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OBJETIVO GERAL DO CURSO:
O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí 
UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 
avaliação, à medida e à limitação das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, 
de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 
aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da ág
saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 
de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 
monitoramento, o controle, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública.
 

EMENTA: 
Matrizes. Sistemas de Equações Lineares. Espaço vetorial: base e dimensão
Operadores Lineares. Autovalores e Autovetores. Produto Interno.

 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA

Capacitar o aluno a trabalhar com vetores no plano R² e no espaço R³
vetorial, transformações lineares, autovetores e autovalores em outras disciplinas e em aplicações práticas 
como também reconhecer e utilizar matrizes e sistemas lineares de modo a entender a sua importância 
prática na formação do Engenheiro Sanitarista

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:

- Operar com matrizes e determinantes;
- Modelar e resolves problemas diversos utilizando 
- Familiarizar o aluno com a utilização de
- Introduzir os conceitos de espaço vetorial e de transformações lineares, inser
matrizes dentro de um contexto mais amp
- Fornecer uma base teórico-prática sólida na teoria dos espaços vetoria
a possibilitar sua aplicação nas diversas áreas da ciência e da tecnologia;
- Calcular autovalores e autovetores de um 
- Identificar e resolver corretamente problemas matemáticos atra
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PRÉ-REQUISITOS: 

OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí 
UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 

ão das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, 
de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 
aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da água, nos projetos de obras de 
saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 
de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 

e, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública.

as de Equações Lineares. Espaço vetorial: base e dimensão. Transformações Lineares. 
Operadores Lineares. Autovalores e Autovetores. Produto Interno. 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 
o aluno a trabalhar com vetores no plano R² e no espaço R³, aplicar os conceitos de espaço 

vetorial, transformações lineares, autovetores e autovalores em outras disciplinas e em aplicações práticas 
ecer e utilizar matrizes e sistemas lineares de modo a entender a sua importância 

prática na formação do Engenheiro Sanitarista. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 

Operar com matrizes e determinantes; 
Modelar e resolves problemas diversos utilizando sistemas de equações lineares; 

a utilização de vetores e suas operações, aplicando-os em problemaspráticos
Introduzir os conceitos de espaço vetorial e de transformações lineares, inserindo a ideia de vetores e 

de um contexto mais amplo; 
prática sólida na teoria dos espaços vetoriais e dos operadores lineares de modo

a possibilitar sua aplicação nas diversas áreas da ciência e da tecnologia; 
s de um operador linear e aplicá-los em situações práticas

Identificar e resolver corretamente problemas matemáticos através do conteúdo desenvolvido na 

UDESC  
– CEAVI 

DESA 

ALG2 
jonathan.muller@udesc.br 
: 0 h 

REQUISITOS: ALG I 

O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, da 
UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 

ão das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, 
de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 

ua, nos projetos de obras de 
saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 
de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 

e, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública. 

. Transformações Lineares. 

aplicar os conceitos de espaço 
vetorial, transformações lineares, autovetores e autovalores em outras disciplinas e em aplicações práticas 

ecer e utilizar matrizes e sistemas lineares de modo a entender a sua importância 

em problemaspráticos; 
indo a ideia de vetores e 

is e dos operadores lineares de modo 
los em situações práticas; 

vés do conteúdo desenvolvido na disciplina. 



CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 
Nº Data Horário H.A. Conteúdo 
01 21/02 13:30 – 17:00 04 - Apresentação do plano de ensino e conteúdo programático. 

- Matrizes. 
02 28/02 13:30 – 17:00 04 - Determinantes. 
03 07/03 13:30 – 17:00 04 - Inversão de Matrizes. 
04 14/03 13:30 – 17:00 04 

- Prova 1 (P1): individual, sem consulta, com uso de calculadora, 
abordando o conteúdo estudado sobre: Matrizes e Determinantes. 
A avaliação será composta de questões de cálculo e questões 
descritivas. 

05 21/03 13:30 – 17:00 04 - Sistemas de Equações Lineares. 
- Resolução de um Sistema de Equações Lineares. 

06 28/03 13:30 – 17:00 04 - Resolução de um Sistema de Equações Lineares. 
07 04/04 13:30 – 17:00 04 - Resolução de exercícios: sistemas lineares. 
08 11/04 13:30 – 17:00 04 

- Prova 2 (P2): individual, sem consulta, com uso de calculadora, 
abordando o conteúdo estudado sobre: Sistemas de Equações 
Lineares. A avaliação será composta de questões de cálculo e 
questões descritivas. 

09 18/04 13:30 – 17:00 04 - Espaços Vetoriais. 
- Subespaços Vetoriais. 

10 25/04 13:30 – 17:00 04 - Combinação Linear. 
- Subespaços gerados. 

11 02/05 13:30 – 17:00 04 - Dependência e Independência linear. 
- Base e dimensão de um espaço vetorial. 

12 09/05 13:30 – 17:00 04 - Coordenadas de um vetor. 
- Resolução de exercícios: espaços vetoriais. 

13 16/05 13:30 – 17:00 04 
- Prova 3 (P3): individual, sem consulta, com uso de calculadora, 
abordando o conteúdo estudado sobre: Espaços Vetoriais. A 
avaliação será composta de questões de cálculo e questões 
descritivas. 

14 23/05 13:30 – 17:00 04 - Transformações Lineares. 
- Núcleo de transformação linear. 

15 30/05 13:30 – 17:00 04 - Imagem de uma transformação linear. 
- Matriz de uma transformação linear. 

16 06/06 13:30 – 17:00 04 - Operadores Lineares no plano. 
- Operadores Lineares no espaço. 

17 13/06 13:30 – 17:00 04 - Autovalores e autovetores. 

18 20/06 13:30 – 17:00 04 
- Prova 4 (P4): individual, sem consulta, com uso de calculadora, 
abordando o conteúdo estudado sobre: Transformações Lineares, 
Operadores Lineares no Plano e no Espaço e Autovalores e 
Autovetores. A avaliação será composta de questões de cálculo e 
questões descritivas. 

--- 27/06 ------------------ --- ------------------------------------------------------------------------------- 
Somatório das horas-aula 72 ------------------------------------------------------------------------------- 

11/07 13:30 – 17:00 ---- - Exame Final. 
OBS: As datas e os respectivos conteúdos poderão ser alterados quando houver necessidade.  

METODOLOGIA PROPOSTA: 
- Aulas expositivas e dialogadas com auxílio da lousa e softwares relacionados ao conteúdo proposto; 
- Análise e resolução de exemplos ilustrativos relacionados ao conteúdo em questão e interpretação do 
resultado obtido. 
- Acompanhamento no desenvolvimento de exercícios propostos, buscando auxiliar em possíveis dúvidas. 
- Correção de exercícios em sala, quando necessário. 
- Avaliações individuais e sem consulta. 
 
 



AVALIAÇÃO: 
 - Prova 1 (P1) – 25% 
- Prova 2 (P2) – 25% 
- Prova 3 (P3) – 25% 
- Prova 4 (P4) – 25% 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAMARGO, Ivan de; BOULOS, Paulo. Geometria analítica: um tratamento vetorial. 3. ed. São 
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Fórmula para o cálculo da média final (MF): 
4

4321 PPPPMF   


