
Plano de Desenvolvimento

Prof.Gabriel Ponce
IMECC- UNICAMP

Professor responsável: Gabriel Ponce
T́ıtulo da disciplina: Análise Real
Sigla: MM419
Turma: A
Horário de oferecimento: Terças e quintas 8:00-10:00.

1 Aulas

As aulas desta disciplina serão transmitidas utilizando a plataforma do Google
Classroom no horário correspondente ao horário original da disciplina.

Todas as aulas ficarão salvas em um Drive compartilhado permitindo que os
alunos possam acessá-la posteriormente para revisar o conteúdo. Juntamente com
as aulas, serão disponibilizadas as notas de aula (notas feitas à mão ou a “lousa”
da aula).

Apesar de as aulas ficarem gravadas é altamente recomendável que os alunos
participem das aulas ao vivo pois, principalmente neste momento de afastamento
social, a interação com os outros alunos e com o professor auxiliará no aprendizado
e deixará o semestre mais leve.

Durante as aulas os alunos também poderão fornecer feedbacks ao docente
permitindo assim que as aulas, listas, v́ıdeos, possam ser aprimorados em tempo
hábil para implementação no curso.

2 Atendimento

O professor disponibilizará um horário de atendimento semanal para sanar dúvidas
dos alunos.
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3 Forma e critérios de avaliação

Como o próprio nome diz, o objetivo das avaliações é de verificar se de fato o
objetivo final do curso está sendo alcançado, ou seja, se vocês estão aprendendo
o conteúdo proposto. Tendo em vista o cenário atual, adotaremos uma forma
de avaliação diferente da forma usualmente adotada nos cursos presenciais. Os
principais motivos das mudanças aqui propostas são:

• gerar condições que auxiliem os alunos a manterem um estudo cont́ınuo da
disciplina, sem que o conteúdo se acumule;

• incentivar o estudo em grupo, de forma que o cenário atual de isolamento
seja amenizado e de forma que os alunos possam se auxiliar em suas dúvidas.

Tendo em vista tais objetivos, utilizaremos duas diferentes formas de avaliação:
provas dissertativas e avaliações continuadas.

3.1 Provas

Nesta disciplina serão aplicadas duas provas dissertativas (P1, P2). Cada
avaliação poderá ser entregue em até 72 horas após a postagem na plataforma da
disciplina.

• Estas avaliações devem ser resolvidas de forma individual.

• Será permitido aos alunos/as utilizarem materiais de consulta como livros
e materiais digitais, entretanto será expressamente proibida a postagem
das questões das avaliações em qualquer mı́dia social durante o peŕıodo de
realização da avaliação.

As provas deverão ser digitalizadas (de forma leǵıvel) na turma correspondente
no sistema do GradeScope (https://www.gradescope.com).

3.2 Avaliações continuadas

As avaliações continuadas serão, provavelmente, a principal ferramenta de aux́ılio
a aprendizagem aplicada neste curso. Nas datas determinadas os alunos rece-
berão uma lista curta (2 a 4 - exerćıcios) correspondente ao conteúdo ensinado no
peŕıodo associado. Estes exerćıcios, que serão naturalmente mais simples que os
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exerćıcios propostos nas provas, permitirão aos alunos sentirem se estão acompan-
hando a disciplina a tempo de corrigir eventuais dificuldades antes de passarem
pelas avaliações.

• Estas avaliações deverão ser realizadas em grupos de até 5 integrantes.

• Cada avaliação cont́ınua poderá ser entregue em até 4 dias após a postagem
na plataforma da disciplina.

• Será permitido aos alunos/as utilizarem materiais de consulta como livros
e materiais digitais, entretanto será expressamente proibida a postagem
das questões das avaliações em qualquer mı́dia social durante o peŕıodo de
realização da avaliação.

3.3 Notas Finais

Abaixo Pi, se refere à nota obtida na avaliação i (i = 1, 2) e AC indica a média
aritmética das notas de todas as avaliações continuadas.

A nota final será composta da seguinte forma:

NF =
3 · P1 + 3 · P2 + AC

7
.

Para conseguir aprovação na disciplina os seguintes critérios devem ser sat-
isfeitos:

• P1 · P2 · AC > 0.

• NF ≥ 5, 0.

• Caso NF < 2, 5 o(a) aluno(a) estará automaticamente reprovado.

Caso 2, 5 ≤ NF < 5, 0 a(o) aluna(o) deverá realizar o exame para lograr
aprovação. O exame será a única prova a ser realizada no formato tradi-
cional, ou seja, será realizada no horário da aula e os alunos terão três horas
para resolução e digitalização da avaliação.

Atenção: O único propósito do exame será averiguar se o(a) aluno(a) está
apto a ser aprovado na disciplina e, portanto, a nota após o exame nunca
será superior a 5,0. Ou seja, não deixe de estudar para a segunda prova

3



esperando aumentar sua nota no exame. Após a realização do exame a
média final (MF) será calculada da seguinte forma:

MF = min

{
max

{
NF + NE

2
, NF

}
, 5, 0

}
.

Caso MF = 5.0 o(a) aluno(a) será considerado aprovado(a) e, caso contrário,
será considerado reprovado(a).

Conceitos finais:

• Graduação: Para estudantes da graduação as notas finais serão numéricas.

• Pós-graduação: Para estudantes da pós-graduação os conceitos finais serão
atribúıdos seguindo a tabela a seguir:

– 8, 5, 0 ≤ NF ≤ 10⇒ Conceito A.

– 7, 0 ≤ NF < 8, 5⇒ Conceito B.

– 5, 0 ≤ NF < 7, 0⇒ Conceito C.

– 0 ≤ NF < 5, 0⇒ Conceito D.

4 Observações

Mais informações, como datas das avaliações, serão disponibilizadas nas primeiras
aulas via a plataforma da disciplina.
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