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Ficha 2 

Período Especial

UNIDADE CURRICULAR: Geometria Analítica Código: CM045

Natureza: ( X ) Obrigatória ( X) Semestral    

Pré-requisito: Co-requisito: Modalidade:   ( x ) 80. %  EaD, ERE
CH Total: 60 h

CH semanal: 7h 30 min
Padrão (PD): 60 h

EMENTA (Unidade Didática) 

Vetores  no  plano  e  no  espaço.  Retas  e  planos  no  espaço  com  coordenadas
cartesianas.  Translação  e  rotação  de  eixos.  Curvas  no  plano.  Superfícies.  Outros
sistemas de coordenadas.

Justificativa  da proposta
Disciplina  ofertada  na  modalidade  Ensino  Remoto  Emergencial  (ERE),  sem  carga
horária presencial e com 20% de atividades síncronas. 
60 horas, 8 semanas com 7 ½ horas em cada semana, sendo 1 ½ hora síncrona e 6
assíncronas. Cronograma na última página.

PROGRAMA 

01. Vetores no plano e no espaço. Conceituação. Adição de vetores. Multiplicação de vetor por número
real.  Combinação linear  de vetores.  Coordenadas.  Produto interno,  produto vetorial,  produto misto  e
respectivas aplicações geométricas.
02. Retas e planos no espaço com coordenadas cartesianas. Equações da reta no espaço: vetorial,
paramétricas e gerais; paralelismo, perpendicularismo, coplanaridade, ângulo entre retas. Equações do
plano: vetorial, geral e paramétricas; posições relativas entre plano e retas. Problemas de distâncias.
03.  Translação e rotação de eixos. Translação e rotação de eixos cartesianos no plano e no espaço.
Simplificação de equação do segundo grau, mediante essas mudanças de coordenadas.
04. Curvas no plano. Equação de lugar geométrico no plano; equações reduzidas da elipse, hipérbole e
parábola. Equação geral de cônica.
05. Superfícies. Equação de superfícies: esférica, cilíndrica, cônica, quádricas.
06.  Outros  sistemas  de  coordenadas. Sistema  de  coordenadas  polares  no  plano.  Sistemas  de
coordenadas cilíndricas e esféricas no espaço. Equações de algumas curvas e superfícies.
07. Problemas de Geometria Analítica. Nesse tópico são mesclados em forma de problema os tópicos
anteriores.

OBJETIVO GERAL

O objetivo da disciplina é a construção de uma linguagem básica para o tratamento
analítico de problemas relacionando conhecimento prévios de geometria analítica no
plano com a geometria analítica de coordenadas no espaço e incluindo o tratamento
vetorial dos mesmos problemas básicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Compreender as noções básicas e as propriedades dos vetores;

2. Compreender as representações por coordenadas e vetorial de retas e planos emℜ
3;
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3. Compreender as representações por coordenadas e vetorial de curvas e superfícies em ℜ
3;

4.Compreender os variantes e invariantes das representações de curvas e superfícies em ℜ
3
 
sob o ponto

de vista das mudanças de coordenadas.
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida em regime de trabalho remoto emergencial. As aulas serão sequenciais,
segmentadas em micro-tarefas que devem ser desenvolvidas pelos alunos, postadas em plataformas
públicas, e mediante os comentários do professor e dos demais alunos passa-se aos próximos tópicos de
conteúdo.  Serão  utilizados  os  seguintes  recursos:  Lista  de  e-mails,  Grupo  de  WhatsApp,  Drive  de
Armazenamento de Tarefas, Softwares de desenho de gráficos, Recursos de Fotografia e de Filmagem
disponíveis em telefones celulares.

a)  sistema de comunicação: A comunicação com os alunos ocorrerá predominantemente através do
WhatsApp e dos e-mails providos pelo sistema SIGA. Nos encontros síncronos será utilizado o  Microsoft
Teams, com as aulas sendo gravadas. O professor responde as perguntas sempre por escrito usando o
e-mail ou o WhatsApp.

b)  modelo  de tutoria:  O professor  acompanhará a  turma sem utilização de monitoria.  O sistema de
acompanhamento  de  tarefas  é  público  e  supõe  o  trabalho  de  autocorreção  dos  alunos  a  partir  de
orientações gerais dadas pelo professor.

c) material didático para as atividades de ensino: serão utilizados livros para definição de exercícios a
serem resolvidos,além de aulas disponívieis em plataformas gratuitas na internet.

d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina:  Os alunos deverão dispor
de celular com conexão a rede, além de habilidade com o uso de aplicativos gráficos para os quais serão
apresentados tutoriais de uso.

e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes:
Parte da primeira semana de trabalho será destinada a ambientação e formação de grupos, listas, e
acesso aos materiais que serão utilizados na disciplina.

