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CM300 - Ficha 2 (variável)

Disciplina: Introduço ao Calculo Código: CM300

Natureza: 
(X) Obrigatória 
(  ) Optativa

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD

CH Total: 60

CH semanal: 04

Padŗo (PD): 
60

Laboratório (LB): 
00

Campo (CP): 
00

Estagio (ES): 
00

Orientada 
(OR): 
00

Pratica 
Específica 
(PE): 00

Disciplina ofertada na modalidade Ensino Remoto Emergencial (ERE), sem carga horária presencial
e sem atividades síncronas. 
60 horas, 10 semanas com 6 horas em cada semana. Cronograma na última página.

EMENTA (Unidade Didática) 

Números reais e erpress̃es algébricas. Func̃es de uma variavel real. rraficos. Func̃es do primeiro e do
segundo graus. Func̃es raiz quadrada. Func̃es polinomiais. Func̃es erponenciais e logarítmicas. 
Func̃es trigonométricas. Derivadas e taras de variaço. 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

1. Números Reais e Expressões algébricas: Números inteiros e fracionarios; números decimais; 
números irracionais e números reais. Produtos Notaveis; Fatoraço algébrica e simplificaço de 
erpress̃es racionais. 

2. Funções de uma variável real: Domínio e imagem; func̃es compostas; func̃es inversar e 
func̃es definidas por partes. 

3. Gráficos: representaço de func̃es no plano cartesiano. 
4. Funções do primeiro e segundo graus: graficos de retas e parabolas. Intersecc̃es e 

tangências. 
5. Função raiz quadrada: raiz quadrada; módulo; domínio e grafico. 
6. Funções polinomiais: potenciaço; polinômios; raízes de uma equaço. 
7. Funções exponenciais e logarítmicas: erponenciais e logaritmos; crescimento erponencial; 

Domínio, rraficos. 
8. Funções trigonométricas: Relac̃es trigonométricas; Ciclo Trigonométrico; Ângulos e Medidas de

Ângulos; Func̃es e Domínio; Func̃es Periódicas e rraficos. 
9. Derivadas e taxa de variação: Tangentes a Curvas; Taras de variaço; Crescimento e 

Decrescimento de Func̃es; Funço derivada; Derivadas de func̃es polinomiais, erponenciais e 
trigonométricas; Marimo e Mínimos.

OBJETIVO GERAL

O objetivo da disciplina é a construço de um instrumental de analise para a ideia de funço (no campo 
dos números reais e com uma variavel). Estuda-se modelos simplificados de fenômenos descritos por 
func̃es elementares (polinomiais, erponenciais e logarítmicas, trigonométricas) que permitem a 
observaço de propriedades como crescimento, decrescimento, pontos de infleŗo e passagem por 
marimos e mínimos, de modo a construir a ideia de  tara de variaço, limite e derivada. 

OBJETIVO ESPECÍFICO

1. Compreender as ideias basicas e as propriedades das func̃es de uma variavel;
2. Compreender as representac̃es graficas das func̃es de uma variavel;
3. Analisar e fazer inferências a partir de representac̃es graficas de func̃es de uma variavel;
4. Analisar e desenvolver modelos matematicos para biologia utilizando func̃es de uma variavel.
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina sera desenvolvida em regime de trabalho remoto emergencial. As aulas seŗo sequenciais,
segmentadas em micro-tarefas  que devem ser  desenvolvidas  pelos  alunos,  postadas em plataformas
públicas, e mediante os comentarios do professor e dos demais alunos passa-se aos prórimos tópicos de
conteúdo.  Seŗo  utilizados  os  seguintes  recursos:  Lista  de  e-mails,  rrupo  de  WhatsApp,  Drive  de
Armazenamento de Tarefas, Softwares de desenho de graficos, Recursos de Fotografia e de Filmagem
disponíveis em telefones celulares.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

 A disciplina sera avaliada em funço da participaço dos estudantes no desenvolvimento das tarefas,
tendo como parâmetros:
(a) Cumprimento dos Prazos de Entrega
(b) Reelaboraço das atividades de acordo com as recomentdac̃es de correço
(c)  Complementaço  individual  (trabalho  de  pesquisa)  adicional  para  as  atividades  propostas  pelo
professor

Seŗo reprovados os alunos que ņo cumprirem 70% das atividades propostas, levando em conta que
para cada atividade havera pelo menos duas oportunidades de entrega: (1) no prazo e (2) em recuperaço
(até uma semana após o prazo, tendo a possibilidade de visualizar os trablahos dos colegas)  

 Todos os livros serão disponibilizados  para os alunos em versão PDF

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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Khan Academy, acessado em 01.06.2020, https://pt.khanacademy.org

Cursos  UNICAMP:  Cálculo  1.  acessado  em  01.06.2020.  https://www.youtube.com/playlist?
list=PL2D9B691A704C6F7B

Professor da Disciplina: Carlos Roberto Vianna

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  Alexandre Kirilov
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CRONOGRAMA DO CURSO
As datas serão definidas pela Coordenação do Curso, de acordo com a oferta das demais disciplinas.
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Nesse cronograma as colunas representam as SEMANAS, divididas em períodos de 6 horas. As colunas representam os tópicos do 
Programa.
Leitura do Cronograma:
1. As linhas um e dois, em verde, indicam que durante todas as horas do curso seŗo abordados os tópicos 1 (Números) e 2 (Func̃es).
2. A linha 3 mostra que na maior parte do tempo do curso seŗo utilizados rraficos (tópico 3 do programa)
3. A linha 4 mostra que no comeco (primeiras 6 semanas) seŗo usadas retas e parabolas como referência, que ira perdendo a 
predomiņncia para as outras func̃es (linhas 6, 7 e 8)
4. A linha 5 do grafico mostra que a funço raiz quadrada, tópico 5, sera abodada sem muita ênfase.
5. A linha 9 mostra que o tema Derivada sera abordado desde a primeira semana, passando a ter ênfase a partir da oitava até o final da 
disciplina.
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