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Plano de Curso

I - IDENTIFICAÇÃO

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Estudar os conceitos e resultados básicos dos conteúdos da ementa, fornecendo ao estudante conhecimentos e técnicas que lhe sejam úteis
posteriormente. Capacitar o aluno a uma apreciação da disciplina não só como expressão da criatividade intelectual, mas como instrumento para o
domínio da ciência e da técnica atuais. Desenvolver e consolidar atitudes de participação, comprometimento, organização, flexibilidade, crítica e
autocrítica no desenrolar do processo de ensino-aprendizagem.

III - OBJETIVOS

Matrizes. Determinantes. Sistemas de Equações Lineares. Espaços
Vetoriais. Espaços Vetoriais Euclidianos. Transformações Lineares. Vetores Próprios e Valores Próprios.

II - EMENTA

1.  Sistemas de Equações Lineares e Matrizes

   1.1.  Matrizes e Operações Matriciais.

   1.2.  Determinantes

   1.3.  Introdução aos Sistemas de Equações Lineares.

2.  Espaços Vetoriais Arbitrários

   2.1.  Espaços Vetoriais Reais.

   2.2.  Subespaços.

   2.3.  Independência Linear.

   2.4.  Bases e Dimensão.

3.  Espaços Vetoriais Euclidianos

   3.1.  Espaço Euclidiano n-dimensional.

4.  Transformações Lineares

   4.1.  Transformações Lineares Arbitrárias.

   4.2.  Núcleo e Imagem.

5.  Autovalores e Autovetores

   5.1.  Autovalores e Autovetores

   5.2.  Diagonalização

6.  Formas Quadráticas

V - METODOLOGIA

VI - AVALIAÇÃO

Os conteúdos programáticos serão abordados através de aulas expositivo-dialogadas, estudos em pequenos grupos e estudos individualizados. A
resolução de exercícios será enfatizada, também como atividade extraclasse. Os alunos contarão com a assistência do professor em uma escala de
horários a ser divulgada no início do semestre.

Serão realizadas três provas, individuais e sem consulta, ao longo do semestre, sendo que as duas maiores notas irão compor 80% das notas
bismestrais (AB1 e AB2). Os outro 20% serão compostos por meio de seminários, apresentados ao longo do semestre, segundo escala a ser
definida nas primeiras, entre o docente e discentes.

- O aluno estará aprovado na disciplina se cumprir a exigência de um mínimo de 75% de presenças nas aulas ministradas e alcançar Nota Final
(NF) igual ou superior a 7,0. Sendo:

NF=(AB1+AB2)/2

- Será automaticamente reprovado o aluno que tiver Nota Final (NF) inferior a 5,0.

- O aluno que tiver nota inferior a 7,0 em um dos bimestres, poderá realizar, no final do semestre, uma reavaliação que substituirá a menor das
notas bimestrais (AB1 e AB2).

- O aluno que tiver Nota Final (NF) inferior a 7,0 e superior ou igual a 5,0, terá direito de prestar a Prova Final (PF). O conteúdo para esta prova
corresponde a todos os tópicos que foram abordados durante o semestre.

- Será considerado aprovado com avaliação final, o aluno que alcançar média final (MF) igual ou superior a 5,5. Sendo a Média Final (MF) a média
ponderada da Nota Final (NF), com peso 6 e da nota da Prova Final (PF), com peso 4.
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VII - REFERÊNCIAS

STEINBRUCH, Alfredo & WINTERLE, Paulo – Álgebra Linear. MAKRON Books.

BOLDRINI/COSTA/FIGUEIREDO/WETZLER – Álgebra Linear.

ANTON; RORRES – Álgebra Linear com Aplicações. Bookman.


