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I. EMENTA  

Método científico. Análise dimensional. Medidas de grandezas físicas. Vetores. Redução de 
sistemas de forças. Cinemática da partícula. Leis de Newton. Estática e dinâmica da partícula. 
Trabalho e energia. Conservação da energia. 

 
II.  OBJETIVOS GERAIS 
Ao final do semestre o aluno deverá ser capaz de descrever o movimento de uma partícula 
material em uma e duas dimensões, bem como a aplicação correta das leis de Newton e das 
leis de conservação da energia mecânica. 

 
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Utilizar linguagem específica na expressão de conceitos físicos relativos à Mecânica 

Newtoniana.  

  Identificar, propor e resolver problemas.  

 Reconhecer as relações de desenvolvimento da Física com outras áreas do saber, tecnologia e 
instâncias sociais.  

 Transmitir conhecimento expressando-se de forma clara e consistente na divulgação dos 
resultados científicos. 

 
IV. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Unidade I – Análise Dimensional 
- Método científico. Análise dimensional. Medidas de grandezas físicas. 
Unidade II- Cinemática e Dinâmica 
- Cinemática da partícula.  
- Vetores.  
- Redução de sistemas de forças.  
- Leis de Newton. 
Unidade III – Trabalho Energia e momento Linear 
- Estática e dinâmica da partícula.  
- Trabalho e energia.  
- Conservação da energia mecânica.  

 
V.  ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
Aulas expositivas e discussões através de artigos científicos, questionários e estudo dirigido. 

 
VI. AVALIAÇÃO 
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A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, conforme as atividades curriculares, abrangendo 
os aspectos de frequência e aproveitamento. Assim, o aluno somente poderá ser aprovado e/ou prestar 
exames com o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas e demais atividades 
programadas para cada disciplina.  
Cabe ao professor a atribuição de duas notas de avaliação (NP1 e NP2) para as atividades curriculares, com 
pesos iguais 10,0 na composição da Média Semestral (MS) de cada disciplina. 
A avaliação será realizada por intermédio de provas, NP1, NP2 e EXAME FINAL. O aluno ao faltar 
justificadamente a uma das provas deverá requerer na secretaria, no prazo regimental, a prova substitutiva.  
A média semestral deve ser igual ou maior a sete, sendo inferior a sete o aluno fará EXAME FINAL, que 
somado a média semestral e dividido por dois dará a MÉDIA FINAL. A MF deve ser igual ou superior a cinco 
para o aluno ser aprovado na disciplina*. 
Cabe à Comissão de Qualificação e Avaliação de Cursos (CQA), quando for o caso, acompanhar, avaliar e 
validar as avaliações de aprendizagem. Sendo assim, em qualquer momento do curso, a Instituição, por meio 
da CQA, poderá realizar Avaliação Geral de Curso (AGC). Nesse caso, a nota dessa avaliação, que será 
designada por AG, passará a compor, juntamente com as notas do professor (NP1 e NP2), a média semestral 
(MS) de cada disciplina.  
Quando a Avaliação Geral de Curso (AGC) for aplicada, sua nota (AG) será utilizada para compor a média 
semestral de todas e somente das disciplinas do período em que o aluno está matriculado. Portanto, não 
será utilizada para calcular a média semestral de disciplinas cursadas em regime de Dependência, Adaptação 
ou Antecipação e de disciplinas optativas ou eletivas. 
 
Calculo para média semestral sem aplicação da Prova AGC 
 
 
 

NP1 + NP2 
MS =   ——–––––––––– 

2 
 
Das respostas das provas: O aluno deve primar pelo capricho quando da resposta das avaliações propostas. 
É de total responsabilidade do aluno fazer com que o professor tenha condições de corrigir sua prova, 
escrevendo de maneira legível e usando a linguagem escrita perfeitamente. Serão mensuradas a proficiência 
na ortografia e na coerência das respostas subjetivas. Os erros ortográficos e de concordância serão 
avaliados e DIMINUIRÃO a nota da prova. As instruções da prova estarão contidas no início de cada 
avaliação. No caso de questões objetivas, rasuras serão consideradas como não tendo sido respondida a 
questão. 
 
Presença e comportamento: O aluno deverá estar na sala de aula no horário determinado e, como dito, 
deve ter 75% de presença para o aproveitamento da disciplina O comportamento do aluno dentro de sala 
deverá ser condizente com o ambiente acadêmico e a profissão escolhida. O professor pode solicitar que o 
aluno retire-se de sala de aula ou aplicar uma avaliação surpresa caso o comportamento da turma ou de um 
discente estejam em desacordo com o ambiente acadêmico,  
 
*A composição da média pode ser modificada de acordo com o manual acadêmico e determinações da IES 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO: 
 
NP1 (Avaliação 1): 10 pontos 
 Laboratório (Lab) – 3,00 pontos; 
 Avaliação Individual Escrita (AIE) – 7,0 pontos  
 NP1 = Lab + AIE 

NP2 (Avaliação 2): 10 pontos 
 Laboratório (Lab) – 3,00 pontos; 
 Avaliação Individual Escrita (AIE) – 7,0 pontos  
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 NP2 = Lab + AIE 
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IX. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES SEMANAIS 

DATAS ATIVIDADES 

1ª Aula 
14/08 

Apresentação e discussão do Plano de Ensino e Cronograma de Atividades da disciplina. 
Cinemática da Partícula: Movimento Retilíneo Uniforme – MRU. 

21/08 Ausência programada do professor. 

2ª Aula 
26/08  

(REPOSIÇÃO - SÁBADO) 
Cinemática da Partícula: Movimento Retilíneo Uniforme – MRU. 
Discussão e resolução dos exercícios com maior grau de dificuldades das listas de exercícios 

3ª Aula 
28/08 Discussão e resolução dos exercícios com maior grau de dificuldade das listas de exercícios 

4ª Aula 
04/09 

Vetores 
Movimentos sob ação da gravidade 

5ª Aula 
11/09 Leis de Newton 

6ª Aula 
18/09 REVISÃO PARA NP1 

7ª AULA 
25/09 1ª AVALIAÇÃO INDIVIDUAL ESCRITA  

8ª Aula 
02/10 Correção da NP1 

9ª Aula  
09/10 Aplicações das Leis de Newton 

10ª Aula 
16/10 Trabalho, Energia e sua conservação 

11ª Aula 
23/10 Discussão e resolução dos exercícios com maior grau de dificuldade das listas de exercícios 

12ª Aula 
30/10 Derivadas e integrais na cinemática 
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13ª Aula 
06/11 Discussão e resolução dos exercícios com maior grau de dificuldade das listas de exercícios 

14ª AULA 
13/11 2ª AVALIAÇÃO INDIVIDUAL ESCRITA 

15ª Aula 
20/11 Correção da NP2 

16ª AULA 
27/11 AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 

17ª Aula 
04/12 Correção da SUBS 

18ª AULA 
11/12 EXAME 

19ª Aula 
18/12 Revisão de Resultados 

 
Este plano poderá sofrer alterações em função das características e necessidades da turma. 
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