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APRESENTAÇÃO 

 CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO 

 

 Dados da Mantenedora e da Mantida 
 

Dados da Mantenedora 

 

Mantenedora: 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA 

DA PARAIBA - CNPJ - 10.783.898/0001-75 

Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal 

End.: Avenida João da Mata n.: 256 

Bairro: Jaguaribe Cidade: João Pessoa CEP: 58015020 UF: PB 

Fone: 
(83) 3612-9701 

(83) 3612-9702 
  

E-mail: pre@ifpb.edu.br 

Site: www.ifpb.edu.br 

 

 

Dados da mantida 
 

Mantida: IFPB – Campus Campina Grande 

End.: Avenida Tranquilino Coelho Lemos nº: 671 

Bairro: 
Jardim 

Dinamérica 
Cidade: Campina Grande CEP: 58.432-300 UF: PB 

Fone: (083) 2102-6200   

E-mail: campus_cg@ifpb.edu.br  

Site: http://www.ifpb.edu.br/campi/campina-grande 

 

 

1.2 Missão Institucional 

 

A missão, a referência básica e principal para orientação institucional, 

segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, 2015-2019, pag. 1, é: 

mailto:pre@ifpb.edu.br
http://www.ifpb.edu.br/
mailto:campus_cg@ifpb.edu.br
http://www.ifpb.edu.br/campi/campina-grande
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 “Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanística em todos 
os seus níveis e modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da 
Extensão, na perspectiva de contribuir na formação de cidadãos para atuarem 
no mundo do trabalho e na construção de uma sociedade inclusiva, justa, 
sustentável e democrática. (PDI-2015-p.17 de 2015-2019).” 

 

Sendo assim, o IFPB tem como um dos componentes da sua função social o 

desenvolvimento pleno dos seus alunos, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho dentro do contexto da Educação Profissional e 

Tecnológica, ofertada com qualidade, preparando-os para serem agentes 

transformadores da sua realidade social. 

Outros componentes da função social do IFPB são a geração, disseminação, 

transferência e aplicação de ciência e tecnologia visando ao desenvolvimento do 

estado a fim de que seja ambientalmente equilibrado, economicamente viável e 

socialmente justo, amplificando assim sua contribuição para a melhoria e qualidade 

de vida de todos. 

Além disso, acrescenta-se, através deste projeto, uma nova e importante 

vertente na sua função social, que é a preparação de professores para atender à 

demanda da Educação Básica no País. 

 

1.2.1 Princípios institucionais 

 

 No exercício da Gestão o IFPB deve garantir a todos os seus Campi a 

autonomia da Gestão Institucional democrática a partir de uma administração 

descentralizada tendo como referência os seguintes princípios: 

 

 a) Ética – Requisito básico orientador das ações institucionais; 

 b) Desenvolvimento Humano – Desenvolver o ser humano, buscando sua 

integração à sociedade através do exercício da cidadania, promovendo o seu bem-

estar social; 

 c) Inovação – Buscar soluções às demandas apresentadas; 
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 d) Qualidade e Excelência – Promover a melhoria contínua dos serviços 

prestados; 

 

1.2.2 Valores institucionais 

 

a) Autonomia dos Campi – Administrar preservando e respeitando a singularidade 

de cada campus; 

b) Transparência – Disponibilizar mecanismos de acompanhamento e de 

conhecimento das ações da gestão, aproximando a administração da comunidade; 

c) Respeito – Atenção com alunos, servidores e público em geral; 

d) Compromisso Social – Participação efetiva nas ações sociais, cumprindo seu 

papel social de agente transformador da sociedade e promotor da sustentabilidade. 

1.2.3 Visão de futuro 

Segundo a Lei 11.892/08, o IFPB é uma Instituição de educação superior, 

básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de 

educação profissional e tecnológica, contemplando os aspectos humanísticos, nas 

diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos 

técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica. 

O Instituto Federal da Paraíba atuará em observância com a legislação 

vigente com as seguintes finalidades: 

 Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional 

nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico 

local, regional e nacional; 

 Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 

educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 

tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; 

 Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e à educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de 

pessoal e os recursos de gestão; 
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 Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais identificados com 

base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e 

cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal da Paraíba; 

 Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em 

geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de 

espírito crítico e Criativo. 

 Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de 

ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e 

atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; 

 Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 

tecnológica; 

 Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; 

 Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias 

sociais, notadamente, as voltadas à preservação do meio ambiente e à melhoria da 

qualidade de vida; 

 Promover a integração e correlação com instituições congêneres, 

nacionais e Internacionais, com vista ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 

processos de ensino-aprendizagem, pesquisa e extensão. 

