
                                                                                                
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO SÓCIO- ECONÔMICO
COORDENADORIA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO EM ADMINITRAÇÃO PÚBLICA – PNAP 4

PLANO DE ENSINO

DISCIPLINA: Matemática para Administradores
CÓDIGO: MTM 9104
CARGA HORÁRIA: 60 horas
CRÉDITOS: 4
ANO: 2018
PROFESSOR: Fernando Guerra

EMENTA:  Recuperando  conceitos. Matrizes.  Sistemas  de  equações  lineares.  Funções.
Limites.  Continuidade.  Derivadas.  Aplicação  do  conteúdo  estudado  em
problemas administrativos.

OBJETIVOS GERAIS
Propiciar ao aluno condições de:

 Desenvolver sua capacidade de raciocínio lógico e organizado.
 Desenvolver sua capacidade de formulação e interpretação de situações matemáticas.
 Desenvolver seu espírito crítico e criativo.
 Organizar e aplicar os conhecimentos adquiridos.
 Identificar e empregar conhecimentos básicos de funções elementares, noções de limi-

te e continuidade, regras de derivação na resolução de modelos matemáticos aplicados
a Administração Pública.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O aluno deverá ser capaz de:

 Recordar e praticar as operações com conjuntos.
 Descrever e praticar as propriedades básicas dos números reais.
 Operar com matrizes, calcular determinante de uma matriz, discutir e resolver sistemas

lineares.
 Recordar e descrever as funções elementares e analisá-las graficamente.
 Descrever e usar os conceitos de limites de funções.
 Analisar a continuidade de uma função.
 Calcular derivada de função usando as regras de derivação.
 Aplicar derivadas para resolver problemas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:



UNIDADE I – RECUPERANDO CONCEITOS

Teoria dos Conjuntos
 Conjuntos especiais

Subconjuntos – relação de inclusão
Conjuntos Iguais
Conjunto Universo
Outras relações entre conjuntos: diferença e complementar

Conjuntos Numéricos
Conjunto dos Números Naturais
Conjunto dos Números Inteiros
Conjunto dos Números Racionais
Conjunto dos Números Reais

Sistemas de Coordenadas

UNIDADE II – MATRIZES E SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES

Introdução a matrizes
Matrizes Especiais

Operações com Matrizes
Igualdade de Matrizes
Adição e Subtração de Matrizes
Multiplicação de uma matriz por um número real
Continuando com mais algumas Matrizes Especiais

Introdução a Sistemas de Equações

UNIDADE III – FUNÇÕES

Relação – Variação - Conservação
Notação

Funções Especiais
     Significado dos coeficientes a e b da função f(x)=ax+b
Nomenclaturas Especiais
Interpretação Gráfica
     Diferentes nomenclaturas

UNIDADE IV – LIMITE E CONTINUIDADE

Introdução: compreendendo o conceito de Limite
Existência de Limite

Caminhos para encontrar o Limite
Limites no infinito
Introdução ao conceito de continuidade
Formalizando conceitos: definição de continuidade de função

UNIDADE V – DERIVADAS

Introdução ao conceito de Derivada
Taxa de Variação
Tipos de Inclinação

Definição de Derivada
Significado geométrico da Derivada

Regras de Derivação
A regra da Potência nx



Regra do Múltiplo – constante
Regra da soma e da diferença
A Regra do Produto
A Regra do Quociente
A Regra da Cadeia

Pontos Extremos Relativos

METODOLOGIA: 

O desenvolvimento desta disciplina, em função da modalidade do Curso, prioriza o
estudo individual e em grupo com acompanhamento de tutores presencial e a distância.

O conteúdo da disciplina está no Livro Didático da disciplina no ambiente virtual de
aprendizagem.  Será dado no AVA material complementar da disciplina. Estudos livres em
grupo são sugeridos, bem como estudo individual.

Atividades serão propostas no ambiente virtual ao longo da disciplina.

Serão realizadas videoconferências previamente planejadas.

O estudante  contará  com videoaulas  do  conteúdo  da  disciplina  e  deve,  assistir  as
videoaulas correspondentes.

O aluno conta com os tutores do polo e UFSC em horários estabelecidos.

AVALIAÇÃO

Serão realizadas duas provas presenciais P1 e P2, cujo peso de cada uma será 3,5, e duas
atividades  AT1 e AT 2 com peso 1,5 cada uma. Será calculada a média ponderada destas
avaliações, ou seja, 
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Será aprovado o aluno com média maior ou igual a 6,0. O aluno com média inferior a 3,0 terá
direito à dependência.  O aluno que tiver média maior ou igual a 3,0 e menor ou igual a 5,5
terá direito a uma prova de recuperação. A nota final do aluno que fizer recuperação será a
média aritmética simples da média das avaliações parciais e a nota da prova de recuperação.
Se a nota final for maior ou igual a 6,0 o aluno será aprovado, caso contrário terá direito a
dependência de acordo com as normas do curso.

CRONOGRAMA:

16/03/2018 Início da disciplina.
31/07/2018      Término da disciplina
OBSERVAÇÃO:

A data de entrega para cada atividade proposta, somente pelo AVA, a data de realização de 
cada prova, bem como as datas e horários das videoconferências serão disponibilizadas no 
AVA pela Coordenação de Curso, portanto, fiquem atentos as datas.
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Florianópolis, 27 de março de 2018.

Prof. Fernando Guerra.
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