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Qualificar o graduando na compreensão de fenómenos físicos e solução de problemas em física básica relacionados
aos temas gravitação, oscilações. movimento ondulatório, fluidos e termodinâmica
Dbiãtiúós E96ãcífiêós

Utilizar linguagem específica na expressão de conceitos físicos relativos à e
terMódihâMicâ

Identificar, propor e resolver problemas dos temas citados
Reconhecer as relações de desenvolvimento da Física com outras áreas do saber. tecnologia e instâncias sociais
Transmitir conhecimento expressando-se de forma clara e consistente na divulgação dos resultados científicos
Compreender os conceitos envolvendo gravitação e estática e dinâmica de fluidos
Representar matematicamente os fenómenos ondulatórios
Estabelecer a relação entre som e ondas mecânicas
Compreender as leis da termodinâmica e suas consequências máquinas

térmióás

mecânica ondulatório, fluidos

nos processos termodinâmicos e nas

II. PROFESSAR(EIj Ü
Marcelo
MarcejQ :gndrãdee@ufsó .br
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IV.CURSO(S)PARA OlilÕ
Graduação em Engenharia

V.JUSTIFICATIVA
Esta disciplina justifica-se pela contribuição teórico-ínvestigativa na
natural.s e tecnológicas. Ela é necessária para a complementação da formação do profissional em engenharia.
fornecendo uma base para a compreensão de problemas relacionados à mecânica ondulatória. fluidos e
termodinâmica.
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Gravitação . Estática e dinâmica dos fluidos. Temperatura e calor. Primeira lei da termodinâmica. Propriedades dos
gases. Segunda lei da terrDodinâmica. Teoria cinética dos gases. Oscilações. Ondas Mecânicas. Ondas sonoras



VIII.CONTEÜDOPROGRAM
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Distribuição de velocidades molecularesl Capacidade calorífical Mudanças de fase de agregaçãol Primeira. lei dai:-a.:-- . t: n i ;n'.,.â. vra olha A ianrn«\a D.v. Prnrnç:cnç: TPrmndinâminns Calor específico dos Gasesm glzigWB8W i.:nl18f%1%l11gli:# Hi $UH:l':UãÉ;ÊÊWÊ[$4;:2]g;:;8u H:#:W ]ÉT:H#11%:ÜHE Hqã:ÊÜ]iãã]ã!ideaisl Expansão quase-estanca ae urra gab. ocyullu lul ua Lula--vu"-a----va. ---aHu"-''-" .v--'--vu ''''" ''

combustão internam Refrigeradoresl Enunciados de Kelvin e de Clausiusl A máquina de Carnotl Irreversibilidade e
desordeml Entropia dq
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X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

.A verificação do rendimento do aluno compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos. os quais deverão
ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada disciplina, no
rúínimo a 75% das mesmas (Frequência Suficiente - FS). ficando rêDrovado o aluno com mais de 25% de faltas
(Frequência Insuficiente -- FI)

.Serão realizadas quatro avaliações escritas. Assim. a média final (MF) será calculada como a média aritmética das
quatro notas obtidas nas provas escritas

.A nota mínima para aprovação na disciplina será MF>=6,0 (seis) e Frequência Suficiente (FS). (Art. 69 e 72 da
Res. n' 17/CUn/1997).

.O aluno com Frequência Suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3.0 q 610 terá
direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as atividades constantes no art.70, $ 2'. A NotadIreIto a uma nova avaliação rlo Tlnal ao semestre LIXE\.p;, eXçeLQ as dLIVIUdUeb ççlli laillc ilv all.l vt 3 á - n ilvLa
Final (NF) será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e a
nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res: n' 17/CUn/1997).;ão (REC). (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/C

' ' . (AfF + .RFC]

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

Observações:

Nova avaliação

.Pedidos de segunda avaliação somente para casos em que o aluno. por motivo de força maior e plenamente
justificado, deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino. e deverá ser formalizado via requerimento dejustlílcaao. aelxar ae realizar avallaçues píevibtab lly pióllu ue ell liiv. G uç;vç;la aç;i iviiilauz-auv vla iuuuuiipln.,liu'/ -4"
avaliação à Secretaria Acadêmica do Campus Araranguá dentro do. prazo de 3 dias úteis apresentando
comprovação
BA "segunda avaliação" será realizada no final do semestre letivo, após .a quarta avaliação, em dia a se}
combinado.



XI. CRONOGRAMA :fÊÕRiêa
AULAS DATA A$$yNTQ

26/02 a 02/03 apresentação do plano de ensinai Lel de Newton da Gravtação'Peso' Energia Potencial
ravitacional:

l05/03 a 09/03 IMovimento de satélites e pla" ' '"' '"" '
12/03 a 16/03EProva 1. Densidade, Pressão e ciíipuxo;P ncípio de Pascadl Princípio de Arqu meceslentão superficial:
:19ZQg g,.ggZQgJggllgçêo de Bernoiiiiil ü;ülã '' '''
26/03 a 30/03jProva 2; "'' ' ''

Movimento harmõpiço simplesl Energia no MHSi Pêndulos: Feriado.
02/04 a 06/04 j?sciiações amortecidasl Ondas mecânicasl Ondas perlód casa'Ondas Harmõn casa

de uma onda longitudinal

09/04 a 13/04 Batimento acionárias longitudinais; Ress
Efeito Dopplerl Ondas de choque:

16/04 a 20/04 Iene.agia no movimento ondulatóri
Modos normais de uma corda:

lt:aunlDno térmicos Escalas de temperatura e Termometria:

30/04 a 04/05 j:la nao letivo. Equiííbriosjermico E alorl Equação de Estados iiãq
07/05 a tt/05EPrimeira lei da termodinâmica e Energia interna; Trabalho e c agrama P-V: Processo:

ermodlnâmlcos;

wlelHEUE"g!,=;;.'ti2111ã;$iilllilHtl:à!!F??l;' +''"q
21/05 a 25/05 Calor específico dos gases ideaisl Expansão quase-estática de um gás: Segunda lei daermodlnâmica:

28/05 a OI/06 IMáqulnaseteÍl;alças: Máqu nasa de Combuistão interna: Refrigerados:es= Enunciados dq
04/06 a 08/06 IFeriado. lrrgversibilidade e desordemt Entropia de qás ideal: Variações de entrooia:
1 1/06 a 15/06 jlnterpretação estatística da Entropiãt Fontes de energia
18/06 a 22/06lProva 4;
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A combinar

XBEgriados e dias não letivos previstos para o semestre 2018.1
DATA  

30/03/18 (sex) Sexta-feira santa
03/04/1 8 {ter} Aniversário cidade Araranguá
30/04/18 (seg) Dla nãoietlvo
01/05/18 (ter) Dia do trabalhador
04/05/18 sex) Padroeira cidadã Araranauá
31/05/18 (ciul) CorpusChristi
D1/06/]8 ísex} Dia nãoletivo
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Marcelo Freiras de Andrade

Aprovado na Reunião do Colegiado do Curso ..t./ {' / 2..Õfr"
Coorçlón


