVALIAÇÃO

A avaliação será feita por intermédio de três (03) provas e quatro (04) tarefas remotas
disponibilizadas pelo docente  e apresentação de um (01) seminário. Posteriormente a data de
realização destas avaliações será oferecido um (01) exame de recuperação.

Cada uma das três provas valerá 25 pontos, cada uma das quatro tarefas valerá 4 pontos e o
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seminário valerá 9 pontos.

As avaliações serão realizadas pelo discente remotamente nos horários e datas previstas no
cronograma.

Cada prova e cada tarefa (incluindo o exame de recuperação) será composta por questões
objetivas abertas e/ou fechadas disponibilizadas na plataforma do Microsoft Teams. As datas e
horários das provas ocasionalmente poderão ser alterados levando em consideração os
interesses dos discentes.

Se a nota final do aluno for maior ou igual a 60 o aluno estará aprovado. Se a nota final for menor
que 60 o aluno poderá fazer um exame final, no valor de 100 pontos, o qual versará sobre toda a
matéria do semestre, e neste caso, o aluno será aprovado se alcançar aproveitamento maior ou
igual a 60% no exame final, sendo que a nota final nesse caso é igual a 60 pontos. 

8. BIBLIOGRAFIA

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

• ARENALES, M., ARMENTANO, V., MORABITO, R. E YANASSE, H., Pesquisa Operacional. Rio
de Janeiro: Editora Campus, 2006.

• GOLDBARG, M. C. E LUNA, H. P. L., Otimização Combinatória e Programação Linear: Modelos
e Algoritmos. 2a Edição. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2005.

• MACULAN, N. & FAMPA, M. H. C., Otimização Linear. 1a Edição. Brasília: Editora UNB,
2006.

• PRADO, D., Programação Linear - Volume 1. 4a Edição. Indg Tecnologia e Serviços Ltda, 2005.

Complementar

• BAZARAA, M. S. AND JARVIS, J. J., Linear Programming and Network Flows. John Wiley and
Sons, Inc., 1977.

• GRACE, A., Optimization Toolbox For use with Matlab. The Math Works Inc., Natick, 1992.

• LUENBERGER, D. G., Linear and Nonlinear Programming. Addison-Wesley, 1973.

• BREGALDA, P. F., Introdução à programação linear. Campus, 3. ed., 1948.

• PUCCINI, A. L., Introdução à programação linear. LTC, 1942.

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 28/09/2020, às 17:18, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2283021 e o código CRC 3BD7C463.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2283021
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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 - 
  

PARECER Nº 2/2020/ICENP
PROCESSO Nº 23117.040274/2020-81

INTERESSADO(S):
COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA -

PONTAL, DIRETORIA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E
NATURAIS DO PONTAL

ASSUNTO: PARECER NDE REFERENTE AO PLANO AARE 2020 SEGUNDA
ETAPA

 

OFÍCIO Nº
4/2020/COLCOMAT/COMAT/DIRICENP/ICENP-
UFU

 
RESOLUÇÃO N. 07/2020 DO CONSELHO DE
GRADUAÇÃO
  

Senhora Diretora do ICENP e Senhor Coordenador do curso de Matemática do
ICENP.
Após discussões realizadas remotamente no grupo de professores do
curso de matemática entre os membros do NDE e demais professores do
curso de matemática, o NDE se manifesta favoravelmente ao que consta
no OFÍCIO Nº 4/2020/COLCOMAT/COMAT/DIRICENP/ICENP-UFU.

 
À consideração superior.
 

João Carlos Moreira
Presidente do NDE/Professor Associado

Documento assinado eletronicamente por João Carlos Moreira, Professor(a)
do Magistério Superior, em 25/09/2020, às 18:14, 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 2282862 e o código CRC 8129BEAF.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2282862
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal

Diretoria do Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Coordenação do Curso de Graduação em Matemática - Pontal

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

  

OFÍCIO Nº 4/2020/COLCOMAT/COMAT/DIRICENP/ICENP-UFU

Uberlândia, 21 de setembro de 2020.
Aos (Às):
Diretoria do Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Secretaria da Diretoria do Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
  
Assunto: Ofertas de Componentes Curriculares das AARE.
 

