
Turma Especial de MA111 (1S-2014)

Professor: Lucas Catão de Freitas Ferreira (email: lcff@ime.unicamp.br)
Sala do Professor: 339 do IMECC 

1- Ementa e Bibliografia: Exatamente as mesmas da disciplina regular MA111. Consulte 
o catálogo dos cursos de graduação ou a seguinte homepage: 
http://www.ime.unicamp.br/~ma111

OBS: Os exercícios sugeridos também são os mesmos da disciplina regular e podem ser 
encontrados na homepage acima.

2- Avaliação: 

2.1.- Serão realizadas três provas (P1,P2 e P3) com conteúdos seguindo a divisão de 
assuntos das três provas da disciplina regular. Para mais detalhes, veja o link 
http://www.ime.unicamp.br/ma111/calend%C3%A1rio. A média geral MG será calculada 
via a fórmula MG=(3P1+3P2+4P3)/10. Se MG>=5,0, então MG=NF, onde NF é a NOTA 
FINAL. Se 0,0<=MG < 2,0 então o aluno estará reprovado e NF=MG, não podendo o 
aluno fazer o exame final. Se 2,0<=MG < 5,0, o aluno poderá optar por fazer o exame final 
e então NF = (MG + EF)/2, onde EF é a nota do exame final. Se 2,0<=MG < 5 e o aluno 
optar por não fazer o exame, então NF=MG. O aluno será aprovado se NF>=5,0.

2.2.- O aluno PRECISA fazer inscricão na Secretaria de Graduação do Departamento de 
Matemática do IMECC até o dia 25/03/2014, indicando se vai fazer todas as provas no 
horário diurno (12:00-14:00) ou se vai fazer todas as provas no horário noturno (19:00-
21:00). O aluno que não fizer a inscrição não poderá fazer as provas. 

2.3.- O aluno que faltar alguma prova deverá entregar, no prazo de 7 (sete) dias corridos, 
comprovante justicando a falta (conforme regras da Unicamp) na Secretaria de Graduação 
do Departamento de Matemática do IMECC e comunicar o professor por correio eletrônico. 
Neste caso, a nota do exame final vai substituir a nota da prova perdida, funcionando assim 
como uma segunda chamada. A nota do exame final poderá substituir somente a nota de 
uma prova perdida, sendo as demais substituídas pelo valor 0,0 (zero) caso o aluno falte 
duas ou mais provas. 

3- Datas e Locais das Avaliações: As datas e locais das avaliações são os seguintes:

 P1: 11 de abril de 2014 (6a-feira), 12-14 (sala CB01), 19-21 (sala EM30 na FEM)
 P2: 23 de maio de 2014 (6a-feira), 12-14 (sala CB01), 19-21 (sala EM30 na FEM)
 P3: 01 de julho de 2014 (3a-feira), 12-14 (sala CB01), 19-21 (sala CB18 )
EF: 11 de julho de 2014 (6a-feira), 12-14 (sala CB01), 19-21 (sala EM20 na FEM)

OBS: FEM= Faculdade de Engenharia Mecânica

4- Apoio didático: Os alunos poderão entrar em contato  com PAD e PEDs das turmas 
regulares sobre a posibilidade de serem atendidos nos correspondentes horários de 
atendimento. Consulte a página: http://www.ime.unicamp.br/~ma111     
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