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Ementa
Intervalos e desigualdades. Funções. Limites. Continuidade. Derivada e diferencial. Integral. 
Técnicas de integração.

Teoria
As aulas teóricas são realizadas na 2a. e 4a. e são aulas expositivas. As aulas serão presenciais. 
Porém, no início de semestre, devido às restrições de ocupação das salas, será adotado um esquema 
de aula invertida e rozídio em que cada turma terá apenas uma aula teórica presencial por semana. 

Prática
A aula de sexta-feira (ou quinta-feira) é prática e ministrada pelo(a) bolsista do PED. Nesta aula é 
feita uma rápida revisão da teoria, com apresentação de novos exemplos e resolução de exercícios. 

Atendimento
Por se tratar de um curso coordenado, o(a)s estudantes terão muitas opções de horários de 
atendimento extra-classe: todos os dias das 12h às 14h e das 18h às 19 h. Veja o quadro completo 
em http://www2.ime.unicamp.br//~ma111/atendimento.html
Além disso, será oferecido atendimento on-line nas quartas e quintas-feiras, das 13h às 14h e das 
18h às 19h. O(A)s estudantes também podem enviar suas dúvidas via formulário disponível na 
página do curso. 

Avaliação
A avaliação será composta de três provas (P1, P2 e P3) e de atividade extra (AE). Cada prova valerá
10 pontos. A atividade extra também valerá no total 10 pontos. Os pesos serão 0,25 para a primeira 
prova, 0,3 para a segunda prova, 0,35 para a terceira prova e 0,1 para a atividade extra. A nota de 
aproveitamento (NA) será a média ponderada das três provas e da atividade extra. Em outras 
palavras, a nota de aproveitamento (NA) será calculada segundo a fórmula:

NA=(2.5 P1 +  3 P2 +  3.5 P3 +  AE) / 10.

Para aprovação nesta disciplina o(a) estudante deverá obter nota de aproveitamento, NA, não 
inferior a 5, i.e.

5.0<=NA.

O(A) estudante com nota de aproveitamento, NA, menor que 5 e não inferior a 2.5, i.e.,

2.5 <= NA < 5.0,

deverá fazer o exame (E). Neste caso, a nota final será



NF = min{5, (NA +  2E) / 3}.

Caso contrário, a nota final será NF = NA.

Critério para aprovação
Nota
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