A partir das instruções gerais para a elaboração de um Plano de Oferta, contidas na resolução
07/2020 do CONGRAD, o Colegiado do Curso de Graduação em Licenciatura e Bacharelado de
Matemática  encaminha  as seguintes orientações para o oferecimento de AARE:

1. O curso oferecerá as seguintes disciplinas curriculares:
Disciplinas da Segunda Etapa das AARE

Disciplina Código Horário Professor
Período

Bacharelado
Período
Licenciatura

Quantidade
de
semanas

Vagas

Laboratório de Matemática GMT085 Sex 19h00 às 20h40 Rogério Fernando Pires
Não é
disciplina do
Bacharelado

9º 9 40

Matemática Computacional II ICENP39044

Ter 16h00 às 17h40 

e

Qui 16h00 às 17h40

Homero Ghioti da Silva 2º
Não é
disciplina
da
licenciatura

9 20

Geometria Euclidiana Plana ICENP33202

Ter às 14h00 às15h40 

e

Qui 14h00 às 15h40

Marcelo Gonçalves
Oliveira Vieira 2º 2º 9 40

Trabalho de conclusão de curso GMT100 Ter 19:00 às 20:40 Cristiane Coppe de
Oliveira 7º 9º 9 40

Geometria Euclidiana Espacial GMT074

Qui  16h00 às 17h40 

e 

 Sex 16h00 às 17h40

Marcelo Gonçalves
Oliveira Vieira 3º 3º 9 40

Probabilidade e Estatística GMT080

Ter 15h00 às 16h40

e

Qui 15h00 às  16h40

Eliane Maria
Brandemarte Moreira 4º 6º 9 40

Matemática Financeira GMT044

 Qui 16:00 às 17:40

e Edward Luís de Araújo 5º 5º 9 20
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 Sáb  13:10 às 15:40.

Álgebra Linear II GMT092

 Ter 14h00 às 15h40

e

Qui 14h00 às 15h40

 Patrícia Borges dos
Santos 6º Optativa 9 20

Álgebra Linear I GMT008

Seg 20h50 à 22:30 

e

Qua 19h00 à  20h00

Wallisom da Silva Rosa  2º 3º 9 20

Introdução à Análise Funcional GMT046

Ter 10h00 à 11h40

e

Qui 10:00 à 11h40

Alisson Rafael Aguiar
Barbosa op op 9 20

 Física Geral I GMT071  Cristiano de Siqueira
Esteves 3º 3º 9 40

Introdução à Programação Linear GMT090

 Ter 19h00 à 20h30

e

Qui 19:00 à 20:30

Milena Almeida Leite
Brandão 4º op 9 20

2. O curso de matemática não oferecerá componentes curriculares relativas a atividades de 
extensão ou complementares.

3. Cabe aos professores elegerem que plataformas ou softwares usarão no oferecimento das
AARE. No entanto, recomenda-se que se sigam as instruções contidas  no Ofício nº
113/2020/CTI/REITO-UFU. Nesse sentido, as plataformas que devem ser privilegiadas são:

-Google Meets; Google Classroom; Moodle; Zoom; Office 365 educação Microsoft; Mconf.

4. O docente deve comunicar os estudantes as plataformas/softwares usados para as
disciplinas/atividades remotas.

5. As AARE/disciplinas devem se constituir de atividades síncronas e assíncronas. Cabe ao
docente decidir a carga horária e frequências das atividades síncronas. No entanto, tendo
em vista a novidade dessa forma de oferecimento de disciplina, recomenda-se uma
periodicidade razoável para que os estudantes acompanhem os cursos e possam ter um
canal de comunicação síncrona com o docente, para tirar dúvidas e debater o conteúdo de
forma mais ágil. A forma das atividades síncronas  e assíncronas fica a cargo do docente.

