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Física A
Cálculo ii
Fundamentos de Materiais

VífÊ.CONTEUDOPROGRÀMÃTICO
Conteúdo Teórico:
Mecânica, conceitos fundamentais: Vetores de força: operações vetorialsl Vetores cartesicanos: Equilíbrio de uma
partícula. diagrama de corpo livre: Momento de uma força, formulação escalar e formulação vetorial: Princípio dos
momentos. momento binário: DIstrIbuIção de um carregamento distribuído simoles: EQuÍlibrIo de um coroa rígido.

8V. CUR$Qe$) PARA Oe$} QUALe$S} A DISÇiPLgNA E OFERECIDA
Graduação em Engenharia de Energia
V.Jy$TÊFICÀT8VÂ

A disciplina de Estática e Dinâmica contribui para a formação básica nos cursos de tecnologia. Ela possibilita ao
aluno desenvolver a compreensão e aplicação da estática e dinâmica de corpos rígidos. princípios da conservação
da energia e momento linear e momento angular. Ao mesmo tempo, busca enfatizar o aprofundamento conceptual
apresentado os aspectos gerais relacionados ao curso de engenharia de enerala
VÊ.EMENTA
Forças e velares. Sistemas de forças aplicadas a corpos rígidos. Equilíbrio de corpos rígidos. Sistemas
estruturais. Cinemática dos sólidos. Tipos de movimento. Atrito. Dinâmica do ponto e dinâmica dos sistemas
Momento e produto de Inércia. Momento arlQuiar e }novlmentc} de um sólido em torno de um eixo fixo
Víi.08JETêVO$

Obietivos Gerais:

Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de Identificar e aplicar os conceitos e princípios envolvidos em
estática e dinâmica de corpos rígidos. nos princípios de conservação da energia. do momento linear e do
momento angular

Gbietlvas Específicos:

1 . Compreender e aplicar os conceitos envolvendo o equilíbrio de uma partícula e do corpo rígido.
2. Determinar e analisar as forças que amuam em um sistema estrutural.
3. Compreender e aplicar os princípios do atrito
4.Compreender e aplicar os conceitos envolvendo dinâmica do corpo rígido.
5.Utilizar de álgebra vetorial. cálculo diferencial e integral na resolução dos problemas.
6.Saber utilizar estratégias e procedimentos na resolução dos problemas.



ãX. M8TODQLQGêÀ DE EN$ÊNQ / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Aula expositivo e dialogada onde o aluno será estimulado a usar experiências pessoais relacionadas ao assunto
da aula. Resolução de exercícios eln saia.
X. METQDOLOGÊÃ E ÊN$TRUMENTQ$ DE ÂVALÊAÇAO
. A verificação do rendimento escolar cotnpreenderá frequência e aproveitamento nos estudos: os quais

deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
disciplina. ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo a 75'b das Enesmas.

. A nota mínima para aprovação na disciplina será 6:0(seis).( Art. 69 e 72 da Res. n" 17./CUn/'1997).

. O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3.0 e 5,5 terá
direito a urna nova avaliação no final do semestre (REC). exceto as atlvidades constantes no art.70,$ 2'. A
nota 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).

b41:;' -b RÊ!(,

- Ao aluno que nâo comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota O {zero) (Art. 70. $ 4" da Res. n' 17/CUn.'19971

. Avaliações Escritas
Serão feitas 3 avaliações. sendo todas com peso 10. As avaliações poderão conter questões objetivas,
objetlvas mistas e dissertativas.

Avaliação de Reposição
. Será concedido o direito de segunda avaliação sorrlente ao aluno que por motivo de força maior e plenamente

ustlficado, deixar de realizar avallaç(5es previstas no plano de ensino. Para tanto: o aluno deverá formalizar
pedido à Chefia do Departamento de Ensino ao qual a disciplina pertence em até 3 dias úteis após a
avaliação, apresentando comprovação(artigo 74)

. C) pedido de nova avaliação deverá ser formalizado na Secretaria integrada de Departamento.
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Obs: Os livros acima citados constam na Biblioteca Setorlal de Araranguá ou estão em fase de compras
pela UFSC. Algumas bibliografias também podem ser encontradas no acervo da disciplina. impressos ou
em CD, disponíveis para consultas em sala.
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XIII.BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1 . HIBBELER, R. C. Estática: mecânica para engenharia. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 560p.
2. HIBBELER, R. C. Dinâmica: mecânica para engenharia. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 592p.
3. BEER, Ferdinand Pierrel JOHNSTON JR,, Elwood Flusseil. Mecânica Vetorial para Engenheiros. 7. ed. Rio de
Janeiro: MCGraw-Hil1, 2006. 804p. Volume 1
4. BEER, Ferdinand Pierret JOHNSTON JR., Elwood Russell. Mecânica vetorial para engenheiros. 5. ed. São
Paulo: Pearson 1 994. 982p. Volume 2
 
XIV.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR




