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Ementa

Sequências de números reais. Limite de funções. Funções contínuas. Derivação. Integração.

Objetivos

Familiarizar  o  aluno com a  linguagem,  conceitos  e  ideias  relacionadas  ao  estudo de  sequências
numéricas, séries de potências, limite, continuidade, diferenciação e integração de funções reais de
uma  variável  real,  que  são  conhecimentos  fundamentais  no  estudo  das  ciências  básicas  e
tecnológicas. 

Conteúdo Programático

1. Funções
1.1 Definições e exemplos
1.2 Monotonicidade 
1.3 Extremos e imagem
1.4 Composição
1.5 Inversão de funções
1.6 Gráficos de funções

2. Sequências e continuidade
2.1 Supremo e ínfimo
2.2 Limites de sequências de números reais
2.3 O Conceito de continuidade
2.4 Continuidade sequencial 
2.5 O teorema do valor intermediário

3. Limites de funções

4. Derivadas
4.1 Propriedades básicas de derivadas
4.2 Regras de derivação
4.3 O teorema de Rôlle e aplicações
4.4 A primeira variação de uma função
4.5 A segunda variação de uma função



5. O conceito de integral
5.1 Conceito de integral
5.2 Operações com funções integráveis
5.3 O teorema fundamental do cálculo
5.4 Integração imprópria

6. Séries numéricas e de funções
6.1 Séries de números reais
6.2 Séries de funções
6.3 Série de Taylor
6.4 Séries de potência

Metodologia de Ensino e Recursos Complementares

• A disciplina será composta de momentos/encontros síncronos e atividades/momentos

assíncronos.

• A disciplina ocorrerá através das plataformas digitais:
-  Portal Didático (parte assíncrona), do Campus Virtual da UFSJ.

-  Google Meet (parte síncrona).

• Todas as atividades, tarefas, textos, videoaulas (links para as videoaulas disponíveis no site
do PROFMAT), listas de exercícios,  cronograma,  avisos, serão disponibilizados no Portal
Didático. Cabe ao aluno acompanhar o cronograma e o andamento da disciplina no Portal
Didático.

• As aulas síncronas terão duração de 3 horas/aulas semanais, no Google Meet, e ocorrerão no
horário  estabelecido  na grade  horária  da  disciplina  divulgada  pela  coordenação de  curso.
Serão, ao todo, 7 encontros síncronos. As aulas síncronas não serão gravadas.

• O restante da carga horária será cumprido através de momentos/atividades assíncronas com
orientações  no  Portal  Didático,  como  listas  de  exercícios,  fóruns  de  dúvidas,  vídeos  do
PROFMAT, entre outros. Os alunos poderão utilizar ferramentas assíncronas para enviar suas
dúvidas ao professor (fóruns e mensagens via Portal Didático).

Recursos Tecnológicos e de Mídia

Para cursar a disciplina, o aluno deverá dispor de:
• Computador pessoal.
• Acesso à internet.
• Câmera ou escâner  (para fotografar ou escanear as tarefas/atividades/avaliações).

Controle de Frequência

• O  controle  de  frequência  nessa  disciplina  será  realizado  pela  presença  nos  encontros
síncronos (equivalente a 42% da frequência,  sendo 6% para cada encontro) e pelo envio da
resolução de listas de exercícios propostas (no prazo estabelecido pelo professor), via Portal
Didático. Serão, ao todo, 10 listas de exercícios (o que equivalerá a 58% da frequência, sendo
5,8% por lista).



• O discente que não obtiver, no mínimo, 75% de frequência será reprovado por infrequência,
conforme normas e legislações vigentes.

Critérios de Avaliação

• A avaliação do aprendizado será realizada através das 10 listas de exercícios que servirão de
registro de frequência.

• Cada lista de exercícios valerá um total de 1 ponto (a nota que o aluno receberá em cada lista
dependerá  da  quantidade  de  resoluções  corretas  enviadas,  conforme  pontuação  de  cada
questão estipulada pelo professor). 

• A Média Final (MF) do discente será obtida somando-se as notas das 10 listas de exercícios.

• Resoluções de exercícios entregues após o prazo estipulado pelo professor não serão aceitas. 

•  Será aprovado o aluno que obtiver pontuação maior ou igual a 6,0 pontos e for frequente no
curso.
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