6. Disciplinas com atividades síncronas deverão ter o horário e turno das atividades
cadastradas no sistema acadêmico e informados no Atestado de Matrícula do Discente,
sem que haja sobreposição de horários com outras disciplinas obrigatórias do mesmo
período do Curso e respeitando o turno do Curso de Graduação.

7. . O docente não é obrigado a gravar as atividades síncronas. No entanto, recomenda-se que
avise os estudantes se irá ou não oferecer essa gravação. Caso opte pela gravação das
atividades síncronas, o armazenamento e segurança de dados é de responsabilidade do
docente.

8. A forma e quantidade de avaliação fica sob a responsabilidade do docente. No entanto,
recomenda-se pelo menos duas oportunidades de avaliação durante cada etapa. Cabe
ressaltar, que é imprescindível a discussão com os estudantes para o esclarecimento de
datas, formas e quantidades de avaliação de aluno já no início do curso, para garantir a
tranquilidade do processo pedagógico.

9. Como se trata de uma nova forma de oferecimento de disciplina, tanto para docentes quanto
discentes, cabe ao professor decidir o número de  vagas em cada turma. Os critérios de
preenchimento das vagas serão os dispostos no art. 116 das Normas Gerais da Graduação.

10. A possibilidade de quebra de pré-requisitos para a matrícula em alguma disciplina AARE
será decidida pelo Colegiado de Curso.

11. Cabe ao professor elaborar um plano de ensino segundo os termos do Capítulo III da
resolução 07/2020 do CONGRAD. Para facilitar a consulta de docentes e discentes,
reproduzimos abaixo as instruções contidas na referida resolução:
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O Plano de Ensino de disciplinas ofertadas no âmbito das AARE deve ser preenchido de
acordo com o prescrito na Resolução nº 30/2011, do Conselho de Graduação e com os
seguintes acréscimos:

I - na Metodologia:

a) carga-horária de atividades síncronas com o horário previsto das atividades, seguindo as
orientações do Plano de Oferta das AARE, conforme o disposto no inciso III, § 1º, do art. 6º,
e a identificação da Plataforma de TI e softwares que serão utilizados;

b) carga-horária de atividades assíncronas, seguindo as orientações do Plano de Oferta das
AARE, conforme o disposto no inciso III, § 1º, do art. 6º, com a identificação da Plataforma
de TI, softwares que serão utilizados e o endereço web onde os arquivos estarão
disponíveis;

c) carga-horária das demais atividades que será cumprida pelos discentes como atividades
letivas da respectiva disciplina;

d) se houver carga-horária prática, a descrição detalhada de como ela será realizada e de
quais recursos os discentes deverão dispor; e

e) como e onde os discentes terão acesso às referências bibliográficas e a material de
apoio utilizados na disciplina, dando preferência a materiais que poderão ser acessados
remotamente pelos discentes; e

 II - na Avaliação:

a) datas, horários, critérios para a realização e correção das atividades avaliativas e
validação da assiduidade dos discentes, respeitado o disposto no art. 6º desta Resolução; e

b) especificação das formas previstas para o envio pelos discentes, por meio eletrônico, de
atividades avaliativas ou outras produções, que deverão ocorrer nos prazos estipulados pelo
período letivo em que a disciplina é cursada.

§ 2º Recomenda-se que o docente responsável pela disciplina determine a Plataforma de TI
e softwares de acordo com o Plano de Oferta das AARE do Curso, de modo a evitar
múltiplas plataformas a serem assimiladas pelo corpo discente.

