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Obje vos:
Introduzir o conceito de vetor e a estrutura algébrica do espaço euclidiano, capacitando os
alunos a resolverem problemas geométricos através de seu correspondente algébrico e viceversa.
Metodologia:
Aulas exposi vas combinadas com listas de exercícios.
Horário de atendimento:
Toda terça-feira das 14hs às 16hs na sala 526-2 – Bloco A – Campus Santo André.
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Vetores: Deﬁnição formal, adição de vetores, mul plicação de vetor por escalar e soma de
vetor com ponto;
Dependência e independência lineares;
Base e mudança de base;
Produto escalar, produto vetorial e produto misto;
Sistema de coordenadas cartesianas;
Equações de reta e plano;
Posições rela vas de retas e planos;
Ângulos e distâncias;
Cônicas.

Avaliação:
Os alunos serão avaliados por meio de duas provas (escritas), denominadas provas regulares.
Nelas, levarei em consideração a compreensão das técnicas apresentadas em sala de aula, a
clareza com que o aluno expressa suas ideias e a sua cria vidade na resolução de problemas.

Conceitos:
Será atribuída uma nota de 0 a 10 a cada uma das provas.

Prova subs tu va:
A prova subs tu va poderá ser realizada por qualquer aluno e englobará todo o conteúdo da
disciplina.
A média ﬁnal será dada pela média aritmé ca das duas maiores notas dentre P1, P2 e Sub,
onde, P1 e P2 denotam as notas ob das nas duas provas regulares e Sub denota a nota ob da
na prova subs tu va.
Exame de recuperação:
Os alunos que ob verem conceitos D ou F poderão fazer a prova de recuperação, que
englobará todo o conteúdo da disciplina. A média ﬁnal para os alunos que realizarem o exame
de recuperação será dada pela média aritmé ca da média ﬁnal com a nota ob da no exame de
recuperação.
A ngida a frequência mínima de 75%, os conceitos serão atribuídos de acordo com a tabela
abaixo:
A
B
C
D
F

M ≥ 8,5
7 ≤ M < 8,5
5≤M<7
4≤M<5
M<4

Ao aluno que não a ngir a frequência mínima será atribuído conceito O.
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