
Guia do Estudante: turmas unificadas
Física I/Física I-A

Neste guia do estudante, as informações mais relevantes sobre a disciplina unificada de
Física I são apresentadas. Abaixo, o estudante pode encontrar detalhes sobre os critérios de
avaliação, monitoria e bibliografia.

Observações Importantes:

→ Todos alunos podem e devem se inscrever no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
independentemente da situação no SIGA (mesmo que não estejam inscritos oficialmente). O
endereço para acesso ao AVA é: http://ambientevirtual.nce.ufrj.br.
→ Questões sobre o número de vagas ou de turmas ou inscrição em turmas de outra habilitação
devem ser discutidas com o coordenador do curso ou diretor adjunto de graduação da unidade
correspondente do aluno envolvido.
→ Requerimento de abono de faltas na disciplina devem ser feitos na própria unidade de origem
do aluno e solicitadas por intermédio da coordenação do curso de graduação da sua unidade e
só serão aceitos até a data da P3. Após a realização da P3, pedidos de abono de falta devem
ser feitos via processo, iniciado na secretaria acadêmica e julgada pela Comissão de Orientação
e Acompanhamento Acadêmico (COAA) da unidade do aluno.
→ Os canais oficiais de comunicação da disciplina de Física 1 são através do site da disciplina
(http://www.if.ufrj.br/~ribamar) e/ou na página da disciplina no AVA. Apenas nestes lugares as
informações são oficiais (datas de provas, matérias de provas, avisos em geral, etc).
→ Alunos com inscrição irregular devem providenciar a regularização da mesma; enquanto tal
não ocorrer, suas notas não podem ser divulgadas.

Critérios de Avaliação

A disciplina de Física I unifica as turmas de 4h (FIT112) e as turmas de 6h (FIT111).
Existem 2 critérios de Avaliação independentes: a avaliação por nota e a avaliação por
presença, explicadas abaixo:

 ✓ Avaliação por Nota
Todos os alunos inscritos em Física I, irão realizar três (03) avaliação ao decorrer do

semestre. A nota (Nprovas ) de cada aluno será computada pela seguinte expressão:

Onde P1, P2 e P3 são as provas unificadas da disciplina de Física I. As datas das provas já se
encontram disponíveis no site da disciplina na aba Cronograma.

 ✓ Testes no AVA
Para todas as turmas, testes serão aplicados no AVA e poderão somar pontos extra (PE)

na média final. Teremos 3 testes no AVA de acordo com o cronograma da disciplina,
acompanhando o andamento das aulas. Cada teste realizado no AVA, será constituído de 4
questões objetivas, sorteadas a partir de um banco de questões, podendo corresponder a 0,1
ponto extra a ser somado conforme o critério apresentado acima. O aluno terá o 0,1 ponto extra
correspondente a cada teste somado na nota apenas nos casos de acertar 3 ou 4 questões do
teste correspondente. Portanto, o aluno poderá obter até 0,3 pontos de PE. 

http://ambientevirtual.nce.ufrj.br/


Turmas de 4h (FIT112)
Para os alunos inscritos nas turmas de 4h, a média final será computada da seguinte forma:

que consiste da soma dos pontos extras obtidos (PE) com a nota obtida após a realização das 3
provas ( N provas ).

Turmas de 6h (FIT111)
A nota final para as turmas de 6h é feita a partir da composição de duas notas: 10% da nota final
será computada pelas atividades que o aluno realiza nas atividades de apoio. Os outros 90% da
nota final serão computados pela média obtida nas provas P1, P2 e P3. Assim, a nota final dos
alunos inscritos nestas turmas:

onde Napoio é a nota devido as avaliações realizadas pelo apoio pedagógico. Para maiores
informações consultar a página do apoio e/ou com os monitores e professores do apoio
pedagógico.

