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1.1DENTIFiCÂCAO DA DISCIPLINA:
CODIGO
NOME DA DiSCiPLiNA
:OM7].10

F:ísica A

TURMA$TEORICAS
2653A - 2.1010.2

NADE HORAS-AULA SEMANAIS

TKORÊCÂS
04

PRATICAS
0

HORÁRIO
TURMA$PRÂT}CA$

4.1010.2

l.PROFESSORfES)MINiSTRANTE{S
eandro Batirolla Krot{

TOTALDEHORAS-AULA
SEMESTRAIS
72

MODALIDADE
PfesençÊai

meandro.kroÍt©jufsc.br

ll.PRE-REQUISITO S
COMIGO NOME DA DISCIPLINA
FOM7101 Cãlcuiol

V.CURSO S PAPÃO S

A DISCIPLINAEOFERECiDÃ
< UAL
Bacharelado em Erlgenharla de Computação
Bachareiado em Erlae}3harlade Energia
V.JUSTIFICATIVA
q disciplinade Física A contribuipara a formação básica nos cursos de tecnologia.Ela possibilitaao aluno
:desenvolvera compreensão e aplicação da cinellaáticae dinâmica de partículas, princípios da conservação da
energia e momento linear. bem como a clnemática e dinâmica do corpo rígido, ou seja, rotações. Ao mesmo
:empa. busca eilfatlzarQ aprofundamentoconceptualapresentado os aspectos gerais relacionadosao curso de
3naeílharia de e1lerala.

V!.EMENTA
Sistemas de Uílldades. Movimentoretilíneou if rme e unifor})tementeacelerado, Movimelltoeill duas e três
=limensões.Leis de Newton.Trcabalho,energia cinética e energia potencial.Conservação cla energia. Motnento
Inear, impulso e colisões. Rotação, porque e momeilio angular,

MII:OBJETIVOS

bietivos Geral
.o final clo 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 conservação da energia e do momento linear e !tas
'lbrações mecânicas livre de amortecimento. Além disso, familiarizar o aluno com a formalização matemática
.ela álgebla vetorial e conceitos introdutóriosde cálculo diferencial e Integral.
bletivos Esoecíficos:
Introduzire contextuailzaí a física no muãildoatual*
Compreender e aplicar os conceitos envolvendo cinemática e dinâmica de partículas.
Corllpreendere aplicaros plirlcípiosda conservação de energia e momerltolinear.
Conlpreencier e aplicar os callceltos envolvendo cinetnática e dinâEnicado corpo rígido
Noções básicas de álgebra vetarial. cálculo diferencial e Integral para auxiliar no entendimento
dos conteúdos e resaiução dos problemas.
Saber utilizarestratégias e procedimentosna resolução dos problemas.
Mostrar a relação da l:ísica com outras áreas da tecnoloçlia.

iii.êÓÚTÉÚoo PROGRAMÁTICO
IPadrões e unidadesl Vetoresl Deslocamento, Tempo e Velocidade médias Velocidade Instantârleal Aceleração
média e Instantâneas Posição, velocidade? e aceleração em qUêâ gjOensõesi Movimento de yU pl111êW

IMovimeiltoClrcuiail Forçasl Primeira, Segunda e terceira leis de NewtonlPartículas em equilíbriosDinâmica
e Partículasl Forças de atritosTrabaihol Trabalho e Energia Clnétical Trabcalhoe energia com forças variáveisl
IPotência; Energia potencial gravitacionall Energia potencial elásticas Forças conservativas e não
k;onservattvast Momerlto linear e Impulsos Consewação do momento llraearlColisões elásticasl Colisões
InetásticastCentro de missal Velocidcâdeallgular e aceleração angularl Rotação com aceleração angular
bonstailtei Energia na rotaçãol h$omerntode Inérclal Torquel Torque e aceleração angularl Rotação em torno
Hç yp] çllç! p$yeli Trabaltlo e potência na rotaçãol Momento angular! Conserva

X. METODOLOGIA DE ENSINO J DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
rão ministradas aulcasexpositivos em que o professor expõe o assunto ilustrando-ocom exemplos e

erciclos

METODOLQGiÂ E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

e A verificaçãodo rendimento
do alunocompreenderáfrequência e aproveitamentonos estudos,o
duais

deverão

ser

atincgidos conjurltamente.

Será

obrigatória

a

frequência

às

ativldades

correspondentes a cada disciplina, no mínimo a 75% das mesmas (Frequência Suficiente - FS),
+
+
.