§3 Em caso de dificuldades e/ou problemas técnicos com a Plataforma de TI ou software
disposto no Plano de Ensino, ou inadequação daqueles apontados no Plano de Oferta das
AARE, o docente poderá migrar as atividades da disciplina para outros recursos, desde que
em acordo com os discentes matriculados, cabendo-lhe comunicar à Coordenação do
Curso a justificativa fundamentada da migração e qual(is) o(s) novo(s) recurso(s) que
será(ão) utilizado(s).

§4  Uma versão preliminar do Plano de Ensino deverá ser disponibilizada na página web do
Curso, até a data de início da matrícula dos discentes, de modo que eles tenham a
possibilidade de analisar as condições em que a disciplina será oferecida e se conseguem
cursá-la com as condições oferecidas pela Instituição, cuja versão preliminar do Plano de
Ensino poderá ser discutida com os discentes matriculados na primeira semana do período
letivo especial em que a disciplina será lecionada, e a versão definitiva do Plano de Ensino
deverá ser encaminhada à Coordenação de Curso em até 10 dias após o início do período
letivo.

 §5.  Caberá aos docentes registrar o aproveitamento dos discentes no Portal Docente
conforme os prazos estabelecidos no Calendário anexo a esta Resolução.

§6. Os docentes deverão arquivar as atividades encaminhadas pelos discentes, juntamente
com a avaliação realizada de cada Componente Curricular, a fim de averiguação e
acompanhamento da Coordenação de Curso, caso necessário, por um prazo de 90 dias.

12.  Conforme o art.24 da  Resolução nº 7/2020 ,  a opção dos docentes e servidores técnico-
administrativos que atuam diretamente nas atividades de ensino no âmbito das AARE por
não participar dessas atividades não produzirá penalidade funcional ou administrativa em
seu desfavor por parte da Administração da UFU.

  
  

  
Atenciosamente,
 

                     ALISSON RAFAEL AGUIAR BARBOSA
COORDENADOR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA ICENP/UFU

       PORTARIA SEI RNº 456, DE 28 DE MAIO DE 2018

Documento assinado eletronicamente por Alisson Rafael Aguiar Barbosa,
Presidente, em 28/09/2020, às 16:43, 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 2271874 e o código CRC BFABF420.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23117.040274/2020-81 SEI nº 2271874

Ofício 4 (2271874)         SEI 23117.040274/2020-81 / pg. 45

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


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

Telefone: (34)3271-5248 - 
  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Componente
Curricular: Álgebra Linear II

Unidade
Ofertante: MATEMÁTICA

Código: GMT092 Período/Série: 5° PERÍODO Turma: MI/MN
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 90 Prática: 0 Total: 90 Obrigatória:(X) Optativa:( )
Professor(A): PATRICIA BORGES DOS SANTOS Ano/Semestre: 2020/ AARE - 

Etapa II

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

 
2. EMENTA
Espaços vetoriais sobre um corpo F. Diagonalização de operadores. Espaços com
produto interno. Formas Bilineares. Forma canônica de Jordan.
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
Apresentar conteúdos de forma que ao final da disciplina o estudante seja capaz de:
reconhecer um espaço vetorial sobre um corpo qualquer, decompor um operador
linear em uma soma de operadores lineares canônicos elementares, compreender e
manipular informações algébricas associadas a classes especiais de operadores
lineares definidos em espaços vetoriais reais ou complexos munidos de produto
interno.
5. PROGRAMA
1. ESPAÇOS VETORIAIS SOBRE UM CORPO F
2. DIAGONALIZAÇÃO DE OPERADORES
2.1. Autovalores e autovetores.
2.2. Polinômios característico e minimal.
2.3. Teorema de Cayley-Hamilton.
2.4. Diagonalização de operadores.
3. ESPAÇOS COM PRODUTO INTERNO
3.1. Produtos internos: definição; norma; ortogonalidade.
3.2. Complemento ortogonal de um subespaço.
3.3. Projeção ortogonal.
3.4. Adjunto de uma aplicação linear.
3.5. Algumas classes especiais de operadores lineares.
4. FORMAS BILINEARES
4.1. Definições e representação matricial.
4.2. Formas bilineares simétricas e anti–simétricas.
4.3. Formas quadráticas.
5. FORMA CANÔNICA DE JORDAN
5.1. Soma e soma direta de subespaços.
5.2. Subespaços invariantes.
5.3. Decomposição em somas diretas invariantes.
5.4. Teorema da Decomposição Primária.
5.5. Operadores nilpotentes.
5.6. Forma canônica de Jordan.
 
