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 Idioma predominante em que a UC será 
oferecida: 
( x ) Português 
(  ) English 
(  ) Español 
(  ) Français 
(  ) Libras 
(  ) Outro:  

UC: 
(  ) Fixa 
(X) Eletiva 
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Oferecida como: 
( x ) Disciplina 
(  ) Módulo 
(  ) Estágio 
(  ) Outro: 

Oferta da UC: 
(X) Semestral 
(  ) Anual 

Ambiente Virtual de Aprendizagem: 
(X) Moodle 
(  ) Classroom 
(  ) Outro: 
(  ) Não se aplica 

Pré-Requisito  - não há 

Carga horária total (em horas):  36 horas 

Carga horária teórica (em horas): 0 Carga horária prática (em horas): 
36 horas  

Carga horária de extensão (em horas, se 
houver):  

Se houver atividades de extensão, indicar código e nome do projeto ou programa vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(ProEC):   
 

Ementa:  
 
Medidas elétricas. Circuitos de corrente contínua. Indução eletromagnética. Resistência. Capacitância e indutância. Circuitos de 
corrente alternada. Dispositivos e instrumentos. Propriedades elétricas e magnéticas da matéria. Ondas eletromagnéticas. 
 

Conteúdo programático:  
 
I - Eletrostático  - Gerador de Van Der Graaf  - Mapeamento de campo elétrico  - Gaiola de Faraday  - Cargas elétricas (balança de 
torção) 
II - Eletrodinâmica  - Associação de resistores (Série e Paralelo)  - Comportamento Ôhmico  - Capacitores  - Associação de 
Capacitores (Série e Paralelo)  - Indutores/transformadores 
 

Objetivos:  
 
Gerais: Aprofundar a compreensão do caráter experimental dos conceitos físicos relacionados ao eletromagnetismo.  
 
Específicos:  Projetar e executar experimentos de forma crítica, utilizando metodologia científica, visando descrever 
quantitativamente e qualitativamente problemas práticos;  Verificar experimentalmente leis da Física e fazer uma apresentação 
do caráter experimental do eletromagnetismo;  Assimilar o significado teórico das Leis de Maxwell estabelecendo sua 
importância para a propagação da radiação eletromagnética;  Relacionar os conceitos fundamentais do eletromagnetismo com 
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aplicações em áreas adjacentes, em especial química, engenharias e biologia;  Conhecer os princípios de funcionamento e 
dominar a utilização de instrumentos de medidas elétricas, como: osciloscópio, voltímetro, amperímetro e ohmímetro. 
 

 

Metodologia de ensino: 
 
Dividir os alunos em equipes de preferencialmente quatro membros, apresentar uma introdução teórica do assunto e 
acompanhar o andamento da experiência, tirando dúvidas e sugerindo procedimentos. Os alunos deverão: projetar e realizar a 
experiência coletando os dados dos parâmetros físicos envolvidos; tratar os dados, obtendo os resultados das grandezas físicas 
procuradas; apresentar um pré-relatório simplificado, por grupo, para cada experiência, ao final da mesma e; elaborar em grupo 
um relatório completo. 
 

Avaliação:  
 
em grupo de questionários pré-laboratório, relatórios, apresentação de experimento e 
 
em individual prova sem consulta.   
 

Bibliografia:  
 
Básica: 1. Tipler, P. A. Física para cientistas e engenheiros, v.2, 6ª ed., Livros Técnicos e Científicos Editora, 2008. 2. Halliday, D., 
Resnick. R. e Walker, J., Fundamentos de Física, v.3, 8ª ed., Livros Técnicos e Científicos Editora, 2009. 3. Nussenzveig, M., Curso 
de Física Básica: v.3, 4ª ed., Editora Edgard Blücher, 2002.  
 
Complementar: 1. Alonso, M. e Finn, E., Física Um Curso Universitário, v.2, Editora Edgard Blücher, 1972. 2. Serway, R.A. e Jewett 
Jr., W. Principios de Física, v.3, Editora Thonsom, 2004. 3. Feynman, Richard P.; Leighton, Robert B.; Sands, Matthew. Feynman 
Lições de física: mecânica quântica. [The Feynman lectures on physics]. Tradução de: Antônio José roque da Silva, Sylvio Roberto 
Accioly Canuto, Consultoria, supervisão e revisão técnica de: Adalberto Fazzio. Porto Alegre: Bookman, 2008. v.2. 4. PRESTON, D. 
W. Experiments in physics: laboratory manual for scientists and engineers. Chichester (GBR): John Wiley & Sons, c1985. 5. Young, 
H.D. e Freedman, R.A. Física III: eletromagnetismo. v.3, 12.ed. São Paulo: Pearson, 2009. 
 

Cronograma: a ser elaborado. 

 


