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V:JUSTIF[CA[[vA] f.:\.á ':.',:Pl- \ - ' < ' ]

Esta disciplina se justifica pela'çontribuição teórica e hvestigativa na fomlação básica de egressos da .área dé Ciências
Exatas e Engenharias. Ela. é necessária para a complementação da formação dt] profissional em Engenharia, fornecendo
uma base para a comllreensão de problemas relacionados à utilização de instrumentos de medidas, à medição análise e
interpretação de grandezas físicas, bem como de conceitos em Física Experimental.  
 
VI. EMENTA  
Erl'os e medidas: .introdução.. Grandezas; dimensões e unidades. bledidas diretas e indiretas: Classificação dos erros.
Algarismos significativos.'População e amosl:ra. VHor mais lepre$entarivo de uma grandeza. Valor vcrdadeiró, valor mais
provável, erro e desvio. Discrepância e discrepância relativa. Exatidão e precisão. Tratamento de erros experimentais
freqtlência e probabilidade. Representação de medidas como uma distübuição. Função de Gàuss. A4edidas de dispersão.
Nível de confiança com'o-'desvio padrão. Rejeição de dados. Limite de 'érre instnimenEal, dcs\rio avaliado e desvio
relativo. Propagação de erros independentes. Regras para representação do valor e do ,desvio de uma medida. Análise
gráfica: regras (guias) para a representação gráfica. Inlerpolação e ektrapolàção. DeterrTlinação gráfica dos parâmetros da
função linear. Linearização de curvas. Linearização pelo método da anamorfose. Linearização pelo método logarítfnico:
Método dos mínimos quadrados.

 
VII.OBJETIVOS

1. 0bjetivos Gerais

Proporcionar ao acadêmico conhecimento :de Punho experimental, fornecendo uma base 'Para al.compreensão de
problemas relacionados. à utilização .de instrumentos de medidas, à medição, análise e interpretação de grandezas físicas, l
bem como de conceitos em Física Experimental. Explorar os métodos de ntitençâo,+ regisn'o e análise de dados l
experimentaisemFísica. '': l:? -if i'í'lllx + -'..: , f.3 }, . 'l



\

VIII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Análise de dados e erros em Física .Experimental

' Mledidas e erros em FísicaExperimental
' !:. Conceitos básicos da Teoria dos Erros
' Registro e análise de dados em Física Experimental

2.ExperimentosemMecânica 7 - J v. Í.. :'J lpenmentos em lvlecaijlcd

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

O programa será apresentado em au]as práticas, com atividades em laboratório; em concomitância com aulas expositivos
e aulas de discussão e resolução de problemas de temas pertinentes às atividãdes realizadas.;ao ae prt)nielilils ( e leillas peittiit:cites db duvludut=b icanz auaD.

X. METODOLOGIA E INSTRUM:ENTOA DE AVALIAÇÃO

A 'verificação 'êlo rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais deverão serA verjTlcaçao (]o rencJllnenLO escoldl cuillpiet:iiut:ló iicqucttci(x c aptuvcitainçutv llu çcnuuua) UJ \iuwa ULvb-HV ub-
atingidos conjuntamente. E mgulamentada pela Resolução número 17/CUn/97 de 30 de setembro de 1997 (disponível em
!QQ:gl/dÍlav6k).

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 e cinco por cento) das mesmas (Art: 69, g2' da Res. n' 17/CUn/97).

2. Aproveitamento nos estudos

Serão realizadas 2 (duas) avaliações sobre o conteúdo da disciplina.A primeira avaliação envolverá as (i) as atividades
experimentais individuais; (ii) as listas de exercícios individuais; e (iii) os relatórios de atividades experimentais (modelo
ABNT) confeccionados em grupo. Todos deverão ser entregues em datas acordadas posLeriomtente. A nota dessa
avaliação (A{Exp) será obtida.pela média aritmética das notas obtidas nos itens i, ii e iii. A segunda avaliação será l (uma)

a 'escrita (P). Individual e sem consulta, referente aos conteúdos discutidos em sala de aula..Ao .aluno ãue nãoprova escrita kt'JI lllUIVJUUdl e strlll CUiiSUILd, lt:lclelllc au) CUlíLCUUU3 ul=Luuuu3 çnl aula uç uniu ILV wu u \iu zzuv
comparecer às avaliações será atribuída nota 0 (zero) (Art. 70, $4' da Reb. n' 17/CUn/97). A média final (MF) será
calculada como a média aritmética das notas obtidas nas duas avaliações:

wrl Afelp +p

A nota tnínima de aprovação em cada disciplina é 6,0 (seis vírgula zero) (MF Z 6,0) (Art. 72 da Res. n' 17/CUn/97). Em
disciplinas de caráter prático, que envolvam atividades em laboratório.. não há recuperação no final do .semestre (Art. 70,
g2' da Res, n' 17/CUn/97).

O aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar avaliações previstas no plano de
ensino, Ê'deverá formalizar pedido -de avaliação à Chefia da Coordenadoria Especial de Física, Química e
Matemática (FQM). na Secretaria Integrada de Departamentos (SID), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, apresentando
documentação comprobatória (Art. 74 da Res. n' 17/CUn/97).

