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  Não possui pré-requisitos

[V CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA E OFERECIDA
Bacharelado en} Engenharia de Compt3tação
Bacharelado cn} Engenharia dc Energia

H JUSTA FICATl\ü

Esta disciplina sc justifica pela contribuição teórica c invcstigativa na formação bzíslca dc cgrcssos da arca dc Ciências
Exatas c Engenharias. Ela é necessária para a complcmcntação da fomlação do profissional cm Engenharia. fornecendo
uma base para a comi)rccnsão dc problemas relacionados à Mecânica Ncwtoniana. mais especificamente. ('incmática c
Dinâmica dc sistemas de pari:ícuias e dc co»os rígidos

V!. EMENTA

Sistemas de Unidades. Movimento retilílleo tmiíbr:nc e uniformemente acelerado, N4ovimeilto em duas e três dinle:lsõcs
Leis de Newton. Trabalho. energia cinética e energia potencial. Conservação da energia. Momento linear. impulso e
colisões. Rotação. porque e momellto angular.

VII.OBJETIVOS

1. 0bjetivos Gerais

Ao final do curso o aluno deverá scr capaz dc idcntiHjcar os conceitos c princípios envolvidos na clncmática. dinâmica c
aplicar as leis dc Ncwton, nos princípios da conservação da cncrgia c do momento linear c nas vibrações mccâllicas livre
de amortecimento. Além disso. familiarizar o aluno com a formalização matemática pela álgcbra vctorial c conceitos
introdutórios dc cá]cuio difbrencia} e i11tegra].

2. Objetivos especíHcos

. It]troduzir e contextualizar a Física ]lo mundo anual.

' Compreender e aplicam' os conceitos envolvendo cinemática c dinân)ica de partículas.



Compreender e aplicar os princípios 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

vni. coNTEúDO PROGRAMÁTICO
1.Padrões c unidades

2. Vetores

3. Cinemática em uma e duas dimensões
Tempo
Velocidade média
Velocidade instantânea
Aceleração média e instantânea
Movimento de um projétil
Movimento circular

B

4. Dinâmica
Forças
Primeira, segunda e terceira Leis de Newton
Partículas em equilíbrio
Dinâmica de partículas
Forças de atrito

5. Energia e sua conservação
Trabalho

Trabalho e energia cinética
Trabalho e energia com forças variáveis
Potência
Energia potencial gravitacional
Energia potencial elástica
Forças conscrvativas e não conscrvativas

6. Momento linear e sua conservação
Momento linear c impulso
Conservação do momento linear
Colisões elásticas
Colisões inclásticas
Centro de massa

7 Movimento rotacional
Velocidade angular e aceleração angular
Rotação com aceleração angular constante
Energia na rotação
Momento de inércia
Torque
Torque e aceleração angular
Rotação em torno de um eixo móvel
Trabalho e potência na rotação
Momento angular
Conservação do momento angular

IX. NIETODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAIVIA

O programa será apresentado em aulas expositivas c aulas cle discussão e resolução de problemas

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVAHAÇÃO

A vcriüicação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais deverão ser



atingidos conjuntamente. É regulamentada pela Resolução número 1 7/CUn/97 de 30 de setembro de 1 997 (disponível em
goo.gl/dhav6k)

l.Frequência

Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não
comparecer. no mínimo. a 75% (setenta c cinco por cento) das mesmas (Art. 69. $2' da Rcs. n' 17/CUn/97)

2. Aproveitamento nos estudos

Serão realizadas 3 (três) provas individual, escritas c scm consulta (P/, P2 e P3). As datas das provas poderão scr
alteradas de acordo com as necessidades do curso e do andamento do cronograma. Ao aluno quc não comparecer às
avaliações será atribuída nota 0 (zero) (Art. 70, $4' da Rcs. n' 17/CUn/97). A média final (A//;') será calculada como a
média aritmética das notas obtidas nas provas escritas

