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Ementa
Espaços vetoriais reais. Subespaços. Base e dimensão. Transformações lineares e matrizes. Núcleo e
imagem. Projeções. Autovalores e autovetores. Produto interno. Matrizes reais especiais. 
Diagonalização.

Teoria
As aulas serão ministradas presencialmente na sala CB08.

Prática
Será publicado lista de exercícios (escolhidos em livros com edições virtuais ou elaborados pela 
própria professora) em Atividades no Google Class. Após a conclusão de cada lista de exercício, o 
aluno deverá clicar ”concluído” em Atividades.

Atendimento
O aluno que tiver dúvidas na teoria ou nas listas de exercícios, deverá ir no horário de atendimento 
da professora, do PED e/ou da PAD. Os horários serão disponibilizados no Mural do Google 
Classroom.

Avaliação
A avaliação será realizada através de três provas obrigatórias (P1, P2 e P3).
A média será dada por:
M = 0.3P1 + 0.35P2 + 0.35P3.
Se M ≥ 5.0 o aluno está aprovado.
Se 2.5 ≤ M < 5.0, então o aluno poderá optar por fazer o exame (E).
A média Final será MF = max(M,(M + E)/2), onde E é a nota do exame. Se MF for menor que 5.0, 
o aluno está reprovado.

Datas das Provas e Exame :
Prova 1 (P1): 20/09;   Prova 2 (P2): 27/10;   Prova 3 (P3): 06/12
Exame (E):  15/12

O não comparecimento satisfatoriamente justificado a uma das provas será sanado pela substituição 
daquela nota pelo exame. O aluno que não comparecer a uma prova deverá, no prazo de 5 dias, 
retirar na Secretaria de Graduação do IMECC um formulário de pedido de substituição de prova 
que deverá ser preenchido e entregue ao professor acompanhado de comprovante que justifique a 
sua falta.

A revisão de qualquer prova será feita de forma presencial em horário previamente definido e 
publicado junto com as notas da prova.
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Outras informações
Todas as informações da disciplina da turma A de MA327 estará no Mural do Classroom da turma.


