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Processo nº 23075.035686/2020-33

  
 
Conforme o que estabelece a RESOLUÇÃO Nº 59/2020-CEPE que

regulamenta, em caráter excepcional, período especial para o desenvolvimento de
atividades de ensino na UFPR, no contexto das medidas de enfrentamento da
pandemia de COVID-19 no País, justifica-se a oferta de disciplinas em caráter
emergencial em formato remoto, para o Ciclo 1, através da aprovação
da seguinte disciplina:

 
Ciclo 1

Disciplina Datas Vagas Periodização
Recomendada

Professor
responsável

CEM101 - Álgebra Linear e
Geometria Analítica I*

17/07 à
24/09 15 Livre Eliane Pereira

de Lima

*Possui algum horário fixo de atividade síncrona, verificar na respectiva Ficha 2. 
 

Outras disciplinas, para os demais ciclos, poderão ser aprovadas no
decorrer do período pelo Colegiado, e terão suas fichas 2 incluídas neste processo.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO RENATO LAMOUR,
COORDENADOR(A) DE CURSO DE GRADUACAO (CURSO DE OCEANOGRAFIA)
- PP, em 07/07/2020, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2781649 e
o código CRC 78A3EDD2.
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Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Campus Pontal do Paraná - Centro de Estudos Do Mar 

Coordenação do Curso de Oceanografia 

 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: : Álgebra Linear e Geometria Analítica I  Código: CEM 101 

Natureza: ( x ) Obrigatória     (    ) Optativa Ciclo: 1 

Pré-requisito: 

nenhum 
Co-requisito: nenhum Modalidade: Totalmente EaD 

CH Total: 72h *Número de vagas: 15 

*O número de vagas deverá ser estabelecido pelo docente responsável pela disciplina e pela coordenação (Resolução Nº 59/20 - CEPE) 
 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Vetores, operações, módulo de um vetor, ângulo de dois vetores. Dependência linear, bases, mudanças de bases. 
Sistema de coordenadas no espaço, transformação de coordenadas.  Bases ortonormais, matrizes ortogonais, 
produto escalar. Orientação do espaço, produto vetorial.  Auto valores, auto vetores, diagonalização e aplicações. 
Equações vetoriais da reta e do plano no espaço. Paralelismo entre retas e plano. Ortogonalidade entre retas e 
planos. Distância de dois pontos, de ponto e uma reta e a um plano. Área e volumes. Curvas planas cônicas. Curvas 
e superfície no espaço. Noções sobre quádricas. Espaços vetoriais: definição, subespaços, dependência linear, 
bases, dimensão 

 

 
JUSTIFICATIVA PARA A OFERTA A DISTÂNCIA 

 
 

A disciplina Álgebra Linear e Geometria Analítica I não prevê atividades de laboratório e de campo e está entre as 
disciplinas passíveis de serem ofertadas remotamente. Devido à pandemia da Covid-19, o Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (Cepe) aprovou resolução que regulamenta as atividades acadêmicas no modelo ERE – Ensino 
Remoto Emergencial. 
 
 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Observação: caso estejam previstas atividades remotas síncronas, as datas e os horários previstos para a realização das referidas 
atividades deverão constar no cronograma de execução, e o docente deverá considerar a possibilidade do estudante ter problemas 
de acesso durante o desenvolvimento das atividades e deverá se utilizar de meios que permitam à/ao estudante o acesso futuro às 
atividades desenvolvidas (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 
 
 
**O número de horas-aula por dia deverá ser de até quatro horas. A carga horária se refere aos conteúdos abordados nas vídeos aulas, fórum de 
discussão, questionário, tira dúvidas por e-mail, chat, e as outras atividades propostas pelo professor (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 

Cronograma Duração** Conteúdo 
17/07 2h Ambientação: apresentação da disciplina, da plataforma online e dos meios de 

interação entre docente/estudante. 

20/07 a 23/07 8h Vídeo aula: Vetores: operações com vetores, modulo de um vetor, ângulo de 

dois vetores, dependência e independência linear, base e dimensão. 

24/07 - 13:30 2h Atividade síncrona: operações com vetores, modulo de um vetor, ângulo de 

dois vetores, dependência e independência linear, base e dimensão. 

