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V.JUSTIFICATIVA
A disciplina de Física A contribui para a formação básica nos cursos de tecnologia. Ela possibilita ao aluno
:desenvolver a compreensão e aplicação da cinemática e dinâmica de partículas. princípios da conservação da
:nergía e momento linear. bem como a cínemática e dinâmica do corpo rígido. ou seja. rotações. Ao mesmo
:empo, busca enfatizar o aprofundamento conceptual apresentado os aspectos gerais relacionados ao curso de
:naenharia de energia.

al.EMENTA
Sistemas de Unidades. Movimento retilíneo uniforme e uniformemente acelerado. Movimento em duas e três
:dimensões. Leis de Newton. Trabalho, energia cinética e energia potencial. Conservação da energia. Momento
inear. Impulso e callsões. Rotacão. taraue e momento angular.

ii.OBJETIVO$
bietlvos Gerais:
o final do curso o aluno deverá ser capaz de identificar os conceitos e princípios envolvidos na cinemátíca,
inâmica e aplicar as leis de Newton, nos princípios da conservação da energia e do momento linear e nas
ibrações mecânicas livre de amortecimento. Além disso, familiarizar o aluno com a formalização matemática
ela álgebra vetorial e conceitos introdutórios de cálculo diferencial e integral.
bietivos Específico

. introduzir e contextualizar a física no mundo atuai.
' Compreender e aplicar os conceitos envolvendo cinemática e dinâmica 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.

111.CONTEUDO PROGRAMÁTICO
adrões e unidades; Vetores; Deslocamento. Tempo e Velocidade médíal Velocidade Instantânea; Aceleração

nédia e instantânea; Posição, velocidade e aceleração em duas dimensões; Movimento de um orolétil;



em equilíbrios Dinâmicaovimento Circulará Forças Primeira. Segunda e Terceira leis de Newtonl Partículas
m forças variáveisde atritos Trabalhos Trabalho e Energia Cinétícat Trabalho e energia cortículasl Forças

naoeEnergia potencial elásticas Forças conservativasEnergia potencial gravitacionalCÊa

inearl Colisões elásticast Colisõesrvativas= Momento linear e impuisol Conservação do momento
ricas; Centro de massas Velocidade angular e aceleração angularl Rotação com aceleração angular

rotaçãol Momento de inércias Torquel porque e aceleração angularl Rotação em tornoonstantel Energia na
eum o do momento angylê!

R.ÚÉtODOLOGIA DE ENSINO!
Serão m nistradas aulas expositivas em que o professor expõe o assunto ilustrando-o com exemplos e
3xerctcios.

l.CRONOGRAMAPREVISTO

AULA
(SEMANAL

DATA ASSUNTO

la 11/03 - 16/03
\presentação do plano de ensinos Padrões e unidadesl Vetoresl
)eslocamento. Tempo e Velocidade médias Velocidade Instantâneas Aceleração
nédia e instantânea;

2; 18/03 - 23/03 Posição, velocidade e aceleração em duas dimensõest
Posicão. velocidade e aceleração em duas dimensõesl

3' 25/03 -30/03 Movimento de um projétil; Movimento Circulará
Forcas: Primeira. Segunda e Terceira leis de Newtonl

4' 01/03 - 06/03 Forçasl Primeira, Segunda e Terceira leis de Newtonl
Partículas em equilíbrio; Dinâmica de Partícuiasl

5' 08/04- 13/04 Partículas em equilíbrio; Dinâmica de Partículas; Forças de atritos Feriado.
6' !5/04-20/04 Prova l.Trabalho:
7' 22/04-27/04 Trabalho e Eneraia Cinética: Trabalho e energia com forças variáveisl

METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

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

e Serão realizadas três provas escritas. A média final (MF) será calculada como a média aritmética das
três notas obtidas nas provas escritas.

e As datas das provas poderão ser alteradas de acordo com as necessidades do curso e do andamento
do cronograma.

. A nota mínima para aprovação na disciplina será MF>=6.0(seis) e Frequência Suficiente(FS).(Art. 6
e 72 da Res. n' 17/CUn/1997).

e O aluno com Frequência Suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3.0 e
6,0 terá direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC). exceto as atividades constantes na
art.70, g 2'. A Nota 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/].997) .

. Ao aluno que não comparecer às avaliações terá atribuída nota 0 (zero) nas mesmas. (Art. 70, $ 4' d
Res. n' ].7/CUn/]-997)

Observações:

Pedido de NovaAvaliação
e Pedido de Nova Avaliação em caso de perda por motivo de força maior - Art. 74 da Res. no 17/Cun/97: 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
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 letivo, após a terceira avaliação, em dia a se
combinado.
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8' 29/04-04/05 Potências Energia potencial gravitacional: Feriado
9' 06/05 - 11/05 Energia potencial elásticas Forcas conservativas e não conservativas:

10' 13/05 - 18/05 Energia potencial elástica; Forcas conservativas e não conservativas
11' 20/05 - 25/05 Momento linear e impulso; Conservação do momento linear:
12' 27/05 -01/06 Colisões elásticasl Colisões inelásticas:Centro de massa: Prova 2

13' 03/06 -08/06 velocidade angular e aceleração angularl Rotação com aceleração angular
constante:

14' l0/06 - 15/06 Energia na rotação: Momento de inércia:
15' 17/06 - 22/06 porque e aceleração angular: Rotacão em torno de um eixo móvel:

16' 24/06 -29/06 Trabalho e potência na rotaçãol Momento angulart Conservação do momento
angular.

17' 01/07-06/07 Aula de exercícios.Prova 3.
18; 08/07- 13/07 Provas de Reposição. Avaliação de Recuoeracão.

Feriados previstos para o semestre 2019.1
DATA  
03/04 Aniversário de Araranguá
19/04 Sexta-feira Santa
20/04 Dia nãoletivo
21/04 Tiradentes/Páscoa
0U05 Dia do Trabalhador
04/05 Dia da Padroeira de Araranauá
20/06 Corpus Cristi
21/06 Dia nãoletivo
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