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I. EMENTA  
Teoria: 
Física da Antiguidade. Modelos planetários (Ptolomeu e Copérnico). Física da 
Renascença. Galileu, Newton e a Revolução Científica. Física e Revolução Industrial. 
Einstein, Planck e a Física Moderna. Física e Época Contemporânea. Física e Sociedade. 
 
Prática: 
Experimentos, desenvolvimentos, demonstrações, discussão de problemas e seminários 
em Física Geral e Experimental 
 
II.  OBJETIVOS GERAIS 
 Desenvolver uma leitura histórica da Física, desde a Antiguidade até os dias atuais. 
 Desenvolver a capacidade de observação e análise dos diversos fenômenos físicos, 

examinando a evolução das teorias tanto em termos cronológicos e como na sua 
contribuição tecnológica e social. 

 Desenvolver a capacidade de observação e análise de fenômenos físicos em geral. 
 Desenvolver no aluno o espírito crítico e o raciocínio lógico. 
 
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Fazer com que o aluno consiga localizar no tempo e no espaço as principais ideias da 

Física. 
 Exercitar o aluno para equacionar e resolver problemas sobre temas diversos da 

Física. 
 Fazer com que o aluno relacione as contribuições de cada época para o conhecimento 

da Física da atualidade. 
 Relacionar os temas presentes na evolução do pensamento físico com as diversas 

modalidades da Engenharia e áreas afins. 
 Exercitar o aluno para equacionar e resolver problemas sobre diversos temas da 

Física. 
 Exercitar o aluno para equacionar e resolver problemas sobre o equilíbrio de pontos 

materiais e o equilíbrio de sólidos. 
 Realizar experimentos diversos. 
 
IV. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Teoria: 
 
 Situação da ciência após a extinção da cultura grega. Leis de Kepler. 
 Galileu. Sistema Geocêntrico. Sistema Heliocêntrico. Inquisição. Pêndulo. Queda livre. 
 Principais descobertas de Newton. Principia. Leis básicas do movimento. Lei da 

gravitação universal. 
 Explicação de Newton sobre as marés. Teoria de Newton sobre a penetração dos 

projéteis. 
 Evolução do conceito de calor e temperatura. Princípio de funcionamento do 
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termômetro a gás. Equação de calorimetria, equação de Clapeyron e equivalente 
mecânico do calor. 

 Teoria Cinética dos Gases. Entropia. Moto Perpétuo. Demônio de Maxwell. 
 Carga positiva e negativa. Eletroscópio. Garrafa de Leyden. Lei de Coulomb. Dar 

exemplos. 
 Experimento de Cavendish para obter a massa da Terra. Experimento de Oersted 

mostrando a relação entre eletricidade e magnetismo. Faraday. Leis da Eletrólise. 
 Ampère. Maxwell. Leis de Ohm. 
 Velocidade da luz. Fizeau. Experimento de Michelson-Morley. 
 Transformações de Lorentz. Paradoxo dos Gêmeos. Albert Einstein. 

 
Prática: 
 
 Análise de temas da Física Geral. 
 Execução de Experimentos versando sobre a Física Geral.  
 Exposição de seminários. 
 
V.  ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 Aulas expositivas; 
 Práticas experimentais; 
 Orientação para elaboração de seminários; 
 Orientação para elaboração de artigos de divulgação científica. 
 Orientação para elaboração de revista de divulgação cientifica na área da 

Engenharia Civil. 
 
VI. AVALIAÇÃO  
 
A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina e é avaliado por meio de 
verificações parciais e exames. Essa apuração envolve, simultaneamente, aspectos de 
frequência e aproveitamento escolar. A avaliação nas disciplinas será obtida por meio 
de provas, bem como pela participação, conduta, maturidade e interesse demonstrado 
pelo aluno durante as aulas e demais atividades, ao critério do professor e em 
conformidade com o respectivo plano de ensino. É atribuída nota zero ao aluno que 
usar meios ilícitos ou não autorizados pelo professor por ocasião da execução dos 
trabalhos, das provas parciais, dos exames ou de qualquer outra atividade que resulte 
na avaliação do conhecimento por atribuição de nota, sem prejuízo da aplicação de 
sanções cabíveis por esse ato de improbidade. Todas as provas deverão ser redigidas 
à tinta; provas redigidas a lápis não será considerada, ficando o aluno com nota zero na 
avaliação. 
 
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, 
Substitutiva e EXAME FINAL. O aluno ao faltar justificadamente a uma das provas 
deverá requerer na secretaria, no prazo regimental, a prova substitutiva. As provas 
Substitutiva e Exame serão compostas de 5 questões discursivas, valendo 2,0 pontos 
cada, englobando a matéria de TODO o semestre. 
Somente está autorizado a realizar as provas o aluno regularmente matriculado. O 
aluno que não constar na lista de frequência deverá procurar a secretaria de IES, para 
verificar o motivo de tal pendência e regular-se até a data prevista para a NP1. 
 
