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CURSO: Graduação em Economia – 1º semestre de 2023 
DISCIPLINA: Geometria Analítica 
PROFESSOR(ES): Walter Sande 
CARGA HORÁRIA: 90h 
PRÉ-REQUISITO: Não Há 
HORÁRIO E SALA DE ATENDIMENTO: terças e quintas entre 15h e 16h. 
SALA: 510 
 

PLANO DE ENSINO 
 

1. Ementa 

Coordenadas no plano; equação da reta e das cônicas; vetores no plano; mudança de coordenadas; a 

equação geral do segundo grau; transformações lineares do plano; coordenadas no espaço; equações do 

plano; vetores no espaço; sistemas de equações com três incógnitas; matrizes de ordem 3; 

determinantes; transformações lineares no espaço; formas quadráticas; superfícies quádricas. 

2. Objetivos da disciplina 

Esta disciplina, de importância central, tem um tríplice propósito. É um complemento indispensável aos 

cursos de cálculo, seve de introdução ao curso subsequente de Álgebra Linear e, do ponto de vista 

formativo, estabelece a conexão entre os raciocínios verbal, algébrico, geométrico e numérico, a qual é 

inerente à Matemática contemporânea.  

3. Objetivos centrais de aprendizagem 

Ao final do curso, espera-se que o(a) aluno(a) tenha adquirido familiaridade com o plano cartesiano, o 
espaço tridimensional e vetores, conhecendo as ferramentas desses espaços sabendo utilizá-las em 
outras matérias quando necessário. 

4. Relação da disciplina com o debate contemporâneo 

Facilitar a compreensão dos cursos de Cálculo e introduzir e fixar conceitos que serão desenvolvidos e 
generalizados no curso de Álgebra Linear. 

5. Procedimentos de ensino (metodologia) 

Aulas teóricas permeadas de muitos exemplos numéricos. 
Cada tópico será imediatamente seguido por um ou mais exemplos demonstrativos e um conjunto de 
exercícios representativos apresentados para os alunos resolverem. Depois será apresentada e discutida 
a solução. 
Estão previstas listas de exercícios adicionais disponibilizadas no e-class. 
O software GeoGebra de Geometria dinâmica será utilizado propiciando a completa visualização e 
consequente validação dos resultados nas aulas de monitoria. 
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As monitorias serão semanais visando apoiar os alunos, tirando dúvidas da matéria e das listas de 
exercícios. A data e o horário dessas aulas serão estabelecidos oportunamente. 

6. Conteúdo programático detalhado 
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7. Procedimentos de avaliação 

A1 e A2: Composição de notas de TESTE (30%) e PROVA (70%) 
AS: prova única substituindo a menor das duas notas anteriores 
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8. Bibliografia Obrigatória 

DELGADO, J., FRENSEL, K. CRISSAF, L. Geometria Analítica. SBM, Rio de Janeiro, 2013. 

REIS e SILVA. Geometria Analítica. LTC. 

WINTERLE, Paulo. Vetores e Geometria Analítica. Pearson, SP, 2011 

 

9. Bibliografia Complementar 

CAMARGO, I.; BOULOS, P. Geometria Analítica. Pearson, SP, 2010 

LIMA, Elon Lages - Geometria Analítica e Álgebra linear. IMPA, 2001 

STEINBRUCH, A., WINTERLE, P. Geometria Analítica. Pearson, SP, 2012 

VENTURI, JACIR J. Geometria Analítica. 

10. Minicurrículo do(s) Professor(s) 

Walter Sande: é engenheiro mecânico (IME), analista de sistemas (UERJ), Mestre em Administração 
(COPPEAD/UFRJ) e Doutor em Administração (Ebape/FGV). Desempenhou cargos gerenciais em 
empresas nacionais e multinacionais como Wella, Golden Cross, Varig e Michelin. Trabalhou como 
consultor da Ponto de Referência, especializada em gestão de serviços e atendimento, nas áreas de 
marketing, varejo e gestão de equipes e processos. Professor de cursos de graduação, pós-graduação e 
educação executiva em diversas instituições, como FGV, Ibmec, ESPM e Coppe. 

10. Link para o Currículo Lattes 

http://lattes.cnpq.br/0289400810360557 


