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Conteúdo 

 

 
Vetores; Cinemática e Dinâmica da Partícula; Dinâmica da Translação; 
Dinâmica da Rotação; Conservação da Energia e dos Momentos Linear e 
Angular; Equilíbrio; Gravitação. 

. 

Metodologia 

 

A disciplina será desenvolvida por meio de atividades de forma síncrona e 
assíncrona, cuja proporcionalidade será de 60% e 40% respectivamente.  
 
Para tal, faremos uso das ferramentas, aplicativos e softwares (SIGAA, 
Google Meet, email) e dispositivos eletrônicos como computadores, mesa 
digitalizadora, smartphones e tablets com conexão à internet. 
 
Serão realizados encontros virtuais conforme grade de horários (através 
do Google Meet).  
 
Os encontros serão gravados e ficarão à disposição no SIGAA, adicionados 
de lista de exercícios.  
 
Os discentes podem submeter suas dúvidas via email ou SIGAA, a qualquer 
momento. 

 

Procedimentos de 
avaliação da 

aprendizagem 

 
Teremos 3 avaliações (3 avaliações e 1 reposição) que serão 

realizadas conforme o cronograma descrito. A avaliação será 

disponibilizada no SIGAA aos alunos 15 minutos antes da data e 



horário programados sendo que deverá ser enviado o gabarito 

via próprio SIGAA no prazo máximo de 150 minutos. 

A entrega de atividades extras será de caráter opcional por 

parte dos estudantes com possibilidade de nota a ser somada a 

avaliação de cada unidade. 

   

   
Cronograma e critérios para a 

realização das atividades e 
validação da assiduidade dos 

discentes 

 

24/08 - 31/08 – Revisão Grandezas Físicas e vetoriais, 

cinemática de uma partícula 

02/09 - 14/09 – Leis de Newton e aplicações. 

16/09 – 18/09 – Exercícios de Fixação  

21/09 – Avaliação Unidade I 

23/09 - 09/10 – Trabalho, energia e conservação da energia 

09/10 - 19/10 – Colisões e Conservação do Momento Linear  

21/10 – 23/10 – Exercícios de Fixação 

26/10 – Avaliação Unidade II 

30/10 - 16/11 – Rotação e Conservação do Momento Angular 

16/11-30/11 – Equilíbrio de Corpos e Gravitação 

02/12 – 04/12 – Exercícios de Fixação 

07/12 - Avaliação Unidade III 

11/12 – Reposição  

. 

Detalhamento dos recursos 
didáticos a serem utilizados 

 

 
Material didático preparado pelo Professor 

(Apostila e slides); 

Listas de Exercícios; 

Reuniões pelo Google Meet. 

Vídeos produzidos com solução de exercícios. 
 

. 

Datas e horários das atividades 
síncronas 

 

 
Aulas expositivas virtuais via Google Meet – 
conforme grade de horários 

 

. 
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Informações 
adicionais: 

 

A participação no componente curricular de forma síncrona e 
assíncrona exige que o aluno tenha acesso a dispositivos 
eletrônicos como computador, smartphone ou tablet, e com uma 
boa conexão de internet que permita acompanhar os vídeos, assim 
como realizar downloads do material a ser disponibilizado. 
 
As avaliações serão elaboradasfazendo uso do programa 
Multiprovas/UFRN para a confecção das mesmas. 

 

 


