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Ementa
Matrizes e sistemas lineares.
Vetores e operações.
Bases e sistemas de coordenadas.
Distância, norma e ângulo.
Produtos escalar e vetorial.
Retas no plano e no espaço.
Planos.
Posições relativas, interseções, distâncias e ângulos.
Círculo e esfera.
Coordenadas polares, cilíndricas e esféricas.
Seções cônicas e classificação.
Introdução às quádricas.

Teoria
As aulas serão ministradas em modo presencial, em sala predeterminada, e, devido a protocolos 
sanitários, ocorrerão sob regime de frequência em rodízio: a turma será dividida em dois grupos, de 
acordo com a paridade dos RAs dos(as) estudantes matriculados, e cada grupo comparecerá apenas 
em um dos dois dias da semana nos quais as aulas podem ocorrer (terça e quinta). Fica estabelecido 
que as pessoas com RA terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 estão designadas às aulas de terça-feira, 
enquanto as pessoas com RA terminado em 1, 3, 5, 7 ou 9 estão designadas às aulas de quinta-feira.
     A metodologia de ensino deste curso se apoia no conceito de sala de aula invertida, de forma que
os(as) alunos(as) devem estudar o conteúdo antes da aula e se apresentarem para discuti-lo 
presencialmente com colegas e com o(a) docente. Nesse sentido, tipicamente, cada aula será 
dividida em dois momentos: uma breve sistematização do conteúdo da semana, com resumos e/ou 
problemas resolvidos, seguida por uma discussão mediada pelo(a) docente, na qual os(as) 
alunos(as) apresentam proativamente suas dúvidas e questionamentos sobre o tema tratado e 
dialogam sobre possíveis resoluções.
     A dinâmica das aulas de cada semana será a seguinte. Até a sexta-feira, o/a Professor(a) 
disponibiliza o material a ser discutido em sala na semana seguinte (slides, notas do curso, vídeo 
e/ou outros). Os/As alunos(as) leem e estudam o material fornecido, chegando na respectiva aula 
presencial com conhecimento prévio do assunto a ser abordado.

Prática
N/A

Atendimento



O curso contará com monitores do PAD (Programa de Apoio Didático), que são alunos de 
graduação extremamente motivados e disponíveis em diversos horários para sanar dúvidas e 
aprofundar conteúdos, e com monitores do PED (Programa de Estágio Docente), que são estudantes
de pós-graduação. As monitorias ocorrerão de maneira síncrona com os PADs/PEDs via Google 
Meet. Além disso, o atendimento extra-classe acontecerá por meio dos grupos de WhatsApp.
     Os atendimentos serão realizados de segunda, quarta e sexta-feira das 13:00 às 14:00 horas e de 
terça e quinta-feira das 18:00 às 19:00 horas.

Avaliação
A avaliação do curso será baseada em 12 listas de exercícios, aproximadamente uma lista por 
semana. As listas serão divulgadas até a segunda-feira de uma semana, no canal da disciplina no 
Google Classroom, e deverá ser entregue, tipicamente, até as 12h00 da manhã da sexta-feira 
seguinte.

Todos os exercícios de cada lista devem ser resolvidos e entregues. 
Para cada lista, a Coordenação selecionará uma questão a corrigir. A escolha será divulgada após 
finalizado o prazo de entrega da lista, junto com o gabarito dela. A mesma questão será corrigida em
todas as turmas da disciplina, atribuindo uma nota entre 0 e 4. 
A média das listas ML é a média aritmética simples entre essas notas, e será escalonada linearmente
para o intervalo 0 a 10, dando a média parcial MP:

0≤MP=10/4∙ML≤10.
Se MP ≥ 6 ou MP < 2,5, a nota obtida MP será lançada no histórico escolar. Os demais alunos 
deverão fazer o exame final, ou seja:   

MP ≥ 6: nota lançada no histórico escolar.
MP < 2,5: nota lançada no histórico escolar.
2,5 ≤ MP < 6: o aluno deverá fazer o Exame Final.

Exame Final
O Exame final será no formato de prova presencial no dia 26/07.
Em caso de não-entrega da prova, será atribuída a nota EF = 0.
A média final MF será calculada da forma a seguir e será inserida no histórico escolar:
MF=min{1/2(EF+MP);6}

Critério para aprovação
Nota
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