
Fundamentos de Mecânica – 4300151

Licenciatura em Física

Primeiro semestre de 2013

Este  texto  contém  informações  importantes  ao  bom  andamento  do  curso,  tais  como 
pré-requisitos,  critério  de  notas  e  frequência  para  aprovação,  bibliografia,  programa  da 
disciplina, datas de provas e provinhas, informações sobre os professores e sobre monitores. 

É responsabilidade do aluno, no início do curso, ler com muita atenção este texto e, em caso de  
dúvidas,  esclarecê-las.  Não  é  aceitável  a  alegação  de  desconhecimento  dos  critérios  e 
informações aqui apresentados.

Introdução

O ensino de física básica, na licenciatura, dá-se através de várias disciplinas (o conteúdo da  
mecânica, em particular, está dividido em 6 disciplinas diferentes). Nesses cursos o principal 
objetivo é familiarizar o estudante com uma ampla gama de fenômenos físicos, tratando-os de 
maneira intuitiva e elementar,  sem uma grande sofisticação matemática.  É importantíssimo 
frisar  que,  apesar  dos  assuntos  estarem  divididos  em  disciplinas,  o  que  importa  é  o  seu 
conjunto, já que a compreensão dos fenômenos da natureza exige a aplicação simultânea de 
conhecimentos  adquiridos  em  várias  dessas  disciplinas.  Lembre-se  que  físicos  e,  claro, 
professores de física, querem entender a natureza ao seu redor e não simplesmente resolver 
exercícios.  O  estudante  deve  ampliar  não  só  o  seu  conhecimento  de  física,  mas  também 
desenvolver a sua intuição e raciocínio. Mais ainda, os cursos de física básica não são cursos de 
física teórica, isto é,  eles são essenciais tanto para quem deseja tornar-se um físico teórico 
quanto para quem deseja ser experimental. E, claro, mais ainda para quem pretende ensinar 
física para estudantes do ensino médio.

Vamos começar o nosso estudo de física revisitando a mecânica newtoniana. A mecânica, como 
vocês devem se lembrar, é a parte da física que estuda o movimento. Nas disciplinas 4300151 
(Fundamentos de Mecânica) e 4300153 (Mecânica, que será ministrada no segundo semestre de 
2013), serão apresentados os conceitos fundamentais da mecânica clássica. Inicialmente, por 
simplicidade, os corpos serão tratados de forma bastante simplificada, como se fossem “pontos 
materiais”.  Podem  ser  considerados  pontos  materiais  partículas  tão  pequenas  que  a  sua 
estrutura interna não é importante para o movimento que se quer estudar.

À primeira vista, apenas pela leitura do programa da disciplina, pode parecer que teremos uma 
repetição da física do ensino médio. Mas isso não é verdade. A abordagem será outra, buscando 
o desenvolvimento de um formalismo mais poderoso, capaz de integrar os assuntos estudados,  
e  que  vai  “preparar  o  terreno”  para  o  estudo de  sistemas  bem mais  complicados.  Iremos 



revisitar alguns conteúdos conhecidos, mas com novos métodos e com uma matemática 
mais poderosa. Talvez a maior novidade a ser aprendida seja o uso do cálculo diferencial e 
integral, necessário para a descrição de movimentos mais complexos. Os conceitos de limite, 
derivada e integral – novidades para a maioria dos alunos, embora os dois primeiros tópicos 
façam parte do programa do ensino médio – serão tratados de forma introdutória em nosso 
curso, e também de forma complementar ao que estará sendo estudado no curso de cálculo.

O domínio da cinemática e da dinâmica do ponto material são pré-requisitos essenciais 
para os cursos seguintes, nos quais vocês verão como descrever e estudar o movimento de 
corpos  mais  complicados.  como um líquido  escoando,  galáxias  rodopiando  no  espaço,  ou 
foguetes que perdem parte de sua massa enquanto sobem. Quando o mundo se torna mais 
complicado,  também  se  torna  mais  interessante,  e  vocês  verão  que  alguns  fenômenos 
associados  com a  mecânica  de  objetos  mais  complicados  que  uma  partícula  são  bastante 
surpreendentes. Os movimentos desses corpos continuam governados e descritos pelas mesmas 
leis de Newton, mas as vezes é difícil acreditar que apenas  “F = ma” está em jogo. O objeto 
“complicado” mais simples de ser analisado é o chamado corpo rígido, um objeto sólido que 
roda enquanto se move. Sua forma nunca muda. Porém, mesmo um objeto tão simples como 
um corpo rígido pode ter um movimento muito complexo. Mas isso é coisa para os próximos 
semestres!

