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Disciplina: Introdução à Geometria Analı́tica e Álgebra Linear Código: CM303
Natureza: ( X ) Obrigatória ( ) Optativa Semestral (X) Anual ( ) Modular ( )
Pré-requisito: Co-requisito: Modalidade:
não há não há (X) 100% Ensino Remoto conforme Res. No. 22/21-CEPE
C.H. Total: 60 Padrão (PD): Laboratório (LB): Campo (CP): Estágio (ES): Orientada (OR): Prática Especı́fica (PE):

C.H. semanal: 6 60 0 0 0 0 0

Estágio de Formação Extensão (EXT): Prática como Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-
Pedagógica (EFP): 0 0 Componente EXP-PCC)

Curricular (PCC): 0

EMENTA (Unidades Didáticas)

Sistemas lineares e matrizes. Vetores no plano e no espaço. Produto escalar e produto vetorial. Autovalo-
res e Autovetores de matrizes. Mudanças de coordenadas. Cônicas no plano..

PROGRAMA (Itens de cada Unidade Didática)

1. Sistemas lineares e matrizes. Operações com matrizes. Determinantes de matrizes de ordem
2 e 3. Matrizes inversı́veis. Classificação de sistemas lineares. Resolução de sistemas lineares
por escalonamento.

2. Vetores no plano e no espaço. Vetores no plano e no Espaço. Vetor definido por dois pontos.
Operações com vetores. Módulo e direção de um vetor.

3. Produto escalar e produto vetorial. Produto escalar. Ângulo entre dois vetores. Produto vetorial.
Interpretações geométricas. Noções de retas e planos.

4. Mudanças de coordenadas. Mudanças de coordenadas. Noções de transformações lineares.

5. Autovalores e autovetores de matrizes. Cálculo de autovalores e autovetores de matrizes.

6. Cônicas no plano. Elipse, hipérbole e parábola. Reconhecimento de cônicas.

7. Tópicos Adicionais e Aplicações.
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SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
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OBJETIVO GERAL

Apresentar e motivar noções elementares sobre sistemas lineares, matrizes e geometria analı́tica plana e
espacial.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Prover a(o) aluna(o) das ferramentas básicas da Geometria Analı́tica e da Álgebra Linear necessárias para
melhor compreensão dos fenômenos e técnicas inerentes à sua àrea de formação. Espera-se que ela(e)
saia do curso com conhecimentos básicos sobre matrizes, sistemas lineares, e objetos geométricos como
vetores, retas e cônicas, bem como suas aplicações para problemas de suas áreas de conhecimento.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A condução da turma será feita através do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, disponı́vel na
UFPR Virtual, e seguirá os seguintes procedimentos de acordo com o Art. 12 da Res. 22/21 – CEPE:

a) Sistema de comunicação: Toda a comunicação oficial entre docente e estudantes se dará pela
plataforma UFPR Virtual e por chats da turma numa plataforma de videoconferência. Estarão
disponı́veis fóruns de dúvidas semanais para promover a discussão coletiva sobre os temas de
estudos recomendados em cada semana.

b) Material didático para as atividades de ensino: No primeiro dia útil de cada semana serão divul-
gadas instruções na plataforma do curso (UFPR Virtual) indicando o material (vı́deos, notas de
aula, textos e exercı́cios) que os alunos devem estudar durante a semana.

c) Ambiente virtual de aprendizagem, as mı́dias e demais recursos tecnológicos: Os encontros para
aulas e atendimento a dúvidas serão realizados numa plataforma de videoconferência (Google
Meet, Microsoft Teams, Jitsi ou similar). Além da comunicação por áudio e vı́deo, estas platafor-
mas dispõem de uma opção de troca de mensagens (chat). A comunicação por chat fora desses
momentos de encontro se dará plataforma UFPR Virtual. Para acessar a bibliografia recomen-
dada, a(o) estudante deve se cadastrar na plataforma minhabiblioteca.ufpr.br.

Sobre o desenvolvimento da disciplina, que prevê tanto atividades sı́ncronas como assı́ncronas,

• A carga horária semanal, de quatro horas, está dividida em 2:30 de atividades assı́ncronas e
1:30 de atividades sı́ncronas. As atividades sı́ncronas serão realizadas por videoconferência às
terças-feiras de 19:00 às 20:30, com o objetivo de orientar a turma sobre o material didático
da semana, complementar a teoria e resolver exercı́cios. Haverá disponibilização da gravação
para os alunos que porventura não consigam participar. As atividades assı́ncronas consistem nos
exercı́cios domiciliares e nos vı́ıdeos indicados semanalmente na plataforma UFPR Virtual, além
da leitura das notas de aulas e da bibliografia recomendada. Nas atividades sı́ncronas, as(os)
estudantes poderão tirar dúvidas sobre esses materiais e acompanhar a resolucão de exemplos.

• As(Os) estudantes devem dedicar pelo menos 2 horas por dia para ler as notas de aula referentes
à semana, fazer os exercı́cios semanais indicados na bibliografia ou na lista, assistir os vı́deos e
realizar os testes semanais que serão realizados para contabilizar a frequência. Os vı́deos indi-
cados semanalmente na plataforma UFPR Virtual têm o propósito de complementar a bibliografia
e as notas de aulas recomendadas.

