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

Teoria
As aulas teóricas serão realizadas na 2a e 4a-feira e serão presenciais em suas correspondentes salas
de aula. Estas aulas serão de caráter expositivo.

Prática
As aulas práticas (de exercícios e eventuais complementos teóricos) serão realizadas 
presencialmente na 5a-feira, em sua respectiva sala de aula, e lecionadas pelos participantes do 
programa PED. Serão feitos exercícios para melhor fixação da matéria. Caso haja necessidade 
poderá haver complementações teóricas para ajudar no desenvolvimento e progresso da disciplina.

Atendimento
Haverá uma grade de atendimento diurno e noturno a ser divulgado na página da disciplina
coordenada, por favor, veja o link  http://www2.ime.unicamp.br//~ma111/atendimento.html. Nesses 
horários o atendimento aos alunos será feito pelos PEDs. A parte desta grade, o docente também 
estará disponível para eventuais atendimentos aos alunos.

Avaliação
A avaliação será composta de três provas (P1, P2 e P3). Cada prova valerá 10 pontos. Os pesos 
serão 2.5 para a P1, 3.0 para a P2 e 3.5 para a P3. A nota de aproveitamento (NA) será a média 
ponderada das três provas. Em outras palavras, a nota de aproveitamento (NA) será calculada 
segundo a fórmula:

NA=(2.5 P1 +  3 P2 +  3.5 P3) / 9.

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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Outras informações
O curso é coordenado, todas as informações estão disponíveis em:
http://www.ime.unicamp.br/~ma111/


