
 
  

 

PLANO DE ENSINO 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Engenharia Industrial da Madeira 
Disciplina:   Física Geral e Experimental III                                                 Semestre : 3º semestre 
Professor: João Alberto Valcanover 

CARGA HORÁRIA 
Horas semanais: 02 
Horas semestrais: 36 
 

EMENTA 
        Gravitação universal; Oscilações; Movimento ondulatório. 

OBJETIVOS 
1. Ensinar a raciocinar através de situações que envolvem desafios, partindo dos princípios básicos até 
chegar a uma solução.  
2. Orientar o aluno para resolução de problemas que surgirão no seu cotidiano, associados a engenharia 
que se manifesta nos mais diversos eventos do nosso dia-a-dia. 

CONTEÚDOS 
Gravitação Universal:  

• a lei de gravitação de Newton;  

• gravitação e o principio da superposição; 

• gravitação próximo à superfície da terra; 

• gravitação no interior da terra; 

• energia potencial gravitacional; 

• energia potencial e força; 

• e velocidade de escape; 

• as Leis de Kepler; 
 
Oscilações:  

• movimento harmônico simples (MHS); 

• velocidade e aceleração do MHS; 

• a Lei de Força para MHS;  

• energia de um oscilador harmônico; 

• pêndulo simples e físico; 

• MHS  amortecido;  

• oscilações forçadas e ressonância. 
 
Movimento ondulatório:  

• ondas e partículas; 

• tipos de ondas;  

• pulsos ondulatórios;  

• ondas transversais e longitudinais; 

• velocidade das ondas;  

• equação da onda; 

• ondas harmônicas numa corda;  

• energia e potência de uma onda progressiva; 

• intensidade e nível sonoro;  

• reflexão, refração e difração de ondas; 
 
Ondas estacionárias:  

• o princípio da superposição para ondas;  

• interferência de ondas;  



 
  
• ondas estacionárias;  

• batimentos;  

• efeito Doppler. 
 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
Aulas expositivas dialogadas, dando ênfase a situações simples encontradas no cotidiano, focalizando a 
conceituação, a discussão e a aplicação dos principais resultados; 
Resolução de exercícios, em grupos de estudos. 

AVALIAÇÃO 
• Provas 

• Listas de exercícios 
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