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CURSO: MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL 
 

Turno: Integral 
 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 
Disciplina: Fundamentos de Cálculo 
Professor: Juan Carlos Zavaleta Aguilar 
Carga Horária: 3 horas síncronas semanais, sendo 2 dedicadas a aulas e 1 de estudo dirigido 
Ano/Semestre: 2020/2 

 

 
 

EMENTA 
 
Sequencias de números reais. Limites de funções. Funções contínuas. Derivação. Integração. 
 

OBJETIVOS 
 

Ao finalizar a disciplina de Fundamentos de Cálculo o aluno do Programa será capaz de conhecer os 
principais conceitos e ideias relacionados ao estudo de limite, continuidade, diferenciação e 
integração de funções de uma variável real bem como saber projetar as aplicações do cálculo 
diferencial e integral nas diversas áreas do conhecimento. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Funções: Definições e exemplos. Monotonicidade. Extremos e imagem. Composição e 
Inversa de funções. Gráfico de funções. Funções trigonométricas. 
Sequencias e continuidade: Supremo e ínfimo. Limite de sequencias. Continuidade. 
Continuidade sequencial. Teorema do valor Intermediário. 
Limites e derivadas: Limites de funções. Regras de derivação. Teorema de Rolle e 
aplicações. 
Integrais: Teorema de Riemann. Operações com funções integráveis. O Teorema 
Fundamental do Cálculo. Algumas aplicações à geometria. Logaritmos e exponencias. 
Integração imprópria.  
Séries de números reais: Séries de números reais. Algumas aplicações. Série de Taylor. 
 
 

METODOLOGIA E RECURSOS COMPLEMENTARES 
 

Aulas síncronas (utilizando o aplicativo Google Meet) de 2 créditos e 1 créditos de estudo dirigido a 
ser realizado em turno integral. Serão disponibilizadas, antecipadamente, listas de exercícios, que 
complementarão o conteúdo teórico da disciplina. As dúvidas dos discentes serão esclarecidas nas 
aulas síncronas e no estudo dirigido. 
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CONTROLE DE FREQUENCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
O controle de frequência será realizado pela presença nas atividades avaliativas, sendo que a 
presença em cada uma das provas contabilizará 50% da carga horária. Serão realizadas duas
atividades avaliativas (seminários) S1 e S2, cada uma no valor de 10 pontos. A nota final, NF, será a 
média simples NF=(S1+S2)/2. Caso o(s) discente(s) não consiga(m) comparecer nos Seminários, e a 
sua justificativa de não comparecimento seja aceito pelo docente, será disponibilizada apenas para 
este(s) discente(s) uma nova e única data e horário para realização da atividade avaliativa. Para o 
discente que não atingiu 6 pontos, haverá uma prova substitutiva no valor de 10 pontos, contemplando 
todo o conteúdo da disciplina, e cuja nota substituirá a menor nota entre as duas provas anteriormente 
aplicadas. A presença na prova substitutiva também contabilizará 50% da carga horária e será usada 
caso o aluno não tenho comparecido em alguma das provas anteriormente aplicadas. Será aprovado o 
aluno que obtiver pontuação maior ou igual a 6 e conclusão de pelo menos 75% das atividades
previstas (provas). 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

ANTÔNIO CAMINHA MUNIZ NETO. Fundamentos de Cálculo. SBM, 2015 (Coleção 
PROFMAT). 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

Material disponível na plataforma moodle (Videos), disponibilizado no site do Profmat. 
 

 

 

 

Juan Carlos Zavaleta Aguilar 

Data: 31/08/2020 

 

 

 

 

Coordenador 
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