Trabalho valendo até 0.5 na média.
Para os alunos da licenciatura:
Como discutido em sala você deve me entregar um trabalho de como deveria ser dado o conteúdo
abaixo para uma turma fictícia. Você deve utilizar o que você aprende no seu curso de licenciatura,
eu quero aprender técnicas …. Você deve mostra conhecimento sobre o assunto, é preciso mostrar
que você sabe o que está fazendo.
A avaliação:
•
•
•
•

A avaliação é subjetiva, então será levado em conta também a performance dos outros
alunos.
Eu quero ver que você entende do assunto, então você tem que explicar corretamente as
coisas.
Eu quero ver didática, técnicas, eu quero aprender com o seu trabalho.
Eu vou te perguntar sobre o trabalho (esse é um ponto importante, sua nota só será dada
depois que eu falar com você!!!)

Conteúdo:
•
•
•
•
•

Números complexos (as operações, identidades, etc)
Argumento e argumento principal de um número complexo
Raízes de um número complexo
Função exponencial e logarítma.
Não se limite. Escreva o que tiver vontade ...

Data de entrega: Até 24 de Novembro de 2015.
Meio de entrega: Ao contrário das listas, você poderá me entregar um pdf.
DICA IMPORTANTE: Se você está na dúvida de como está seu trabalho se está no caminho certo
entre em contato comigo. No entanto não me mande um email, o contato deve ser pessoal. Se você
vai a aula então não terá problema com isso.

Exame oral valendo até 0.5 na média.
Para os alunos que não são da licenciatura.
Como discutido em sala você irá fazer um exame oral comigo. Totalmente facultativo, ou seja faz se
quiser. Você não é penalizado de nenhuma forma se não quiser fazê-lo.
Matéria do exame oral: O conteúdo da primeira prova (A prova, listas de exercícios, conteúdo da
aula ….)
Como será marcado:
• Você não poderá marcar por email!
• Você deve entrar em contato comigo pessoalmente de 26 à 30 de Outubro (basicamente
basta ir a aula para marcar).
• Você deverá realizar o exame oral até o dia 25 de Novembro.
◦ Com a observação de que há uma quantidade limitade de alunos que posso atender ou
seja não pode ser todo mundo para o fim. Quem marcar mais cedo tem prioridade na
data ...

