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Conteúdo

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

Limite e continuidade de funções. A função derivada. Regras de
derivação. Derivadas das funções trigonométricas, exponencial e
logarítmica. Derivada da função inversa. Teorema do Valor Médio.
Crescimento e decrescimento de funções deriváveis. Máximos
mínimos (fórmula de Taylor). Gráficos de funções. Aplicações da
derivada. Integral indefinida. Integral definida. Teorema
Fundamental do Cálculo. Funções integráveis. Propriedades da
integral (integrais impróprias). Técnicas de integração. Aplicações
da integral.

Metodologia

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

O conteúdo deste componente curricular será distribuído em três
unidades e ensinado por meio de aulas síncronas, que ocorrerão
nas quartas e sextas através da plataforma Google Meet. Nesses
dias, após a aula, uma atividade (assíncrona) será passada aos
discentes. Para a execução dessas atividades será utilizada a
ferramenta QUESTIONÁRIOS do SIGAA, com tempo limite de 24h
para o envio da solução. As soluções das atividades serão
disponibilizadas na Turma Virtual do SIGAA para consulta dos
discentes ao final de cada semana. Em cada uma das unidades
haverá uma avaliação (assíncrona), com tempo limite de 48h para
o envio da solução.



Procedimentos de
avaliação da aprendizagem

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

Tempo de cada unidade: o conteúdo das três
unidades será ensinado em 15 semanas. Assim, a
duração de cada unidade é de 5 semanas.

Atividade individual: cada uma das atividades das
segundas e quartas valerão 0,5 ponto e terão 24h
para o envio da solução, contadas a partir do
horário de disponibilização do arquivo;

Atividade individual: na quinta semana de cada
unidade haverá uma avaliação com 48h para o
envio da solução, contadas a partir do horário de
disponibilização do arquivo. Dessa forma, a nota
final de cada uma das unidades está distribuída
segundo a tabela abaixo:

Atividade Quantidade Pontuação
Questionários 10 5,0
Avaliação 1 5,0
Total 11 10,0

.

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.”

Assiduidade: as atividades das segundas
e quartas contarão como presença; assim,
o não envio de qualquer uma dessas
atividades implica em duas faltas.

.

Detalhamento dos recursos
didáticos a serem utilizados

(Recursos a serem utilizados para o desenvolvimento dos
conteúdos)

Apostilas e materiais em formato digital de
domínio público; Materiais de apoio
preparados pelos professores; Plataforma
de comunicação por vídeo Google Meet;



Plataforma de vídeos YouTube; Geogebra.

.

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.”

Cronograma das aulas síncronas:

Horário: 9h30min - 10h30min

Unidade 1: Limite e continuidade

Semana 1: 24/08 e 26/08
Semana 2: 31/08 e 02/09
Semana 3: 07/09* e 09/09
Semana 4: 14/09 e 16/09
Semana 5: 21/09 e 23/09

Observação: na Semana 5, haverá a
Avaliação 1.

Unidade 2: Derivação

Semana 6 : 28/09 e 30/09
Semana 7 : 05/10 e 07/10
Semana 8 : 12/10* e 14/10
Semana 9 : 19/10 e 21/10
Semana 10: 26/10 e 28/10

Observação: na Semana 10, haverá a
Avaliação 2.

Unidade 3: Integração

Semana 11: 02/11* e 04/11
Semana 12: 09/11 e 11/11
Semana 13: 16/11 e 18/11
Semana 14: 23/11 e 25/11
Semana 15: 30/11 e 02/12

Observação: na Semana 15, haverá a
Avaliação 3.

*Feriados nacionais.

Atividade de reposição:



Atividade via SIGAA com 48h para envio,
contadas a partir da data de disponibilização
do arquivo. Data: 08/12.

.
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