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OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO 

Levar o estudante a compreender de uma maneira clara e objetiva os conceitos 

fundamentais da mecânica C. Qualificar o graduando na compreensão de fenômenos 

físicos e solução de problemas em físicas. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO 

O desenvolvimento teórico e quantitativo da mecânica propicia ao acadêmico uma visão ampla dos 

fenômenos físicos relacionados com a ementa desta disciplina, contribuindo assim para a sua formação 

conceitual, teórica e matemática indispensáveis para um futuro educador na área de Física. 
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METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA 

A metodologia da disciplina Mecânica C será desenvolvida por meio de aulas 

Expositiva e Interativa usando quadro negro e o Powerpoint: o Professor discorre ou 

expõe determinado tema e discute o mesmo com o grupo de alunos, a cada aula.   

• Exercícios e exemplos motivarão o avanço nos estudos individuais. 

• Outras atividades que poderão ser realizadas são as deduções matemáticas das 

equações. 

Informática Educativa é uma ferramenta utilizada como um reforço às aulas teóricas 

expositivas em que os alunos poderão acessar vídeos na internet com aulas de Mecânica 

II animada e simulações.  

 

 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

UNIDADE I – Gravitação. 

 1.1 Leis de Kepler. 

 1.2 Lei da Gravitação Universal. 

 1.3 Gravidade e movimento orbital. 

 1.4 Força gravitacional de uma casca esférica. 

 1.5 Força gravitacional entre corpos esféricos. 

 1.6 Energia potencial gravitacional para um 

sistema de partículas. 

 1.7 Velocidade de escape. 

 1.8 Campo Gravitacional. 

 1.9 Sistema Sol-Terra, eixo de rotação da terra e 

as estações do ano. 

UNIDADE II – Torque e momento angular  

2.1 Torque sobre uma partícula. 

2.2 Momento angular de uma partícula. 

2.3 Relação entre torque e momento angular. 

2.4 Segunda lei de Newton para uma partícula em 

rotação 

UNIDADE III – Centro de massa  

3.1 Centro de massa de um sistema de partículas. 

3.2 Propriedades do centro de massa. 

3.3 Centro de massa de corpos extensos.  

3.4 Densidade linear, superficial e volumétrica.  

3.5 Centro de massa de corpos extensos. 

3.6 Referencial do centro de massa. 

UNIDADE IV – Momentos, energias e torques 

num sistema de partículas  

4.1 Momento, momento angular e energias. 

cinética e potencial de um sistema de partículas. 

4.2 Relação entre o movimento interno e externo 

de um sistema de partículas.  

4.3 Relação entre a energia cinética de um sistema 

de partículas e as energias cinéticas externa e 

interna do sistema.  

4.4 Energia potencial interna e externa de um 

sistema de partículas num campo gravitacional 

uniforme.  

4.5 Torques internos e externos num sistema de 

partículas.  

4.6 Torque num sistema de partículas cuja 

resultante das forças externas é nula.  

4.7 Torque da força gravitacional num sistema de 

partículas. 
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UNIDADE V – Segunda lei de Newton para um 

sistema de partículas 

 5.1 Equação de movimento do centro de massa de 

um sistema de partículas.  

5.2 Variação do momento angular de um sistema 

de partículas em relação ao centro de massa e a um 

ponto qualquer.  

5.3 Sistemas de partículas sujeitas a ação de forças 

internas centrais Conservação do momento linear 

aplicado a um sistema de partícula. 

UNIDADE VI – Rotações e Momento de inércia 

6.1 Vetores velocidade e aceleração angulares. 

6.2 Trabalho, energia e potência de uma partícula 

em rotação.  

6.3 Momento de inércia de um sistema de 

partículas e de um corpo extenso.  

6.4 Teorema de Steiner ou dos eixos paralelos. 

UNIDADE VII – Rotações de corpos rígidos  

7.1 Movimento de corpos rígidos . 

7.2 Teorema de Chasles.  

7.3 Trabalho e energia cinética num corpo rígido. 

7.4 Potência e torque num corpo rígido. 

7.5 Eixos principais de um corpo rígido. 

7.6 Equação de movimento de um corpo rígido em 

torno de um eixo principal.  

7.7 Conservação do momento angular. 

UNIDADE VIII – Rolamento de corpos rígidos 

8.1 Rolamento com e sem escorregamento.  

8.2 Velocidade e aceleração de uma partícula de 

um corpo rolando sem escorregar em relação ao 

solo e ao centro de massa. 

8.3 Forças de atrito sobre corpos que rolam. 

 

 

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO 

Três provas escritas de mesmo peso e trabalhos, mais uma prova opcional, substitutiva (a 

ser aplicada ao final do curso e substituindo a menor nota), conteúdo toda a matéria dada 

no semestre. Poderão ter trabalhos ou listas de exercícios. A nota final será a soma das 

três provas somados com os trabalhos e/ou listas de exercícios. O aluno será considerado 

aprovado se atingir a média final igual ou superior a 60% e freqüência em aulas igual ou 

superior a 75%. 
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