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SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Os conteúdos abordados na componente EXA 374 - Geometria Analítica repercutem por todo curso, tendo em vista que os mesmos possuem
aplicações nas disciplinas Álgebra Linear, Cálculo Diferencial e Integral, Séries e Equações Diferenciais, Cálculo de Funções de Várias Variáveis e
Física I

EMENTA*

Sistemas de Coordenadas Cartesianas no Espaço. Álgebra Vetorial. Produtos escalar, vetorial e misto. Estudo da Reta e do Plano. Coordenadas
Polares. Cônicas e Superfícies.

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA LICENCIATURA ÁLGEBRA LINEAR I

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA LICENCIATURA INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA O ENSINO DE
MATEMÁTICA IV -M

Data ____/____/_____

Docente
Data: ____/____/_____

Coordenador(a):

Aprovado pelo Colegiado



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Sagres Diário

PLANO DE ENSINO
quarta-feira, 11 de agosto de 2021

Página 2 de 5

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

 1.Sistemas de Coordenadas Cartesianas
 1.1Introdução ao estudo de coordenadas cartesianas na reta e no plano. Coordenadas cartesianas no espaço.
 1.2Segmentos de retas, ponto médio e distâncias.

 2.Álgebra Vetorial
 2.1Vetores (Tratamento geométrico): Segmentos orientados, segmentos equipolentes, definição formal de vetor, ângulo entre vetores. Adição e

subtração de vetores, multiplicação de um vetor por um escalar.
 2.2Vetores (Tratamento algébrico): Adição e subtração de vetores, multiplicação de um vetor por um escalar.
 2.3Produto escalar: definição, propriedades. Ângulo entre vetores, ortogonalidade, projeção ortogonal.
 2.4Produto vetorial: definição, propriedades. Cálculo de área.
 2.5Produto misto: definição, propriedades. Cálculo de volume.

 3.Retas e Planos
 3.1Estudo da Reta: equações vetorial, paramétrica, simétrica e reduzida
 3.2Estudo do Plano: equações vetorial, paramétrica e geral.
 3.3Estudo da reta e do plano: posição relativa, ângulos e distâncias.

 4.Coordenadas Polares
 4.1Definição, relação com coordenadas cartesianas no plano.
 4.2Construção de gráficos.

 5.Cônicas
 5.1Equações reduzidas de elipse, parábola e hipérbole.
 5.2Equação geral das cônicas. Translação e rotação de eixos.

 6.Superfícies
 6.1Equações reduzidas das quádricas.
 6.2Superfícies cilíndricas e de revolução.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Após cursar a disciplina, espera-se que o aluno tenha compreendido
 1.O conceito formal da teoria de vetores no plano e no espaço,
 2.As operações com vetores no plano e no espaço incluindo os produtos
 3.A teoria de retas e planos no espaço, estudar posição relativa e calcular ângulo e distância
 4.A noção cônicas e quádricas estudando as suas equações e esboçando seus traços

OBJETIVO GERAL

Estudar a geometria analítica no espaço via tratamento vetorial, equações de retas e planos, cônicas e superfícies.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 1.Estudar sistemas de coordenadas (cartesianas e polares)
 2.Apresentar a álgebra vetorial sob dois aspectos: geométrico e algébrico
 3.Desenvolver o estudo de retas e planos no espaço, a posição relativa, ângulos e distâncias destes objetos dois a dois
 4.Analisar as equações, traços e elementos de cônicas e quádricas
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METODOLOGIA

Conforme estabelecido pela Resolução CONSEPE 131/2020, as aulas serão ministradas remotamente. Neste sentido, utilizaremos os seguintes
recursos e materiais:

 1.Plataforma Google Meet para ministrar as aulas de modo síncrono;
 2.Aplicativo Google Classroom para o gerenciamento das atividades propostas;
 3.Aplicativo whatsapp, e-mail e portal SAGRES para comunicações;
 4.Portal SAGRES para o controle oficial de frequências e notas;
 5.Slides preparados pelo professor;
 6.Vídeos produzidos pelo professor ou selecionados na internet;
 7.Mesa digitalizadora para explicações durante as aulas síncronas;

Para fixação da aprendizagem e/ou avaliação faremos uso das seguintes atividades:
 8.Atividades avaliativas (Assíncronas)
 9.Formulários Google (Assíncronas)
 10.Provas (Síncronas).
 11.Avaliação Final, se necessário.

