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DEPARTAMENTO: Tecnologia Industrial 

 

DISCIPLINA: FÍSICA GERAL II  SIGLA: 3FGE203 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 72h TEORIA: 72h PRÁTICA: 00h 

 

CURSO:  Engenharia de Produção - Habilitação Mecânica 

 

PRÉ-REQUISITOS:  1CALA03 

 

EMENTA:   Elasticidade e Equilíbrio. Oscilações. Estática dos fluidos. Dinâmica dos 

fluidos. Ondas. Temperatura. Calor e primeira lei da Termodinâmica. Teoria cinética 
dos gases. Entropia e segunda lei da Termodinâmica. 

 
 

P L A NO   D E   E N S I N O  -  Semestre 2019/1. 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Desenvolver nos acadêmicos a habilidade de 

reconhecer, realizar cálculos e desenvolver raciocínio dos fundamentos de física, suas 
propriedades e aplicações, bem como capacitar o aluno para reconhecer a Física e 
entender a sua importância histórica, tal como a sua relação com a evolução da 
humanidade. Compreender suas aplicações no desenvolvimento tecnológico com foco 
nas leis básicas da Termodinâmica, introduzindo os fenômenos ondulatórios e a 
mecânica dos fluidos, percebendo assim o conhecimento científico com um dos pilares 
no desenvolvimento cultural e tecnológico. Estruturar o conhecimento teórico como 
estímulo para que o aluno tenha maior facilidade no entendimento pático da física 
experimental. 
 

Objetivos Específicos: 
• Fazer com que o aluno possa conhecer os fundamentos e teorias físicas dos 
fenômenos que envolvem equilíbrio estático, dinâmica dos fluidos, dos gases e as leis 
termodinâmicas.  
• Familiarizar o aluno com os fundamentos e os contextualiza-los em situações 
problema.  
• Capacitar o aluno a realizar análise das grandezas físicas.  
• Desenvolver a criticidade sobre variáveis que influenciam em sistemas construtivos.  

 
Cronograma de Atividades 

C.H. CONTEÚDOS PROGRAMATICOS  AVALIAÇÃO  

4h 1. Introdução e Apresentação dos Alunos 
1.1. Apresentação da disciplina 
1.2. Metodologia de ensino utilizada  
1.3. Metodologia de Avaliação 

 
12h 2. Elasticidade e Equilíbrio.  

2.1 – Equilíbrio - As condições de Equilíbrio;  
2.2 - Centro de gravidade; Exemplos.  
2.3-Tensões (Tração, compressão, cisalhamento, 
hidrostática) 
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6h 4- Oscilações  
4.1 - Oscilações;  
4.2 - Mov. Harmônico Simples;  
4.3 - A lei de força para o movimento Harmônico;  
4.4 - Energia;  
4.5 - Oscilador;  
4.6 - Pêndulos;  
4.7 - Movimento ( H. Simples Angular; Amortecido); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação  
Individual 1 

+ENADE 
 

6h 5 - Ondas  
5.1 - Ondas mecânicas; eletromagnética;  
5.1.1 - Tipos de ondas; progressivas; velocidade;  
5.2 - Ondas Sonoras;  
5.2.1 - Velocidade; interferência;  
5.2.2 -Efeito Doppler; 

6h 6- Estática dos fluidos  
6.1 - Fluidos e Sólidos;  
6.2 - Pressão e densidade;  
6.3 - Variação de pressão num fluido em repouso;  
6.4 -Princípios (Pascal e Arquimedes); 
6.5 - Medida da pressão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação 
Individual 2  

+ ENADE  

8h 7-Dinâmica dos fluidos.  
7.1- Conceitos (escoamento e fluídos);  
7.1.1 - Linhas de corrente e equação da continuidade;  
7.2 - Equação de Bernoulli - Aplicação da equação 

6h 8- Teoria cinética dos gases  
8.1 - Propriedades; Modelo  
8.2 - Energia interna;  
8.3 - Forças intermoleculares 

6h 9- Temperatura.  
9.1- Temp. e equilíbrio térmico;  
9.2 - Medição;  
9.3 - Dilatação térmica 

10h 10 - Calor e primeira lei da Termodinâmica  
10.1 - Calor;  
10.2 - Capacidade calorífica e especifica ( Sólidos; 
Gás);  
10.3 - A primeira lei da termodinâmica; aplicações 

