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. 

Conteúdo 

(Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino >                
Consulta > Componentes curriculares) 

 

1. FUNÇÕES 

1.1 - Funções e seus gráficos 

1.2 - Operações com funções 

1.3 - Composição da função 

1.4 - Funções inversas 

1.5 - Funções Elementares 

2. LIMITES E CONTINUIDADE 

2.1 - Definição e exemplos de limites de função 

2.2 - Propriedades dos limites de funções 

2.3 - Limites laterais 

2.4 - Continuidade de uma função em um ponto 



2.5 - Propriedades das funções contínuas 

2.6 - Limites infinitos e limites no infinito 

3. DERIVADAS 

3.1 - Definição e interpretações da Derivada 

3.2 - Derivadas de somas, produtos e quocientes de 

funções 

3.3 - Derivadas de polinômios, funções racionais, 

seno, cosseno e exponencial 

3.4 - Regra da cadeia e derivada da função inversa 

3.5 - Derivadas das funções trigonométricas 

inversas, da função logarítmica e da potência 

4. APLICAÇÕES DA DERIVADA 

4.1 - Retas tangentes ao gráfico de uma função e 

interpretação geométrica do teorema do valor 

médio 

4.2 - Movimento de uma partícula ao longo de uma 

reta, velocidade e aceleração 

4.3 - Extremos relativos e absolutos 

4.4 - Esboço de gráficos 

4.5 - Derivação implícita e taxas relacionadas 

5. A INTEGRAL 

5.1 - Área sob o gráfico de uma função e somas de 

Riemann 

5.2 - A integral definida como limite de somas de 

Riemann 

5.3 - Propriedades básicas da integral definida 

5.4 - O teorema fundamental do cálculo 



5.5 - Aproximação de integrais definidas, regras de 

Simpson e trapezoidal 

6.TÉCNICAS DE INTEGRAÇÃO 

6.1 - Integração por partes 

6.2 - Integração por substituição 

6.3 - Integração de funções racionais por frações 

parciais, caso linear e quadrático 

7.APLICAÇÕES DA INTEGRAL 

7.1 - Área de regiões limitadas por gráficos de 

funções 

7.2 - Volumes de sólidos de revolução 

7.3 - Comprimento de arco e áreas de superfícies de 

revolução 

2.    7.4- Centro de gravidade. Teoremas de 

Papus-Guldin 

7.5 - Trabalho realizado por uma força variável 

 
 

. 

Metodologia 

(Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a serem              
utilizadas) 

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas digitais ao vivo 

e listas de exercícios postadas em pdf no SIGAA em três 

unidades, usando uma linguagem matemática clara e simples 

para facilitar o entendimento do aluno. Iremos complementar 

as apresentações mencionadas acima, com vídeo aulas curtas 

gravados pelo próprio professor e vídeo aulas sobre os assuntos 

da nossa disciplina, já existentes nas universidades USP e 

UNICAMP de São Paulo. Caso a turma possua um entendimento 

razoável em inglês, poderei adicionar aos citados vídeos, alguns 

vídeos do MIT. 

Consideramos importante, acompanhar a evolução dos alunos, 

por isso, abriremos 5 fóruns da turma no SIGAA para discutir 

assuntos relevantes como Limites, Derivadas, aplicações da 



derivada, Integral e aplicações da integral. Nesses fóruns, além 

do aluno tirar dúvidas sobre os assuntos em questão, eles 

poderão indagar sobre a resolução das listas(trabalhos) que os 

alunos deverão entregar ao professor. 

  

Além disto, pretendemos incentivar a participação dos alunos 

ao longo do curso,  nas vídeo aulas ao vivo, com a finalidade de 

ajudar na sua avaliação. 

  

Em situações especificamente relacionadas aos assuntos: 

Aplicações da Derivada e Integral, serão priorizados momentos 

virtuais com maior atenção.  Por exemplo  vamos  criar um 

grupo virtual da turma no whatsapp, para  que o aluno se sinta 

a vontade de trazer suas dificuldades em resolver problemas 

específicos para  poder resolvê-los junto comigo. 

Também, indicamos que o PET-Matemática da UFRN,  criou no 

aplicativo telegram, turmas virtuais de cálculo para oferecer 

todo tipo de ajuda aos alunos da UFRN, em particular,  aos 

alunos de Matemática para Engenharia I, que tenham alguma 

dificuldade com os assuntos da disciplina. 

 
. 

Procedimentos de 
avaliação da aprendizagem 

(Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para a verificação           
da aprendizagem) 
Para avaliar o aproveitamento do aluno(a), 
serão solicitadas três provas, cada uma delas 
com data de início de entrega e data final de 
entrega. A primeira. prova conterá assuntos 

sobre Limite de funções e continuidade 

de funções, a segunda prova conterá, 

derivada e aplicações e a terceira prova, 

integral e aplicações. 

Também será solicitado a entrega de 

três listas de exercícios(trabalhos com 

nota), sobre os mesmos assuntos das 

provas, e mais ou menos para entregar 

uma semana antes de cada prova. 

