
 

EVENTO: 
CURSO DE FÍSICA PARA ENGENHARIA – MECÂNICA CLÁSSICA (TURMA B) 

CARGA HORÁRIA: 
16 h  

PERÍODO: 
Aos Sábados de 08:00 às 11:40 no período de 18/04 a 09/05/2015 

OBJETIVOS: 
Estudar, compreender e aplicar os principais conceitos da Mecânica Clássica. 

PÚBLICO-ALVO: 
Estudantes de Engenharia 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
Cinemática Vetorial: Estudar movimentos dos corpos materiais em uma, duas e três dimensões.  
 
Leis de Newton: Estudar e compreender as leis fundamentais da mecânica newtoniana. 
  
Trabalho Energia: Estudar e compreender os conceitos de: trabalho, energia mecânica e potência. 
Estudar as leis de conservação de energia mecânica 
 
Momento Linear e Impulso: Entender os conceitos de momento linear e impulso aplicando à resolução 
de problemas de colisão entre corpos 

PROFESSOR(ES): 
 
Prof. MSc. Marcelo Gonçalves Martins 
Possui graduação em Licenciatura plena em Física pela Universidade Federal do Pará (2006), 
Especialização em Física Contemporânea (2012) e mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade 
Federal do Pará (2008). Atualmente é professor do Instituto de Estudos Superiores da Amazônia e da Rede 
Pública Estadual de Ensino. Tem experiência na área de Solidificação Unidirecional de Ligas metálicas, em 
Energias renováveis e em Educação, com ênfase em Ensino de Ciências e Matemática. 
 

Prof. Dr. Ronaldo Oliveira dos Santos 
Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Pará (1998), mestrado em 
Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Pará (2000) e Doutorado em Engenharia Elétrica pela 
Universidade Federal do Pará (2004). Atualmente é Coordenador e professor titular do Curso de 
Engenharia de Telecomunicações do Instituto de Estudos Superiores da Amazônia. Tem experiência na 
área de Engenharia Elétrica, com ênfase em: Antenas e propagação; Projetos de Rádio Enlace; Métodos 
Numéricos; Projetos de Sistemas em Telecomunicações; Aterramento Elétrico. É membro da Comissão 
Assessora de Área da área de Controle e Automação, de acordo com a Portaria INEP no. 12, de 10 de 
Janeiro de 2014. 



INSCRIÇÕES: 
A Inscrição Inclui: pasta com material didático.  
Os interessados em participar do curso deverão efetuar sua inscrição diretamente através do site do 
CETE, www.cete.pro.br. As inscrições serão recebidas até o dia 20 de Março de 2015 de acordo com as 
vagas disponíveis. 

VALORES: 
R$ 160,00 por aluno. (Equivale a R$10,00 a hora !!!) 

FORMAS DE PAGAMENTO: 
À vista: desconto de 4,78% (débito online ou boleto bancário) 
Parcelado sem acréscimo: até 03 vezes no cartão 
Parcelados com acréscimo: de 04 a 18 vezes no cartão 
Obs.: Sua inscrição será efetivada após confirmação do pagamento. 

VAGAS: 
Limitadas, respeitando-se rigorosamente a data e a hora de chegada de cada inscrição.   

LOCAL: 
Travessa Dom Romualdo de Seixas, 1698, Sala 1302, Ed. Zion Business, Umarizal, Belém-Pará. 

CANCELAMENTO:  
As inscrições só poderão ser canceladas até, no máximo, 05 (cinco) dias úteis antes do início do curso com 
ressarcimento do valor da inscrição. Não haverá devolução de valores pagos para inscrições não 
canceladas no prazo estipulado. Poderá haver substituição por outro participante, quando se tratar de 
colaborador da mesma empresa ou grupo, desde que comunicado com devida antecedência por fax ou e-
mail.  O CETE se reserva o direito de cancelar o evento se não obtiver o número mínimo de inscritos. 

CERTIFICADO: 
Será fornecido certificado aos participantes com frequência integral. 

TRANSPORTE, ESTADIA E ALMOÇO: 
Serão de inteira responsabilidade do participante. 

CONTATO: 
Email: contato@cete.pro.br 

 

 

(91) 98277 9529  (WhatsApp) 

(91) 3349 1900 


