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OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

(Geral e Específicos)

Gerais

    Compreender os elementos da teoria clássica dos números

Específicos

Aprofundar os conceitos de axioma, conjectura, teorema e demonstração no âmbito da Teoria dos Números.

Examinar as conseqüências do uso de diferentes definições no âmbito da Teoria dos Números.

Apreciar a natureza discreta e algorítmica da Teoria dos Números, e saber selecionar instrumentos tecnológicos para

seu desenvolvimento.

Compreender a estrutura abstrata da Teoria dos Números, apreciando sua gênese e desenvolvimento. Desenvolver a Arte

de Investigar em Matemática através da Teoria dos Números.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

1. Princípio da boa ordenação e da indução

2. Divisibil idade, Algoritmo da Divisão e MDC

3. Algoritmo de Euclides e Teorema de Bézout

4. Teorema Fundamental da Aritmética

5. Discussão sobre números primos

6. Ternos pitagóricos

7. Funções Aritméticas e Números Perfeitos



8. Aritmética Modular

9. Invertíveis e Sistemas de Resíduos

10. Função phi de Euler

11. Teoremas de Euler e Pequeno Teorema de Fermat

12. Teorema Chinês dos Restos

13. Criptografia

14. Reciprocidade Quadrática

METODOLOGIA DE ENSINO

O conteúdo será apresentado através de aulas expositivas util izando os recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis

Coloridos, Projetor multimídia, computador), aplicação e resolução de l istas de exercícios, seminários e trabalhos extra-classe, assim

como  aplicação de trabalhos individuais ou em grupo.

RECURSOS DIDÁTICOS

[X] Quadro

[X] Projetor

[ ] Vídeos/DVDs

[X]  Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[X] Softwares² - Sagemath, Python, Geogebra

[ ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, seminário, artigo, etc. -

para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de recuperação final.)

A disciplina será dividida em três unidade, sendo desenvolvidas três a vidades por unidade. Em cada unidade serão efetuadas três

a vidades individuais compostas de l istas de exercícios contendo questões obje vas e subje vas correspondentes aos tópicos vistos

no conteúdo programático. Ao fim do período será permitido ao aluno repor atividades correspondentes a uma das unidades.

ATIVIDADE DE EXTENSÃO⁴⁴

Não se aplica
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OBSERVAÇÕES

(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a disciplina/componente

curricular)

Houve adição de componentes bibliográficos
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