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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA 

 
PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Fenômenos Mecânicos Período: 2º  Currículo: 2017 
Docente Responsável: Profa. Dra. Rosângela de Paiva Unidade Acadêmica: DEFIM 
Pré-requisito: Cálculo Diferencial e Integral I Co-requisito:  - 

C.H. Total: 
72ha/66h 

C.H. Prática: 
- 

C.H. Teórica:   
72ha / 66h 

Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 1º 

EMENTA 
Vetores; Cinemática; Leis de Newton e suas aplicações; Trabalho, Energia e princípios de conservação; Impulso, momento 
linear e seu princípio de conservação; Cinemática e Dinâmica da Rotação; Oscilações e Ondas. 

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 e 
momento (linear e angular), cabendo ao discente decidir qual o método mais apropriado para a situação analisada. Esse 
enfoque fica claro no tratamento de sistemas ondulatórios. 

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 e forças 
normais.  
4) Dinâmica (segunda parte): Forças de atrito, forças em movimentos circulares e 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 e 5.4) Conservação da energia mecânica e 
Princípio de Conservação da Energia.  
6) Colisões, impulso e Conservação do Momento Linear: 6.1) conceito de impulso de uma força, relação entre impulso e 
momento linear; 6.2) colisões e conservação do momento linear; 6.3) sistemas de partículas e centro de massa, conservação 
do momento linear para um sistema de partículas. 
7) Cinemática da Rotação: 7.1) Variáveis cinemáticas da rotação: deslocamento, velocidade e aceleração angulares; 7.2) 
Velocidade angular e aceleração angular instantâneas na rotação, movimentos com aceleração constante.  
8) Dinâmica da Rotação: 8.1) Momento de Inércia e energia cinética de rotação; 8.2) Torque e momento angular; 8.3) 
Segunda Lei de Newton para a rotação, conservação do momento angular.  
9) Oscilações e Ondas: 9.1) o movimento harmônico simples, pêndulo simples e pêndulo físico; movimento harmônico com 
atrito e movimento harmônico forçado; ressonância, considerações sobre energia no movimento harmônico; 9.2) Ondas 
Mecânicas e Sonoras: modelagem e caracterização de ondas (ondas transversais e ondas longitudinais), parâmetros de uma 
onda; princípio de superposição, interferência de ondas, ondas estacionárias e modos normais de vibração; ondas 
estacionárias e modos normais em ondas sonoras, ressonância, interferência, batimentos; 9.3) Efeito Doppler. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
O conteúdo programático será assim desenvolvido:  

Aulas expositivas e dialogadas: serão ministradas de forma a possibilitar a organização e síntese dos conhecimentos das 

respectivas unidades temáticas.  
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Tarefas orientadas: realizadas individualmente ou em pequenos grupos, com o intuito de estimular a participação ativa do 

graduando no processo de aprendizagem, proporcionando momentos para (a) discutir assuntos relacionados à disciplina e 

(b) desenvolver suas capacidades criativas. 

Observação:  É proibido gravar, filmar ou fotografar as aulas, conforme art. 20 do Código Civil e Lei 9610/98- Lei de Direitos 
Autorais. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Consistirá na aplicação de duas provas (3,5 pontos cada), questionários individuais semanais (no total de 1 ponto) e um 
seminário (2 pontos). Os questionários individuais semanais serão aplicados via plataforma campus virtual. Para ser 
aprovado o discente deverá ter nota final maior ou igual a 6. O discente terá o direito a uma Prova Substitutiva. A Prova 
Substitutiva versará sobre todo o conteúdo do curso e substituirá apenas a menor nota. A Prova Substitutiva será aplicada 
no horário da última aula do semestre e o estudante deverá informar com antecedência de 3 dias úteis que irá fazer a 
avaliação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
1. Chaves, Alaor, Sampaio, F. Física Básica: Mecânica. Vol. 1 e 2; Ed. LAB & LTC.  
2. Resnick, R., Halliday, D., Krane, K., Física, 5ª ed. Vol.1 e 2, Ed. LTC. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. Nussensveig, M. Curso de Física Básica. 4ª ed. Ed. Edgard Bluchërd, Vol.1 e 2.  

2. Young, H., Freedman, R. Sears & Zemansky Física I (Mecânica). 10ª ed Pearson Education do Brasil, vol. 1.  

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