
 
 

 

Plano de Ensino 

Identificação Ementa 
Curso: Estatística Limite e Continuidade de Funções; 

Derivadas e suas Aplicações; 
Valores Extremos das Funções; 
Antidiferenciação e Introdução a 
Integral Definida. 

Disciplina: Cálculo I Código: E06 

Professor: Gabi Nunes Silva 

Coordenador: Lenilson Sergio Candido 

Período: 2º Semestre: 02 Ano: 2018 

Turma: 2018/1 Créditos: 06 

Carga Horária: 120 

Teórica: 80 Prática: 40 Total: 120 

Objetivo da Disciplina no Curso 

Abordar os conceitos de limite e continuidade de funções;�Aplicar limites no estudo de curvas 
contínuas;�Compreender o conceito de derivada bem como suas aplicações;�Desenvolver 
habilidades para resolução de problemas que envolvam taxas de variação, por  
meio da aplicação de derivadas;�Resolver problemas que envolvam a antidiferenciação e a 
integral definida; Utilizar o Software específico no desenvolvimento dos cálculos. 

Justificativa da Disciplina no Curso 
A disciplina de calculo I constitui a teoria base para o melhor entendimento das disciplinas de 
cunho mais teórico do curso de Estatística. Nesse sentido, espera-se que os acadêmicos, a partir 
dessa disciplina, desenvolvam a capacidade de criar seus próprios modelos para o tratamento 
matemático de situações concretas; compreendam melhor situações clássicas abordados nas mais 
ddiversas áreas (na Física, na Biologia, na Economia, na Estatística, etc.) modeladas e tratadas 
por meio do Cálculo de uma variável; 
Espera-se também o refinamento matemático suficiente para compreender a importância e a 
necessidade das demonstrações, assim como a cadeia de definições e passos intermediários que 
as compõem. 
 

Metodologia de Trabalho do Professor na Disciplina 
A explanação do conteúdo se dará por meio do uso de quadro, data show (se necessário) e 
recursos gráficos. Será enfatizado o trabalho com listas de exercícios como forma de fixar os 
conteúdos. 

Conteúdo Programático 

Unidade I – Limite e Continuidade de Funções. O limite de uma função. Limites laterais. 
Limites Infinitos. Limites no Infinito. Continuidade de uma função no número. Continuidade. 
Teorema do Confronto de limites (teorema do sanduiche). 

Unidade II – Derivadas e suas aplicações. A reta tangente e a derivada. Derivabilidade e 
Continuidade. Teoremas sobre Derivação de funções algébricas. Derivadas de funções 
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transcendentes (trigonométricas, exponenciais e logarítmicas). A derivada de uma função 
composta e a regra da cadeia. Derivação Implícita. Derivadas de ordem superior. Aplicações da 
derivada nas diversas áreas do conhecimento. 
Unidade III – Valores Extremos de Funções. Valor funcional máximo e mínimo. Aplicações 
envolvendo extremos absolutos num intervalo fechado. Função crescente e decrescente e o teste 
da derivada primeira. O teste da derivada segunda para extremos relativos. 
 Unidade IV – Introdução Antidiferenciação. 
Unidade V – Introdução a Integral Definida. 
 

Avaliação e Critérios de Avaliação da Disciplina no Curso 
     Será procedida por meio de três avaliações em sala de aula, individual e sem consulta de 
material. 

As provas e terão valor de 100 pontos cada uma. Somente poderão ser consultadas fórmulas 
fornecidas pelo professor. 
     A média final será obtida por meio da expressão: 

!" = !1 +!2 +!3
3  

Mi = notas das provas; 
Se MF ≥ 60 o aluno estará aprovado. 

     Se MF < 60 o aluno fará avaliação repositiva nos termos regimentais da UNIR. 
     A avaliação repositiva irá substituir a menor das notas (M1, M2 ou M3). Então se calculará 
novamente a média final. 
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