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Ementa
Teoria de poliedros: revisão dos axiomas de Hilbert; os números reais como corpo de segmentos; 
convexidade de polígonos e poliedros; fórmula de Euler para poliedros convexos. Áreas e volumes: 
princípio de Cavalieri; áreas superficiais e volumes de sólidos (prisma, pirâmide, cilindro, cone e 
esfera). Isometrias: definição por congruência; classificação das isometrias da reta, do plano e do 
espaço. Cumpre notar que esta disciplina é considerada pelo sistema equivalente a MA770, cuja 
ementa é: Isometrias e similaridades do plano euclidiano, cristalografia bi-dimensional, círculos e 
esferas, coordenadas e números complexos, sólidos platônicos, geometria de ordem, geometrias 
afim, projetiva, absoluta e hiperbólica. Assim sendo o docente procurará harmonizar as duas 
ementas ao apresentar o conteúdo.

Teoria
O docente apresentará a disciplina em videoaulas, com o um quadro virtual controlado por teclado, 
na sala do básico. O tal quadro virtual será projetado no datashow da sala, de forma que o estudante 
terá a opção de assistir presencialmente, na sala do básico, quando poderá conversar e fazer 
perguntas diretamente ao docente ...mas numa eventualidade poderá assistir a aula na forma de aula 
virtual, na sua casa, não perdendo nada com isto, até podendo participar e fazer perguntas se assim 
quiser.

Prática
Nas suas aulas o docente fará muitos exercícios e estudará exemplos interessantes no quadro virtual,
dando um enfoque prático ao curso, algo que é natural, pois a geometria é uma ponte entre a 
matemática e a realidade, tanto é que os gregos a classificavam como parte da física e não da 
matemática. O docente procurará mostrar aos estudantes como os seus conhecimentos de geometria 
podem ser úteis nesta era em que vivemos, na qual o usuário da matemática trabalha com softs. 
Mostrará como aplicar estes conhecimentos para desenhos, até artísticos, para produzir animações e
também para ajudar no estudo de problemas de outras disciplinas, como física e química.

Atendimento
Contínuo, principalmente através de grupo de whatsapp, mas também através de lista de emais e do 
google classroom. O curso terá um site de suporte.

Avaliação
No caso de nota numérica, serão feitas duas provas baseadas no material apresentado nas aulas, para
cada prova será dada uma nota e a média aritmética das duas será a média do aluno no curso. Bem, 
se tal média não for maior ou igual a cinco, o aluno poderá fazer o exame, no qual deverá tirar pelo 
menos cinco. Caso permitam, haja vista a fase de adaptação em que passamos, aplicaremos os 
conceitos S ou I, em vez das notas. Daí fica aprovado o aluno que obtiver pelo menos um S, numa 
das provas ou no exame.



Critério para aprovação
Conceito

Referências
Além das referências sugeridas para ma621 pelo instituto, 1. P. C. Pinto Carvalho, Introdução à 
Geometria Espacial. Coleção do Professor de Matemática, SBM, 4a. ed., 2005. 2. E. L. Lima, P. C. 
Pinto Carvalho, E. Wagner e A. C. Morgado, A Matemática do Ensino Médio, vol. 2, Coleção do 
Professor de Matemática, SBM, 7a. Ed, 2016. 3. E. L. Lima, P. C. Pinto Carvalho, E. Wagner e A. 
C. Morgado, A Matemática do Ensino Médio, vol. 3, Coleção do Professor de Matemática, SBM, 
7a. Ed, 2016. 4. E. L. Lima, Isometrias, Coleção do Professor de Matemática, SBM, 2a. ed., 2007. 
5. R. Hartshorne, Geometry: Euclid and Beyond, Springer, 2000. 6 David Hilbert, The foundations 
of Geometry, disponível em Project Gutemberg: http://www.gutenberg.org/ebooks/17384. 7. 
Euclides, Os Elementos; tradução de Irineu Bicudo, Editora Unesp, 2009 ...também serão indicadas,
haja vista a equivalência entre ma621 e ma770, as referências sugeridas para ma770 pelo instituto, 
1. D.Hilbert, The Foundations of Geometry, reprint edition by The Open Court Publishing Co., 
Illinois, 1950, ou Project Gutemberg, 2005. 2. R. Hartshorne, Geometry: Euclid and Beyond, 
Springer, 2000. 3. Euclides, Os Elementos; tradução de Irineu Bicudo, Editora Unesp, 2009. 4. J. L. 
M. Barbosa, Geometria Hiperbólica, Publicações Matemáticas, IMPA, 2009. 5. C. Rodrigues, Notas
de aula disponível em http://www.ime.unicamp.br/~rmiranda/claudina-isometrias.pdf 6. E. L. Lima,
Isometrias, Coleção do Professor de Matemática, Editora da SBM, 2a. ed., 2007. 7. P. C. Pinto 
Carvalho, Introdução à geometria espacial, Coleção do Professor de Matemática, Editora da SBM, 
4a. ed., 2005. 8. E. L. Lima, P. C. Pinto Carvalho, E. Wagner, A. C. Morgado, A matemática do 
ensino médio, volumes 2 e 3, Coleção do Professor de Matemática, Editora da SBM, 7a. ed., 2016. 
Bem, à medida que o curso andar, em função das aulas, o docente sugerirá com mais ênfase trechos 
de textos da bibliografia indicada acima ou até outros trechos de texto, sendo cada trecho específico
para o material de cada aula. Todos os trechos assim indicados pelo docente aos estudantes serão 
entregues a eles pelo docente, em pdf.

Outras informações
O site do curso ainda não foi levantado, mas será em breve, com o plano e cronograma detalhados, 
em http://www.ime.unicamp.br/~marcio/ps2022/ma621z. Como já afirmei acima, as aulas serão 
dadas em um quadro virtual controlado por teclado. Tal quadro será projetado no datashow do 
básico, mas também será apresentado como videoaula pelo google classroom, de forma que, se 
preciso for, o estudante pode optar por assisitir a videoaula em casa, sem qualquer prejuízo. Bem, as
provas e o exame serão necessariamente presenciais.