+

ficando reprovado o aluno com lnals de 25%}de faltas (Fre(luêrlcia Insuficiente - FI)

Serão realizadas três provas escritas. A l)médiafilial (MF) será calculada como a média aritméticadas
íris notas obtidas fias provas escritas.
As datas elas provas poderão ser alteradas de acordo com as necessidades do curso e do andamento
do crcnügrai'})a
A nota mínima para aprovação

c 72 da Res. n' 17/CUí]/1997).

na disciplina será h/]F>=6,0 (seis) e Frecluência Suficiente (FS).

(Art. 69

O aluno com Frequência Suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3,0 e
6,0 terá dlieito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), excito as ativiciades constantes n
aR.70, S 2o.A Nota Final (NF) será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas da

avaliações parciais (MF) e a nota obtida na nave avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. n
17/CU É]/.L997)

.

(N-F + #gf)

Ao aluno que não corrlparecer às avaliações terá atribuída nota O (zero) nas mesmas. (Art. 70, g 4' da
Res. 11'].7/CU$]/1997)

Observações:
Pedido d©NüvaAvaÍiaçâo
e Pedido de Nova Avaliação em caso de perda por motivo de força maior - Art. 74 da Res. n' 17/CL+n/97:O
aluno, que por motivo de força ÍTlaiare plenamente justificado, deixar de realizar atividades avaiiativas
i)revistas na piar)ode ensino, deverá formalizarpedido à Chefia do Deparlai)lentode Ensino ao qual
disciplina pertence, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis. apresentando documelltação comprobatória.
B O pedidode nova avaliação deverá ser formalizadona Secretaria Integradade Departamento
A Nova Avílliação será realizada no final do semestre lesivo.após a terceira avaliação, em dia a se
corllbinado

<!.CRONOGRÂMÂPREV$STO
AULA
{SEMANA}
1'

DATA

ASSUNTO

Apresentação do plano de ensinai Padrões e unidadesl Vetoresl
30/07 - 04/08 Deslocame1lto,Ternpa e Velocidade médias Velocidade lllstantãtlea;Aceleração
média e instai3{ânea:

2'

06/08.. 11/08 Posição. velocidade e aceleração em duas climensõesl
Püslcão. velocidade e acelera.cão em duas dirílensões:

3'

13/08 - 18/08 b4ovilllento de uln prolétill Movimento Circulará
f=orcâs: Primeira. Seaulada e Terceira leis de Newton:
20/08- 25/08 Forçasl Primeira. Setgunda e Terceira leis de Newtonl
Partículas em equilíbrio: Dinâi)liga de Partículas:
27/08-01/09 Partículas ellae(luilíbriol Dinâmica de Particulasl Forças de atritos
03/09-08/09 Aula de exercícios.Prova l
l0/09- }5/09 Trabalho: Trabalho e Enerala Cinética: Trabalho e energia com forcas variáveis:

4"
5'
6'
7'

8;
9;:

11"
12

14'
15"
16"
18'
].9'

17/09 - 22/09 Potência: Ei)erüia opte!)dai ürcavlt8clonal:
24/09 - 29/09 Energia ootenclal elástica: Forcas conservatlvas e não consewaíivas:
OI/IO - 06/1C)IEneraianotenclaleiãstlca: Forcas conservaiivas e }lão consefvativíis:
D8/10 - !3/10 IMomento linear e Imoulso: Canse vagão dü momento linear:
15/10- 20/10 Colisões eiãstlc s: Colisões inelâsilcas:Centrode massa:
22/10- 27/10 jaula de exercícios; Prova 2;

:,'".
-.;'«* K=:i!':::::Fl:.==:: ==gU:'i..::=TT'
'..«
.. .,;,;' ;"..--;'
C)51} - 10/11 Koraue e aceleração angular: Rotação em {or11c}
de uill eixo móvel:
12/11- 17/11 trabalho e potência na rotaçãol Momento angularl Conservação do momento
nna
Lilar.
angular
].9/1]. - 24/11 184omento
aí)Guiar: Colaservação do mama to angular. Aula de ex rcícios.
26/11 01/12 PIQya 3; Provas de RÊnosicãg;

C)3/].]. - 05/11 Avaliação

de ReçuBer

çã

Horário de Atendimen Q ao$ aiun $: 2a.feiradas ].4:30 ãs 15:3Q
Local: saia 104, MatoAlto.
Feriados previstos Bala a semestre 2G18.2
DATA
Irldependêncla do Brasil

D7/Q9

Dia nãoietlvo
Nossa Senhora Aoareclda
Dia nãüieeivo
Dla do Sewidor Público

08/0g
12/10
13/10

28/10
02/11
03/11

Firmados

Dla11ãoletivo

Prociamacão da Reoóblica

15/11
16/11
17/11

[)la não ]etivo

Dla nãoletlvo
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