Edital N° 0189/ 2017.

Cacoal, 09 de novembro de 2017.

EDITAL DE TURMA ESPECIAL
A Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED, no uso de suas
atribuições legais, e tendo presente o disposto no Art. 153, Parágrafos Único do
Regimento Geral, torna público a abertura da turma especial, referente à:
Disciplina
Carga Horária
Curso
Docente

Complementos da Matemática
40h
Farmácia
Vonivaldo Gonçalves Leão

1. PERÍODO DE MATRÍCULAS
Período: 09/11/2017 e 10/11/2017
Local: CENTRAL DE ATENDIMENTO - SEDE
Horário: 12h00min às 21h00min
2. CRONOGRAMA DE AULAS
Inicio: 16/11/2017
Termino: 30/11/2017
Conforme Anexo 01 - Os períodos de realização das aulas poderão sofrer
alterações.
3. DAS MATRÍCULAS
3.1 As matrículas somente serão confirmadas mediante pagamento da primeira
parcela a vencer no próximo dia útil à matrícula, sendo as demais parcelas com
vencimento todo dia 10 de cada mês.
3.2 O aluno que não se matricular dentro do prazo estabelecido neste edital, fica
automaticamente desvinculado do processo.
4. DO CANCELAMENTO
4.1. O cancelamento da matrícula de disciplina em horário especial sujeitará o
discente ao pagamento de cláusula penal compensatória.
4.1.1. O discente ficará isento da penalidade prevista no item 4.1, caso
formalize o cancelamento da matrícula em horário especial no prazo de 02
(dois) dias, a contar do primeiro dia de aula.
4.1.2. Na hipótese de cancelamento da matrícula no prazo previsto no item
4.1.1, o valor pago a título de matrícula será retido na proporcionalidade dos
serviços efetivamente prestados.
4.2. Em caso de cancelamento de matrícula de disciplina ofertada em horário
especial, a obrigação assessória decorrente da cláusula penal compensatória será

de 20% (vinte por cento) sobre as parcelas a vencer; valor este que deverá ser pago
no ato do cancelamento da matrícula.
4.3. Somente poderá ser cancelada a matrícula do discente que estiver regular para
com a FACIMED no que se refere às obrigações financeiras.
5. DA MENSALIDADE
5.1 O valor da contraprestação pelos serviços educacionais de disciplina em horário
especial o contratado pagará à importância de R$ 2.800,00
5.2 O valor por aluno poderá sofrer alteração para mais ou para menos de acordo
com o número de aluno matriculado e/ou desistente, observando que o rateio só
será aplicado até o número máximo de 04 (quatro) alunos, a partir de 05 (cinco)
alunos o valor seguirá a tabela disposta na cláusula nº 5 do Regulamento do Horário
Especial.

CENTRAL DE ATENDIMENTO ACADÊMICO
FACIMED

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE CACOAL
COMPLEMENTOS DE MATEMÁTICA –40 horas

PROF: VONIVALDO GONÇALVES LEÃO
Data/Dia da
Semana
16/11/2017
Quinta-feira

17/11/2017
Sexta-feira

20/11/2017
Segunda-feira

Conteúdo programático

Horário

Apresentação
do
professor;
explanação do plano de curso;
divulgação
da
bibliografia
e
cronograma; processos avaliativos do
semestre.
Sistema Internacional de Unidades:
Principais unidades de medidas
nacionais e internacionais aplicada a
farmácia;
Operações com frações e expressões
numéricas.
Potências
e
suas
propriedades. Notação científica.
Equação e sistema do 1º grau;
Razão e Proporção; Grandezas
diretamente
proporcionais;
Grandezas
inversamente
proporcionais
Razão e Proporção; Grandezas
diretamente
proporcionais;
Grandezas
inversamente
proporcionais
Atividades: Razão e Proporção;
Grandezas
diretamente
proporcionais;Grandezas
inversamente proporcionais

07:50 – 12:00

C/H
Teórica
Prática
4

Tipo de aula

Local da aula

Professor

Expositiva e
dialogada

Sala de aula/
sede

Vonivaldo G. Leão

13:30– 17:40

4

Expositiva e
dialogada

Sala de aula

Vonivaldo G. Leão

07:50 – 12:00

4

Expositiva e
dialogada

Sala de aula

Vonivaldo G. Leão

20/11/2017
Segunda-feira

N1- Verificação
aprendizagem

de 07:50 – 09:50

2

20/11/2017
Segunda-feira

10:00 – 12:00
Regra de três simples e Regra de
três composta
Porcentagem:
Cálculo
de
taxa 07:50 – 12:00
percentual;
Problemas envolvendo porcentagem.
Atividades: razão e proporção, regra
de três e porcentagem.

2

21/11/2017
Terça-feira

22/11/2017
Quarta-feira

27/11/2017
Segunda-feira

Avaliação
Teórica e Aula
Expositiva e
dialogada
Expositiva e
dialogada

Sala de aula

Vonivaldo G. Leão

Sala de aula

Vonivaldo G. Leão

4

Expositiva e
dialogada

Sala de aula

Vonivaldo G. Leão

Atividades: Função exponencial e 07:50 – 12:00
logarítmica, razão e proporção, regra
de três e porcentagem
Equação e sistema do 1º grau;

4

Expositiva e
dialogada

Sala de aula

Vonivaldo G. Leão

13:30– 17:40

4

Expositiva e
dialogada

Sala de aula

Vonivaldo G. Leão

regimental

Atividades: Unidades de medidas,
Potenciação, equação e sistema do
1º grau.
Funções do 1º grau: Classificação das
funções; Funções usuais: constante,
linear e afim, coeficientes da função
afim;
zero
da
função
afim;
Representação gráfica das funções;
Determinação algébrica de uma
função segundo par ordenado (x, y).
Ponto de intersecção ou ponto de
equilíbrio entre duas funções.

28/11/2017
Terça-feira

Funções do 1º grau: Classificação das 07:50 – 12:00
funções; Funções usuais: constante,
linear e afim, coeficientes da função
afim;
zero
da
função
afim;
Representação gráfica das funções;
Determinação algébrica de uma
função segundo par ordenado (x, y).
Ponto de intersecção ou ponto de
equilíbrio entre duas funções.

4

Expositiva e
dialogada

Sala de aula

Vonivaldo G. Leão

29/11/2017
Quarta-feira

07:50 – 12:00
Atividades: Função do 1º grau
Atividades: Matemática básica e
função do 1º grau.
Classificação e propriedades da
Função do 2º grau ou quadrática:
zeros ou raízes da função, Vértice;
Concavidade da parábola, Domínio e
Imagem; Ponto máximo e mínimo;
Representação gráfica da função.

4

Expositiva e
dialogada

Sala de aula

Vonivaldo G. Leão

30/11/2017
Quinta-feira

N2- Verificação regimental de
aprendizagem

07:50 – 12:00

4

Avaliação
Teórica

Sala de aula

Vonivaldo G. Leão

TOTAL DA CARGA-HORÁRIA

40

AVALIAÇÃO N2 e N3 Repositivas
30/11/2017
Quinta-feira
30/11/2017
Quinta-feira

13:30– 17:40

2

N2- Devolutiva da N2 e Verificação regimental de aprendizagem

13:30– 17:40

2

N3- verificação Repositiva