 

 Observadas suas finalidades e características, a visão de futuro do Instituto 

Federal da Paraíba se resume nos itens abaixo: 

1.   Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na 

forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o 

público da educação de jovens e adultos; 

2. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 

objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de 

profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação 

profissional e tecnológica; 

3. Realizar pesquisas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas 
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e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; 

4. Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 

finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do 

trabalho e os segmentos sociais, com ênfase na produção, desenvolvimento e 

difusão de conhecimentos científicos, tecnológicos, culturais e ambientais; 

5. Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho 

e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento 

socioeconômico local e regional; 

6. Ministrar em nível de educação superior: cursos de tecnologia visando à 

formação de profissionais para os diferentes setores da economia; cursos de 

licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas à 

formação de professores para a educação básica, sobretudo, nas áreas de ciências 

e matemática e da educação profissional; cursos de bacharelado e engenharia, 

visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas 

do conhecimento; cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e 

especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do 

conhecimento; cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado que 

contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, 

ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica. 

 

1.3 Histórico Institucional 

 

 O histórico institucional apresentado nesta seção é parte do PDI do IFPB 

(2015-2019). O atual Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba 

- IFPB tem mais de cem anos de existência. Ao longo de todo esse período, recebeu 

diferentes denominações: Escola de Aprendizes Artífices da Paraíba - de 1909 a 

1937; Liceu Industrial de João Pessoa - de 1937 a 1961; Escola Industrial "Coriolano 

de Medeiros" ou Escola Industrial Federal da Paraíba - de 1961 a 1967; Escola 

Técnica Federal da Paraíba - de 1967 a 1999; Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Paraíba – de 1999 a 2008; e, finalmente, Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia, com a edição da Lei 11.892 de 29 de dezembro de 

2008. 

 Criado no ano de 1909, através de decreto presidencial de Nilo Peçanha, o 
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seu perfil atendia a uma determinação contextual que vingava na época. Como 

Escola de Aprendizes Artífices, seu primeiro nome, foi concebido para prover de 

mão de obra o modesto parque industrial brasileiro que estava em fase de 

instalação. Àquela época, a Escola absorvia os chamados “desvalidos da sorte”, 

pessoas desfavorecidas e até indigentes, que provocavam um aumento 

desordenado na população das cidades, notadamente com a expulsão de escravos 

das fazendas, que migravam para os centros urbanos. Tal fluxo migratório era mais 

um desdobramento social gerado pela abolição da escravatura, ocorrida em 1888, 

que desencadeava sérios problemas de urbanização. O IFPB, no início de sua 

história, assemelhava-se a um centro correcional, pelo rigor de sua ordem e 

disciplina. O decreto do Presidente Nilo Peçanha criou uma Escola de Aprendizes 

Artífices em cada capital dos estados da federação como solução reparadora da 

conjuntura socioeconômica que marcava o período, a fim de conter conflitos sociais 

e qualificar mão de obra barata, suprindo o processo de industrialização incipiente 

que, experimentando uma fase de implantação, viria a se intensificar a partir de 

1930. 

 A Escola de Artífices, que oferecia os cursos de Alfaiataria, Marcenaria, 

Serralheria, Encadernação e Sapataria, funcionou inicialmente no Quartel do 

Batalhão da Polícia Militar do Estado, transferindo-se depois para o edifício 

construído na Avenida João da Mata, onde funcionou até os primeiros anos da 

década de 1960. Finalmente, já como Escola Industrial, instalou-se no atual prédio 

localizado na Avenida Primeiro de Maio, bairro de Jaguaribe. Nesta fase, o domicílio 

tinha como único endereço a Capital do Estado da Paraíba. Ao final da década de 

60, ocorreu a transformação para Escola Técnica Federal da Paraíba e, no ano de 

1995, a Instituição interiorizou suas atividades, com a instalação da Unidade de 

Ensino Descentralizada de Cajazeiras – UNED-CJ. 

 Transformada em 1999 no Centro Federal de Educação Tecnológica da 

Paraíba, a Instituição experimentou um fértil processo de crescimento e expansão 

de suas atividades, passando a contar, além de sua Unidade Sede, com o Núcleo de 

Extensão e Educação Profissional - NEEP, na Rua das Trincheiras. Foi nesta fase, a 

partir do ano de 1999, que o atual Instituto Federal da Paraíba começou o processo 

de diversificação de suas atividades, oferecendo à sociedade todos os níveis de 

educação, desde a educação básica à educação superior (cursos de graduação na 

área tecnológica), intensificando também as atividades de pesquisa e extensão. 
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 A partir de então, foram implantados cursos de graduação nas áreas de 

Telemática, Design de Interiores, Telecomunicações, Construção de Edifícios, 

Desenvolvimento de Softwares, Redes de Computadores, Automação Industrial, 

Geoprocessamento, Gestão Ambiental, Negócios Imobiliários e Licenciatura em 

Química. 