A média semestral deve ser igual ou maior que sete, sendo inferior a sete o aluno fará 
EXAME FINAL, que somado a média semestral e dividido por dois dará a MÉDIA 
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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 à 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 se 
retire 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 
 
 

NP1 (Avaliação 1): 10 pontos 
 Debate (Deb) – 1,0 ponto (Artigo sobre Galileu); 
 Participação (Part) – 1,0 ponto (Sobretudo o comprometimento durante a aula n° 5); 
 Oficina de experimentos (ODE) – 2,0 pontos (Uma casa na visão da Física) 
 Avaliação Individual Escrita (AIE) – 6,0 pontos  

NP1 = Deb + Part + ODE + AIE 
 
NP2 (Avaliação 2): 10 pontos 
 Seminário (Sem) – 4,00 pontos; 
 Artigo Final para Revista (Art) – 6,0 pontos  

NP2 = Sem + Art 
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VII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Apostila da disciplina. Disponível em: 
https://simplephysicsbr.files.wordpress.com/2016/02/tdo-pronto.pdf 
BEER, F. P.; JOHNSTON JUNIOR, E. R. Mecânica vetorial para engenheiros. São Paulo: 
Makron, 1994. 2v. 
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, D. Fundamentos de Física, vol I. Rio de Janeiro: 
LTC, 2006. 
SCHENBERG, M. Pensando a Física. Ed. Landy, 2001. 
TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros. São Paulo: LTC, 2006. 
 

VIII. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALONSO, M. et al. Física, um curso universitário. São Paulo: Edgard Blücher, 1992. 
NUSSENZVEIG, M. Curso de física básica. São Paulo. Edgard Blücher Ltda., 1998. 2v. 
SEVEGNANI, P. A. et al Física geral e experimental (teoria). São Paulo: Kaizen, 2006. 
SEVEGNANI, P. A. et al Física geral e experimental (laboratório). São Paulo: Kaizen, 
2006. 
 
IX. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES SEMANAIS 
DATAS AULAS ATIVIDADES 

21/02 1º Apresentação e discussão do Plano de Ensino e Cronograma de Atividades da disciplina. 
A Física para Engenharia 

23/02 2º Orientações sobre como elaborar um seminário 
Sorteio dos temas para produção dos artigos. 

02/03 3º Debate sobre o artigo A influência de Galileu Galilei no desenvolvimento da Engenharia Civil  

09/03 4º Uma casa na visão da Física – Parte 1. Exposição teórica. 

14/03 5º Análise dos artigos produzidos em 2017. 

16/03 6° Uma casa na visão da Física – Parte 2. Experimentos (Aula nos laboratórios. Não esquecer das 
normas de uso do espaço, como o uso obrigatório de jalecos) 

23/03 7º 1ª AVALIAÇÃO INDIVIDUAL ESCRITA 

04/04 8º Correção da NP1 

06/04 9º Reunião dos grupos para os seminários para planejamento e orientações do professor (Grupos 
de 1 a 8). Entrega do artigo (Grupos de 1 a 8 – 1ª Versão). 

13/04 10º Devolução dos artigos com as correções do professor (Artigos de 1 a 8) 

20/04 11º 
Entrega da versão final ao artigo (Grupos de 1 a 8). 
Reunião dos grupos para os seminários para planejamento e orientações do professor (Grupos 
de 9 a 15). Entrega do artigo. (Grupos de 9 a 15 – 1ª Versão). 

25/04 12º Devolução dos artigos com as correções do professor (Artigos de 9 a 15) 

27/04 13º Entrega da versão final ao artigo (Grupos de 9 a 15). 

04/05 14º Apresentação de Seminários (grupo 1, 2, 3, 4 e 5) 

11/05 16º Semana da Jornada da Engenharia. Reapresentação dos melhores momentos. 

16/05 17º Uma casa na visão da Física – Parte 1: Jogo online. 

18/05 18º Apresentação de Seminários (grupo 6, 7, 8, 9 e 10) 

25/05 19º Apresentação de Seminários (grupo 11, 12, 13, 14 e 15) 

01/06 20º Correção da NP2 

06/06 21º Socialização dos artigos e apresentação da revista EngScience 2018. 

08/06 22º AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA (08/06) 

15/06 23º 
Correção da SUBSTITUTIVA 
EXAME (15/06) 

22/06 24º Correção do EXAME 

27/06 25º Jogo do Brasil na Copa do Mundo de Futebol 

29/06 26º Revisão Final de Resultados 
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TERMO DE ENTREGA/PUBLICAÇÃO DO PLANO DE ENSINO/CRONOGRAMA 
DE ATIVIDADES DA DISCIPLINA: Tópicos de Física Geral e Experimental – 2018/1º 

 
CIENTE DO(A) ALUNO(A) REPRESENTANTE DE TURMA 

Atesto para todos os fins acadêmicos que o (a) Professor(a) MSc. Demetrius dos Santos 
Leão deu publicidade, no primeiro encontro com a turma, aos documentos acadêmicos 
denominados, respectivamente de: Plano de Ensino e Cronograma de Atividades, 
referentes a 2018/1º. 
Nome Completo:________________________________________________________ 
E-mail: ________________________________________________________________ 

REGISTRO ACADÊMICO: RA            
 
 

Assinatura do(a) Representante de Turma 
 

Águas Claras/DF,  ______ de ________________ de  2018 
 
__________________________________ __________________________________ 
                          Professor(a)                    Aprovo da Coordenação 
 

Atesto para todos os fins acadêmicos que o (a) Professor(a) 
______________________________deu publicidade, no primeiro encontro com a 
turma, aos documentos acadêmicos denominados, respectivamente de: Plano de Ensino 
e Cronograma de Atividades, referentes a 2018/1º. 
 

RA Nome completo Assinatura 
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Águas Claras/DF,  ______ de ________________ de  2018. 
 
 
 

__________________________________ 
                                                             Professor(a) 
 