Abaixo bsLãi] listados os conteúdos das avaliações, que poderão seralterados de acol'do com as necessidades e andamento
da disciplina. Os conteúdos seguem a numeração da seção Vlll (Conteúdo Programático) acima.

Prova }' t26/11/2üt9): seção l
Atividades, listas e relatórios (datas a serem definidas): conteúdo da senão l e da disciplina de Física l (FQM7110)
Recuperação REC: não haverá prova de recuperação (disciplinas de êaráter prático)



DIASNAOLETIVOSNOSENIESTRE
07/09/20]9 Independência do Bfâsil

12/10/2019 Nossa Senhora Aparecida

28/]0/2019 Dia do Servidor Público(Lei Ra 8.112 :- Art. 236)

02/11/2019 Finados

15/'11/2019 Proclamação dal República

16/11/2019 Dia não lesivo

XII.BIBLIOGRAFIABASICA

1. PIAÇENTINI,. J.; GRANDll B.; HOFMANN, M:; DE LIMO, F.; ZTMMERMANN, E.- introdução ao
Laboratório de Física. 3. ed; Florianópolis: Editora da UFSC, 2001. 199 p.

2. JURAITIS; K. R.; DC)MICIANO, J. B. .Introdução aa LabaratérÍ@ de Física Expei'íman a!: Londrina: Editora
da UEL, 2009. 352 p.

3. --TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física: para Cientistas e Engenheiros: Mecânica, Oscilações e Ondas,
Termodinâmica. 6.:ed. ]SÕp Pau]o: Livros Técnicos e Científicos, 20í191 788p. Vo]uúe ]

Xlli. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

l:' VUOLO,.J. H. Fundaineni:os da Teoria dos Eri'os: 2. ed. São Paulo:.Edgard Blucher. 1996. 264 p.
2. ;HELENE, O. A. M.; VANÍN, V R.' Tkataineüto Estatístico de Dados em I'ísica Experimental. 2. ed. .Sãn

Paulo: Edgard Blucher, 1991. 116 p.
3. NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica: Mecânica. 4C ed. São Paulo: EdÉard Blucher, .2002. 32ü p.

volume I'.

 

XI. CRONOGRAMA
SEMANA DA:lAS A$SUN3'0(S)

  05/08'. a l0/08/2018
Introdução à Física Experimenta]
Semana de recepção aos caloiros de 2019.2 do CTS (o cronograma poderá sofrer
altel'ações de acordo com a programação do evento)

2a 12/08 a 17/08/2018
Análise de dados e eixos eM Física Experimenta]
Semana Acadêmica da Engenharia de Computação (o cronograma poderá sofrer
alterações de acordo com a programação tld evento)

34 19/08 a 24/08/2018 Análise de dados e en'os em Física Experimental; Experimt'nãos em Mecânica
4a 26/08 a 3V08/2018 Análise de dados e erros em Física Experimeíttal; Experimentas em Mecânica
5a 02/09 a 07/09/2018 Análise de dados e erros' ein.Física Experimental; Experimentou em Mecânica
6a 09/09 a 14/09/2018 Análise de dados e erros em Física Experijnental; Experiinentos em Mecânica
7a 16/09 a 21/09/2018 Análise de dados-e erros em Física Experimental; Experimentas em Mecânica

  23/09 a 28/09/2018 Análise de dados e erros em Física Experimental; ExperiTnentos em l\mecânica
9 30/09r- a 05/10/2018 Experimentas em Mecânica

10g 07/10 a -12/.]0/2018 Experimentes çm }p'lecânicâ

] la 14/10 a 19/10/2018 Experimentas.lem Mecânica

12a 21/10 a 26/10/2018 Experimentas em Mecânica

13: 28/10 a 02/11/2018 Experimentas em R'mecânica

14ê 04/11 a 09/11/2018 Experimentas em Mecãnidá

15õ 11/11 a 16/11/201ü Experimentas em Mecânica

16a 18/11 a 23/1]/2018 Aula de resolução de exercícios para a Prova P

17a 25/11 a 3Q/]1/2018  
18ü 02/12 a 06/12/2018 Reposição de Experimentas de Mecânicas
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ÉREEDMAN. R. A. Física li Mecânica. 12. ed. Sào Paulo: Addison Wesley, 2008. 424 p.YOUNG,H!:D.;4
Guia de Laboratório de Física Geral 1. Londüna: Eduel, 2009. 226 pDOMICIANÕ,'J. BJURAIT{S,K.R5

Campinas: Editora Átomo, 2008. 172 pALVES, M.; Práticas de Física para Engi[0, ::D6.:. EI

OBS:='.Os livros. acima citados constam na Bib]ioteca Setoria] de Araranguá ou estão em fase de compras pela .UFSC.
Algumas bíbliügrafias também podem ser encontradas no: acervo da .disciplina,. impressos ou em CD/DVD, disponíveis
para consultas em sala:

Digital!/o sg?ned bylBfl;!arigcÊiX/almott, Borges:02210411920
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