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METODOLOGIA DE ENSINO 

A unidade curricular será ministrada em modo EaD em ambiente virtual: Google Classroom e Google 
Meet (via conta institucional).  

Atividades: aulas gravadas disponibilizadas no ambiente virtual ; resolução de listas de exercícios; 

encontros virtuais online para discussão dos conteúdos e exercícios. (Total de 60 Hs).  

 

Toda semana será disponibilizado um roteiro de estudos da semana (com referências, dicas e 
sugestões de continuidade de estudos e aprofundamento do tema da semana), vídeos explicativo do 

conteúdo e a atividade para ser entregue da semana. 

Cada semana possui 2 horas teóricas (vídeo-aulas gravadas pelo docente, disponibilizadas via 

youtube e Google/Classroom), nessas 2 horas os alunos assistirão as vídeo-aulas e reproduzirão o 
conteúdo contido nelas. 

As outras 2 horas da semana será destinadas para resolução de exercícios (atividades para os 

discentes fazerem e entregarem remotamente via google Classroom). As 4 horas por semana serão 

tutoriadas via Google/Classroom e o professor coordenador estará disponível em tempo integral via 
os alertas de mensagens postadas nos fóruns de discussões. No total, o curso tem 4 horas semanais 

sendo 2 horas teóricas e 2 de resolução de exercícios, todas as 4 horas serão tutoreadas via 

Google/Classroom. 

A cada semana o discente também ficará disponível online de tempo real por uma hora para os 
alunos que preferirem tirar dúvidas ou ter feedback em tempo real (via Google/Meet). Essa hora será 

no horário disponível para a disciplina presencial, neste caso, sexta-feira  14:30h-15:30h. 

 

 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O aluno será avaliado do seguinte modo: 

a) Assiduidade semanal nos acessos ao ambiente de aprendizagem da disciplina; 
b) Participação nos encontros de discussão e resolução de atividades no ambiente virtual;  

c) Exercícios referentes ao conteúdo das aulas e avaliação final do curso (Prova on-line, via moodle). 
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O conceito final da unidade curricular “cumprido/não cumprido”.  
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Cronograma de aulas semanais 

Semana Conteúdo programático 

  

1 18 – 21 de novembro Sequências 

2 23 - 28 de novembro Sequências e Séries 

3 30 novembro - 5 de 

dezembro 

Séries 

4 7 -12 de dezembro Séries  de potência 

5 14 – 19 de dezembro Funções de duas ou mais variáveis 

6 04-09 de janeiro Funções e limites 

7 11-16 de janeiro Derivadas Parciais 

8 18 -23 de janeiro Plano tangente e diferenciabilidade 

9 25 -30 de janeiro Regra da cadeia e derivada direcional 

10 1 de fevereiro - 06 de 

fevereiro 

Máximos e mínimos 

11 08-13 de fevereiro Aplicações 

12 15 -20 de fevereiro Problemas de Otimização 

13 22 -27 de fevereiro Multiplicadores de Lagrange 

14 5 de março Encerramento da disciplina 

http://site.ebrary.com/lib/unifespbr/detail.action?docID=10768964&p00=calculus
http://site.ebrary.com/lib/unifespbr/detail.action?docID=10768964&p00=calculus
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15 12 de março Bate-papo sobre o andamento do semestre 

 


