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HI.PRE-REQUISITO(S) i' ; .'\ r.: ' ã : :Y
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  Sempre-requisitosjf = .í. ' ., . !
 
IV. CURSO(S) PARA 0(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA E OFERECIDA; ' ;t' 'l
GraduacãoemEnaenhaíiadeComDutacão:. ff '$ À ,(. +'lf+ i

 
V.JUSTIFICATIVA
A disciplina de Algebra Linear é fundamental para mostrarjaós alunos uma conexão entre diversas áreas da
encenharla
 
VI.EMENTA.3 = '.:k'!i I'li,=.. 1:. :1'J :1 } :.4- ''
Espaço vetorial. Transformações lineares: Mudança de base. Produto interno Transformações oúogonain l
Autovalores e autovetores de um ooerador. Diaaonaiizacão. Aolicacão da Álaebra linear às ciências.
 
Vli.0BJETIVOS \* '4 .p :i ":. ,}. Ç .l

ivoGeral: . .'r;';k*:.~# ~X,-.=; ' ' : ! ,1 ,.J
Dar condições que o aluno desenvolva um conjunto de métodos e técnicas utilizados em Algebra Linear e seja de
aplicar na solução de problemas na engenharia. 'Desenvolver no aluno a capacidade de dedução. raciocínio lógico
e organizado bem como de formulação e interpretação de situações matemáticas.: Capacitar o graduando na
aplicaçãodoferramentalmatemáticoemproblemasdeFísicaeEngenharia.. -' 6: - .::1

QbigliyQS.E$Hedí.!ç9.l:=:i::/' .' .:,' ''.~q 1 .;; .! -.. ü $ !il l

. Estender o conceito de vetores geométricos para espaços vetoriais diversosJ. '

. Aumentar a capacidade de abstração necessária para cursos como Calculo IV e programação linear. # .

. ' Estender as ferramentas màtemátlcas desenvolvidas nos espaço. vetorial euclidianos aos espaços vetores
isomodosenãolsomorfos. <1:: [V: b .!/:E ) \ {

. Entender o papel da transformação linear como uma outra forma de representar operações.' ..Y -.

. Aplicaressesnovosconceitosnaresoluçãodeproblemas. ÍI ::l .. .:' 1 - . ' . : ..J



independentesl Basesl ãstemas de coordenadasl Dimensão de :um espaço vetoria1l Postal Mudança-de base
Aplicações a Cadeias dé Markovl Autovetores e autovaloresl Equação características Diagonalizaçãol Autovetores
e transformações lhe.areal Autovaiores complexosl Sistemas dinâmicos discretosl Produto interno. comprimento e
ortogonalidadel Conjuntos ortogonaisl Projeçóes ortogonais; . Processo de Gram-Schmidtl Problemas de rüínimos
quadráticosl Modelos linearesl Espaços:l:munidos de produto.= interno e suas aplicaçõesl Diagonalização de
matrizesa

IX: METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Aula exposltlva e dialogada com o aluno, com resolução de exercícios em sala de aula.

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A verificação do rendimento do aluno compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais
deverão ser atingidos conjuntamente, Será obrigatória a frequência àg atividades correspondentes a cada
disciplina. no mínimo a 75%.das mesmas (Frequência Suficiente - FS),' ficando reprovado p aluno com
mais de 25%de faltas (Frequência Insuficiente : FI)

Serão realizadas três provas escritas:.A média final (MF) será calculada como a média aritmética das três
notas obtidas nag provas escritas

As datas das provas poderão ser alteradas de acorda çom as necessidades do curso é do andamento do
cronograma
A nota mínima para aprovação na disciplina será MF>=6.0 (seis) e Frequência Sufléiente ,(FS). (Art. 6g e
72 dã Res. no 17/CUn/1997)
O,alunocom Frequência Suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3,0 e 6,0
terá direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as ativldades constantes no art,7C), $
2'. A Nota Final (NF) será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações
parciais (MF) e a nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997)

elmo'.4- xgç)

. Ao aluno que não comparecer às avaliações terá atribuída nota 0 (zero) nas mesmas. (Art: 70, $ 4' da
Res. n' 17/CUn/1 997)

Observações:

Pedido de Nova Avaliação
. Pedido de Nova Avaliação em caso de perda por motivo dê força maior - Art..74 da Res. n' 17/Cun/97: O

aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado. deixar de realizar atividades avaliativas
previstas no plano de ensino, deverá formalizar pedido à Chefia do Departamento de Ensino ao qual a
disciplina pertence, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, apresentando documentação comprobatória

' O pedido de nova avaliação deve.rá ser formalizado óa Secretaria Integrada de Departamento
A Nova Avaliação será realizada no final do semestre letivo, após a terceira avaliação, em dia a ser
combinado.

XI.CRONOGRAMA TEÓRICO/PRATICO
AULA

Semana DATA ASSUNTO

1' 27/02 -'29/02 ADresentacão do Plano de E!)sino: Espaços vetorials e subespaços
2' C)6/03~: 08/03 Estaca nulo. e$oaco coluna e transformações iinearesl
3; 13/03 - 15/03 Conluntoé linearmente Independentes:. Bases;
4; 20/03:- 22/03 Sistemas dé coordenadas; Dimensão d© um esK)aço vetorlail
5; 27/03 +29/03 Posto: Mudança de base:

  D3/Q4-05/04 Dia não !etivo. Aplicações a Cadeias de Markovl
7' l0/04-12/04 Aula de exercícios.Prova'i.
8' 17/04 -19/04 Autovetores e autovalores:
9; 24/04 -26/04 Equação características Diaggllgjggçêg

  Q1/05 - 03/05 Dia não. letivo. Autovetores e transformações ilnearesl
l l.; 08/05 - 10/05 Autovaiores compiexosl
]2' 15/05 - ]7/05 Sistemas dinâmicos dlscretós:
13' 22/03 «24/85 Aula de exercícios, Prova 2.
]4; 29/05 -31/Q5 Dia não letivo. Produto interno. comprimento e artogonalldadel
15a 05/06 :07/06 Conjuntos odoaonais: Proleções ortogonais:. Processo de Gram-Schmidt
16; 12/06 -14/06 Probiernas de mínimos áuadrãticos; Modelos ilnearesl



Atendimento aos alunos
Horários: 2'..feira das 8:00 .- 1 0:00:.Local: Saia I'ü4 ..... Mato Alto

Prof. Mauricio Girardl Chefe do Depto. Coordenador do Curso

Aprovado na Reunião do Colegiada do departamento em'=9Z../ 03 / 20 18

Z

Digitãlly signed by Mauricio Girardi:94755361.915
Date: 20].8.05.16 14:23.::].8 BRT: ... «'l .

IÍÊlà\l,;l"êi;BKÜ fÕÚ . Ê;tília 20i2lí20.1õ/GR
Location: Ara ranguá-SC

17' 19/06 -21/06 Espaços munidos de produto interno e suas aplicações; Diagonalização de
matrizes.

18' 26/06 -28/06 Aula de exercícios.Prova 3.
  Q3/07 Prova Recuperação Final.

XII. Feriados revistos ara o semestre 20'18,1 :
DATA  
30/03 Sexta-feira Santa
31/03 Dia nãoletlvo
03/04 Aniversário de Araranauâ
21/04 ., Tiradentes
30/04 Dia nãoietivo
Q1/05 Dia do Trabalhador
04/05 Padroeira de Araranauá
31/05 Corntis Christl
01/06 Dla não.lesivo
02/06 [)la não ietivo
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