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EMENTA

Movimento em uma duas e três dimensões. Leis de Newton a aplicações. Trabalho e energia. Conservação da energia. Sistemas de

partículas. Colisões. Rotação de um corpo rígido em torno de um eixo. Rotação no espaço.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

(Geral e Específicos)

Gera l : Gera l : Apresentar de forma ampla e sistemá ca os fenômenos mecânicos clássicos, permi ndo, ao estudante, através de discussões

e aplicações em fenômenos reais e hipoté cos, fazendo-se uso da matemá ca como instrumento de quan ficação, adquirir

conhecimentos básicos sobre o assunto.

Es pec ífi c os :Es pec ífi c os :  

Compreender os princípios fundamentais da mecânica clássica;

Possibil itar uma compreensão dos fenômenos sicos mecânicos naturais, de maneira interdisciplinar e

contextualizada;

Descrever o movimento de uma par cula material em uma, duas e três dimensões, bem como a rotação e o rolamento de

um corpo rígido;

Apresentar os conceitos da mecânica Newtoniana, introduzindo as ferramentas do Cálculo Diferencial e Integral e da

Álgebra Vetorial como auxil iares no entendimento do referido conceito;

Aplicar as leis de Newton, da conservação do momento l inear, da energia mecânica e do momento angular

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I. Vetores

Vetores e Escalares



Operações com vetores

Decomposição e componentes de um vetor

II. Movimento em uma, duas e três dimensões

Deslocamento, velocidade e aceleração

Movimento horizontal e vertical

Movimento circular

Movimento de projétil

Composição de movimento

III. Dinâmica da partícula

As leis de Newton

Aplicações das leis de Newton

Força de atrito e força elástica

Dinâmica do movimento circular

IV. Trabalho e Energia

Trabalho realizado por uma força constante

Trabalho realizado por uma força variável

Teorema do Trabalho - Energia Cinética

V. Conservação da Energia

Energia Cinética e Potencial

Princípio da conservação da energia

Forças conservativas e não conservativas

VI. Sistema de Partículas

Centro de Massa

Momento l inear de uma partícula e de um sistema de partículas

Conservação do momento l inear

VII. Colisões

Impulso

Teorema impulso – variação do momento l inear

Colisões

VIII. Rotação

Cinemática da rotação

Dinâmica da rotação

Momento de inércia

Torque

Momento angular Conservação do momento angular

IX. Equil íbrio dos Corpos Rígidos

Condições de equilíbrio

Centro de gravidade

Tipos de equilíbrio



METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas exposi vas u lizando os recursos didá cos disponíveis. Aplicação e resolução de l istas de exercícios, seminários e trabalhos

extraclasse. Aplicação de trabalhos individuais e/ou em grupo.

RECURSOS DIDÁTICOS

[X] Quadro

[X] Projetor

[x] Vídeos/DVDs

[x] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[X] Laboratório

[] Softwares²

[ ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Para efeito de avaliação será realizado 3 notas (P1, P2 e P3), em datas definidas previamente. Essas notas serão ob das a par r de:

prova escrita, trabalho individual e/ou em grupo e seminário, a critério do professor. O aluno que não comparecer a uma das notas

terá direito a uma ÚNICA reposição cujo conteúdo será o mesmo da nota em questão. A média da disciplina será uma média

aritmética e se dará da seguinte forma:

M=(P1+P2+P3)/3

Os alunos que verem média superior a 7 (sete) serão considerados aprovados por média, os que verem média inferior a 4 (quatro)

estarão reprovados e os demais poderão submeter-se a um exame final (F). A média final destes úl mos será uma média ponderada e

dará da seguinte forma:

MF=(6M+4F)/10

A qual deverá ser igual ou superior a 5 para que o aluno seja considerado aprovado. Os alunos que não comparecer a pelo menos

75% das aulas serão considerados reprovados por falta de frequência.

ATIVIDADE DE EXTENSÃO⁴⁴
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