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EMENTA

Derivada de uma função. Con nuidade de funções deriváveis. Derivadas Laterais. Regras da derivação. Derivadas das funções

elementares. Teorema sobre Derivadas: Teorema do Valor Médio, Análise do Comportamento de funções. Regra de L’Hospital.

Aplicações das Derivadas.

OBJETIVOS

Geral: Compreender e se apropriar da construção teórica acerca do conceito de derivada de uma função real, bem como desenvolver a

capacidade de aplicação prática dessa conceito na análise do comportamento de funções nas diversas ciências.   

Específicos:

Compreender o contexto de surgimento da derivada de uma função real

Compreender a definição de derivada

Desenvolver a capacidade de cálculo de derivadas através das mais diversas técnicas de derivação

Conhecer a derivada de funções básicas

Compreender e ser capaz de aplicar no contexto correto o "método do intervalo fechado"

Compreender e ser capaz de aplicar corretamente os testes da primeira e segunda derivada

Desenvolver a capacidade de cálculo, por meio da derivada, do l imite de formas indeterminadas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

A derivada de uma função

Derivada da soma e subtração de funções

Derivada do produto de um escalar por uma função

A regra de potência e a derivada de funções polinomiais



Derivada do produto e do quociente de funções

A regra da cadeia

Derivada de funções implícitas

Derivada de funções trigonométricas

Derivada de funções logarítmicas 

O método do intervalo fechado

A segunda derivada e o teste da primeira e segunda derivada

O teorema do valor intermediário

A Regra de L'Hôspital

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas síncronas semanais quando a teoria será desenvolvida e exemplificada

Listas de exercícios semanais para o educando desenvolver habil idades de aplicação e raciocínio na resolução de

problemas, bem como verificar possíveis problemas no processo de aprendizagem

Aulas assíncronas semanais (forma de videoaula) com a resolução da l ista de exercícios

Indicação eventual de textos, notas de aulas, etc. 

RECURSOS DIDÁTICOS

[ ] Quadro
[ ] Projetor
[ ] Vídeos/DVDs
[ X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links
[ ] Equipamento de Som
[ ] Laboratório
[ X ] Softwares² (OBS Studio para gravação de videoaulas e Kdenlive para edição de vídeos)
[ X ] Outros³ (lousa digital, Moodle, Google Meet, notas de aula)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Processo de avaliação contínuo e cumulativo através de l istas de exercícios semanais

Avaliações escritas ao fim de cada unidade (o curso se divide em duas unidades) a serem enviadas pelo Moodle

Prova final, escrita e enviada pelo Moodle, para quem não atingir o mínimo de 70 pontos na média das duas unidades.
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OBSERVAÇÕES

Curso ministrado excepcionalmente na modalidade de ensino remoto devido à pandemia de COVID-19

1 Para  a  oferta  de discipl inas  na  modal idade à  dis tância , integra l  ou parcia l , des de que não ul trapassem os  l imites  definidos  em



legis lação.

2 Nesse ítem o professor deve especificar quais softwares serão trabalhados em sala de aula.

3 Nesse ítem o professor pode especificar outras formas de recursos uti l izadas que não estejam citada.

4 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar.
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