A nota de cada prova será adicionada a 

nota do trabalho correspondente mais 

as notas das participações dos alunos 



nos fóruns e/ou vídeo aulas. Iremos 

denotar isto, por nota em cada unidade. 

 Desta forma, a nota final do aluno será 

a média aritmética entre a nota obtida 

em cada uma das três unidades. 
 

 
 

  . 

  Cronograma e critérios para a 
realização das atividades e 

validação da assiduidade dos 
discentes 

(Detalhamento das atividades com os critérios de validação da         
assiduidade dos discentes. De acordo com parágrafo 4o do Art. 3o           
da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de 2020:          
“A frequência e a participação dos discentes serão verificadas de          
acordo com o acompanhamento das atividades propostas,       
conforme plano de curso.” 

 

Pretendemos seguir o seguinte 

cronograma para cumprir os 

objetivos do curso: 

Na primeira unidade, com 

conteúdo, Funções, limites e 

continuidade, com início em 24 de 

agosto e término em 18 de 

setembro, serão exigidos dos 

alunos a entrega de um trabalho e 

uma prova. 

O primeiro trabalho será aberto 

para entregar no dia 03 de 

setembro. A prova da primeira 

unidade será comunicado aos 

alunos com antecipação, já desde 

o primeiro dia 24/08, que na 

segunda feira 18/09 será aberto a 

primeira prova no SIGAA, com 

início às 7.00 até as 12 horas. 

  

Na segunda unidade, com 

conteúdo, derivadas e aplicações 

da derivada, com início em 21 de 

setembro e término em 16 de 



outubro, serão exigidos dos 

alunos a entrega de um trabalho e 

uma prova. 

O segundo trabalho será aberto 

para entregar no dia 29 setembro. 

A prova da segunda unidade será 

comunicado aos alunos com 

antecipação, já desde o primeiro 

dia 24/08, que na segunda feira 

19/10 será aberto a segunda 

prova no SIGAA, com início às 

7.00 até as 12 horas. 

  

Na terceira unidade, com 

conteúdo, integrais e aplicações 

da integral, com início em 21 de 

outubro e término em 30 de 

novembro, serão exigidos dos 

alunos a entrega de um trabalho e 

uma prova. 

O terceiro trabalho será aberto 

para entregar no dia 29 de 

outubro. A prova da terceira 

unidade será comunicado aos 

alunos com antecipação, já desde 

o primeiro dia 24/08, que na 

sexta feira 27/11 será aberto a 

terceira prova no SIGAA, com 

início às 7.00 até as 12 horas. 

Acreditamos que na segunda feira 

30/11 os alunos já serão 

comunicados de suas terceiras 

notas parciais e portanto de suas 

notas finais. 

 Na sexta feira 04/12 será 

realizado a quarta prova. 

 Desde o primeiro dia de aula 

estaremos acompanhando a rotina 

de acesso do aluno ao conteúdo 

pelo SIGAA, para termos uma 



ideia da assiduidade do aluno com 

relação aos arquivos postados. 

Também, como foi indicado no 

quadro anterior, usaremos 

planilhas para registro de 

assiduidade e participação dos 

alunos. 

 

 

. 

Detalhamento dos recursos 
didáticos a serem utilizados 

(Recursos a serem utilizados para o desenvolvimento dos        
conteúdos) 

 

Os recursos didáticos utilizado 

para desenvolver as atividades da 

disciplina, são as vídeo aulas ao 

vivo através do google meet e  a 

plataforma do SIGAA:  inserir 

arquivos em pdf, inserir vídeos, 

organizar tarefas. 
 

 

. 

Datas e horários das atividades 
síncronas 

(Atividade síncrona não é obrigatória. De acordo com parágrafo 2o          
do Art. 3o da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de            
2020 ”as atividades de interação online síncronas com os discentes,          
previstas nos planos de curso, os docentes deverão respeitar os          
dias e horários registrados para a turma no SIGAA.”  

Ao longo do período letivo 2020-06 

teremos   as vídeo aulas usando o 

google meet e as três atividades 

síncronas: 

 prova no SIGAA da primeira 

unidade, com início às 7.00 horas 

até às 12.00 horas de 18 de 

setembro. 

  

 prova no SIGAA da segunda 

unidade, com início às 7.00 horas 



até às 12.00 horas de 19 de 

outubro. 

  

 prova no SIGAA da terceira 

unidade, com início às 7.00 horas 

até às 12.00 horas de 27 de 

novembro.  
 

 

. 
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. 

Informações 
adicionais: 

(Se quiser, acrescente informações relevantes sobre o seu Plano de Curso e o             
desenvolvimento do componente curricular) 

Devido ao isolamento social que vivemos no 

Brasil e ao funcionamento restritivo da 

biblioteca central, provavelmente o aluno, não 

terá condições de fazer empréstimos de algum 

livro. Por isso, me comprometo a dispor cópias 

em pdf  no SIGAA, do primeiro, terceiro e 

quarto itens mencionados nas referências. 

Claro que na medida do possível posso postar 

mais cópias de livros de Cálculo I, compatíveis 

com a ementa da disciplina. 

 
 



 


