
       
       

 P L A N O   D E   E N S I N O  
 

        Ficha n o 1 (permanente) 
 
Departamento: FÍSICA 
 
Setor: CIÊNCIAS EXATAS 
 
Disciplina: Física Básica Teórica 1   Código:  
 
Natureza:  ( ) Anual   (X) Semestral 
 
Carga Horária:  Teóricas (60) Práticas ( ) Total (60) Créditos: (0 4) 
 
Pré-requisito : nenhum 
 
Co-requisito: nenhum 
 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
EMENTA: Grandezas físicas e análise dimensional. Cinemática  unidimensional. 
Complementos matemáticos. Cinemática em duas e três  dimensões. Força, leis de Newton 
e aplicações. Trabalho e Energia.  
 
 
Validade: 2011  
 
 
Professor(a):      Assinatura:  
 
 
Chefe do Departamento: Miguel Abbate  Assinatura: 
 
 
Aprovado pelo CEP – Resolução:  
 
 
Pró-Reitor de Graduação:                    Assinatura:   
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P L A N O   D E   E N S I N O:  
 

        Ficha n o 2 (parte variável) 
 
Disciplina: Física Básica Teórica 1   Código:  
    
Validade: 2011       Semestre de : --- 
 
Turma:   Local: Depto de Física   Curso:  
 
Professor responsável :  
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
PROGRAMA (os ítens de cada unidade): 
 

1)  Grandezas físicas e análise dimensional: medidas de grandezas 
físicas; erros experimentais; sistemas de unidades;  conversão de 
unidades; comprimento; tempo; massa; análise dimens ional, 
homogeneidade de equações, previsão de fórmulas, mu dança de 
unidades. 

2)  Complementos matemáticos:  variações, limites e derivadas de 
funções simples; aplicações em problemas físicos; c álculo 
vetorial; componentes de um vetor; revisão de funçõ es 
trigonométricas; soma e subtração de vetores; métod o gráfico e 
dos componentes; produto escalar e vetorial; revisã o de matrizes 
e determinantes; aplicações em problemas físicos. 

3) Cinemática unidimensional: movimento; sistemas de referência; 
posição; deslocamento; distância percorrida; veloci dade média; 
velocidade instantânea e o conceito de limite e dif erenciais; 
aceleração média e instantânea; problemas com acele ração 
constante (MRU e MRUV); queda livre.  

4)  Cinemática em duas e três dimensões:  movimento em três dimensões; 
posição, deslocamento, velocidade e aceleração em t rês dimensões; 
movimento de um projétil; movimento circular unifor me; movimento 
relativo. 

5)  Força e leis de Newton : as três Leis de Newton; conceitos de 
força, massa e peso; referenciais inerciais; invari ância 
Galileana; referenciais não-inerciais e forças fict ícias; 
aplicações das Leis de Newton; força normal; forças  de atrito; 
forças de arrasto e velocidade terminal; forças fun damentais da 
natureza; movimento circular uniforme e força centr ípeta. 

6)  Trabalho e energia:  teorema trabalho-energia cinética em uma 
dimensão; introdução sobre integrais; exemplos: for ça constante e 
força de mola; potência; energia potencial; forças conservativas 
e não-conservativas; análise qualitativa do movimen to através da 
curva de energia potencial; lei da conservação da e nergia. 

 
 
  
Objetivos (competência do aluno): O aluno deverá ter uma compreensão geral e clara 
dos fundamentos da mecânica e ser capaz de discutir  os conceitos e princípios 
fundamentais da mecânica Newtoniana, além de equaci onar e resolver matematicamente 
problemas que envolvam esses conceitos e princípios . 
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Procedimentos Didáticos: Será dada atenção especial a procedimentos compleme ntares às 
aulas expositivas, tais como dinâmica de grupos e p ráticas demonstrativas, que 
estimulem a participação ativa dos alunos na discip lina. 
  
Avaliação: provas escritas, seminários, trabalhos escritos e/o u práticos, testes 
quinzenais em grupo ou individuais. 
  
 
Observação: Esta disciplina é específica do curso de Licenciatu ra em Física, período 
noturno, e, como tal, requer uma abordagem diferenc iada, pautada por i) ênfase 
conceitual, que não descarte, contudo, princípios a nalítico-matemáticos importantes, 
ii) discussão e resolução de um grande número de ex emplos e exercícios e iii) 
avaliação continuada, em forma de testes freqüentes  e ou atividades em grupo.  
 
Professor responsável :           Assinatura: 
 
Chefe do Departamento : Miguel Abbate  Assinatura: 
   
Coordenador do Curso: Lauro Luiz Samojeden  Assinatura: 
 

 
 
 