A disciplina Fundamentos da Mecânica tem um papel importante para os alunos ingressantes, 
que vai além de ensinar o conteúdo previsto na ementa. É o momento de se adaptar às novas  
exigências e a um novo ritmo de estudo. É também o momento de preencher eventuais lacunas 
deixadas pelo ensino médio.

Ao  contrário  do  que  se  costuma  imaginar,  a  mecânica  clássica  não  é  nada  intuitiva,  e 
Fundamentos de Mecânica não é uma disciplina de revisão. Por isso, a dedicação constante 
é muito importante, com a leitura dos textos sugeridos, a solução dos exercícios propostos e o 
uso dos plantões de dúvidas para que estas sejam esclarecidas sempre que surgirem. Teremos o 
maior prazer em orientar todos os alunos com dificuldades, para que, com nosso apoio e, claro, 
com esforço extra da parte deles, possam se equiparar com os demais alunos. Para ajudar a  
revisar  alguns  conceitos  de  matemática  básica  e  conceitos  do  ensino  médio,  serão 
disponibilizados, no espaço virtual da disciplina, textos de revisão, com exercícios, além do 
apoio oferecido pelos monitores da disciplina, que poderão ser consultados nos horários de 
plantão. Esperamos, assim, oferecer aos alunos que encontrarem maior dificuldade para cursar 
as disciplinas do primeiro ano uma oportunidade de revisar ou complementar sua formação 
anterior.

O melhor ensino só pode acontecer quando existe uma interação forte entre o estudante e o 
professor, permitindo ao estudante discutir suas ideias, pensar sobre as coisas, e falar sobre 
elas.  É  quase  impossível  aprender  apenas  assistindo  aulas,  ou  mesmo  fazendo, 
mecanicamente, listas de problemas. Entender a física irá requer uma participação ativa de sua 
parte. Física não é uma estória, nem um conjunto de informações (leis ou fórmulas) a serem 
aprendidas e decoradas, mas uma ferramenta muito poderosa que lhe dará uma compreensão 
muito mais profunda do Universo do que a que você agora possui. Queremos que os conceitos 



sejam aprendidos de forma tão profunda que possam ser usados criativamente para desvendar 
novos aspectos da natureza. Um bom professor deve estar preparado para aprender sempre, 
além de ser capaz de julgar criticamente a exatidão e a relevância da quantidade enorme de 
informações disponíveis nos dias de hoje, principalmente na internet. E para isso é fundamental 
uma sólida base.

A estrutura do curso foi pensada em função desse objetivo. Com aulas expositivas – em que a 
teoria será apresentada e exemplificada – e aulas de estudo dirigido, em que as dúvidas e ideias 
poderão  ser  melhor  discutidas.  Além  dos  livros-texto,  e  de  outros  textos  sugeridos  como 
material de apoio, as listas de exercícios, os trabalhos em grupo, provinhas e provas foram 
pensados de modo a favorecer e estimular uma dedicação constante ao curso.

Livro-texto e outros recursos

Vários livros podem ser utilizados. O livro-texto Curso de Física Básica, vol. 1 – Mecânica, de 
H. Moysés Nussenzveig, Editora Edgard Blücher, 4a edição, é um ótimo livro. Esse e os demais 
volumes do Curso de Física Básica possuem uma excelente apresentação dos fundamentos da 
física, tratando-os num nível muito bom, e com uma introdução mais cuidadosa ao cálculo. 
Outros livros frequentemente usados nos cursos de física básica podem complementar o seu 
estudo. Os livros Física vol. 1, Resnick, Halliday e Krane, e Fundamentos de Física, vol. 1, de 
Halliday, Resnick e Walker, ambos da LTC Editora, além de apresentarem a teoria, têm uma 
enorme coleção de exercícios  e  questões,  que podem complementar  as  listas  de  exercícios 
fornecidas  durante  o curso.  O segundo é uma nova versão do primeiro,  ligeiramente  mais 
simplificada, voltada aos cursos de licenciatura.

A coleção The  Feynman  Lectures  on  Physics,  de  Feynman,  Leighton  e  Sands,  reúne  um 
conjunto de palestras ministradas pelo prof. Feynman no Instituto Tecnológico da Califórnia 
(Caltech), para alunos do primeiro (vol. 1) e segundo ano (vol. 2). Embora esse texto não siga a 
ordem do nosso curso, e portanto não deva ser usado como livro-texto (o que não pretende ser), 
é uma leitura estimulante, que completa diversos aspectos do curso, relacionando muitos dos 
assuntos estudados com tópicos de física moderna como a teoria da relatividade e a mecânica 
quântica. Recomendamos a leitura, mesmo de capítulos que tratam de temas não abordados por 
nós, especialmente àqueles alunos que estiverem seguindo nosso curso com mais facilidade

Uma ferramenta essencial para o curso é o ambiente virtual  Stoa  da disciplina, acessível em 
http://  disciplinas  .stoa.usp.br  . Crie sua conta o quanto antes!

http://moodle.stoa.usp.br/


Professores, monitores, estagiários, aulas de exercícios e plantões de 
dúvidas

A disciplina contará com a colaboração de 4 estagiários PAE (alunos de pós-graduação em 
treinamento para professor), além de dois monitores (alunos de graduação). 