27/07 a 31/07 10h Vídeo aula: espaços e subespaços vetoriais, sistemas de coordenadas no 

espaço, transformação de coordenadas. 
04/08 a 06/08 8h Vídeo aula: base: mudanças de bases, bases ortonormais, matrizes ortogonais 

e produto escalar. 

07/08 - 13:30 2h 
Atividade síncrona: espaços e subespaços vetoriais, sistemas de coordenadas 

no espaço, transformação de coordenadas, bases: mudanças de bases, bases 
ortonormais, matrizes ortogonais e produto escalar . 

14/08  - 13:30 2h Avaliação on-line 01 e postagem pelo aluno do estudo dirigido 01 

18/08 a 21/08 8h Vídeo aula: matrizes, autovalores, autovetores.  

25/08 a 27/08 8h 
Vídeo aula: equações vetoriais da reta e do plano no espaço, paralelismo entre 

retas e plano, ortogonalidade entre retas e plano .  
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28/08 - 13:30 2h Atividade síncrona: equações vetoriais da reta e do plano no espaço, 

paralelismo entre retas e plano, ortogonalidade entre retas e plano. 

01/09 a 04/09 8h Vídeo aula: Distancia entre dois pontos, de ponto e uma reta e a um plano, área 

e volume. 

08/09 a 10/09 8h Vídeo aula: curvas planas cônicas, noções de quadricas. 

11/09  - 13:30 2h Atividade síncrona: Distancia entre dois pontos, de ponto e uma reta e a um 

plano, área e volume, curvas planas cônicas, noções de quadricas. 

18/09  - 13:30 2h Avaliação on-line 02 e postagem do estudo dirigido 02 

24/09  - 13:30  Exame Final on-line 

Carga horária 
total*** 

72h  

***A carga horária total da disciplina ou unidade curricular de modo algum pode ser alterada para o período especial (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 
 

 
 
 

OBJETIVO GERAL 

 
- Compreender a constituição do sistema de coordenadas cartesianas;  
- Reconhecer operações com vetores e seus produtos; 
- Interpretar geometricamente operações com vetores e seus produtos; 
- Identificar a geometria analítica e o raciocínio espacial como ferramentas poderosas na resolução de problemas de 
várias disciplinas do curso de Engenharia, como Física, Resistência dos materiais, Mecânica estática, Mecânica dos 
fluídos, dentre outras. 

 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
- Desenvolver o raciocínio geométrico para resolver situações-problema que envolvam localização, deslocamento e 
força, reconhecendo as noções de direção e sentido, ângulo, paralelismo e  ortogonalidade. 
- Aplicar conceitos do sistema de coordenadas cartesianas em situações do cotidiano. 
- Aplicar o conceito de Vetores na resolução de problemas. 

 

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO  
 

Aulas: 
Aulas postadas previamente na Sala do Google classroom em vídeo aula utilizando power point e gravada por 
screencast utilizando aplicativo Ocam; 
Aulas expositivas por vídeos conferência utilizando a plataforma Google meet, a serem gravadas e disponibilizadas 
para consulta posterior e, para resoluções de exercícios, utilizando mesa digital e plataforma Whiteboard. 
Metodologias adotadas: 

-Flipped classroom (sala de aula invertida) – conteúdo postado previamente e estudado pelo aluno antes da aula por 
vídeo conferencia; 
 - Peer Instruction (instrução pelos colegas) – através de grupos monitorados; 
- PBL (aprendizagem baseada em problemas); 
- Trabalhos individuais e em grupos; 
Avaliações: 
-Provas on-line por meio de perguntas e respostas em tempo determinado utilizando plataforma para games Kahoot; 

- Estudo Dirigido em grupos por meio de atividades envolvendo estudo de caso abordando caracterização do solo 
utilizando plataformas em vídeo (estudo dirigido 01) e video (estudo dirigido 02). 
Monitoria e duvidas: 

- chat dentro da sala google classroom. 

 

MODELO DE TUTORIA A DISTÂNCIA 

A monitoria e resolução de duvidas ocorrerão por meio de chat na sala google classroom ou email. O 
acompanhamento do aprendizado será em atividade proposta para cada assunto, no final da vídeo aula, sendo o 
material produzido no Google Docs pelos alunos e analisado e respondido pelo Professor . 

MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO 

Os alunos terão acesso a vídeos aulas produzidas pelo professor da disciplina e postadas no google classroom. Cada 
vídeo aula terá uma atividade no final. O professor também indicará artigos científicos e e-books para leitura, ambos 
de livre acesso à comunidade UFPR. 
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IDENTIFICAÇÃO DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DAS ATIVIDADES 

 

Observação: fica estabelecido o controle de frequência somente por meio da realização, de forma assíncrona, de 
trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelos estudantes (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 

 
Para o controle de frequência à distância, a participação e a postagem das atividades serão computadas na 
frequência do estudante. 
 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Observação: Fica garantido às/aos estudantes, no que se aplicar, a realização de exame final nas disciplinas e 
unidades curriculares ofertadas no período especial (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 
 

Datas das provas: 
1ª avaliação: 14/08 - 13:30-15:10; 
2ª avaliação: 18/09 - 13:30-15:10; 
Exame final: 24/09 – 13:30-15:10 
 
Provas on-line: perguntas e respostas; resolução de exercícios; 
Estudo dirigido (ED) para as 1ª e 2ª avaliações.  
 
As notas das 1ª e 2ª avaliações serão compostas pela soma da avaliação da prova on-line, com peso 5,0 e do estudo 
dirigido (ED), com peso 5,0. 

A nota da disciplina (ND) é a média semestral das notas: 
2

21 avaliacaoavaliacao
ND

aa 
  

Condições: ND≥ 7,0, e freqüência < 75%; reprovado direto por falta 
                  ND<4,0, e freqüência < ou ≥ 75%; reprovado direto por nota 
                   4 ≤ ND < 7,0 e freqüência ≥ 75%; exame final 
 
Condição para aprovação por nota:   Se ND ≥ 7,0 aprovado direto por nota 
                                                        Se  (nota do exame final + nota ND) / 2 ≥ 5,0 
 
Condição para reprovação por nota:    Se ND < 4,0 reprovado direto por nota 
                                                          Se  (nota do exame final + nota ND) / 2 < 5,0 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

Observação: Na definição das bibliografias básica e complementar, a/o docente deverá indicar referências bibliográficas que possam 
ser consultadas pelas/pelos estudantes de modo remoto, em vista de que, mesmo que as bibliotecas integrantes do Sistema de 
Bibliotecas da UFPR (SiBi/UFPR) permaneçam fechadas para atendimento presencial durante o período do vigência do período 
especial, o SiBi/UFPR colocará à disposição das/dos docentes um serviço de orientação para o acesso a bases de dados digitais 
autorizadas para a UFPR e outros acervos digitais de acesso público (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 
 
 

BOULOS, P.; CAMARGO I. Geometria Analítica: Um Tratamento Vetorial, 3 ed., Prentice Hall Brasil, 2005. 

STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P. Geometria Analítica. Editora Makron Books, 2006. WINTERLE, P. Vetores e 

Geometria Analítica. Editora Makron Books, 2000.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

CALLIOLI, C. A.; DOMINGUES, H.H.; COSTA, R.C.F. Álgebra Linear e Aplicações. 6ª edição, Atual, 2003.   

SPIEGEL, M. R. Vector Analysis. McGraw-Hill, 1989.    

ANTON, H. Álgebra linear com aplicações. Editora Bookman, 10a Edição, 2012.    

QUARTERONI, Alfio. Matemática Numérica. 3a edizione. Milano: Springer Milan, 2008. (UNITEXT). Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-0818-2>.   

CHEN, Guang-ya. Vector optimization: set-valued and variational analysis. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 2005. v.: digital. (Business and Economics (Springer-11643; ZDB-2-SBE). Lecture Notes in Economics 
and Mathematical Systems, 541). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/3-540-28445-1>. 
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Professor da Disciplina: Eliane Pereira de Lima     e-mail: eliane.pereira@ufpr.pr  
 
Assinatura: __________________________________________ 

 
 
Coordenação do Curso de Oceanografia: Prof. Dr Marcelo Renato Lamour 
 
Assinatura: __________________________________________ 
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