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Ementa
Indução Matemática. Princípio multiplicativo. Princípio aditivo. Permutação, arranjo, combinação. 
Princípio de inclusão e exclusão. Funções geradoras. Partição de um inteiro. Relações de 
recorrência. O princípio das casas de pombo. Noções de teoria dos grafos.

Teoria
Apresentação da teoria básica, com discussão em sala. Sugiro que o conteúdo indicado seja lido 
antes da aula. As aulas estão previstas para ocorrerem presencial ou remotamente, síncronas ou 
gravadas.

Prática
Oficinas - Resolução de problemas em pequenos grupos, na 1a parte da aula, com discussão geral 
depois.

Atendimento
Sessão de dúvidas Discussão sobre resolução de exercícios enviados pelos alunos e alunas da 
disciplina. Os exercícios deverão ser enviados em .pdf ou foto, sem identificação, até um dia antes 
da aula.
PAD - atendimento

Avaliação
Prova - Prova escrita individual, com parte presencial de 1 hora no horário da aula e parte remota 
com consulta a material bibliográfico, para ser entregue em até 24 horas pelo Classroom.
Oficinas EM - Resolução de problemas/jogos voltados para EM, elaborados por grupos de 
estudantes. 
Será adicionado 1.0 na nota final pela construção e aplicação da oficina EM (em grupo)
Cada prova será pontuada em escala numérica (nota individual). P = média(2 provas)
A nota do semestre será obtida por:  NS=P+O
Para quem obtiver NS abaixo de 5.0. A nota do Exame será ponderada com NS, com pesos 2:1.
A nota final para aprovação na disciplina deve ser maior que ou igual a 5.0.

Critério para aprovação
Nota
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