Observação: Eventualmente, algumas aulas serão assíncronas e os estudantes serão avisados com antecedência mas, em princípio, as aulas e
provas desta disciplina serão síncronas. O número de aulas assíncronas, ao longo do semestre, não será superior a 20%, ou seja, 12 horas.
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AVALIAÇÃO

1. Forma:  A avaliação, em cada unidade, será realizada através dos seguintes instrumentos:
(a) Formulário Google (FG) – Avaliação individual – Peso 2.
A devolução dos formulários devidamente preenchidos deverá ocorrer até a data agendada e informada nos formulários.
Após esta data, o Classroom não receberá os formulários e, consequente, não serão corrigidos.
FG =  2*(Soma das notas obtidas em todos os formulários)/(Soma dos valores de todos os formulários)

(b) Atividade avaliativa (AA) – Avaliação individual – Peso 2.
A devolução das atividades devidamente resolvidas deverá ocorrer até a data agendada e informada na atividade.
Atividades entregues fora do prazo não serão corrigidas.
AA = 2*(Nota obtida)/(Valor total da atividade)

(c) Prova (PR) - Avaliação individual – Peso 6.
As provas serão realizadas de modo síncrono e deverão ser entregues, no classroom e por e-mail,  ao final do tempo estipulado. Provas entregues
fora do prazo não serão corrigidas.
PR = 6*(Nota obtida)/(Valor total da prova)

2. Controle de Frequência: será feito, em qualquer momento da aula, através de chamada oral ou por registro no chat do Google Meet. Ao(À)
aluno(a) que não estiver presente, no momento da chamada, será atribuído Falta.
Observação: A qualquer tempo durante a aula, o estudante pode ser convidado a participar da discussão.

3. Cronograma das provas / Previsão:
(a) Prova 1 - Sistema de coordenadas. Álgebra vetorial. Produto entre vetores - 23/09/21
(b) Prova 2 - Retas e Planos - 04/11/21
(c) Prova 3 - Coordenadas polares. Cônicas e Quádricas - 02/12/21
(d) Avaliação Final –Todo o conteúdo ministrado - 16/12/21
Observação: As datas previstas acima podem ser alteradas, após comunicação prévia à turma.

4. Cálculo das Médias:
(a) Avaliações do semestre: A média parcial do semestre (MP), ao término das 3 unidades, será dada por
MP = (N1 + N2 + N3) / 3, onde
N1 = PR1 + FG1 + AA1,             N2 = PR2 + FG2 + AA2,             N3 = PR3 + FG3 + AA3,
onde PR, AA e FG estão descritos no item anterior e os números que os acompanham se referem às unidades 1,2 e 3.
Será aprovado, o aluno com MP igual ou superior a 7,0, dede que seu número de faltas não ultrapasse 25% da carga horária total, ou seja, 15
aulas.
Será reprovado, o aluno com MP inferior a 3,0.

(b) Caso o aluno necessite fazer avaliação final, isto é, MP seja igual ou superior a 3,0 e inferior a 5,0 e não esteja reprovado por falta então sua
média final será dada por:
MF = (6*MP + 4*AF)/10, onde
MP é a média parcial do semestre e AF é a nota obtida na avaliação final

Para maiores detalhes sobre avaliação consulte a Resolução CONSU 46/2006 no endereço
http://www.uefs.br/portal/downloads/resolucoes/consu/2006/resolucao_consu_46_2006.pdf/view
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

 Aulas 01 e 02:Planejamento do semestre
 Aulas 03 a 06: Tratamento geométrico da teoria de vetores
 Aulas 07 a 10: Tratamento algébrico da teoria de vetores
 Aulas 11 e 12: Sistema de coordenadas cartesianas.
 Aulas 13 a 20: Produto escalar, vetorial e misto.
 Aulas 21 a 24: Revisão, Entrega de lista avaliativa e Realização da Prova 1

 Aulas 25a 28:Equações de retas no espaço
 Aulas 29 a 32: Equações de planos
 Aulas 33 a 38: Posição relativa, ângulos e distâncias
 Aulas 39 a 42: Revisão, Entrega de lista avaliativa e Realização da Prova 2
 Aulas 43 a 46: Coordenadas polares
 Aulas 47 a 50: Cônicas na forma reduzida

 Aulas 51e 52: Cônicas (caso geral)
 Aulas 53 a 56: Superfícies
 Aulas 57 a 60: Revisão, Entrega da lista avaliativa e Realização da Prova 3

  Aula ---: Prova Final

BIBLIOGRAFIA BÁSICA*

BOULOS, P.; CAMARGO, I. de. Geometria Analítica: um tratamento vetorial. São Paulo, SP: Prentice Hall, 2005.
LIMA, E. L. Geometria Analítica e Álgebra Linear.  Rio de Janeiro: IMPA, 2006.
WINTERLE, P. Vetores e geometria analítica. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 2014
Vídeo-aulas disponíveis no canal do Professor Aquino-Matemática:
https://www.youtube.com/watch?v=pXtCSwIiRh4&list=PLB7242F99B0310710&index=1
VÍDEO-AULAS disponíveis em http://www.profmat-sbm.org.br/ma23/

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DELGADO, J.; FRENSEL, K.; CRISSAFF, L. Geometria Analítica. Rio de Janeiro: SBM, 2017.
LEHMANN, C. H. SIECZKOWSKI, R. P. S. Geometria Analítica. Porto Alegre: Editora Globo, 1998.
VENTURI, J. J. Álgebra Vetorial e Geometria Analítica. Curitiba: Scientia et Labor, 2015.
STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P. Geometria Analítica. São Paulo: McGraw-Hill, 1987.
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