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Plano de Ensino – Ficha 2 (variável) 
(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do Art. 1o desta resolução, 
deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE). Sendo assim, para essas disciplinas, fica dispensado o 
preenchimento do campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla essa modalidade de ensino.)  
 

 

Disciplina: Introdução ao Cálculo Código: CM300 
Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(    ) Optativa 

( x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

Pré-requisito:  

 

Co-requisito:  

 
Modalidade: (  ) Presencial (  ) Totalmente EaD (  ) _______ *C.H.EaD 
*Indicar a carga horária que será à distância. 

CH Total: 60 
CH semanal: 10 

Padrão (PD): 
60 

Laboratório (LB): 
0 

Campo (CP): 
0 

Estágio (ES): 
0 

Orientada (OR): 
0 

Prática Específica (PE): 
0 

Estágio de Formação 
Pedagógica (EFP): 0 

Extensão (EXT): 
0 

Prática como 
Componente 
Curricular (PCC): 0 

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-
EXT-PCC) 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 

Números reais e expressões algébricas. Funções de uma variável real. Gráficos. Funções do 
primeiro e do segundo graus. Função raiz quadrada. Funções polinomiais. Funções exponenciais 
e logarítmicas. Funções trigonométricas. Derivadas e taxas de variação.  
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

1. Números reais e expressões algébricas. Números racionais e números reais. 
Expressões algébricas. Fatoração e distributiva. Quadrados perfeitos e diferença de 
quadrados. Simplificação de expressões racionais.  

2. Funções   de uma variável real. Definição. Raízes de uma função.  
3. Gráficos. Definição e interpretação de gráficos de funções no plano cartesiano. 

Construção ̃ de gráficos. Extração de dados representados graficamente. Gráfico de 
f(x+a)+b a partir do gráfico de f(x).  

4. Funções do primeiro e segundo graus. Equações e inequações do primeiro grau.  
Gráficos de retas: esboço, interpretação, inclinação, reta que passa por dois pontos 
dados.  Equações e inequações do segundo grau. Gráficos  

5. Função raiz quadrada. Gráfico e motivação a partir da função quadrática.  
6. Funções polinomiais. Potenciação e suas propriedades.  Definição de função 

polinomial. Fatoração em função das raízes. Introdução  aos gráficos.  
7. Funções exponenciais e logarítmicas. Definição de exponenciais. Definição de 

logaritmo. Equações e inequações exponenciais e logarítmicas. Retas assíntotas 
horizontais e verticais. Gráficos em escala log.  

8. Funções trigonométricas. Seno, cosseno e tangente. Período e funções periódicas. 
Gráficos e equações simples envolvendo funções trigonométricas.  

9. Derivadas e taxas de variação. Motivação. Derivadas das funções previamente 
estudadas. Taxa de variação. Regra da soma. Reta tangente.  

 
 

OBJETIVO GERAL 
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Apresentar o conceito de função real de uma variável. Estudar as propriedades de funções 
elementares, como as polinomiais, exponenciais, trigonométricas e logarítmicas. Introduzir a 
definição de derivada e estudar algumas de suas propriedades. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Ao término desta disciplina, o estudante deverá ser capaz de reconhecer e manipular as funções  
polinomiais, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Além disso, deverá ter a habilidade de 
interpretar um gráfico e extrair deste as informações que possam ser necessárias. Por fim, 
compreender o conceito de derivadas e suas aplicações imediatas.  

 
 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A condução da turma será feita através do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, disponível 
na UFPR Virtual, e seguirá os seguintes procedimentos: 

• A carga horária semanal está dividida em 10 horas de atividades assíncronas. 

• Nas segundas-feiras pela manhã serão divulgadas na plataforma do curso (UFPR Virtual)  

instruções indicando o material (vídeos, textos, exercícios e testes) que os alunos devem 

estudar durante a semana. 

• Os estudantes devem dedicar pelo menos 2 horas por dia para: assistir os vídeos e fazer 

as tarefas propostas na Khan Academy/UFPR Virtual, ler o material complementar e fazer 

os exercícios indicados. 

• Cada turma terá pelo menos 2 horas por semana de monitoria, cuja participação é 

facultativa, em horário a ser definido na primeira semana do curso.  Cabe destacar que 

essa atividade  não  será contabilizada  na carga horária da disciplina.  Além dos 

professores das turmas, solicitaremos monitores para a disciplina pelo Programa de 

Monitoria Digital e apoio de alunos dos programas de pós-graduação para disponibilizar 

mais horários de atendimento para esclarecimento de dúvidas. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
1ª semana:  (27/07 a 31/07):  Números naturais, inteiros,  racionais e irracionais. 

Representação decimal de frações e números reais. Distributiva e fatoração. Potenciação 
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e radiciação. Simplificação de expressões racionais. Equações e inequações do primeiro 

grau. 

2ª semana:  (03/08 a 07/08): Módulo de um número e inequação modular. Conceito de 

função: domínio, contradomínio e imagem.  Funções sobrejetoras e injetoras. Funções 

crescentes e decrescentes.  Funções pares e ímpares.  Gráfico de uma função. Função 

afim: gráfico e aplicação. Função quadrática: gráfico e aplicações. Inequação do segundo 

grau. 

 
3ª semana:  (10/08 a 14/08):   Função composta. Função inversa.  Função exponencial: 

domínio  e gráfico. Logaritmo: definição e propriedades. Função logarítmica: domínio e 

gráfico.  

4ª semana:  (17/08 a 21/08):  Ângulos notáveis. Razões trigonométricas.   Círculo 

trigonométrico. Identidades trigonométricas. Redução ao primeiro quadrante.  Funções 

trigonométricas e gráficos. 

5ª semana:  (24/08 a 28/08): Introdução ao conceito de limites via gráfico (limites 

laterais, limite infinito, limites no infinito, assíntotas (vertical e horizontal)). Cálculo de limites 

de funções racionais (0/0). Noção do conceito de continuidade de uma função via gráfico.  

6ª semana:  (31/08 a 04/09):  Taxa de variação média e taxa de variação instantânea. Derivada: 

definição e regras básicas. Reta tangente ao gráfico de uma função.  

 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
As avaliações semanais serão feitas diretamente na plataforma Moodle, com correção 
automática,  nas datas definidas abaixo: 
 

1ª prova:   10/08: Conteúdo das semanas 1 e 2 

2ª prova:   17/08: Conteúdo da semana 3 

3ª prova:   24/08: Conteúdo da semana 4 

4ª prova:  31/08:  Conteúdo da semana 5 

5ª prova:   09/09: Conteúdo da semana 6 
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Exame final:16/09: Toda ementa do curso. 

 
Para aprovação será feita a média aritmética das 5 avaliações acima e respeitados os critérios 
de aprovação e exame final previstos nos artigos 92 a 97 da resolução 37/97-CEPE. 
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Professores da Disciplina:  

1. Mael Sachine  
2. Matheus Brito 
3. Roberto Ribeiro  
4. Saulo Oliveira 

 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Alexandre Kirilov 
 


