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 PLANO DE ENSINO 
IDENTIFICAÇÃO EMENTA 

CURSO: Licenciatura em Matemática Números naturais. Números reais. Sequência 
de números reais. Séries numéricas. Noções 
topológicas. 

CHEFE DE DEPARTAMENTO: Lenilson Sergio 
Candido 
COMPONENTE 
CURRICULAR: Análise real CÓDIGO: M34 

PROFESSORA: LÚCIA BRANDÃO DIAS 
ANO: 2019 SEMESTRE: 1 
TURMA: 8º.PERÍODO CRÉDITOS: 04 
CARGA HORÁRIA: 80H 

OBJETIVOS 
Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de reconhecer os números reais como corpo completo, 
trabalhar com sequências e séries reconhecendo suas propriedades e de reconhecer conjuntos 
abertos, conjuntos fechados e conjuntos compactos.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
UNIDADE 0  Um pouco de lógica: proposições e teoremas, condição necessária e suficiente, 
demonstrações por contraposição e redução ao absurdo. Indução matemática. Aplicação a conjuntos 
e funções. 
UNIDADE I     Conjuntos finitos e infinitos, conjuntos enumeráveis. 
UNIDADE II    Corpo, corpo ordenado e corpo ordenado completo.  
UNIDADE III   Limite de sequência, operações com limites. 
UNIDADE IV  Séries convergentes, testes de convergência. 
UNIDADE V   Conjuntos abertos, conjuntos fechados e conjuntos compactos. 

METODOLOGIA 
 
Aula expo-participativa onde o aluno pode e deve participar com dúvidas e sugestões. Serão usadas 
listas de exercícios com objetivo de trabalhar conjuntamente todo o conteúdo da disciplina. As listas 
de exercícios tem por objetivo nortear os alunos na execução do seu estudo individual, além de 
proporcionar-lhes um ritmo de estudo uma vez que, semanalmente, os alunos terão que entregar 
alguns exercícios selecionados da lista ou fazê-los no quadro para que todos da turma possam 
participar da construção do pensamento. 

AVALIAÇÃO 
Serão realizadas três (03) avaliações parciais no decorrer do semestre (A1, A2, A3), cada uma com 
valor 8,0 (oito pontos), 2,0 (dois) pontos serão de atividades de participação realizadas em sala e/ou 
das entregas dos exercícios. Será realizada ainda uma avaliação repositiva que substituirá a menor 
nota das três realizadas anteriormente. A unidade 0 será avaliada de modo diferente, a definir em 
sala. A nota final (NF) será calculada por meio da média aritmética de A1, A2, A3 e da avaliação da 
unidade 0. 
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