6. METODOLOGIA
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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

22/10/2020
a
28/10/2020

Espaços vetoriais sobre um corpo F. Fórum de dúvidas 01, videoaulas, leituras e atividade
avaliativa 01. Pontuação: 10 pontos.

29/10/2020
a
04/11/2020

 Autovalores e autovetores.
 Polinômios característico e minimal.

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

05/11/2020
a
11/11/2020

Teorema de Cayley-Hamilton.
Diagonalização de operadores.

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

12/11/2020
a
18/11/2020

 Produtos internos: definição; norma; ortogonalidade.
 Complemento ortogonal de um subespaço.

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

19/11/2020
a
25/11/2020

Projeção ortogonal.
 Adjunto de uma aplicação linear.
 Algumas classes especiais de operadores
lineares.

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

26/11/2020
a
02/12/2020

Definições e representação matricial.
 Formas bilineares simétricas e anti–simétricas.
 Formas quadráticas.

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

03/12/2020
a
09/12/2020

Soma e soma direta de subespaços.
 Subespaços invariantes.

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

10/12/2020
a
16/12/2020

 Decomposição em somas diretas invariantes.
Teorema da Decomposição Primária.

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

17/12/2020
a
22/12/2020

Operadores nilpotentes.
Forma canônica de Jordan.

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 72 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

As atividades avaliativas serão postadas toda as quartas-feiras 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
[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.
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[8] VILANOVA, C. Elementos da teoria dos grupos e da teoria dos anéis. Rio de
Janeiro: IMPA, 1972.
9. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Patricia Borges dos Santos,
Professor(a) do Magistério Superior, em 09/10/2020, às 14:54, 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 2313711 e o código CRC D8752E03.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2313711
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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: Introdução à Análise Funcional

Unidade
Ofertante: Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal

Código: GMT046 Período/Série: 8º-Optativa I. Turma: MI
Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60 Prática: 00 Total: 60 Obrigatória:( ) Optativa:(X)

Professor(A): Alisson Rafael Aguiar Barbosa Ano/Semestre:
2020/Período 
Letivo Especial
- Etapa II

Observações:
PRÉ-REQUISITOS: ÁLGEBRA LINEAR I. As atividades serão realizadas em 
9 semanas e fazem parte do plano de AARE-Etapa II do Curso de Matem
ática do ICENP/UFU.

 
2. EMENTA
Espaços Métricos, Normados, de Banach, de Hilbert e Teoremas fundamentais para
Espaços Normados e Espaços de Banach.
3. JUSTIFICATIVA

 A disciplina justifica-se devido à importância de familiarizar o aluno de matemática com os
conceitos básicos e alguns resultados importantes da análise funcional.

 

4. OBJETIVO
Objetivo Geral:

Introduzir o aluno às técnicas da análise funcional.

Objetivos Específicos:

Apresentar conteúdos de forma que ao final da disciplina o estudante seja capaz reconhecer as
estruturas dos espaços métricos completos, Espaços de Banach e Hilbert. além desses espaços,
é importante que o aluno seja capaz de entender e reconhecer operadores abertos fechados.

