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.

Conteúdo

(Em caso de componente curricular  já cadastrado,  copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino >
Consulta > Componentes curriculares)

1. - Ondas - Ondas: conceitos gerais - Ondas Mecânicas - Velocidade de propagação de
uma onda - Ondas sonoras - Ondas Eletromagnéticas - Interferência, Difração e 
Ressonância de ondas - Efeito Doppler.

2. Introdução à Relatividade - Relatividade de Galileu-Newton - Os postulados da 
relatividade de Einstein - Relatividade do Tempo e do Comprimento - 
Transformações de Lorentz - Transformações de velocidade - Nova visão do 
momento linear e energia - Validação da Teoria da Relatividade . 

3. Física Moderna - Falhas da Física Clássica - Efeito fotoelétrico e Compton: 
quantização da energia - Hipótese de de Broglie e função de onda : ondas de matéria 
- O modelo de Bohr - Princípio da incerteza de Heisenberg Datas das Avaliações: 1a 
Avaliação à 26 de março 2a Avaliação à 12 de maio 3a Avaliação à 23 de junho 
Avaliação Final à 02 de Julho

.

Metodologia

(Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a serem
utilizadas)

Aulas serão expositivas, com links para vídeos relacionados as aulas para um
maior  aprendizado;  para  resolução  de  exercícios  serão  utilizados  meios
computacionais de apoio para produção figuras e gráficos. 

.

Procedimentos de
avaliação da aprendizagem

(Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para a verificação
da aprendizagem)
Serão aplicadas 4 avaliações.  A primeira cobrindo basicamente o
Cap. 1 do conteúdo, a segunda o Cap. 2, e terceira o Caps 3. As
avaliações  serão  compostas  de  duas  etapas.  Etapa  1:  o  aluno
deverá responder a todas as atividades pedidas em sala de aula e
enviar para o professor até o dia da prova (3,0 pontos) e; Etapa 2,
avaliação  dissertativa,  envolvendo  questões  teóricas  e  exercícios
(7,0  pontos).  A  quarta  avaliação será  sobre todo o  conteúdo da
disciplina  e  será  destinada  somente  para  os  alunos  que  não
obtiveram média suficiente para aprovação com as três primeiras
avaliações. 

  .



  Cronograma e critérios para a
realização das atividades e

validação da assiduidade dos
discentes

(Detalhamento das atividades com os critérios de validação da
assiduidade dos discentes. De acordo com parágrafo 4o do Art. 3o

da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de 2020:
“A frequência e a participação dos discentes serão verificadas de
acordo  com  o  acompanhamento  das  atividades  propostas,
conforme plano de curso.”
25/Ago/2020  -  10/set/2020  –  Revisão  do  conteúdo  do  Cap.  1  do
Conteúdo.
15/set/2020 - 1a Avaliação

17/set – 22/Out/2020 – Matéria referente ao Cap. 2 do Conteúdo
27/Out/2020 - 2a Avaliação

29/Out – 01/Dez/2020 – Matéria referente ao Cap. 3 do Conteúdo
03/Dez/2020 - 3a Avaliação
10/dez/2020 - 4a Avaliação

A assiduidade dos discentes será considerada a partir da
presença dos alunos nas aulas via Zoom.

.

Detalhamento dos recursos
didáticos a serem utilizados

(Recursos  a  serem  utilizados  para  o  desenvolvimento  dos
conteúdos)
O  curso  é  teórico,  o  que  não  inviabiliza  o  ensino  e  a
aprendizagem do aluno. Para este fim, iremos utilizar o
Sistema  Zoom  de  videoconferências,  para  nossos
encontros  síncronos,  no  horário  normal  das  aulas.
Informações  complementares  para  o  bem
desenvolvimento  das  aulas,  incluindo  material  didático
adicional, serão disponibilizados no SIGAA, na página da
disciplina. 

.

Datas e horários das atividades
síncronas

(Atividade síncrona não é obrigatória. De acordo com parágrafo 2o

do Art. 3o da RESOLUÇÃO 031/2020 CONSEPE, de 16 de julho de
2020 ”as atividades de interação online síncronas com os discentes,
previstas nos planos  de curso,  os docentes  deverão respeitar  os
dias e horários registrados para a turma no SIGAA.” 
As atividades síncronas com os alunos serão realizadas pelo
Zoom. As atividades serão realizadas no horário 35T56.

.

Referências

De acordo  com o Art.  5o da  RESOLUÇÃO 031/2020  CONSEPE,  de 16 de julho  de 2020:  “Os
materiais  didáticos  deverão  ser  disponibilizados  pelos  docentes  durante  todo  o  período,
considerando as limitações das condições de isolamento social impostas pela pandemia da COVID-
19.”
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
- David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker: Fundamentos de Física, Vols. 2 e 4.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
- Wolfgang Bauer, Gary D. Westfall e Helio Dias: (i) Relatividade, Oscilações, Ondas e Calor, e (ii) Óptica e
Física Moderna.

.

Informações
adicionais:

(Se  quiser,  acrescente  informações  relevantes  sobre  o  seu  Plano  de  Curso  e  o
desenvolvimento do componente curricular)

Sublinhe-se  que no momento da suspensão das atividades em Março,
próximo,  passado,  estávamos  iniciando  atividades  de  solução  de
exercícios  e revisão   para aplicação da 1a. Avaliação.


