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EMENTA

           Binômio de Newton: Teorema Binomial; Triângulo de Pascal (ou de Tartaglia);
Expansão Multinomial.  Técnicas básicas de contagem: Princípio Fundamental da
Contagem: Princípios aditivos; Princípio multiplicativo da Contagem; Permutações
simples e com repetição; Arranjos simples e com Repetição; Combinações simples
e  com repetição.  Matemática  Financeira:  Conceitos  Básicos  de  Finanças;  Juros
simples e composto; Desconto simples e composto; Série de pagamentos; Sistemas
de amortização; Análise de Investimento. O lugar da Combinatória e da Matemática
Financeira  na  Matemática  e  no  currículo  de  Matemática,  em  particular  nos
programas de Matemática  dos anos finais  do Ensino Fundamental  e  do  Ensino
Médio,  tendo  em  conta  orientações  curriculares  nacionais  e  internacionais;
dificuldades de aprendizagem nesses temas.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

I – Combinações e Permutações
1. Princípios aditivo e multiplicativo;
2. Permutações simples;
3. Combinações simples;
4. Permutações circulares;
5. Permutações de elementos nem todos distintos;
6. Combinações completas.

II – Números Binomiais
1. Triângulo de Pascal;
2. Binômio de Newton.
3. Polinômio de Leibniz.



III -  Matemática Financeira
1. Conceitos Básicos e simbologia; 
2. Juros simples e composto; 
3. Desconto simples e composto; 
4. Série de pagamentos; 
5. Sistemas de amortização; 
6. Análise de Investimento. 

OBJETIVOS

           Apresentar ao aluno uma visão geral da Matemática (como ciência), resolver
problemas envolvendo técnicas de contagem e binômio de Newton, além de fazer
com que o aluno adquira habilidades em trabalhar e efetuar operações relativas a
problemas  que  envolvam  conceitos  da  matemática  comercial.  Discutir  sobre  o
ensino dos conteúdos dessa disciplina na Escola Básica.

METODOLOGIA

A unidade curricular terá atividades síncronas e assíncronas, totalizando 6 horas aula
semanais, sendo 4 delas síncronas e 2 assíncronas.

As atividades síncronas serão aulas expositivas com discussão do conteúdo e 
ocorrerão no horário previsto na grade horária proposto pela Coordenadoria do Curso
de Matemática. 

Nas atividades assíncronas o Professor irá propor tarefas a serem realizadas pelos 
discentes.

Serão disponibilizadas duas horas semanais para atendimento aos discentes em 
horário a ser definido que melhor atenda tanto ao professor quanto ao discente.

Os ambientes virtuais a serem utilizados são: Google Meet, webconference RNP, 
Portal Didático UFSJ. O uso de outro ambiente virtual dependerá do consenso dos 
discentes e do docente e, nesse caso, não poderá gerar ônus a ambos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Serão realizadas TRÊS avaliações assíncronas no valor de 10 pontos cada. Os 
discentes terão um prazo (a definir) para realizá-las. 

A nota final do discente será a média aritmética das três notas obtidas. 

O discente que, ao final do segundo período de ensino remoto emergencial, obtiver 
nota final menor que seis poderá passar por uma Avaliação Substitutiva. A nota 
obtida na Avaliação Substitutiva substituirá a menor dentre as três notas obtidas nas
avaliações.

De acordo com a Resolução CONEP/UFSJ nº 007 de 03 de agosto de 2020, “Art. 11. 
O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades
propostas, e não pela presença durante as atividades síncronas, sendo que o 
discente que não concluir 75% das atividades propostas será reprovado por 
infrequência”. Assim, semanalmente serão disponibilizadas tarefas no Portal Didático,



que podem ser em forma de questionário, listas de exercícios, questões dissertativas 
ou outras atividades pertinentes. Elas terão um prazo de 24 horas para serem 
entregues e contabilizarão a frequência das semanas referentes a elas. Nas 
semanas de realização das avaliações não haverá tarefa, assim a entrega das 
avaliações contabilizará a frequência.

Será considerado aprovado o discente que, ao final do segundo período de ensino 
remoto emergencial obtiver nota final maior que ou igual a 6 e frequência superior a 
75%.
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