 Este processo experimentou grande desenvolvimento com a criação dos 

Cursos de Bacharelado na área de Administração e em Engenharia Elétrica e a 

realização de cursos de pós-graduação em parceria com Faculdades e 

Universidades locais e regionais, a partir de modelos pedagógicos construídos em 

consonância com as disposições da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDB, Brasil (1996), e normas delas decorrentes. 

 Ainda como Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, ocorreu em 

2007, a implantação da Unidade de Ensino Descentralizada de Campina Grande – 

UNED-CG – e a criação do Núcleo de Ensino de Pesca, no Município de Cabedelo. 

Com o advento da Lei 11.892/2008, o Instituto se consolidou como uma Instituição 

de referência da Educação Profissional na Paraíba tendo em vista que, além dos 

cursos usualmente chamados de “regulares”, desenvolve também um amplo 

trabalho de oferta de cursos de formação inicial e continuada e cursos de extensão, 

de curta e média duração, atendendo a uma expressiva parcela da população, a 

quem são destinados também cursos técnicos básicos, programas e treinamentos 

de qualificação, profissionalização e reprofissionalização, para melhoria das 

habilidades de competência técnica no exercício da profissão. 

 O Instituto, em consonância com seus objetivos e finalidades previstos na 

nova Lei, desenvolve estudos com vistas a oferecer programas de capacitação para 

formação, habilitação e aperfeiçoamento de docentes da rede pública. Também atua 

fortemente na Educação de Jovens e Adultos, tendo no PROEJA, FIC, CERTIFIC e 

Projetos Mulheres Mil, o cumprimento da sua responsabilidade social. 

 Visando à ampliação de suas fronteiras de atuação, o Instituto desenvolve 

ações para atuar com competência na modalidade de Educação a Distância (EaD) e 

tem investido fortemente na capacitação dos seus professores e técnicos 

administrativos, no desenvolvimento de atividades de pós-graduação lato sensu, 

stricto sensu e de pesquisa aplicada, preparando as bases para a oferta de pós-

graduação nestes níveis, horizonte aberto com a nova Lei. 
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 Até o ano de 2010, contemplado com o Plano de Expansão da Educação 

Profissional, Fase II, do governo federal, o Instituto implantou mais cinco campi no 

estado da Paraíba, contemplando cidades consideradas polos de desenvolvimento 

regionais, como Cabedelo, Monteiro, Patos, Picuí e Princesa Isabel que somados 

aos campi já existentes de Cajazeiras, Campina Grande, João Pessoa e Sousa 

(Escola Agrotécnica, que foi incorporada ao antigo CEFET no processo de criação 

do Instituto), tornaram o IFPB uma instituição com 9 (nove) Campi e a Reitoria. 

 Com o Plano de Expansão da Educação Profissional, Fase III, do governo 

federal, que foi até o final de 2014, o Instituto implantou um campus na cidade de 

Guarabira, o campus Avançado Cabedelo Centro e viabilizou o funcionamento de 

mais dez unidades, a saber: Areia, Catolé do Rocha, Esperança, Itabaiana, 

Itaporanga, Mangabeira, Pedras de Fogo, Santa Luzia, Santa Rita e Soledade. 

Essas novas unidades levarão educação em todos os níveis a essas localidades 

oportunizando o desenvolvimento econômico e social e melhorando a qualidade de 

vida nestas regiões. Assim, na Figura 1.1 é apresentada a nova configuração da 

interiorização do IFPB. 

Figura 1.1 – Interiorização do IFPB. 

FONTE: PDI-IFPB (2015-2019). 

 

 Nessa perspectiva, o IFPB atua nas áreas profissionais das Ciências 

Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, 
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Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Linguística, Letras e 

Artes. São ofertados cursos nos eixos tecnológicos de Recursos Naturais, Produção 

Cultural e Design, Gestão e Negócios, Infraestrutura, Produção Alimentícia, Controle 

e Processos Industriais, Produção Industrial, Hospitalidade e Lazer, Informação e 

Comunicação, Ambiente, Saúde e Segurança. 

 Ao oferecer oportunidades em todos os níveis da aprendizagem, este Instituto 

permite o processo de verticalização do ensino. Assim, são ofertados Programas de 

Formação Continuada(FIC), PROEJA, Mulheres Mil, propiciando também o 

prosseguimento de estudos através do CERTIFIC, além de Cursos Técnicos, Cursos 

Superiores de Tecnologia, Licenciaturas, Bacharelados e estudos de Pós-

Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu. A Educação Profissional de Nível Técnico 

no IFPB é ofertada nas modalidades integrado e subsequente, nas áreas 

profissionais da construção civil, indústria, informática, meio ambiente, turismo e 

hospitalidade, saúde e cultura, considerando a carga horária mínima e as 

competências exigidas para cada área, de acordo com o Decreto n. 5.154/2004 e 

Resoluções CNE/CEB n. 04/1999 e n. 01/2005 do Conselho Nacional de Educação - 

CNE. 