f)  identificação  do controle  de frequência  das  atividades.  Os exercícios serão postados em DRIVES
disponibilizados previamente pelo  professor.  O controle  das  postagens será sempre público  para  os
inscritos na disciplina: todos poderão ver o que os demais postaram, inclusive os horários das postagens
para controle das frequências.

g) indicação do número de vagas: Atendimento ao número de vagas solicitado pela Coordenação do
Curso de Química em duas turmas, uma por período regular do curso. 

h) Carga Horária semanal para atividades síncronas e assíncronas: As atividades síncronas da disciplina
usarão o máximo de 1 ½ hora semanal, para um total de 7 ½ horas semanais de trabalho da disciplina.
Será feito somente uma vez na semana, ficando o dia a critério da coordenação do curso.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

-  A avaliação será  contínua e  ocorrerá a  partir  dos trabalhos entregues pelosalunos.  Todo trabalho
postado  dentro do prazo poderá ser refeito quantas vezes o aluno desejar antes da última semana de
funcionamento da disciplina. Somente a última versão do trabalho será considerada para fins de nota.
Nestes termos não há uma “prova final”, o tempo todo está disponível a possibilidade de corrigir os erros
dos trabalhos já  postados.  Todo trabalho que não for  postado dentro  do prazo implicará em falta  e
somente poderá ser postado  somente mais uma vez, a qualquer momento antes da última semana de
funcionamento da disciplina. (A diferença, portanto, é que os alunos que postarem os trabalhos dentro do
prazo poderão refazer seus trabalhos quantas vezes puderem e acharem necessário)
- Na última semana da disciplina os alunos deverão responder um questionário de autoavaliação no qual
irão se atribuir notas para cada trabalho que entregarem, respondendo perguntas sobre o processo de
entrega (quantas vezes postou, que erros cometeu e corrigiu, quais trabalhos consultou, etc…). Alunos
que não responderem a autoavaliação, se aprovados, alcançarão no máximo a média 50, visto que para
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a maior parte dos trabalhos a nota válida será a autoatribuída no questionário de autoavaliação.
- A cada momento o aluno terá o acompanhamento do seu próprio desempenho na disciplina, sabendo se
está  momentaneamente  “aprovado”  ou  não,  sem contudo  ter  uma  definição  final  da  sua  nota,  que
dependerá  da sua  autoavaliação  após a  conclusão  da disciplina.  Os pesos  de cada  trabalho  serão
definidos  por  votação  dos  alunos  ao  final  da  disciplina  e  pelo  julgamento  que  fizerem  sobre  sua
dificuldade, complexidade e tempo gasto para elaboração dos mesmos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KLETENIK. Problemas de Geometria Analitica, Editorial Mir. Moscou: 1979.

VENTURI. Cônicas e Quádricas. Curitiba. s/d

KINDLE. Geometria Analítica (Coleção Schaum). São Paulo: McGraw-Hill, 1972. 

Khan Academy, turmas do prof. Carlos Roberto Vianna, buscar através do e-mail.

Cursos UNICAMP: . https://www.youtube.com/playlist?list=PL2D9B691A704C6F7B

Professor da Disciplina:  Carlos Roberto Vianna

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): 
carlos_r2v@yahoo.com.br
Telefone: (041) 99733-4561

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
_________________________________________
Assinatura: __________________________________________

mailto:carlos_r2v@yahoo.com.br
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2D9B691A704C6F7B
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CRONOGRAMA DO CURSO
A oferta da disciplina inicia em 03 de novembro, usando oito semanas das disponíveis no período até o dia 22 de janeiro

de 2020. O dia definido para o trabalho síncrono é a terça feira, com uma hora e meia de atendimento a tarde e

outra hora e meia de atendimento a noite, para assegurar acesso para ambas as turmas da disciplina.
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Nesse cronograma as colunas representam as SEMANAS, divididas em dois períodos: 
1  ½  hora  síncrona  e  6  horas  assíncronas.  As  colunas  representam  os  Tópicos  do
Programa.
Leitura do Cronograma:
1. Em cada semana a primeira parte da coluna indica somente o horário de atividade
síncrona que será definido pela coordenação do curso para cada turma.
2. A segunda parte de cada coluna indica, em cor cinza, que o tópico correspondente de
conteúdo será abordado naquela semana.
3. As linhas 1 e 2 mostram que nas primeiras 5 semanas os tópicos 1 e 2 (vetores no
plano e no espaço; e equações de retas e planos no espaço) serão abordados.
4. A linha 6 do cronograma mostra que o tópico 6 (outros sistemas de coordenadas) será
tratado nas semanas 7 e 8.
5. A linha 7 mostra que durante toda a disciplina os problemas (tópico 7 do programa)
mesclando os conteúdos serão parte integrante das atividades.
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