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Introdução ao Curso



Bem-Vindos!

• À Unicamp
• À vida universitária
• A uma relação professor-aluno 

entre adultos



Equipe
● curso coordenado:

○ 16 turmas (10 no diurno e 6 no noturno)
○ ~ 1200 alunos
○ 4 professores e 8 PED's (Programa de Estágio Docente)

● Professores: 
○ Anderson Fauth
○ Flávia Sobreira
○ José Brum
○ Pedro Cunha de Holanda (coordenador)

● PED's:
○ André Luís Morás Jr, Andres Alejandro Navarro Alsina, Felipe Luiz 

Alvares Vital, Giovani Grisotti Martins, Lucas Toffoli de Menezes, 
Nataly Zaribeth Herrera Reinoza, Paulo Henrique de Moura, Rogério 
Murilo Grossi



Programa
Introdução
1. Fundamentos
2. Movimento em 1D, velocidade e aceleração
3. Momento Linear
4. Energia
5. Princípio da Relatividade
6. Interações
7. Força
8. Trabalho
9. Movimento em um plano

10. Movimento Circular
11. Torque



Referências
• Notas de aula (disponível no site da disciplina)
• Principle & Practice of PHYSICS

Eric Mazur

• Mecânica para Universitários
 W. Bauer, G. Westfall, H. Dias

• Fundamentos da Física 
Halliday e Resnick

• Curso de Física Básica, 
H.M. Nussenzwieg

• Física
Alonso & Finn



Estrutura do Curso

Aulas Magna

Apresentação do conteúdo 
através de aulas expositivas 
(com algumas atividades em 
sala de aula). Uma lista de 
exercícios será disponibilizada 
abordando o conteúdo de cada 
aula.

Aulas Exploratórias

Aula onde dúvidas relacionadas 
aos exercícios da lista podem 
ser discutidas. Ao final da aula 
um exercício será sorteado e 
deverá ser entregue para ser 
corrigido. Uma nota de E a A 
será atribuída.

  E: não entregou ou não escreveu nada
  D: errou o conceito principal
  C: acertou o conceito principal mas não soube implementá-lo matematicamente
  B: acertou o conceito principal mas errou algo em sua implementação matemática
  A: exercício resolvido corretamente



Avaliações
Três Provas ao longo do semestre:

• 4 questões discursivas: para cada questão será atribuído uma 
nota de E a A. De modo geral cada questão abordará dois 
conceitos físicos, e corrigida segundo o seguinte critério:

• Será permitido o uso de: lápis, caneta, borracha.
• Não será permitido o uso de: calculadora, celular, qualquer coisa 
“smart” (smartwatch, smartphone, smartglass, …)

• Será obrigatória a apresentação de um documento com foto

  E: não escreveu nada
  D: apresentou erros conceituais nos dois conceitos abordados
  C: acertou apenas um dos conceitos abordados
  B: acertou os dois conceitos abordados, mas cometeu erros numéricos
  A: exercício resolvido corretamente



Datas das Avaliações



Critério de Avaliação

NF = (NA + Exame)/2Aprovado
Reprovado

Freq. 
≥75%

Sim

Não

 
 
 
Nota de aproveitamento, NA:
 
 
 
 
 
 

NA ≥ 7,0 NA < 7,0

NF ≥ 5,0

NF < 5,0

Média das atividades em sala: MAS
Notas das Provas: P1, P2, P3

  NA=0,25*(MAS+P1+P2+P3)   

Correspondência linear entre notas e números, de zero (E) a 10 (A)



Email Institucional
Todos os alunos regularmente matriculados em cursos da 
Unicamp têm direito a um e-mail oficial gerado pela Diretoria 
Acadêmica (DAC). Qualquer informação oficial será direcionada a 
este e-mail. Para maiores informações dirija-se a DAC ou acesse 
o site:
 
http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/webmail_alunos/

Faça o cadastramento de seu email de redirecionamento na DAC,  é 
simples e evita dores de cabeça futuras!

O CADASTRO NA DAC É OBRIGATÓRIO PARA O USO 
DO AMBIENTE ONLINE DO CURSO !!!



F-128 na Internet
http://www.ggte.unicamp.br/ea/



F-128 na Internet
http://www.ggte.unicamp.br/ea/

Login e senha da DAC!



Outras Informações

Atendimento Extra-Classe:

•   Monitorias:  PAD, PED e Professores

•   Atendimentos: Local de atendimento e nome dos monitores a ser 
divulgado posteriormente


