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il.OBJETIVOS
etlvos Gerais

o final do curso o aluno deverá ser capaz de identificar o$ conceitos e princípios erlvolvldos na cinemátlca.
dinâmica e aplicar as leis de Newton. nos prilacípios da conservação da energia e do momento linear e nas
lbrações mecânicas livre de amortecimento. Além disso, familiarizar o aluno com a formalização matemática

pela álgebra vetorial e conceitos Introdutórios de cálculo diferencial e integral

Obietivos Esoecíficos:

. Introduzir e contextualizar 8 física no mulndo atual
' Compreender e aplicar os conceitos envolvendo cinemática e dinâmica de partículas
' Compreender e aplicar os prirlcípios da conservação de energia e momento linear
' Compreender e aplicar os conceitos envolvendo cinemática e dinâmica do corpo rígido
+ Noções básicas de álgebra vetorial: cálculo diferencial e integral para auxiliar no entendimento

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
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ficandoreprovadooalunocommaisde25%defaltas(Frequência Insuficiente-FI). , .. .. .-- . l
Serão realizadas três provas escritas. A média final (MF) será calculada como a media aritmetica aasl

As datas dast dada as provas escritas,adas de acordo com as necessidades do curso e do andamentos

do cronogramapa,a aprovação na disciplina será MF>:6.0 (seis) e Frequência Suficiente (FS)

e 72 da Res. no 17/CUn/1997).lente (FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3.0
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Ao aluno que não comparecer às avaliações terá atribuída nota 0 {zero) nas mesmas. (Art. 70, $ 4' da
Res. n' 17/CUn/q997)
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+ PedPedido de Neva Avaliação caso de perda por motivo de força maior - Art. 74 da Res. n' 17/Cun/g7: 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 lesivo, após a terceira avaliação, em dia a se!
combinado
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DATA ASSUNTO

Deslocamento, Tempo e Velocidade médias Velocidade Instantânea
média e instantânea
Posição. velocidade e aceleração em duas dimensõesl
Posição. velocidade e acelelacão em duas dimensõesl
IMovimento de um projétilt Movimento Circulará
IForcas: Primeira, Segunda e Terceira leis de NgWlgD.
ÍForças Primeira. Segunda e Terceira leis de Newtonl
Padicu lgg elB.xguU.IPlilg [)inêmica de Partículasl .
Partículas em equiiíbriol Dinâmica dg Partículas; Forças de atljlg;
jaula de exercícios. Provir l
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