Professores
• Diurno: prof. André Vieira (apvieira@if.usp.br; telefone 3091 6538; sala 334, Ala I)
• Noturno: prof a.Carmen Prado (prado@if.usp.br; telefone 3091 6799; sala 314, Ala I)

Estagiários PAE
• Bárbara Bianca Gerbelli (ba  rbarabgerbel  l  i  @gmail.com  )
• Pedro Leonidas Oseliero Filho (pedroleonidasoseliero@hotmail.com)
• Maycon Araújo (mayconsa@gmail.com)
• Eraldo de Sales (eraldo.sales@usp.br)

Monitor  es  
• Antonio Adolpho Rugain de Barros (antonio.rugain  @usp.br  )
• Fabio Camilo de Souza (fabio_camilo_souza@hotmail.com)

Além das  aulas  expositivas,  haverá aulas de exercícios  opcionais,  em que serão discutidos 
detalhadamente alguns problemas das listas  de  exercícios  distribuídas regularmente.  Para o 
diurno, essas aulas ocorrerão na sala 206 da Ala Central, no início das tardes de segunda-feira. 
Para  o  noturno,  na  sala  202 da  Ala  II,  às  sextas-feiras,  das  21h  às  23h.  Os  alunos  que 
comparecerem a pelo menos 70% das aulas de exercícios terão direito a uma provinha bônus 
(veja abaixo).

Finalmente, haverá também plantões de dúvidas, em horários que serão divulgados na página 
da disciplina no Stoa.

Critérios de avaliação e frequência

• A primeira etapa da avaliação será feita através de 2 provas (P1, P2) e 5 provinhas (pi , i = 
1,...,5),  mais a provinha bônus para aqueles alunos assíduos nas aulas de exercícios. 
Cada provinha vale até 2,0 pontos.  A  média N dessa primeira  etapa é dada por    

N=
P1+P2+∑i

pi

3
,

em que o último termo no numerador indica a soma das notas das provinhas.  Cada 
provinha consistirá de um exercício similar aos realizados nos estudos dirigidos, nas 
listas de exercícios, ou apresentados em aula,  inclusive na própria aula da provinha, se 
for o caso. Sua duração será de 15 ou 20 minutos, sempre ao final da aula.  A nota da 
provinha bônus substitui a menor nota que o aluno obteve nas provinhas regulares.

• Se N for maior ou igual a 7,0, o(a) aluno(a) estará aprovado(a). 
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• Se N for menor que 7,0, o(a) aluno(a) deverá obrigatoriamente prestar uma prova final 
(PF),  com peso 2, e sua média NF dessa segunda etapa da avaliação será dada por      

N F=
N +2 PF

3
.

• Se NF for maior ou igual a 5,0, o(a) aluno(a) estará aprovado(a).
• Se NF for menor que 3,0, o(a) aluno(a) estará re  provado(a)  ;  se NF for maior ou igual a 

3,0, mas menor que 5,0, o(a) aluno(a) estará em recuperação (veja abaixo).
• Será verificada a presença  , através de listas, e a presença mínima exigida para aprovação 

é de 70% das aulas.
• Não haverá prova substitutiva  . A média das notas de diversos exercícios propostos ao 

longo do curso, para resolução online, poderá substituir a nota da pior provinha.

Datas e horários das provas e provinhas

Provinhas:
diurno noturno

• p1 20/03 21/03
• p2 10/04 11/04
• p3 13/05 09/05
• p4 27/05 23/05
• p5 12/06 13/06

Provas:
diurno noturno

• P1 29/04 29/04
• P2 17/06 17/06
• PF 24/06 24/06

Recuperação

Os alunos com média final entre 3,0 e 5,0, e que tenham tido a frequência mínima exigida no 
curso, poderão fazer uma prova de recuperação ainda em julho. A nota do curso  (NC)  será a 
média simples entre a nota final do curso regular (NF) e a nota da prova de recuperação (REC),

N C=
N F+ REC

2
.

Essa nota deverá ser maior ou igual a 5,0 para que o(a) aluno(a) seja aprovado(a).

Desejamos a todos um bom curso, e estamos à disposição para esclarecer dúvidas que surjam e 
orientar os estudos dos que necessitarem.

Carmen e André, fevereiro de 2013.
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