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.IDENTIFICA AO DA DISCIPLINA:
COMIGO NOME DA DISCIPLINA NaDlnHORA$-AULASEMÂNAi$

TEORiCÂ$ PRATICAS
TOTALDEHORÂS-AULA

SEME$TRA!$
FQM7{10 Física A B4 Q 72

HORÁRIO
TURMA$TEORICAS TURMÂ$PRATICA$ MQDALIDAOE

1 655 - 2.1 01 0.2 - Alagar
4.1CI l0,2 - Alagar   Presencia:

l.PROFESSOR ES MINl$TRANTE S 
\HaurlcioGirardl s) F : X'i .~l« mauriclo.girardl Dufsc.br

11.PRE-REQUISITO S 
CODiGO NOME DA DISCIPLINA

   
V.CURSO S PARDO $ QUAL  A DISCIPLINA E OFERECIDA
Graduação em Engenharia de Comoutação

V.JUSTIFICATIVA
A disciplina de Física A contribui para a formação básica nos cursos de tecnologia. Ela Possibilita ao aluno
:desenvolver a compreensão e aplicação da cinemática e dinâmica de partículas: princípios da conservação da
energia e momento linear, bem como a cinemática e dinâmica do corpo rígido. ou seja, rotações. Ao mesmo
tempo. busca enfatizar o aprofundamento conceitual apresentado os aspectos gerais íelaciónados ao curso de
3naenharia de energia

JI'. EMENTA
Sistemas de Unidades, Movimento retilíneo uniforme e uniformemente ã eierado. Movimento em duas e trás
dimensões. Leis de Newton; Trabalho, energia cinética e energia potencial. Conservação da energia. Momento
inear. imoulso e colisões. Rotação. {orquc e momento angular

11.0BJETIVO$
bietivos Geral
o ülnal do curso o aluno deverá ser capaz de identificar os conceitos e princípios envolvidos na cinemática
Inâmica e aplicar as leis de Newton. nos princípios da consewação da energia e do momento linear e nas
ibrações mecânicas livre de alnodecimertto. Além disso, familiarizar o aluno com a formalização matemática
ela álgebra vetorial e conceitos introdutórios de cálculo diferencial e.integral

tivos Específicos:

. Introduzir e contextuallzar a física no mundo anual
' Compreender e aplicar os concdtos envolvendo cinemática e dinâmica de partículas
. Compreender e aplicar os princípios da conservação de energia e momento linear
. , Compreender e aplicar os conceitos envolvendo cinemátlca e dinâmica do corpo rígido
. 1.; Noções básicas de álgebra vetorial, cálculo diferencial e Integral para auxiliar no entendlmenta

dos conteúdos e resolução dos problemas
. Saber utilizar estratégias e procedimentos na resolução dos problemas
. Mostrar a relação da Física com outras áreas da tecnologia

li}.CONTEUDOPROGRAMÂTICO
Padrões e unidades: Vetores: Deslocamento, Tempo © Velocidade média;Velocidade Instantâneas Aceleração



dla e instantânea; Posição, velocidade ,e aceleração eh duas dimensões: Movimento 'de um projéti
ovimento Circuiatl Forçasl Primeira, Segunda e Terceira leis de Newtonl Partículas em equllíb.rios Dinâmica

Partículas Forças de atrito; Trabalhos. Trabalho e Energia Cinéticas .I'rabalho\'e energia com forçasae
dáveis; Potencial Energia potencial gravitaclonall:Energia potencial elásticas Forças conservativas e não

onservativasl Momento linear~ e impulso;, Conservação do=momento linearl 'Colisões elásticasl Colisões
Velocidade angular e aceleração angularl Rotação cõm aceleração angularnelãstlcas; Centro de

onstantel Energia na rotaçãol Momento de inércia; Torquel Torque e aceleração angular; Rotação em torno
de um eixo mõvell Trabalho e potência na rotaçég.Momento angularl Conservação do !nomento angular:

XI.CRONOGRAMÂPREV!$TO

AULA
ÍSEMANA}

DATA ASSUNTO

l q 26/02 -28/02
Apresentação do plano de ensinai Padrões e unidadesl Vetoresl
Deslocamento, Tempo e Velocidade médias Velocidade Instantãneal Aceleração
média e instantânea:

: 2' 05/03 -07/03 Posição, velocidade e aceleração em duas dimensõesl
Posição, velocidade e aceleração em dual qjmensõest '

  12/i)3 : 14/03 Movimento de um projétill Movimento Circulará
Forçasl Primeira, Segunda e Terceira leio d

: 4' ': 19/03'- 21/03 Forçasl Primeira, Segunda e Terceira leis de Newtonl
Partículas em equilíbrio: Dinâmica de Partículas:

5' 26/03 -28/03 ?artículas em equilíbrio: Dírlâmica de Partículas: Forças de atrito:
6' 02/04aQ4/Q4 Ruía de exercícios. Prova l
7' 09/04 -11/04 Trabalho:'Trabalho e EnerüiaCinétlça:Trabalho e energia com forças variáveis:

X. METODOLOGIA DE EN$!NO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
erão ministradas aulas expositivos em que ó professor expõe o assunto ilustrando-o com exemplos e
xerciclos

METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIA 0

e A verificação do rendimento do aluno compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos," o
quais deverão ser atingidos conjuntamente. Será . obrigatória a }frequência âs ativldade:
correspondentes a cada disciplina,; no mínimo a )15% das mesmas (Frequência Suficiente - FS)l
ficando reprovado o aluno com mais de 25% dé faltas (Frequência Insuficiente.- FI)

e 3 Serão realizadas três provas escritas. A média final (MF) será calculada como a média aritmética das
três notas obtidas nas provas escritas

e As datas das provas poderão ser alteradas de acordo com as necessidades«do curso e do andamento
do cronograma

e .. A nota mínima para aprovação na disciplina será MF>=6,0 (seis) e Frequência Suficiente (FS). (Art:-6
e 72 da Res. rl' 1.7/CUn/1997)

+ O aluno com Frequência Suficiente (FS> e média dàs notas de avaliações do semestre MF entre 3,0 e
6,0 terá direito a uma nova avaliação no final do semestre (RECO, exceto as atividades constantes n
art.70, $ 2'. A Nota Final (NF) será calculada por meio da média aiitmétlca entre a média das notas
das avaliações parciais (MF).e a nota obtida ha nova avaliação (REC): (Art. 70 e 71 da Res. n
17/CU n/1997)

. -Ao aluno que não comparecer às avaliações terá atribuída nota 0 (zero) nas mesmas. (Art. 70. $ 4' da
Res. n' 17/CUn/1997)

Observações;

Pedido de Nova Avaliação
e Pedido de Nova Avaliação em caso de perda por motivo de força maior - Art: 74 da Res. n' 1 7/Cun/97: O

aluno. que por motivo de força maior e plenamente justificado. deixar de realizar atividades avaliativas
previstas no plano de ensino. deverá formalizar pedido à Chefia do Departamento de Ensino ao qual a
disciplina pertence. dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, apresentando documentação comprobatória

e O pedido de nova avaliação deverá ser formalizado na Secretaria Integrada de Departamento
A Nova Avaliação será realizada no final do semestre letivc}, após a terceira avaliação, em dia. a se
combinado
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I'étnicos e Científicos, 2009. 370p. Volume 1
2} NUSSENZVEIG. Herch Moyses. Curso de física básica. 4. ed. São 'Paulo: Edgard Blucher, 2002.. 328p.
«oiume l
3. SERWAY: Raymond A.l JEWETT JR. John.W. Princípios-de físi.ca.: 1. ed.; São Paulol Cengage Learnlng.
2004 488p. Volume.1
4. ALONSO. Marcelo: FINN. Edward .J. Física: Um curso universitário.'12. ed. São Paulo:/Edgard Blucher
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5. CHAVES.Alaor. Física básica:Mecânica. 1 . ed.. Rio de Janeiro: Livros Téclljçgg e Científicos: 2007 3Qg p:

  8' 16/04:'- 18/04 Potência: Enerç1la potencial Gravitacional:
    23/04 -'25/05 Energlapotenclàl elástica;, Forças consewaiivêãs e não conservativas:

  10' 30/Q4-'Q2/05 Dia não letivo. Energia potencial elásticas Forças conservatlvas-:e náo
30nservativas=

  1 1' 07/05 -09/05 Momento linear e impulso; Gonselvação dó momento iinear=
  12' 14/05 -16/05 Colisões elásticas: Colisões ineiésticas:Centro de ma$$a=
  13' 21/05 -23/Q5 Ruía d© exercícios:P'uva 2:

  14; 28/05 -30/05 Velocidade angular e aceleração angularl Rotação cam .aceleração angular
30ngtante:. Energia na rotação: Momento de inércia:

  15' D4/06-06/06 roraue e aceleração anauíar: Rotação em torno de um eixo móvel:

  16' 11/06 : 13/06 Trabalho e. potência na rotaçãol Momento angularl Conservação do momento
angular

  1.7; 18/06 « 20/Q6 Momento angular: Conservação do: momento angular: Aula d© ax6rcícias.
  18; 25/06 -27/06 Prova 3;Prova de recuperaçãofi a:

Atendimento ao$ alunos
Horários: 2'-feira das 8:00.- 10:00
Local: Sala 1 04 .: Mato Alto
Feriados previstos oara o semestre 2Q't $.1

DATA  
30/03 Sexta-felraSanla
31/03 Dia nãoietivó
03/04 Aniversário de Ara ranauá
21/04 Tiradentes
30/04 Dia nãoletlvo
01/05 [)ia do Trabalhador
04/05 Padroeira de Ara ranüuá
31/05 Cofous Christi
01/06 Dla nâoletivo
02/06 1)1a nãclletlvo

 
 
Xlli.BIBLIOGRAFIA BÁSICA

RESNICK. Robes: HALLiDAY. David: KRANE, Kenneth;S.: STANLEYI Paul. Física. 5; ed. Rio de Janeiro
ivros Técnicos e Científicos, 2003. 368 p. Volume 1
YOUNG, Hugh D;l FREEDMAN, Reger A.l FORD,A. Lewis. Física 12. ed. São Paulo: Addison Wesley.

008. 424p. Volume 1
TIPLER, Paul Aliena MOSCA, Geneç=Física para.cientistas e engenheiros.6. ed. São Paulo: Livros Técnicos
Científicos. 2D09.1 788D.i Volume 1


