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Objevos:
Formalizar diversos conceitos e demonstrar rigorosamente resultados rela+vos à teoria de
integração de Riemann e à teoria das sequências e séries de funções de uma variável real.
Metodologia:
Aulas exposi+vas combinadas com listas de exercícios.
Ementa:
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●
●
●
●
●
●
●
●

Integral inferior e superior;
Integral de Riemann;
Integrabilidade de funções;
Propriedades da integral;
Teorema fundamental do cálculo;
Integral imprópria;
Convergência simples e uniforme;
Propriedades da convergência uniforme;
Séries de potências;
Séries de Taylor.

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 substuva:

A prova substuva poderá ser realizada por qualquer aluno e englobará todo o conteúdo da
disciplina.
A média ﬁnal será dada pela média aritméca das duas maiores notas dentre P1, P2 e Sub,
onde, P1 e P2 denotam as notas obdas nas duas provas regulares e Sub denota a nota obda
na prova substuva.
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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