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 Boas-vindas

 Importância da Mecânica em nosso dia-a-dia

 Apresentação do curso de Licenciatura

 Introdução à disciplina

 Regras do jogo



Fundamentos de Mecânica

O papel histórico da Mecânica na 

concepção da ciência

A Mecânica na física contemporânea

Precisão nos cálculos e estimativas



Gregos: Platão e Aristóteles

Fogo, ar, água e terra

Após esfera de fogo, esfera com lua, 

planetas, sol e estrelas, atravessando o 

céu em um círculo



Johannes Kepler, Alemão, 1571–1630
Equações matemáticas para o movimentos 

planetários e órbitas elípticas

Galileo Galilei, Italiano, 1564 – 1642  
Telescópio, luas de Júpiter.

Prova direta que a Terra não é o centro de 

todos os movimentos celestes.

Sir Isaac Newton, Inglês, 1642-1727

Nicolau Copérnico, Polonês 1473-1543
Teoria heliocêntrica

Lei da gravitação universal



Duração do dia (HRK, cap. 1)





Arquimedes Galileu Pascal Newton Coulomb Ampère

Gauss Ohm Joule Maxwell Boltzmann Lorentz

Planck Einstein Bohr Marie Curie Heisenberg S. Hawking



Curso de Licenciatura 

Noturno



Aulas

Segunda-feira 21h00 às 22h40

Quinta-feira 19h00 às 21h00

Aulas sobre Conceitos de Matemática  

sexta-feira das 21h00 às 22h30min

Monitoria:

Terça-feira 18h00 às 19h00

Quinta-feira 18h00 às 19h00



Programa da Disciplina

Programa resumido e livro adotado

O livro adotado chama-se Física 1, por Halliday, Resnick e Krane,

editora LTC, 5a edição (2003).

Baseados na experiência de anos anteriores, pretendemos estimular a

leitura do livro texto.

A avaliação da disciplina será baseada em provas, provinhas, questionários

e relatórios de atividades das Experiências Virtuais na web.

É aconselhável dedicar ao menos uma hora de estudo entre uma aula e

outra e nunca menos de 4 horas por semana. É imprescindível chegar para

uma aula havendo estudado os conteúdos da anterior. As provas e

provinhas devem lhe permitir avaliar se seu ritmo de estudo está adequado.



Material Didático e muitas 

informações

Moodle

https://edisciplinas.usp.br

Tópicos semanais, Exercícios obrigatórios, 

Textos complementares, links interessantes, etc.

Ambiente de discussão/comunicação

Importante: Todas informações aos alunos serão 

transmitidas através deste ambiente virtual.





Apoio ao Estudo

O comparecimento na monitoria é muito importante !!

Os monitores, estarão disponíveis para apoio às

listas de exercícios na sala 202 da Ala 2.

Terças e Quintas-feiras das 18h às 19h.

Greiciane Cesario

Richard Terra de Oliveira

Os textos e listas de exercícios fornecidos aos

alunos poderão ser encontrados no ambiente virtual da

disciplina, acessível em https://edisciplinas.usp.br/. Toda

nossa comunicação será por meio desse ambiente. No

sítio da disciplina disponibilizaremos também, na medida

do possível, material adicional para estudo.



Objetivos da Disciplina

Aplicar as leis de Newton a sistemas simples, sujeitos a forças de contato que

atuam como vínculos.

Introduzir as grandezas cinemáticas por meio da diferencial da posição e a

descrição geral de movimentos uni- e bidimensionais.

Introduzir as grandezas dinâmicas abstratas e sua relação com as interações físicas a

partir de exemplos concretos, aproveitando que a Mecânica Clássica lida com

posição e tempo, diretamente acessíveis aos sentidos.

Praticar a inferência de grandezas abstratas a partir da observação do fenômeno

real, a fim de estimular o desenvolvimento do espírito científico, pela busca das

leis gerais subjacentes a muitos fenômenos aparentemente desconexos.

Contribuir para o pensamento reflexivo, propondo problemas em que seja

necessário procurar relações entre as grandezas características de um sistema e

seu comportamento.



• Definir velocidade por meio do conceito de diferencial.

• Representar movimentos com aceleração variável, mas constante por

intervalos, por meio de equações horárias.

• Determinar a posição em função do tempo a partir da aceleração, por meio

do conceito de integral, em movimentos que obedecem a condições pré-

definidas, graficamente e também analiticamente para funções polinomiais

e trigonométricas.