Observações:
 Caso o aluno ✓ falte a 2 ou mais das provas P1, P2 e P3 ou a uma das provas P1, P2 e

P3 e não faça a Segunda Chamada ele terá média final MF = 0,0.
 A SEGUNDA CHAMADA (SC) pode ser feita somente por aqueles que tenham faltado✓ 

apenas uma prova, e que tenham apresentado justificativa para a ausência. A média
final do aluno, para alunos que façam a SC, será obtida da mesma maneira que a
calculada com as provas P1, P2 e P3, com a SC substituindo o valor de P1 (P2, ou P3)
caso o aluno tenha faltado a P1 (P2 ou P3).

Arredondamento

As médias finais serão expressas em inteiros e décimos, arredondando-se os
centésimos (Exemplos: 4,94 arredonda-se para 4,9 e 4,95 arredonda-se para 5,0).

Presença

Por uniformização e instância da Escola Politécnica, Escola de Química e Centro de
Ciências Matemáticas e da Natureza, a presença será cobrada, obrigatoriamente, para todas as
turmas presenciais, por intermédio de lista de assinaturas ou chamadas. Cada aluno deverá
assistir as aulas na turma em que estiver oficialmente inscrito e só será permitida a falta de no
máximo 25% do total de horas da disciplina. No caso das turmas de 4 horas é necessário ter
até 7 faltas para ter frequência suficiente (ou seja, com 8 faltas o aluno está reprovado). No caso
das turmas de 6 horas é necessário ter até 11 faltas para ter frequência suficiente. Caso o aluno
ultrapasse o máximo de faltas, ele será reprovado por falta independentemente de sua média.
Observações:
1) Caso ocorra transferência de turma, é responsabilidade do próprio aluno comprovar sua
presença na turma anterior para o professor de sua nova turma.
2) Está sujeito às punições legais contra falsidade ideológica quem, porventura, tentar adulterar
assinatura ou preencher a presença por outrem.
3) Esse critério não será aplicado para as turmas semipresenciais, nas quais a cobrança de
presença por chamada ou lista de assinaturas será substituída por atividades obrigatórias a
serem realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UFRJ, construído na



plataforma Moodle. Serão 8 atividades ao longo do semestre, seguindo o cronograma dadisciplina, 
uma após cada capítulo. Para obter presença em uma atividade é preciso que o aluno
acerte pelo menos uma das questões da Atividade. Caso o aluno erre todas as questões, terá
um aviso de que errou todas e terá uma segunda (e última) oportunidade de fazer a atividade
novamente. Nas turmas semipresenciais o critério de ter presença em pelo menos 75% das (8)
atividades também se aplica! Ou seja, se o aluno inscrito em uma turma semipresencial deixar
de fazer três (03) ou mais atividades obrigatórias ele será reprovado por falta
independentemente de sua média.

Situação final
Caso o aluno tenha MF ≥ 5,0 e até 25% de faltas estará APROVADO
Caso o aluno tenha MF ≥ 5,0 e mais de 25% de faltas estará REPROVADO POR FALTAS
Caso o aluno tenha MF < 5,0 e até 25% de faltas estará REPROVADO POR MÉDIA
Caso o aluno tenha MF < 5,0 e mais de 25% de faltas estará REPROVADO POR FALTAS e
MÉDIA

Provas unificadas
Todas as turmas do curso diurno farão as provas unificadas. As provas P1, P2 e P3 se
iniciam às 17:15 e duram 2 horas. A prova de SC será realizada no dia e horário divulgados na
página http://www.if.ufrj.br/~ribamar.
Não será permitido o uso de calculadoras, celulares e similares, que deverão ser
guardados nas mochilas. As mochilas deverão ser guardadas junto ao quadro em local afastado
do aluno. Não será permitido se ausentar da sala durante a realização da prova.