• A disciplina inicia no dia 03 de Maio de 2021 e termina no dia 13 de Agosto de 2021. O cronograma
detalhado previsto para o curso está descrito no final deste documento.

minhabiblioteca.ufpr.br
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FORMAS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

As avaliações serão, a priori, feitas diretamente na plataforma Moodle, com correção automática. Res-
guardamos a possibilidade de alteração no formato (sem possibilidade de alteração de datas) das
avaliações para avaliação presencial, mas somente em caso de mudança de panorama da situação da
pandemia de Covid-19 na cidade, seguindo protocolos de biossegurança estabelecidos pela UFPR. As
avaliações serão realizadas nas datas definidas abaixo:

Primeira Prova: 01/Junho/2021. Conteúdo: segunda à quarta semana de aulas
Segunda Prova: 06/Julho/2021. Conteúdo: sexta à nona semana de aulas
Terceira Prova: 03/Agosto/2021. Conteúdo: décima primeira à décima terceira semana de aulas

Os questionários de realização das provas permanecerão abertos das 19:00 até as 22:00, caso a(o)
aluna(o) tenha dificuldades de acesso no inı́cio do horário da prova. Entretanto, uma vez iniciada a
prova, a(o) aluna(o) terá no máximo duas horas para finalizá-la.
As Provas de segunda Chamada serão realizadas no dia 10/08/2021 das 19:00 às 21:00, com conteúdo
correspondente à(s) prova(s) perdida(s). A segunda chamada das três provas ocorrerá no mesmo dia.
O exame Final ocorrerá no dia 17 de Agosto de 2021, no qual será avaliado o conteúdo acumulado
das três provas (ou seja, da segunda à décima terceira semana de aulas). Na segunda chamada e no
exame final, os questionários estarão abertos até as 22:00 com duração máxima de duas horas.

A frequência no curso será contabilizada por meio dos exercı́cios domiciliares, cujas notas farão parte
da média final. Em cumprimento à Resolução 22/21, os exercı́cios domiciliares são uma atividade
assı́ncrona. Eles serão divulgados na plataforma UFPR Virtual até às 19:00 das quartas-feiras, devendo
ser resolvidos até as 23:00 de sexta-feira. Será permitida mais de uma tentativa. Não haverá exercı́cios
domiciliares na primeira e na última semana de aulas. Atenção: cada exercı́cio domiciliar não realizado
acarretará em 4 (quatro) faltas; o acumulo de mais de 15 faltas (25% das 60 horas-aula) caracteriza
reprovação por frequência.

Para cálculo da média final, serão calculadas duas médias aritméticas: a média das notas obtidas nos
exercı́cios domiciliares (M1) e a média das provas (M2). A média final (MF ) será dada pela seguinte
média ponderada:

MF =
25M1 + 75M2

100

O conceito final seguirá os critérios previstos nos artigos 92 a 97 da resolução 37/97-CEPE.
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LIPSCHUTZ, S.; LIPSON, M. Álgebra Linear. Bookman, 2011. 9788540700413. Disponı́vel em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540700413/. Acesso em 15/4/21.

PULINO, P. Geometria Analı́tica e Vetores (Notas de Aula). Disponı́vel em
http://www.ime.unicamp.br/ pulino/GeometriaAnalitica/TextoGA/. Acesso em 15/4/21.

SANTOS, R. Matrizes, Vetores e Geometria Analı́tica. Imprensa da UFMG,2013. Disponı́vel em
https://www.dropbox.com/s/aa71ogpk8xski1j/gaalt1.pdf?m. Acesso em 15/4/21.

DOS SANTOS, N. M.; ANDRADE, D.; GARCIA, N. M. Vetores e Matrizes: Uma
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SHIFRIN, T. Álgebra Linear - Uma Abordagem Geométrica, 2 ed. LTC, 2013. 978-85-216-2280-2. Dis-
ponı́vel em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2280-2/. Acesso em 15/4/21.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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CRONOGRAMA

Semana 01 (03/05 a 07/05): Ambientação - UFPR Virtual e os canais de comunicação. Simulações de
exercı́cios domiciliares e provas.

Semana 02 (10/05 a 14/05): Introdução às matrizes. Operações com matrizes.

Semana 03 (17/05 a 21/05): Cálculo de determinantes. Inversão de matrizes.

Semana 04 (24/05 a 28/05): Sistemas Lineares. Escalonamento de sistemas.

Semana 05 (31/05 a 04/06): Revisão/complementação e Prova 1.

Semana 06 (07/06 a 11/06): Vetores no plano e no Espaço. Vetor definido por dois pontos. Operações
com vetores. Módulo e direção de um vetor.

Semana 07 (14/06 a 18/06): Produto escalar. Produto vetorial. Interpretações geométricas (ângulo e
área).

Semana 08 (21/06 a 25/06): Mudanças de coordenadas. Noções de transformações lineares.

Semana 09 (28/06 a 02/07): Autovalores e autovetores de matrizes.

Semana 10 (05/07 a 09/07): Revisão/complementação e Prova 2.

Semana 11 (12/07 a 16/07): Noções de retas e planos.

Semana 12 (19/07 a 23/07): Apresentação das cônicas e aplicações.

Semana 13 (26/07 a 30/07): Reconhecimento de cônicas.

Semana 14 (02/08 a 06/08): Revisão/complementação e Prova 3.

Semana 15 (09/08 a 13/08): Tópicos Adicionais. Realização das segundas chamadas.

Semana de exames (16/08 a 20/08) Exame Final.

Professor da Disciplina: Abel Soares Siqueira

Chefe do departamento: Alexandre Kirilov


