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F 229 – Física Experimental II – 1º semestre de 2015 

 

ORGANIZAÇÃO DA DISCIPLINA 

Durante a disciplina serão realiza dos 5 experimentos: 

1. Pêndulos físicos; 

2. Cordas vibrantes e ondas estacionárias; 

3. Máquina de Atwood; 

4. Viscosidade: Lei de Stokes; 

5. Calorimetria. 

Para cada experimento, são reservadas duas (exp. 2, 3 e 4) ou três (exp. 1 e 5) aulas, uma ou duas, 

dependendo do experimento, para realização do experimento e coleta de dados e outra para interpretação 

dos resultados e confecção do relatório. Na aula para coleta, os alunos deverão anotar as medidas em folha 

e uma cópia dos dados deverá ser entregue para o professor ao final da aula. Na aula seguinte, os alunos 

interpretarão os dados e redigirão um relatório em grupo, guiados por questões entregues nessa aula. O 

relatório deverá ser entregue impreterivelmente até o final desta aula. 

Durante a semana anterior a cada aula de coleta de dados, através da plataforma Moodle, os alunos 

deverão resolver, individualmente, um teste com questões sobre o experimento a ser realizado. O teste 

poderá ser resolvido a qualquer momento dentro do período estipulado, que terminará sempre 24 horas 

antes do início da aula. A nota do teste valerá 20% da nota do relatório do aluno. 

Durante a semana anterior à aula para tratamento de dados, o grupo deverá entregar uma tarefa, 

também através da plataforma Moodle, que pode ser a confecção de gráficos e tabelas e/ou cálculos de 

propagação de erros, de forma a agilizar o tratamento de dados e elaboração do relatório em aula. A tarefa 

poderá ser entregue a qualquer momento dentro do período estipulado, que terminará sempre 24 horas 

antes do início da aula. Se a tarefa não for entregue no prazo, os membros do grupo terão sua nota de 

relatório descontada em 30%.  

Os alunos poderão repor uma única aula em data pré-determinada, desde que a 
falta seja devidamente justificada. 

 

ACESSO À PLATAFORMA MOODLE 

O acesso à Plataforma Moodle é realizado com nome de usuário e senha da DAC. Para acessá-la, siga 
os passos abaixo: 
 
- Vá até a página de acesso do Moodle: 

 
https://www.ggte.unicamp.br/moodle/login/index.php 
 
Abaixo de "Acesso": 
 
Em "Nome de Usuário" coloque o número do seu RA (apenas o número). 
 

https://www.ggte.unicamp.br/moodle/login/index.php
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Em "Senha" coloque a senha que você usa normalmente para os serviços da DAC. 
 
Se for o primeiro acesso você precisará atualizar o seu cadastro com email e cidade. 
 
Se o link para F329 não aparecer, clique em "Minha página inicial" no bloco "Navegação" à esquerda. Aí deve 
aparecer o link para F229. 

 

Em caso de dúvida entre imediatamente em contato com monitores e professores da disciplina. 

  

TESTES E TAREFAS 

 O objetivo dos testes é fazer com que os alunos se preparem para a realização do experimento e 

coleta de dados. Serão feitas questões sobre os roteiros dos experimentos, sobre os manuais dos 

equipamentos de medida e também questões conceituais sobre assunto relacionado ao experimento e que 

exija pesquisa em outras fontes por parte dos alunos. 

 As tarefas objetivam preparar os alunos para o relatório que será elaborado em sala. Consistirão 

principalmente de confecção de gráficos e tabelas, mas serão acompanhadas de questões sobre a 

interpretação dos resultados para discussão dentro do grupo. Recomenda-se fortemente que haja troca de 

ideias e informações durante a semana. 

 

PROVAS 

Durante o semestre haverá duas provas e para os que necessitarem (ver critérios abaixo) um exame 

final. As provas e o exame poderão ser escritos e/ou experimentais, versando sobre os experimentos 

realizados, incluindo conceitos de laboratório (tratamento estatístico, erros, etc). 

Matéria das provas: 

 P1 – Experimentos 1 e 2. 

 P2 – Experimentos 3 a 5. 

 Exame – Todos os experimentos. 

ATENÇÃO: Cada aluno somente poderá fazer as provas e o exame no horário e local designados para a 

turma em que estiver matriculado. O aluno é o único e exclusivo responsável pelos compromissos 

assumidos para as datas e horários das provas e exame. 

 

AVALIAÇÃO 

Média de aproveitamento:        M = (R + P1 + P2) / 3  

 R é a média aritmética das notas dos relatórios. A nota de cada relatório será composta por 20% da nota 
do teste mais 80% da nota atribuída na correção do relatório. 
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 P1, P2: Prova escrita/experimental. 
 

Critérios de aprovação (Art.3, Del.154/93, Congregação do IFGW): 

M = [(R + P1 + P2) / 3]  7,0 Dispensado de exame [(E + M) / 2]   5,0 Aprovado 

M = [(R + P1 + P2) / 3] < 7,0 Precisa fazer exame [(E + M) / 2]  <  5,0 Reprovado 

(M = média de aproveitamento, E = Nota do exame) 

 Só vai para exame se tiver frequência  75%. Portanto falta não justificada a 3 experimentos já implica 
em reprovação por frequência. 

 E: Prova escrita/experimental versando sobre todos os experimentos realizados no curso. 
 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS 

Os relatórios deverão ser escritos de forma sucinta na seguinte estrutura: 

 Título 

 Nome completo e RA dos integrantes do grupo 

 Resumo  

 Objetivos 

 Metodologia, resultados e análise de dados 

 Discussão 

 Conclusão 
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