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EMENTA 

             Grupos e subgrupos; Homomorfismos e isomorfismos de grupos; Grupos 
cíclicos; Grupos de permutações; Classes laterais e Teorema de Lagrange; Subgrupos 
normais e grupos quocientes; Teorema do isomorfismo para grupos; Anéis; Anéis de 
integridades e corpos; Homomorfismos e isomorfismos de anéis; Ideais e Anéis 
quocientes; Característica de um anel e de um corpo; Anéis de polinômios: Polinômios 
sobre um anel; Divisão em anéis de polinômios; Raízes de polinômios; Polinômios 
sobre um corpo; Critérios de Irredutibilidade. 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

1. Grupos 

1.1. Subgrupos; 

1.2. Homomorfismos e isomorfismos de grupos; 

1.3. Grupos cíclicos; 

1.4. Classes laterais e Teorema de Lagrange; 

1.5. Subgrupos normais e grupos quocientes; 

1.6. Teorema do isomorfismo para grupos; 

2. Anéis 

2.1. Anéis de integridades e corpos; 

2.2. Homomorfismos e isomorfismos de anéis; 



2.3. Ideais e Anéis quocientes; 

2.4. Característica de um anel e de um corpo; 

3. Anéis de polinômios:  

3.1. Polinômios sobre um anel; 

3.2. Divisão em anéis de polinômios; 

3.3. Raízes de polinômios; 

3.4. Polinômios sobre um corpo; 

3.5. Critérios de Irredutibilidade 

OBJETIVOS 

             Fornecer ao aluno de matemática uma formação elementar de estruturas 
algébricas. 

METODOLOGIA 

As aulas serão divididas em síncronas e assíncronas. Usaremos os horários 
previstos na grade horário do curso para os momentos síncronos onde o discente terá a 
oportunidade de interagir com o professor e com os outros discentes para resolver 
exercícios e tirar dúvidas sobre a disciplina. Serão contabilizados 4ha por semana para 
os momentos síncronos. 

Os momentos assíncronos serão realizados pelo aluno seguindo roteiros de 
estudo, videoaulas e tarefas enviados pelo professor via Portal Didático. Fóruns de 
dúvidas estarão abertos no portal didático para promover a interação entre discentes e 
docente. Serão contabilizadas 2ha de atividades assíncronas semanais. 

Os momentos síncronos serão realizados via a plataforma WebConference da 
RNP, ou pelo Google Meet, dependendo do objetivo de cada aula. Os links para acesso 
as reuniões ficarão disponibilizados no Portal Didático. Os slides e demais materiais 
usados durante os momentos síncronos ficarão disponíveis também. Com o 
consentimento de todos os envolvidos as aulas síncronas serão gravadas e 
disponibilizadas no Portal Didático via canal do professor no YouTube.  

Nos momentos síncronos serão feitas exposições de conceitos matemáticos pelo 
professor e depois serão feitos exemplos e exercícios e atividades que envolvem a 
participação dos alunos. 

Para participar de forma satisfatória das aulas o aluno deve ter acesso a internet e 
um computador, ou celular, que permitam acessar as ferramentas acima mencionadas. 
Também precisaram de ferramentas que possibilitem tirar fotos de transformá-las em 
arquivos no formato PDF.  

Em conformidade com a Resolução CONEP 007, de 03 de agosto de 2020 será 
marcado um horário de atendimento aos alunos. O horário será estabelecido em 
comum acordo com eles.  
Sobre a frequência: Semanalmente serão disponibilizadas tarefas, que podem ser em 
forma de questionário, listas de exercícios, questões dissertativas ou outras atividades 
pertinentes. As tarefas serão disponibilizadas no portal didático e terão prazo para 
serem entreguem. Cada tarefa contabilizará a frequência da semana em questão. 



SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

O discente terá três notas, N1, N2, N3 e , no valor de 10 pontos cada uma, a nota 
final do discente, NF, é dada pela média aritmética simples das três notas, ou seja  

  

Cada uma das notas é composta pela nota de 2 atividades avaliativas que serão 
feitas ao longo de cada um dos três meses do período emergencial remoto. N1 é relativa 
ao mês 1, N2 relativa ao mês 2 e a N3 relativa ao mês 3. 

A composição de cada nota será feita da seguinte maneira: 
Atividade 1: Trabalho de pesquisa, poderá ser individual ou em grupo – 2 pontos 
Atividade 2: Prova individual – 8 pontos 
Obs. 1. As provas serão disponibilizadas para os alunos que terão um prazo de 

12h para realizá-las e postarem as resoluções no portal didático. 
         2. Atividades não enviadas ou fora do prazo contabilizarão nota zero. 

O discente que, ao final do segundo período emergencial remoto, obtiver  
pontos poderá recorrer a avaliação substitutiva. A avaliação substitutiva será 
contabilizada por meio da correção de todas as tarefas semanais do curso. A nota 
obtida substituirá a menor nota de prova obtida pelo aluno e a  NF será recalculada. 
É considerado aprovado o discente que, ao final do segundo período emergencial 
remoto, tiver   e frequência superior a 75%. 
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