5. PROGRAMA

5.1. ESPAÇOS MÉTRICOS

 

5.1.1. Espaços Métricos.

5.1.2. Exemplos de espaços métricos.

5.1.3. Conjuntos abertos, fechados, vizinhanças.

5.1.4. Convergência, sequência de Cauchy, completude.

5.1.5. Exemplos. Provas de completudes.

5.1.6. Espaços métricos completos.

 

5.2. ESPAÇOS NORMADOS. ESPAÇOS DE BANACH

 

5.2.1. Espaço normado. Espaço de Banach.

5.2.2. Propriedades de espaços normados.

5.2.3. Operadores Lineares.

5.2.4. Operadores Lineares Limitados e Contínuos.

5.2.5. Funcionais lineares.

Plano de Ensino Introdução a Análise Funcional (2315076)         SEI 23117.040274/2020-81 / pg. 49

http://www.facip.ufu.br/sites/facip.ufu.br/files/Anexos/Bookpage/OP - Introdu��o � An�lise Funcional.pdf


5.2.6. Espaços Normados de Operadores. Espaço Dual.

 

5.3. ESPAÇOS DE HILBERT

 

5.3.1. Espaços com produto interno. Espaços de Hilbert.

5.3.2. Propriedades de espaços com produto interno.

5.3.3. Complemento ortogonal e soma direta.

5.3.4. Conjuntos ortonormais e sequências.

5.3.5. Representação de funcionais em espaços de Hilbert.

5.3.6. Operador Hilbert-adjunto.

 

5.4. TEOREMAS FUNDAMENTAIS PARA ESPAÇOS NORMADOS E ESPAÇOS DE

BANACH

 

5.4.1. Lema de Zorn

5.4.2. Teorema de Hahn-Banach e aplicações.

5.4.3. Operador adjunto.

5.4.4. Espaços Reflexivos.

5.4.5. Teorema da aplicação aberta.

5.4.6. Operadores Lineares fechados. Teorema do gráfico fechado.

 

6. METODOLOGIA
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  
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
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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

emanas  Atividades Previstas Datas
1º 1ª - Aula por videoconferência 22/10/2020
1º 2º Aula por videoconferência 23/10/2020
1º 01-Tarefa Remota 22/10/202  a 26/10
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2º 3ª- Aula por videoconferência 27/10/2020
2º 4º-Aula por videoconferência 29/10/2020
2º 02-Tarefa Remota 26/10/2020 a 02/11/2020
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3º 3ª -Aula por videoconferência. 03/11/2020
3º 4ª - Aula por videoconferência 05/11/2020
3º 04-Tarefa Remota 02/11/2020 a  09/11/2020
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4º 5ª - Aula por videoconferência 10/11/2020
4º 6ª - Aula por videoconferência 12/11/2020
4º 05-Tarefa Remota 09/11/2020 a 16/11/2020
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5º 7ª - Aula por videoconferência 17/11/2020
5º 8ª - Aula por videoconferência 19/11/2020
5º 06-Tarefa Remota 16//11/2020 a 23/11/2020
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6º 9ª - Aula por videoconferência 24/11/2020
6º 10ª - Aula por videoconferência 26/11/2020
6º 05-Tarefa Remota 23/11/2020 a  30/11/2020
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7º 11ª - Aula por videoconferência 01/12/2020
7º 12ª - Aula por videoconferência 03/12/2020
7º 06-Tarefa Remota 30/11/2020 a 07/12/2020
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8º 13ª - Aula por videoconferência 08/12/2020
8º 14ª - Aula por videoconferência 14/12/2020
8º 07-Tarefa Remota 06/12/2020 a 14/12/2020
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9º 15ª - Aula por videoconferência 15/12/2020
9º 16ª - Aula por videoconferência. 16/12/2020
9º 08-Tarefa Remota 14/12/2020 a 19/12/2020

 
 
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.

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

Plano de Ensino Introdução a Análise Funcional (2315076)         SEI 23117.040274/2020-81 / pg. 51



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

Documento assinado eletronicamente por Alisson Rafael Aguiar Barbosa,
Presidente, em 12/10/2020, às 15:23, 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 2315076 e o código CRC 5348AD5C.

Referência: Processo nº 23117.040274/2020-81 SEI nº 2315076
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