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Conteúdo 

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

 

1. Vetores. 2. Álgebra Vetorial. 3. Produto Escalar, Vetorial e Misto. 
4. Retas, Planos e Esferas. 5. Determinantes e Matrizes. 6. 

Sistemas de equações lineares. 7. Espaços Vetoriais. 8. 
Transformações lineares. 

. 

 

Metodologia 

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

A disciplina será desenvolvida utilizando o método resolução de 
problemas,de forma remota, via SIGAA, com o auxílio das 

ferramentas disponíveis. 
. 

 

Procedimentos de 
avaliação da aprendizagem 

(Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para a verificação 
da aprendizagem) 

 
A aprendizagem será avaliada de forma contínua, 

considerando a participação de cada um nas 
atividades propostas 

 
 



  . 

 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.” 

Semana 01  
Problemas sobreVetores no plano e no 

espaço. Operações com vetores.Produto 
interno, produto vetorial e produto 

misto.Equação da reta e equação do 
plano.Distâncias entre ponto e reta, ponto e 

plano, entre retas e entre 
planos.Intersecção entre planos e entre 

planos e esferas. 
Semana 02 

Atividade 01(01/09) e discussão (03/09) 
Semana 03 

Problemas sobre Matrizes.Operações com 
matrizes.Operações elementares nas 

matrizes (nas equações do sistema).Matriz 
na forma escalonada. 

Semana 04 
Atividade 02(15/09) e discussão (17/09) 

Semana 05 
Problemas sobre Soluções de um sistema 
linear. Discussão sobre soluções de um 

sistema linear. 
Semana 06  

Atividade 03 (29/09) e discussão (01/10) 
Semana 07 

Problemas sobredeterminantes. 
Propriedades do determinante. Matriz 

adjunta e matriz inversa. Cálculo do Posta 
de uma matriz através do determinante. 

Semana 08   
Atividade 04 (13/10) e discussão (15/10) 

Semana 09 
Problemas sobre espaços vetoriais. 

Subespaços vetoriais. Dependência e 
independência linear.  

Semana 10  
Atividade 05 (27/10) e discussão (29/10) 

Semana 11 
Problemas sobre base de um espaço 

vetorial e mudança de base. 
Semana 12 

Atividade 06 (10/11) e discussões (12/11) 
 
 



Semana 13 
Problemas sobretransformações lineares. 
Imagem e núcleo de uma transformação 

linear. 
Semana 14 

Atividade 07 (24/11) e discussões (26/11) 
Semana 15 

Problemas sobreMatrizes e transformações 
lineares. 

Semana 16 
Atividade 08 (08/12) e discussão (10/12) 

 
 

 

 

 
 

. 

Detalhamento dos recursos 
didáticos a serem utilizados 

(Recursos a serem utilizados para o desenvolvimento dos 
conteúdos) 

 
Além dos recursos disponíveis no SIGAA 

utilizaremos o Google Meet para atividades 
síncronas. 

 

. 

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.” 

 
Discussão sobre a Atividade 01 – 03/09 

(15:00 às 16:30 h) 
Discussão sobre a Atividade 02 – 17/09 

(15:00 às 16:30 h) 
Discussão sobre a Atividade 03 – 01/10 

(15:00 às 16:30 h) 
Discussão sobre a Atividade 04 – 15/10 

(15:00 às 16:30 h) 
Discussão sobre a Atividade 05 – 29/10 

(15:00 às 16:30 h) 
Discussão sobre a Atividade 06 –12/11 

(15:00 às 16:30 h) 
Discussão sobre a Atividade 07 – 26/11 

(15:00 às 16:30 h) 
Discussão sobre a Atividade 08 – 10/12 

(15:00 às 16:30 h) 
 

 



. 
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. 

Informações 
adicionais: 

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

 
Insira as informações aqui. 

 

 