Pl+P2+P3
3

A nota mínima de aprovação cm cada disciplina é 6,0 (seis vírgula zero) (À/f ? 6,0) (Art. 72 da Res. n' 1 7/CUn/97). O
aluno com frequência suHlciente (ou seja, maior ou igual a 75%) c média das notas dc avaliações (À//;') do semestre entre
3,0 (três) c 5,5 (cinco vírgula cinco) terá direito a uma nova avaliação no final do semestre (recuperação REC) (Art. 70,
$2' da Res. n' 17/CUn/97). O aluno enquadrado nesse caso terá sua nota final (ÀTD calculada através da média aritmética
entre a média das notas das ava]iaçõcs semestrais (À//;') c a nota obtida na recuperação (REC) (Art. 7] , $3' da Res. n' 1 7/
CUd97)

\4F'.REC

O aluno, quc por motivo de força maior c plenamente justificado, deixar dc realizar avaliações previstas no plano dc
ensino, deverá formalizar pedido dc avaliação à Chefia da Coordcnadoria Especial dc Física, Química c
Matemática (FQM) na Secretaria Integrada de Departamentos (SID), dentro do preza de 3 (três) dias úteis, apresentando
documentação comprobatória (Art. 74 da Res. n' 1 7/CUn/97).

Abaixo estão listados os conteúdos das avaliações, que poderão ser alterados dc acordo com as necessidades c andamento
da disciplina. Os conteúdos seguem a numeração da seção Vlll (Conteúdo Programático) acima.

Prova P.r (24/04/2019): seçõcs l a 4
Prova P2 (05/06/2019): seçõcs 5 e 6
Prova P3 (08/07/2019): seção 7
Recuperação REC (l0/07/2019): todas as seções

XI. CRONOGRAMA
SEMANA DATAS ASSUNTO(S)

la 11/03 a 16/03/2019
Padrões c unidades; Vetores; 111 Semana de Recepção Integrada aos Calouros de
2019.1 do CTS (o cronograma poderá sofrer alterações dc acordo com a
programação do evento)

2a 18/03 a 23/03/2019 Vetores

3a 25/03 a 30/03/2019 Cinemática em uma e duas dimensões

4a O1/04 a 06/04/2019 Cinemática cm uma e duas dimensões: Aniversário da Cidade

  08/04 a 13/04/2019 Dinâmica

6a 15/04 a 20/04/2019 Dinâmica

7a 22/04 a 27/04/2019 Dinâmica: Prova P/

8ü 29/04 a 04/05/2019 Energia e sua conservação; Dia do Trabalhador

ga 06/05 a 11/05/2019 Energia e sua conservação

10a 13/05 a 18/05/2019 Energia c sua conservação

l la 20/05 a 25/05/2019 Momento linear e sua conservação



OBS.: Os livros acin]a citados constan3 na Biblioteca Sctoria} de Araranguá ou estão en] fase de compras peia UFSC.
Algumas bibliografias também podem scr encontradas no acervo da disciplina, impressos ou cm CD/DVD, disponíveis
para consultas en] sala.
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}2ü 27.'05 a 01/06/20}9 Momento linear e sua conservação

1 3- 03.'06 a 08/06/2019 Momento linear e sua conservação; Prova P2

14ü lO,'06 a 15,/06/2019 Movimento rotaciona}

1 5a 17/06 a 22/06/2019 Movimento rotacional

16a 24/06 a 29/06/20}9 Movllllento roíacional

Í7a 01.'07 a 06/07/20}9 Movimento rotacional

18a 08/07 a 13/'07/2019 Prova P3; IRecuperação .RE('

DIAS NÁO LEI'l\'OS NO SENIESTRE
03/'04/2019 Aniversário da Cidade (Campus dc Araranguá)

i9,'04/2019 Sexta-feira Sa1lta

2o,'o4/20 1 9 [)ia }lão ]etivo

21/'04/'2019 Tiradelltes / Páscoa

01/05/2019 Dia clo Trabalhador

04/05/2019 Dia da Padroeira da Cidade (Campus de Araranguá)

2o/06/2019 Corpus Christi

21.'06/2019 Dia não ietivo

22,'o6/20i9 Dta não lesivo
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