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PLANO DE ENSINO 
 
 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Ciências Econômicas 

Departamento: Departamento de ciências Econômicasl 

Disciplina: Matemática II Código: 23MTM2 

Carga horária: 72 horas Período letivo: 2011.1 Termo: 2º 

Professor: Eduardo Janicsek Jara 

Contato: eduardojara@udesc.br 

 
II. EMENTA 

Matrizes. Determinantes. Sistemas de Equações Lineares. Modelos Econômicos. Análise Estática 

 
III. OBJETIVOS 

Desenvolver a habilidade na utilização da linguagem matemática, através de álgebra linear e da 
análise estática, com destaque para os problemas de otimização, para compreender a construção 
dos modelos econômicos. 

 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTIVO 

Parte I: Modelos Lineares e Álgebra Matricial: Matrizes e vetores; Operações com 
matrizes; Tipos de matrizes; Transpostas e inversas; Invertibilidade das matrizes e 
determinantes; Propriedades dos determinantes; Regra de Cramer; Soluções para 
um sistema de equações lineares; Aplicações; 
 
Parte II: Análise estática comparativa de modelos de função geral: Natureza e 
limitações da estática comparativa; Revisão regras de diferenciação para uma 
variável; Diferenciação envolvendo funções de variáveis diferentes; Diferenciação 
parcial; Aplicações à análise comparativa; Diferenciais totais; Regras de diferenciais 
Derivadas totais; Derivadas de funções implícitas; Aplicações aos modelos de 
funções gerais 
 
Parte III: Problemas de Otimização não Condicionada: Valores ótimos e valores 
extremos; Condições de primeira e segunda ordem; Valores extremos de uma 
função de duas variáveis; Funções objetivo com mais de duas variáveis; 
Concavidade e convexidade; Problemas de otimização em economia 
 
Parte IV: Otimização com restrições de igualdade: Restrições; Multiplicador de 
Lagrange; Condições de primeira e segunda para o caso de n variáveis; Problemas 
de otimização condicionada em economia 
 
V. METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva/dialogada com elaboração de exercícios de forma individual ou em grupo e uso 
de planilha eletrônica Excel e software matemático Maple.. 

 
IV. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Os alunos serão avaliados por meio de provas individuais, por exercícios resolvidos de forma 
individual ou grupos e um trabalho interdisciplinar. Serão realizadas 3 provas referentes aos 
conteúdos citados na ementa. A nota semestral será formada pela média das provas (Peso = 90%) e 
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pela média dos exercícios (Peso = 10%). Os conteúdos das avaliações serão os seguintes: 
 
1ª prova: Parte I 
2ª prova : Parte II 
3ª prova: Parte III e IV  
 
A nota semestral será formada pela média das provas (Peso = 90%), pela média dos exercícios 
realizados em sala de aula (Peso = 10%).. As datas das avaliações serão definidas em sala de aula. 
 

 
 
 A resolução nº 018/2004-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda 
chamada. Leia a resolução na íntegra em http://secon.udesc.br . 

 
Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 

 
A Resolução nº 018/2004-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada. 

 

Segundo esta resolução, o aluno que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas 

fixadas pelos professores, poderá solicitar segunda chamada de provas na Secretaria Acadêmica 
através de requerimento por ele assinado, pagamento de taxa e respectivos comprovantes, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de realização de cada prova, sendo aceitos pedidos, 

devidamente comprovados, motivados por: 
I - problema de saúde, devidamente comprovado, que justifique a ausência; 
II - doença de caráter infecto-contagiosa, impeditiva do comparecimento, comprovada por atestado 
médico reconhecido na forma da lei constando o Código Internacional de Doenças (CID); 
III - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros; 
IV - manobras ou exercícios militares comprovados por documento da respectiva unidade militar; 
V - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes em linha reta (pais, avós, filhos e 
netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro(a); 
VI - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em 
entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade competente; 
VII - impedimentos gerados por atividades previstas e autorizadas pela coordenação do respectivo curso 
ou instância hierárquica superior; 
VIII - direitos outorgados por lei; 
IX - coincidência de horários de exames finais, fixados por edital próprio; 
X – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o Município, o Estado ou o País. 

 
Leia a resolução na integra na página da Secretaria dos Conselhos: http://secon.udesc.br/ 
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