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Currículo

Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA CÁLCULO DIFERENCIAL

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA CÁLCULO INTEGRAL

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA LICENCIATURA CÁLCULO INTEGRAL

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA MATEMÁTICA CÁLCULO DIFERENCIAL

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA MATEMÁTICA CÁLCULO INTEGRAL

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Os fenômenos físicos são descritos por meio de modelagem matemáticas, muitos dos quais serviram, ao longo dos séculos, têm servido de
inspiração para matemáticos, haja vista que a criação e desenvolvimento do cálculo foram fortemente atrelados às necessidades da Física por
nova linguagem matemática para lidar com a nova dinâmica desenvolvida por  Galileu Galilei até Isaac Newton.
Nesse contexto, o estudo deste componente curricular proporcionará ao aluno o entendimento de fenômenos físicos básicos, por meio do qual ele
terá a oportunidade de entender a importância da matemática para a modelagem desses fenômenos, bem como desenvolver o raciocínio lógico, o
poder de abstração e habilidade matemáticas.

EMENTA*

Estuda a cinemática e dinâmica da partícula, as leis de Newton, os conceitos
trabalho e energia, a conservação de energia, momento linear e momento angular, colisões e cinemática e dinâmica do corpo rígido.
Adicionalmente às aulas teóricas, são
ministradas aulas experimentais sobre os temas abordados.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

1. Introdução à Física. Grandezas físicas e unidades.
2. Vetores: propriedades e operações.
3. Cinemática uma dimensão: posição, velocidade, aceleração.
4. Cinemática em duas e três dimensões: vetores posição, velocidade e aceleração.
5. Leis de Newton: princípios da dinâmica.
6. Leis de Newton: aplicações.
7. Trabalho. Teorema Trabalho-energia.
8. Conservação da energia. Energia potencial (elástica e gravitacional).
9. Sistemas de partículas. Colisões. Impulso e quantidade de movimento.
10. Cinemática de corpos rígidos.
11. Dinâmica de corpos rígidos.
12. Leis de Newton da Gravitação.

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA FÍSICA II M

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA MATEMÁTICA FÍSICA II M
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HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

- Desenvolver habilidades de exposição de conteúdo;
- Desenvolver habilidade de transposição didática (de conteúdo);
- Desenvolver habilidade de estimular o raciocínio crítico e reflexivo com base nas fundamentações teóricas;
- Saber utilizar técnicas matemáticas para modelar fenômenos físicos;
- Dominar a comunicação oral e escrita, seja técnica ou de divulgação (utilização da tecnologia para a comunicação, reflexões pertinentes aos
conteúdos, projetos, seminários, relatórios, entre outros);

OBJETIVO GERAL

A disciplina deverá propiciar ao aluno, o conhecimento dos conceitos básicos e fundamentais da Mecânica Clássica (Cinemática, Dinâmica e Leis de
Conservação) suas aplicações.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desenvolver a capacidade de pensar sobre os fenômenos em termos físicos e de descrevê-los em termos da linguagem matemática.

METODOLOGIA

Exposição dialogada de conceitos e discussão de detalhes do conceito com a utilização de plataformas virtuais de comunicação, como o Google
Meet.
Utilização de vídeos;
Utilização de sites de simulação de fenômenos físicos;
Utilização de artigos científicos.

AVALIAÇÃO

a) Seminários discentes a partir de textos* relativos ao conteúdo sintético.
b) Seminários de discussão e resolução de problemas.
c) Listas de exercícios.
d) Exames escritos individuais (provas).
* Os textos podem ser de seções complementares de livros didáticos de nível superior ou de revistas de divulgação científica como a Revista
Brasileira de Ensino de Física e o Caderno Brasileiro de Ensino de Física.
A proposta de avaliação processual e continuada sugere um maior número de avaliações parciais, focando em um menor volume e conteúdo. Esse
princípio é acolhido aqui.
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

1- Apresentação da ementa do curso e métodos de avaliação. O que é ciência? O que é a física? Grandezas físicas e unidades. Ordens de
grandeza. Unidades;
2- Teorias, modelos e medições. Forças fundamentai. Teorias, modelos e medições. Forças fundamentais
3- Vetores. Adição de vetores. Produto escalar. Vetores. Adição de vetores. Produto escalar;
4-Produto vetorial. Interpretações dos produtos.Produto vetorial. Interpretações dos produtos;
5-Cinemática em uma dimensão, Referencial. Sistemas de referência. Espaço, tempo. Deslocamento. Velocidade média. Velocidade instantânea e
a noção de
   derivada.  Aceleração média. Aceleração instantânea;
6- Movimento uniformemente variado. Queda de corpos. Integração. Movimento uniformemente variado. Queda de corpos. Integração ;
7- Cinemática em duas e três dimensões: vetor posição, vetor velocidade, vetor aceleração. Movimento de projétil. Movimento circular. Aceleração
tangencial e normal. Movimento relativo;
8- Revisão e realização de exercícios;
9- Avaliação;
10-Leis de Newton: princípios da dinâmica. Forças. Lei de inércia. Momento linear. Momento linear. Segunda lei. Massa e peso. Conservação do
momento linear. Diagramas de corpo livre.  Terceira lei de Newton. Ação e reação;
11-Leis de Newton:  Lei de inércia.  Momento linear;

