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PLANO DEENSiNO
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i.IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:
CÓDIGO

N9DEHQRA$-AULA

NOME DA Di$CiPLÊNÂ

TEORÊCAS

PQU7i03 Geometria Analítica

TURMASTEORiCAS

01655B e 01653B - 4.].620(2)
6.1620(2)

TOTALDEHORA$-AULA
SEMESTRAIS
PRATICAS

SEMANAÊ$

4

!
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HORÁRIO

TURMAS PRATICAS

7?

MODALÊDÂDE
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11.PROF:ESSOR(ES) MINISTRANTE(S)
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111.PRE-REQUISITO(S)
CÓDIGO NOME DÂ DISCIPLINA
Não há

F

IV. CURSA(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA
Graduação em Engenharia de Computação
Graduação e11]Engenha1lade Ei)ergia
V.JUSTIFICATIVA
A Geometria Ana[ít[ca propõe uma abordagem de conceitos matemáticos e]etllentaEesFaia o entclrl(]imeraEO
de
problemas e situacões constantes nas Ciências Exatas e Engenhzarias.A (Jlscipllna fornece feriatnentas
matemáticas suficientes para o desenvolvimento do raciocínio clo estudante e capacidade de elas)oração de
oroleios.

Vi.EMENTA
Matrizes, Determinantes.Sistema de equações lineares. Algebra Vetar-iaí.Estudo cla neta. Estudo cJo Plano

Cârlicas e Ouád ricas

VÊ8.0B3ETIVO$
ObieÍlvos Gerais:
Tornar o al fila apto a resoíveí problemas i)ásicos de geometria aílalítlca e álge})ia,iineai.

Clbietivos Esoecífiço
1..

Realizar operações com nla.{rizes e delerrnlnarltes

3.

Of)erar coi]] vet:teres e :tillzeir suas iElieE"pregações geom(bt:llczts

4.

Aplicar as rloções de matrizes e veEores para resolver prol)lemas de Feias e pianos.

5.

1cÍe} Iflcar uma ct:lva Í)cana ou SLiperfície qtládíica, reco111lecerseus elemerltos e re})!esenléâ-ia çjraflcêtrtlerlie

2.

Resolver sistemas de equações lineares

V11t.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Tir)o:;(Je !rlatrizes e liiopíledades gerais. C)Í)eraÇÕesc-ntEematrizes: sorria, subtração e nlultlt)ligação.Obterlção dcaillatriz inversa
)oí esca]clnamento. Deterrnirlatltes: negra (]e Saraus e expor\sào cle Laplace. Matriz adjunta clássica e matriz inversa. Sistemas de

.'quações lineares= escaionanlento: nletodo c$a matriz invelsz\ e regia de Cramer. Definição de velares .Sorna de vetores e
::oírtr)Inz\çãolinear. vetoEes no plano e rlo esf)aço. DeÍ)endéncia e independência linear. Produtos escalar e vetorial e aplicações.

Produto ii\isto: coi)lanaiidi\de e aplicações. Ãrlgulo entre vetores: condições de paraie]isrnoe ortogona]i(Jade. Projeção ortogonal
=ie:'vetoEes. E(luações cla rega: vetoiial. parairletricas. simétricas e reduzidas. Ângulo entre regas: condições de paralelismo e
ortogonalidade. Pos!(;ão relativa erltre getas. Regas cof)laElares: Í)aialelas, (;oillciderlles e concorrentes. Intersecção entre netas
nelas !eversas. DlsEãrlcias: erltre Í)Olho e Feia e entre leias. Equações do plano: geral e paramétricas. Ângulo entre planos €
âr guio e-notelilflno e rala . Condições clc?paíalelisrrio=eíttEOlilano e Feiae entre planos. Condições de ortogonalldade: entre plano

e rata e entre planos. Condições f)ara uilla bela estar contida num [)cano. Intersecções: entre plano e netae entre planos

Prole'çào ortogonal de ullla beta dum Í)largo. Distâncias;: entre f)anta e plano. eníle neta e plano e entre planos. Cónicas

circlirlferencia. ellf)se: lllf)eibclle e parábola. Ecluações elas cõrlicas e gráficos. Quá(tricas: esfera. elipsóide. hiperbolóide
parabo[ó[de-. ci]indro c-cone. Égua(;ões das quá(lEiGas e gráficos

ÉEX.METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
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X. METODOLOGIA E !NSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
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S eficiente- FS). fic:in(tolte'iareprovadoo alHEioque tiro comparecera mais ae ZD'$'o
uas
aiividades (Frequência

.

