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EMENTA

          Equações e inequações trigonométricas; funções trigonométricas inversas.  O lugar
Trigonometria na Matemática;  o seu lugar 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

1. As funções trigonométricas e suas inversas

2. Equações trigonométricas

3. Inequações trigonométricas

OBJETIVOS

Apresentar ao estudante uma visão geral e aprofundada dos conhecimentos relacionados à 
trigonometria, fazendo com que o aluno adquira habilidades necessárias para o curso. Além 
disso, discutir sobre o ensino dos conteúdos dessa disciplina na Escola Básica.

METODOLOGIA

As aulas desta unidade curricular serão síncronas, com 4 (quatro) hora-aulas por semana (3 
(três) para contar a carga horária e 1 (uma) que será usada como atendimento). Serão 
utilizados o Google Meet e o Portal Didático da UFSJ.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO



O controle da frequência se dará através da entrega de alguns exercícios selecionados. 
Exercícios entregues após o prazo não serão aceitos. É importante ressaltar que, para os 
cursos do período remoto emergencial, o discente que não concluir 75% das atividades 
propostas será reprovado por infrequência conforme normas e legislações vigentes 
(Resolução No07 de 3 de agosto de 2020 – UFSJ).

Serão realizadas três provas. Provas entregues após o prazo não serão aceitas. A nota final
será a média aritmética das notas das três provas. Será aprovado o  discente que obtiver
pontuação maior ou igual a 6,0. Para o  discente que não atingiu 6,0 pontos, haverá uma
prova substitutiva consistindo na  defesa oral de alguns exercícios  das tarefas entregues
durante todo o período.

Cabe salientar que, conforme o artigo 14 da Resolução No07 de 3 de agosto de 2020 –
UFSJ, “§ 1o O usuário, que ingressar na plataforma, compromete-se a resguardar os direitos
à imagem do docente/discente, por meio de termo de compromisso, bem como os direitos
autorais relativos ao material de ensino por ele elaborado, inclusive aulas, assim como se
compromete a não utilizar o material, seja parcial ou integralmente, fotos, imagens, nomes
ou  trechos,  para  promover  insultos  pessoais,  comentários  depreciativos,  adotar  apelidos
pejorativos, criar “memes” e/ou expressões preconceituosas, ameaças por quaisquer meios
seja contra colegas ou docentes.

§ 2o Fica ciente de que a prática de bullying,  conforme legislação vigente,  ou qualquer
atentado contra a honra dos docentes e discentes da Instituição será objeto de apuração na
esfera disciplinar, sem prejuízo da apuração na esfera criminal ou civil,  a cargo do Poder
Judiciário.”
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