12- Leis de Newton: princípios da dinâmica. Segunda lei. Forças Momento linear. Leis de Newton: princípios da dinâmica. Segunda lei. Forças
Momento linear;
13-Massa e peso. Conservação do momento linear. Diagramas de corpo livre. Massa e peso;
14- Leis de Newton: aplicações. Forças de contato: reação normal e força de atrito. Atrito estático e cinético. Resistência do ar. Movimento
curvilíneo. Rotação da terra. Pêndulo de Foucault. Sistemas com massa variável (foguetes);

 15-Leis de Newton: aplicações. Revisão do conteúdo para avaliação;
 16-Avaliação escrita, presencial e individual;
  17-Trabalho de uma força constante. Trabalho e energia cinética. Teorema trabalho-energia.Trabalho de uma força variável: o oscilador

harmônico. Potência;
 18-Teorema Trabalho-energia. Energia mecânica. Análise do movimento unidimensional sob ação de forças conservativas;

 19Conservação da energia. Energia potencial gravitacional. Conservação da energia mecânica. Análise de movimento: a mega rampa de skate;
 20-Conservação da energia. Questões. Exercícios. Problemas.

21- Sistemas de partículas. Centro de massa. Momento linear e conservação. Impulso e quantidade de movimento. Referencial do centro de
massa. Foguetes

 22- Avaliação escrita, presencial e individual;
23- Rotação em torno de um eixo. Frequência angular. Momento angular de uma partícula. Torque sobre uma partícula.
Rotação de um sistema de partículas. Conservação do momento angular. Cinemática do corpo rígido.
24- Cinemática de corpos rígidos;

 25-Dinâmica de rotação. Torque. Rotação em torno de um eixo fixo. Aceleração angular de um corpo rígido. Rotação em torno de um eixo móvel;
26- Rotação e translação combinadas. Atrito de rolamento. Trabalho e potência. Conservação do momento angular. Bicicleta e Giroscópio.
Momento angular de
      uma partícula. Torque sobre uma partícula. Rotação de um sistema de partículas. Conservação do momento angular;

 27-Momento angular de uma partícula. Torque sobre uma partícula. Rotação de um sistema de partículas. Conservação do momento angular.
Dinâmica de
       corpos rígidos. Questões, exercícios e problemas;

 28-Equilíbrio de translação e rotação. Estática. Centro de massa. Problemas envolvendo corpos rígidos;
 29-Questões, exercícios e problemas.

30- Avaliação Final

BIBLIOGRAFIA BÁSICA*

1. Nussenzveig, H. M., Física Básica 1 – Mecânica, Ed. Edgard Blücher, São Paulo – SP;
2. Halliday, D. e Resnick, R., Física 1 (Mecânica), Ao Livro Técnico, Rio de Janeiro – RJ, 1996;
3. Lucie, P., Física Básica – Mecânica 1 e 2, Ed. Campus, Rio de Janeiro – RJ, 1979 e 1980;
4. Alonso e Finn, Física um Curso Universitário – Mecânica, vol. 1, Ed. Edgard Blücher, São Paulo – SP, 1972;
5. Tipler, P. A., Física 1: Mecânica, Ed. Guanabara Dois, Rio de Janeiro – RJ, 1978..
6. emansky, Sears: Mecânica
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1 - A. V. Andrade-Neto, J. A. Cruz. Análise teórica e proposta para determinação experimental  de
coeficiente de atrito de rolamento em um plano inclinado. Revista Brasileira de Ensino de Física, v.35,
n.3, 3704 (2013).
2 - A. V. Andrade-Neto, J. A. Cruz, M. S. R. Miltão, E. S. Ferreira. Rolamento e atrito de rolamento ou por
que um corpo que rola pára. Revista Brasileira de Ensino de Física, v.35, n.3, 3704 (2013).
3 – Osman Rosso Nelson. Rolamento sem deslizamento: um exemplo ilustrativo capaz de mostrar muitos
conflitos conceituais. Revista Brasileira de Ensino de Física, v.34, n.3, 3502 (2012).
4 – Eden V. Costa e C. A. Faria Leite.  Deslocamento da força normal à superfície de apoio a um corpo em equilíbrio na presença da força de
atrito. Revista Brasileira de Ensino de Física, v.32, n.4, 4301 (2010).
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