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Disciplina: MA23 – Geometria Analítica Unidade Acadêmica: PROFMAT/CSA

Docente: Andréia Malacarne e Viviane Pardini Valério Ano: 2021
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C.H. Total: 60 horas Teórica: 60 horas Prática: 0 horas Pré-requisito: não há Co-requisito: não há

Ementa

Coordenadas no plano. Vetores no plano. Equações da reta no plano. Posição relativa entre retas e círculos e
distâncias.  Elipse.  Hipérbole.  Parábola.  Equação  geral  do  segundo  grau  no  plano.  Curvas  planas
parametrizadas.  Coordenadas e vetores  no espaço.  Produto interno e produto vetorial  no espaço.  Produto
misto, volume e determinante. A reta no espaço. O plano no espaço. Sistemas de equações Lineares com três
variáveis. Distância e ângulos no espaço.

Objetivos

Capacitar o aluno a resolver problemas envolvendo retas no plano e no espaço, reconhecer as várias cônicas e
representá-las graficamente e operar com vetores no plano e em R³. Integrar a prática desses conhecimentos
ao ensino básico.

Conteúdo Programático

Parte 1
1.1 Coordenadas e vetores no plano: Coordenadas no plano. Distância entre dois pontos. Vetores no plano.
Operações com vetores (soma e multiplicação por escalar) Combinação linear. Produto interno.
1.2 A Reta no plano e posições entre retas e círculos:  Equação paramétrica. Equação cartesiana, Equação
reduzida. Desigualdades lineares e regiões no plano. Posições relativas entre retas e círculos e distâncias.
1.3 Elipses e Hipérboles:  Formas canônicas com centro na origem e com centro translado (translação dos
eixos coordenados). Regiões do plano determinadas por essas cônicas.
1.4  Parábola: Forma  canônica  com  centro  na  origem  e  com  centro  translado  (translação  dos  eixos
coordenados). Regiões do plano determinadas por essa cônica.
1.5 Equação geral do 2o grau no plano: Rotação dos eixos coordenados. Formas quadráticas. Equação geral
do 2o grau em x e y.
1.6 Curvas planas parametrizadas: Parametrização das cônicas. Parametrização de algumas curvas planas. 

Parte 2
2.1 Coordenadas e vetores no espaço:  Coordenadas no espaço.  Distância entre dois pontos. Vetores no
espaço. Soma de vetores e produto de um número real por um vetor. Norma de um vetor. Ângulo entre dois
vetores. Propriedades.
2.2 Produtos de vetores no espaço: Produto interno. Produto vetorial. Produto misto, volume e determinante.
Propriedades.
2.3 A Reta e o plano no espaço: Equações da reta no espaço. Equação do plano no espaço.
2.4 Sistemas de equações lineares com três variáveis: Sistemas de duas e três equações lineares
2.5 Ângulos no espaço: Ângulo entre duas retas no espaço. Ângulo entre dois planos. 
2.6 Distâncias no espaço: Distância de um ponto a um plano. Distância entre dois planos. Distância entre
uma reta e um plano. Distância de um ponto a uma reta. Distância entre retas do espaço.

Metodologia de Ensino e Recursos Complementares



• A disciplina terá aulas síncronas e atividades/momentos assíncronos.

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

-  Google Meet ou RNP (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 ou RNP, e ocorrerão no
horário estabelecido  na grade horária da disciplina divulgada pela coordenação de curso. As aulas
síncronas não serão gravadas.

• O restante da carga horária será cumprido através de atividades assíncronas com orientações no Portal
Didático, como listas de exercícios semanais, 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).

• A Profª Viviane Pardini Valério ficará responsável por ministrar os conteúdos da Parte 1 da disciplina
e a Profª Andréia Malacarne ficará responsável por ministrar os conteúdos da Parte 2 da disciplina.

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 registro da frequência do discente se dará por meio da resolução e envio de listas de exercícios
propostas semanalmente (no prazo estabelecido pelo professor), via Portal Didático.

• Serão, ao todo, 12 listas de exercícios (6 referentes à Parte 1 do conteúdo e 6 referentes à Parte 2 do
conteúdo),  com  5  exercícios  cada  lista.  A  frequência  será  contabilizada  proporcionalmente  à
quantidade de exercícios resolvidos e enviados pelo aluno (dentro do prazo, pelo Portal Didático).
Assim, por exemplo, se o aluno, ao longo do período, enviar as resoluções de 30 exercícios (dentro do
prazo, pelo Portal Didático), dentre os 60 exercícios das 12 listas, obterá 50% de frequência. 

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

• As resoluções dos exercícios deverão ser feitas à mão, a próprio punho, por cada aluno. As resoluções
devem ser digitalizadas e enviadas, via Portal Didático, dentro do prazo estabelecido pelo professor.
As listas finais de cada parte (a última lista da Parte 1 e a última lista da Parte 2) da disciplina serão
feitas de forma síncrona, dentro do horário da disciplina (no tempo estipulado pelo professor), via
Portal Didático.

• Cada aluno deve escrever suas próprias resoluções. Caso seja constatado cópias de resoluções entre
alunos distintos, as resoluções dos alunos envolvidos não serão aceitas.

• O discente que não obtiver, no mínimo, 75% de frequência será reprovado por infrequência, conforme
normas e legislações vigentes (Resolução Nº 07 de 3 de agosto de 2020 – UFSJ).

Critérios de Avaliação

• A avaliação do aprendizado será realizada através das 12 listas de exercícios que servirão de registro
de frequência.



• A nota que o aluno receberá em cada lista dependerá da quantidade de resoluções corretas enviadas,
conforme pontuação de cada questão  estipulada pelo professor. As  12 listas  somadas valerão 10
pontos.

• A Média Final (MF) do discente será obtida somando-se as notas das 12 listas de exercícios. 

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

• As resoluções dos exercícios deverão ser feitas à mão, a próprio punho, por cada aluno. As resoluções
devem ser digitalizadas e enviadas, via Portal Didático, dentro do prazo estabelecido pelo professor.
As listas finais de cada parte (a última lista da Parte 1 e a última lista da Parte 2) da disciplina serão
feitas de forma síncrona, dentro do horário da disciplina (no tempo estipulado pelo professor), via
Portal Didático.

• Cada aluno deve escrever suas próprias resoluções. Caso seja constatado cópias de resoluções entre
alunos distintos, as resoluções dos alunos envolvidos 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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