• Articular os conceitos básicos envolvidos nas leis de Newton, com ênfase

nos conceitos de Referencial Inercial, mudança de referencial e da

mutualidade da interação entre corpos.

• Aplicar as Leis de Newtons a sistemas submetidos a forças constantes por

intervalos, usando o conceito de força de vínculo e as leis empíricas da

força de atrito de contato.

Programa Resumido



• Leitura prévia, pelos estudantes, do livro texto e de textos

complementares, elaborados pela equipe docente.

• Aulas expositivas.

• Atividades de revisão de conceitos fundamentais da Mecânica,

integrando o tratamento matemático à interpretação física, por meio de

problemas de situações físicas.

• Trabalhos e exercícios em classe, individuais e em grupo. Trabalhos e

exercícios em casa.

• Atividades práticas onde se introduzem conhecimentos computacionais

de planilhas de cálculo com as quais realizar cálculos e gráficos a partir

de medições de situações físicas reais, associadas aos conteúdos

introdutórios de física, com acompanhamento de monitores.

Método



Textos Complementares



Listas de Exercícios



Listas de Exercícios



O critério de aprovação abrange todas as atividades da disciplina, mas há uma nota mínima 

da média das provas, mp , para incorporar as notas do trabalho na média final. A mp é obtida 

de acordo com a seguinte expressão:
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Assim, p1 e p3 são provinhas e P2 e P4 são provonas. Haverá uma prova substitutiva, mas

desaconselhamos fortemente perder uma das provas ou provinhas regulares.

Quando a média das provas for menor que 5, ela será a média final, ou seja 𝑀 = 𝑚𝑝.

A média dos estudantes que tiverem mp > = 5 será calculada como

10

225 QMqRm
M
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Critérios de Aprovação

A nota QM, caso prejudique a média, será desconsiderada (no numerador e seu peso

correspondente no denominador), caso o aluno tenha frequência acima de 70% na

atividade de estudo dos conceitos matemáticos.

R é a média dos relatórios dos experimentos com imagens, q a média dos questionários

online relativos ao conteúdo das listas de exercícios e textos e QM, a média dos

questionários relacionados ao estudo dos conceitos matemáticos. A menor nota de q e QM

serão desconsideradas.



Critérios de Aprovação

O critério de aprovação é: 𝑴 ≥ 𝟓, 𝟎 aprovado; 3,0 ≤ 𝑚 < 5,0,

poderá fazer a prova de recuperação. A recuperação consiste em uma

única prova no mês de Julho, em horário que será definido no meio

do semestre, e a média final será calculada como a média ponderada

entre a prova de recuperação, com peso 2, e a média M, com peso 1.

A entrega dos relatórios das atividades Web e a resposta aos

questionários online são obrigatórios, nos prazos marcados no

moodle, para cada uma delas. Cada relatório não entregue ou

questionário não respondido significa nota 0 na avaliação

correspondente, inclusive os questionários relativos à atividade de

estudo dos conceitos matemáticos.

Frequência ≥ 70%



Nas 5as em que há provinha: 21/3 e 23/5, as aulas serão no

Auditório Abraão de Moraes.

Também as provas (2as 22/4, 17/6 e 24/6) serão no Auditório

Abraão de Moraes.

As atividades WEB em classe ocorrerão na sala 201 da Ala Central.

Quem puder, traga seu laptop !

Provas, provinhas e atividades WEB



o Halliday, Resnick e Krane, editora LTC, 5a edição (2003)

o Física P. A. Tipler, 6ª Edição, vol. 1. Ed. LTC. (2009)

o Curso de Física Básica, de H.M. Nussenzveig, vol. 1 e 2, 

2ª Ed. Ed. Blücher Lt

Bibliografia







Sistema Internacional (SI)

Inmetro, 2012, disponível em http://www.inmetro.gov.br/noticias/conteudo/sistema-

internacional-unidades.pdf



Questões Online

http://edisciplinas.usp.br

http://e-disciplinas.usp.br/


Aulas sobre Conceitos de Matemática

sexta-feira das 21h00 às 22h30min

Atividade 1

A linguagem dos gráficos e tabelas



Aproveitem a USP, CEPEUSP, IFUSP,

Laboratórios, Biblioteca, videoteca,

Laboratório de Demonstrações, entrem em

contato com seus professores, conversem

com seus colegas de turma e os colegas que já

estão no IFUSP há mais tempo.

Sejam todos muito bem-vindos ao IFUSP !