Conteúdo das avaliações
P1 - Cinemática, Leis de Newton
P2 - Cinemática, Leis de Newton, Trabalho e energia mecânica, Sistema de partículas e Colisões
P3 e SC - Toda matéria

Conteúdo dos testes no AVA
TA1 – Cinemática
TA2 – Leis de Newton, Trabalho e Energia
TA3 – Rotações e Momento angular

Solicitação de Vista de Prova
De acordo com a resolução vigente 4/96 do Conselho de Ensino de Graduação da UFRJ
(CEG), os alunos têm direito à vista de prova que deve ser solicitada em até 2 dias úteis após
a divulgação das notas da prova. Sendo assim, haverá um formulário disponível na página
para ser entregue na Secretaria de Graduação do IF dentro desse prazo para solicitar a vista de
cada prova. Haverá também a possibilidade de solicitar a vista na página da disciplina no
AVA. Não serão aceitos pedidos de vista após o prazo estipulado.

Solicitação de Segunda Chamada
Será oferecida uma prova de Segunda Chamada (SC) apenas para os alunos que
tenham faltado apenas uma das provas P1, P2 e P3 e que apresentem justificativa
médica para a ausência até a véspera da data da realização da SC.

Ambiente Virtual de Aprendizagem
A sala da disciplina no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) possui algumasinformações 
importantes também disponíveis no site, além de material complementar (vídeos,
applets, lista de exercícios). Além disso, testes no AVA serão realizados durante o semestre.
Caso ainda não tenha acesso ao AVA, as informações sobre como acessar pela primeira vez



estão na página http://ambientevirtual.nce.ufrj.br :
1) O aluno deve clicar em esqueci nome de usuário ou senha.
2) Deve colocar o login (que deve ser o CPF) utilizado para acessar o SIGA ou o e-mail
cadastrado no SIGA.
3) Com isso o aluno deve receber um email (o mesmo cadastrado no SIGA) com uma senha
provisória de acesso.
4) Caso não receba esse e-mail, deve enviar um email para o suporte do AVA relatando o
problema.
5) Depois de acessar a plataforma moodle o aluno deve procurar a disciplina de Física I
(Cursos>>Graduação >> 2019/2 >> Física I-A e Física I 2019/2) e se inscrever com a
chave de inscrição Newton

Atenção: Verifique que está recebendo e-mails no endereço cadastrado no AVA. Enviaremos as
informações por meio desse e-mail (lembretes sobre testes, informações sobre vistas e
realização das provas). Uma alternativa a isso é consultar regularmente a página da disciplina e
acompanhar o cronograma oficial.

Atenção II: Existem 2 tipos diferentes de atividades realizadas no AVA. Não as
confunda!!
1) Há os testes no AVA (TA) que devem ser feitos pelos alunos de todas as turmas, já explicados.
2) Atividades obrigatórias para as turmas semipresenciais. Essas atividades só têm efeito
para alunos inscritos em uma das 4 turmas semipresenciais. Serão 8 atividades ao longo do
semestre, seguindo o cronograma de aulas (uma após cada Capítulo).

Aplicativo para o AVA
Há um aplicativo para smartphones através do qual é possível se conectar ao AVA. Chama-se:
Moodle Mobile e é necessário colocar nele o endereço do AVA (http://ambientevirtual.nce.ufrj.br)
e os dados de acesso.
Cronograma
O cronograma se encontra na página do curso http://www.if.ufrj.br/~ribamar
Monitoria
Monitores estarão disponíveis para tirar dúvidas sobre conceitos e exercícios nos horários
determinados link http://www.if.ufrj.br/~ribamar/Monitoria.pdf.
Também estará disponível na plataforma virtual AVA um fórum de dúvidas que serão respondidas
por um dos monitores da disciplina.
Bibliografia
O trabalho feito em sala de aula precisa ser complementado com leitura do livro e resolução de
problemas. O livro sugerido é o Física I - Mecânica, Sears & Zemansky / Young & Freedman
- 12a. Edição, Pearson
Como livro complementar, sugerimos o Curso de Física Básica 1 - Mecânica, H. Moysés
Nussenzveig - Ed. Edgard Blücher LTDA.

Guia de estudo
Elaboramos guia de estudo no link http://www.if.ufrj.br/~ribamar/GuiadeEstudo.pdf.