Irlsuííciente -, FI)

A 110ta rTahllma parca aprova(;ão

na disciplina será MF>=6,0

(seis) e Frequência

Suficiente

(FS}.

(Arl. 69 e 72 da Res.

n'

L7/CUn/lç} 97 )

p

C) itluno com Fie(4uêEcizt Sua(:lente (FS) e l média(Jas notas (ie íàva]i:!ÇÕes (]o selllestre- MF entre 3.0 e 5,5 terá direito a

l.tmíànova avi:t]ii:l(;ãorto final do seEuestre (REC), exceto as ativida(]es constantes rlo art.70. g 2". A Nota Final (NF) será
calcuiacla por meio (ia rllédia aritmética ©nlle a n)édla das notas (tas avaliações parciais (MF) e a nota obtida na nova
avaliação(REC). (Art. 70 e 71 da Res. n" 17/Cura/1997)

.

A avaliação de relê:ut)etação(REC) eÊlç)]o})ará[o(]os os tópicos vistos ao larlgo do semestre.

.

Ao aluno cine nâo comparecer ãs avaliações ou não apresentar traballlos no prazo estabelecido será atribuída nota 0

(zero). (Art. 70: g 4:' da Res. E]' 17,'CUn/1997)

Àvailelções Escritas

AS avaliações corlsisteirleito nês provas esctltas. As datas das provas poderão ser alteradas confLlrmeas necessidades do
(:urso

e

: í)(]iàn

elt]o

c]é} (]isciíllir

é

Pedido de NovaÂvaílaçãa

e Pedido de Nova Avi\ilação erTIcaso de perda por motivo de folga nlalor - Art. 74 da Res. Ho 17/Cuil/97: O aluno, blue })or
motivo (ie !oiça nuuor t? p]enainellte justificado, (deixar(]e realizar z\tividadesavaliativas previstas rlo plarlo de ensino.
deverá forrali\li./ar
f)edi(Jo à Clleíia cloDepartar)lento de Erlsino ao qual cadisciplina pertence. dentro do prazo de 3 (três)
calas(!Eels. aplesüt íar do doc!.ilnel)ração coírlf)robatórla
p O l)e(lido de nova avaliação deve'íá se'l torrnallzado na Secretaria Integrada de Departamento

A Nave Avaliação sela realizada no final do semestre letivo, após a terceirqgyaliação, canfomleplano de ensino.

XÊ.CRONOGRÂMATEORICO/PRATICO
AULA
{$em&na}

3éj

4a
5a

ASSUNTO

DATA

30/07 a 04/08
0(3/08a 1]./08
].3/Q8 a ].8/08

20/08 a 25/08
27/08 a 0]./09
C)3/09a 08/09
L{.)/09a .L5/09
L7/09 & 22/09

)efiilição de illca}(i;ese ooeracões de adlcão e multiolicacão
I'ipos de matrizes ç dçlglminantes
Sistemas de equaçõggJinecares

.

Aula de Exercícl $ 1&PROVA ESCRITA.

intloducão ao estudo de velares
Vetores 1100iano e no esi)aço Feriado
Velares no plano e ilo espaço: DependêElciae independência llnecarde
velares
?reduto escalar.Produtos

vetorlai e misto;

ga

24/09 a 29/09

10a

OI/lO a 06/10

lla

Estudo dareta no espaço
Estudo do olano
Aula de Exercícios,Feriado
2' PROVA ESCRITA. Distâncias
Eliose e oarábola. Hioérbole
Hipérbole. Feriado
Suoerfícies.
Suoerfícies. Feriado
Aula de exercícios. 3a PROVA ESCRITA

08/10 a 13/10
15/10 a 20/10
22/10 a 27/10
29/10 a 03/1].
05/1].a IO/ll
12/].1 a 17/1].
19/].1 a 24/11
26/11 a O1/12

12a
].3a

14a
15a
16a
17a
18a

AVALIACOES DE REPOSICAO E RECUPERACÁO.

XII.Feriados previstos )ara o semestre 2018.2:
DATA

07/09

Indeperldência do Brasil

08/09

Dia nãoietivo
Nossa Senhora Ar3arecida
Dia não letlvo
Inados

12/10
13/10
02/11
03/11
15/11
16/11
17/11

C)ia não lesivo

?roclatlacão

da Rel)ública

Dia nãoletívo
Dia não letlvo
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XIV.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
5. JULIANELLI. rosé Roberto.Cálculo vetorial e geometria analítica. l .ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna. 2008. 298p
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Os livros acima citados constam na BibliotecaUniversitária e Setorial de Araranguá
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