
COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA
MECATRÔNICA

PLANO DE ENSINO
 2o Período Emergencial (25/01/2021 a

17/04/2021)

Disciplina:  Fenômenos Mecânicos – parte I Período: 2⁰ Currículo: 2010
Docente  Responsável:  Leticia  Ribeiro  de
Paiva

Unidade Acadêmica: DEFIM

Pré-requisito: Cálculo Diferencial e Integral I Co-requisito: não há
C.H. Total: 
36ha

C.H.
Síncrona: 
24 ha

C.H.
Assíncrona:
16 ha

Grau:
Bacharelado

Ano:
2021

Semestre:
2º
(Emergenc
ial)

EMENTA

Vetores; Cinemática; Leis de Newton e suas aplicações; Trabalho, Energia e princípios de
conservação.

OBJETIVOS

O curso tem como intenção primordial propiciar ao discente conhecimento científico para a
modelagem de sistemas físicos. Em especial, espera-se que o discente adquira no curso 
capacidade para a descrição de fenômenos físicos com base nos princípios da Mecânica. O 
curso deverá preparar o discente com embasamento para as unidades curriculares dos 
próximos semestres, em especial aquelas ligadas à Mecânica. Outro enfoque do curso é
propiciar aos discentes a capacidade de solucionar problemas através da aplicação das leis
de Newton ou através dos princípios de conservação de energia. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1)Vetores:  Propriedades  básicas,  soma,  subtração,  produtos  entre  vetores;  Vetores
unitários e decomposição de vetores.
2) Cinemática em uma, duas e três dimensões:

2.1)  conceitos  básicos,  velocidade  média,  velocidade  instantânea,  aceleração
instantânea,  casos  particulares:  movimento  retilíneo  com  aceleração  constante,
queda livre e lançamento vertical.
2.2)  movimentos  no  plano  e  no  espaço,  movimentos  circulares,  lançamento  de
projéteis.

3) Dinâmica (Primeira parte): Primeira, Segunda e Terceira Leis de Newton, referenciais
inerciais, força peso, forças normais.
4)  Dinâmica  (Segunda  Parte):  forças  de  atrito,  forças  em  movimentos  circulares,
aplicações das Leis de Newton.
5) Trabalho, energia e princípios de conservação:

5.1) Trabalho de forças constantes e de forças variáveis;
5.2) Energia cinética e teorema trabalho-energia cinética;
5.3) Energia potencial e forças conservativas;
5.4) Conservação da energia mecânica e Princípio de Conservação da Energia.
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METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas síncronas 1 vez por semana, com duração de 2ha cada aula síncrona, totalizando 24
horas/aula.  Essas  aulas  serão  expositivas,  de  exercícios  e  para  discussão  de  dúvidas,
pensadas  para  promover  a  interação  entre  discentes  e  a  professora.  Tais  atividades
síncronas serão ofertadas usando o Google Meet, e o link para as aulas será disponibilizado
no Portal Didático.  As aulas síncronas não serão gravadas.

Para permitir interação nas aulas síncronas e para a realização das provas,  o aluno deve
ter webcam e microfone. Também precisará de um modo de digitalizar as atividades feitas
nas aulas e a resolução das provas (pode ser uma câmera para fotografar as atividades ou
um scanner).

As atividades assíncronas poderão ser feitas na Plataforma gratuita Khan Academy – 833
minutos de vídeos recomendados - equivalentes a cerca de 16 horas/aula. O link para a
turma  será  disponibilizado  no  Portal  Didático.  Tais  atividades,  que  não  são  avaliadas,
compreendem aulas sobre tópicos da disciplina e alguns exercícios.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Duas   provas    teóricas     (P1  e  P2)    aplicadas    durante  aulas  síncronas,    cada  uma  
correspondendo a   4,0   pontos.   As datas e conteúdo de cada prova  estarão disponíveis no
cronograma disponibilizado no Portal Didático na primeira semana de aula. 

Duas  listas  de exercícios,  cada  uma valendo 1,0  ponto, a  serem entregues  nas  datas
previstas no cronograma do curso a ser disponibilizado no Portal Didático.

Ao final do período, haverá uma prova substitutiva, que será facultada a todos os alunos
matriculados. A matéria da prova substitutiva é a matéria da prova que o aluno deseja
substituir a nota, e portanto valerá 4,0 pontos.

As provas serão feitas durante as aulas síncronas, portanto via  Google Meet. Os alunos
deverão manter microfone desligado e webcam ligada durante a realização da prova. Ao
término da prova, o aluno deve digitalizar a resolução da sua prova, enviar para o e-mail

criado  exclusivamente  para  esse  fim,  leticiapaivaensinoremoto@gmail.com e  aguardar  a
confirmação de que a digitalização está legível.

Portanto,  para a realização das provas,  o aluno deverá ter webcam  e precisará de um
modo de  digitalizar  a  resolução  das  provas  (pode  ser  uma câmera para  fotografar  as
atividades ou um scanner).

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades
avaliadas propostas (duas provas) durante as aulas síncronas e pela entrega das listas de
exercício indicadas no prazo previsto no cronograma.
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Education do Brasil, vol. 1;

3 - Feynman, R., The Feynman Lectures on Physics, vol. 1 e vol. 2, 

4 - Tipler, P., Mosca, G., Física  5ª ed. Vol.1 e 2, Ed. Gen&LTC;

5 - Serway, R., Jr., J. Jewett, Princípios de Física. Ed. Cengage Learning, Vol. 1 e 2;

6 – Outra edição dos livros acima que seja disponibilizada pela Biblioteca Virtual da UFSJ

Leticia Ribeiro de Paiva
Docente Responsável

Aprovado pelo Colegiado em        /        /

Coordenador do Curso de 
Engenharia Mecatrônica
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