
 

 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 
Instituto de Ciência e Tecnologia 

 
 

 

Av. Cesare Mansueto Giulio Lattes, 1201. Parque Tecnológico.  
Eugênio de Melo – CEP: 12247-014 – São José dos Campos, SP 

 Telefone: (12) 3924-9503 / 9547 
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Unidade Curricular: Cálculo em Várias Variáveis 
 
Professor: 
  
Thadeu Alves Senne 

Contato:  
 
senne@unifesp.br  

 
Ano Letivo: 2021 
 

 
Semestre: 1º 

 
Carga horária total:  
 
72 horas cumpridas de forma remota. 
 
 

Turmas: IB e ID. 

Plataforma de acesso ao curso: Google Classroom. 
 
 
Objetivo: Propiciar ao estudante novas ferramentas relacionadas ao Cálculo, tornando-o 
apto a enfrentar vários e novos problemas em Engenharia, Física e Ciências Naturais.  
 

 
 

Conteúdo Programático e Cronograma: vide tabela a seguir. 
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*CH (S): Carga Horária Síncrona: Encontros semanais via Google Meet, gravados e 
disponibilizados na plataforma Google Classroom, realizados com o intuito de reforçar os 
conteúdos vistos nas videoaulas, bem como sanar dúvidas e resolver exercícios extras.  
 
**CH (A): Carga Horária Assíncrona: leitura de notas de aula, livros, visualização das 
videoaulas, resolução de exercícios e atividades.  



 

 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 
Instituto de Ciência e Tecnologia 

 
 

 

Av. Cesare Mansueto Giulio Lattes, 1201. Parque Tecnológico.  
Eugênio de Melo – CEP: 12247-014 – São José dos Campos, SP 

 Telefone: (12) 3924-9503 / 9547 
 

Metodologia de Ensino Utilizada:  
 Atividades síncronas:  

(i) Breve discussão do conteúdo disponibilizado na semana anterior, já 
estudado pelo aluno; 

(ii) Resolução de exercícios extras, para uma fixação mais eficiente dos 
conceitos estudados; 

(iii) Plantão de dúvidas.  
 Atividades assíncronas:  

(i) Disponibilização de conteúdo digital (videoaulas, textos, listas de exercícios 
para aprendizagem e fixação de conceitos, etc.). 

(ii) Atividades avaliativas a serem entregue pelos alunos, para verificação de 
aprendizagem.  

 
Metodologia de Avaliação: 
 
Os(as) estudantes serão avaliados continuamente por meio de atividades assíncronas, 
que poderão ser realizadas diretamente na plataforma ou de forma manuscrita, a critério 
do docente. Neste último caso, a atividade deverá ser digitalizada em um único arquivo pdf 
e submetida na plataforma, e deverá constar o nome completo do(a) estudante, número do 
RA e turma. A forma de entrega de cada atividade será definida pelo docente no momento 
de sua disponibilização na plataforma. As datas de entrega de cada uma das atividades 
estão definidas na tabela acima, referente ao cronograma.  
 
A frequência do(a) estudante será contabilizada por meio da entrega de cada uma das 
atividades assíncronas. Caso o(a) estudante enfrente qualquer tipo de problema que 
acarrete a não entrega da atividade no prazo estipulado, ele(a) deverá entrar em contato 
com o docente com a maior brevidade possível, para verificar a possibilidade de entrega 
da atividade em questão após o prazo estabelecido, a critério do docente. Cada atividade 
valerá de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, e, ao término do semestre, será computada a média 
das notas das atividades, da seguinte forma: 
 

M = 0.4*MA + 0.6*MAG, 
 
em que MA denota a média aritmética das Atividades 1, 2, 3, 5, 6 e 8, e MAG denota a 
média aritmética das Atividades Gerais 4, 7 e 9 (descritas na tabela referente ao 
cronograma).  
 
As Atividades 1, 2, 3, 5, 6 e 8 poderão ser entregues em até 8 (oito) dias após a 
divulgação da mesma na plataforma (ou seja, das 00h00 do dia da divulgação até às 
23h59 do dia final de entrega), enquanto que as Atividades Gerais 4, 7 e 9 poderão ser 
entregues em até 1,5 dia (um dia e meio, ou seja, 36 horas) após a divulgação da mesma 
na plataforma (ou seja, das 12h00 do dia da divulgação até às 23h59 do dia seguinte).  
 
Caso o(a) estudante tenha pelo menos 75% de frequência, ou seja, se o(a) estudante 
entregou pelo menos 5 das 6 Atividades (1, 2, 3, 5, 6 e 8) e pelo menos 2 das 3 Atividades 
Gerais (4, 7 e 9): 

 Se M >= 6 (seis), o(a) estudante atingirá o conceito “Cumprido”. 
 Se M < 6 (seis), o(a) estudante atingirá o conceito “Não Cumprido”. 

Caso contrário, o(a) estudante atingirá o conceito “Não Cumprido”. 
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IMPORTANTE: Em caso de cópia (integral ou de parte) de alguma atividade, todos(as) 
os(as) estudantes envolvidos(as) ficarão atribuídos(as) com nota zero na respectiva 
atividade. Em caso de reincidência, todos(as) os(as) estudantes envolvidos(as) ficarão 
atribuídos(as) com o conceito “Não Cumprido” na UC.  
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