
Física Experimental II (2023-1)

Atividades/Aulas:
Aula da primeira semana: Conceitos básicos de tratamento de dados
Experimento 1: Empuxo e Densidade
Experimento 2: Pêndulo Simples
Experimento 3: Oscilador Harmônico Simples
Experimento 4: Oscilador Harmônico Amortecido
Experimento 5: Corda Vibrante

Formato do curso:
A primeira atividade consiste numa revisão sobre conceitos básicos de tratamento de

dados,  acompanhada  de  uma  lista  de  exercícios  de  revisão  (com gabarito).  Ainda  na  1a

semana faremos  primeira atividade experimental, onde realizaremos medidas da prática do
Empuxo e densidade.

O restante do curso é composto por mais 4 experimentos. Para cada experimento há
um capítulo no livro de roteiros de Fisexp2 e durante início de cada aula haverá uma breve
explicação sobre o experimento e a realização do experimento. Espera-se que na primeira
aula de cada experimento, os alunos tenham feito a leitura do roteiro antes do horário da aula.

Na última aula de cada experimento, os alunos devem trazer o relatório para tirar as
últimas dúvidas visando a entrega do mesmo e que deve ser feita até o final  desta aula.
Assim, é esperado que os alunos tenham preparado a maior parte do relatório em casa durante
a semana que antecede a segunda aula. Para ajudar a tirar dúvidas ou refazer os experimentos,
teremos monitorias. 

A presença nas aulas será obrigatória e é requisito para o aluno receber a nota de
relatório.

Maiores detalhes podem ser obtidos no Livro de Roteiros de Fisexp2.

Em cada sala de aula só serão permitidos no máximo 16 alunos, com prioridade para
aqueles que estiverem oficialmente na lista de presença emitida pelo SIGA. Alunos que não
constam da lista de presença só poderão ter acesso à sala de aula, caso apresentem CRID com
solicitação e confirmação de inscrição na respectiva turma,  ou caso haja disponibilidade,
conforme avaliação do professor da turma.

 Alunos em situação irregular na lista de presença emitida pelo SIGA, não terão notas
de relatórios e provas divulgadas até a efetiva regularização e confirmação pelo SIGA.

Avaliações:
 Durante o curso serão feitas duas avaliações presenciais individuais(P1, P2) e para

cada experimento, haverá a avaliação de um relatório que deverá ser entregue no ao final da
última aula de cada experimento. Os relatórios poderão ser feitos em grupos de até 3 alunos
presentes em aula.



 Não há realização de prova final e para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá ter
nota final NF  ≥ 5,0 e ter frequência, em aulas, mínima de 75%. A nota final  é calculada
através da seguinte equação:

As avaliações presenciais terão duração de 1h 45min. Nelas, o aluno deverá realizar
um experimento, cujo tema será sorteado antes do início da prova. Para realização da prova, o
aluno  deverá  trazer  régua,  calculadora,  caneta,  lápis,  borracha  e  papel  milimetrado.  A
segunda-chamada de P1 ou P2 é destinada aos alunos que perderam somente uma das provas.
Para ter direito à realização da 2a chamada, o aluno deverá, em um prazo de 48h após a
respectiva prova, enviar para o email amgomes@if.ufrj.br, a solicitação. A solicitação deverá
conter  os  motivos  e  comprovantes  para  o  não  comparecimento  à  prova,  tais  como:
alistamento militar; declaração de atividade laboral no dia/hora da prova, atestado médico. A
prova de segunda-chamada será realizada após a P2, com data e horário comunicados via
mensagem para o email  usado para  o aluno no momento da solicitação,  assim como no
cronograma  e  página  internet  da  disciplina.  É  responsabilidade  do  aluno  acompanhar  e
certificar-se que as mensagens do email amgomes@if.ufrj.br não sejam bloqueadas.