8h 11 - Entropia e segunda lei da Termodinâmica  
11.1 - Processo Reversíveis e Irreversível;  
11.2 - As máquinas térmicas;  
11.3 - Refrigerador;  
11.4 - Ciclo de Carnot;  
11.5 - Escala Termodinâmica de temperatura;  
11.6 - Entropia ;  
11.7 - Processo Reversíveis e Irreversíveis 

72h CH Total Teórico  
 

Metodologia Proposta:  
O conteúdo programático será desenvolvido através de: - Aulas expositivas e 
dialogadas, onde o professor se utilizará de quadro, giz e slides; - Resolução de 
exercícios como atividade em sala e/ou extraclasse (listas de exercícios); - O professor 
estará disponível para atendimento pedagógico na sala dos professores, 
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 preferencialmente nas quartas e sextas-feiras, a partir das 18:00 horas, sob 
agendamento de horários por email disponibilizado no Moodle. 
O uso do celular, tablet ou qualquer equipamento eletrônico na sala de aula será 
autorizada somente no caso de apoio didático, sob consulta ao professor. 
Há o acompanhamento de um monitor, o qual deverá ser consultado sobre seus 
horários de atendimento da disciplina. 
As provas serão individuais e será permitida a utilização de caneta, lápis, borracha, 
régua, papel milimetrado e uma folha em formato A4 de formulários (não pode haver 
exercícios resolvidos na folha, somente fórmulas e explicativos). 
Sugere-se ao aluno que dedique pelo menos 2 horas semanais extra classe para 
desenvolvimento de exercícios e estudos relacionados aos temas trabalhados em sala 
de aula. 
 

Avaliação do Aluno: A qualidade do desempenho do aluno será avaliada com base 

no desenvolvimento das seguintes atividades e com os seguintes critérios: P1- 
Avaliação individual (peso 1) P2- Avaliação individual (peso 1)  Média=(P1+P2)/2 
Será permitido que o aluno que se interesse faça uma apresentação de algum 
experimento, conjunto com cálculos, relacionados com o conteúdo aplicado, podendo 
este valorar até 1 (um) ponto a mais na prova subsequente, sob agendamento com o 
professor.  
A apresentação ao professor das listas de exercícios, bem como a participação nas 
aulas em exercícios no quadro, serão valorizados de forma que o aluno tenha 
adicionado a nota final até 1 (um) ponto. Também será valorizada a proatividade do 
aluno em buscar informações referentes ao tema a ser abordado na aula subsequente, 
devendo o aluno se pronunciar no início da aula para relatar seu estudo. 
Não serão toleradas faltas e segunda chamada deve seguir resolução da UDESC. 

 
Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 

A Resolução nº 039/2015-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada. Segundo esta normativa, O 
acadêmico regularmente matriculado que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelo professor, poderá 
solicitar segunda chamada desta avaliação através de requerimento por ele assinado, ou por seu representante legal, entregue na 

Secretaria de Ensino de Graduação e/ou Secretaria do Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
realização da avaliação, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados e que se enquadrem em um das seguintes situações: I - 
problema de saúde do aluno ou parente de 1º grau, devidamente comprovado, que justifique a ausência; II - ter sido vítima de ação 
involuntária provocada por terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência ou documento equivalente; III - manobras ou exercícios 
militares comprovados por documento da respectiva unidade militar; IV - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes 
em linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após o óbito; V - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em 
entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade competente; VI - impedimentos gerados por atividades 
previstas e autorizadas pela Chefia de Departamento do respectivo curso ou instância hierárquica superior, comprovada através de 
declaração ou documento equivalente; VII - direitos outorgados por lei; VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio 
curso, comprovada por declaração da chefia de departamento; IX – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o 
Município, o Estado ou o País; X – convocação pelo chefe imediato, no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente 
assinado e carimbado, contendo CNPJ da empresa ou equivalente, acompanhado de documento anexo que comprove o vínculo 
empregatício, como cópia da carteira de trabalho ou do contrato ou de documento equivalente. Importante: O requerimento deverá 
explicitar a razão que impediu o acadêmico de realizar a avaliação. 
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