 O IFPB oferece Cursos Técnicos em diversos segmentos da economia e 

áreas profissionais, em todos os seus campi. 

 A Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio, será oferecida 

para estudantes que tenham concluído o Ensino Fundamental. A organização dos 

cursos conduz o aluno a uma habilitação profissional técnica de nível médio, e lhe 

dará o direito à continuidade de estudos na educação superior. 

 A Educação Profissional de Nível Técnico no IFPB corresponde à oferta de 

cursos técnicos, considerando a carga horária mínima e o perfil profissional exigidos 

para cada eixo tecnológico, de acordo com o Catálogo Nacional dos Cursos 

Técnicos – Resolução do CNE/CEB Nº1, de 5 de Dezembro de 2014, MEC (2014). 

 O currículo dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio está estruturado 

em regime anual com duração de 03 (três) anos, integrando a formação geral com 

uma carga horária mínima de 2.400 horas e a formação técnica, conforme a carga 

horária mínima exigida no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos – CNCT – para a 
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respectiva habilitação profissional, acrescida da carga horária destinada ao estágio 

curricular e/ou Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 

 

 

Quadro I – Cursos Técnicos ofertados pelo Instituto. 
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 Além disso, esse currículo está definido por disciplinas orientadas pelos perfis 

de conclusão e distribuídas na matriz curricular com as respectivas cargas horárias, 

propiciando a visualização geral do curso. 

 A Educação Profissional ofertada para a Educação de Jovens e Adultos, 

respeitando suas especificidades definidas no Decreto nº 5.840, Brasil (2006), de 13 

de julho de 2006, é ofertada com as mesmas características do Ensino Técnico 

Integrado estabelecidas no Decreto Nº 5.154, Brasil (2004a), de 23 de julho de 2004. 

Nesse sentido, o atendimento a essa clientela pressupõe ações voltadas para o seu 

projeto de vida e para as necessidades urgentes de (re)inserção e de 

(re)qualificação, visando à complementação da renda familiar ou ao provimento de 

seu sustento. Dessa forma, o ensino aponta para um projeto capaz de vislumbrar o 

trabalho como princípio educativo. Assim, estaremos, enquanto instituição de 

ensino, resgatando a nossa função social e promovendo dignidade e cidadania. 

Atualmente, o IFPB oferta esta modalidade de ensino contemplando os cursos: 

Técnico Integrado em Eventos, em João Pessoa; Operação de Microcomputadores, 

em Campina Grande; Desenho de Construção Civil, em Cajazeiras, e Agroindústria, 

em Sousa. 

 Em se tratando de educação superior, o IFPB dispõe de Cursos de 

Tecnologia, Licenciatura e Bacharelado. Com esta Educação Profissional 

Tecnológica de Graduação, os Cursos Superiores de Tecnologia integram as 

diferentes formas de educação ao trabalho, à ciência e à tecnologia e visam, 

segundo suas diretrizes curriculares, garantir aos cidadãos o direito à aquisição de 

competências profissionais que os tornem aptos para a inserção no mercado de 

trabalho. 

 Com a Educação Profissional Tecnológica de Graduação, a Instituição tem 

galgado seu espaço, construindo uma educação gratuita e de qualidade, assentada 

nos mais modernos fundamentos científicos e tecnológicos, potencializando-se em 

opção de qualidade para as diversas gerações. 

 A oferta dos Cursos de Licenciatura visa atender à Lei 11.892, Brasil (2008b), 

e foi criada com o objetivo de minimizar a falta de profissionais de educação para o 

exercício da docência nas Escolas de Educação Básica. As Licenciaturas, cujo 

objetivo é a habilitação de profissionais de diversas áreas do conhecimento para 

atuar no magistério, são ofertadas àqueles que possuem diploma de Ensino Médio. 
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Dessa forma, os programas de formação pedagógica foram regulamentados pela 

Resolução do CNE/CP Nº 2, MEC (2015), que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos 

de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada em alteração e a Resolução CNE/CEB Nº 02, MEC (1997), que 

dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as 

disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação 

profissional em nível médio. Vale salientar que, mesmo antes da edição da referida 

Lei, atuando com uma visão de futuro, o IFPB já ofertava o Curso de Licenciatura 

em Química. 

 Atualmente, o IFPB oferece o Bacharelado em Administração, Medicina 

Veterinária, Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação. A duração, carga 

horária e tempo de integralização destes cursos presenciais, no âmbito do IFPB, 

atendem ao Parecer CNE/CES nº 08/2007, MEC (2007a), e Resolução CNE/CES Nº 

02, MEC (2007b). Os estágios e atividades complementares dos referidos cursos, na 

modalidade presencial, não deverão exceder a 20% (vinte por cento) da carga 

horária total do curso, salvo nos casos de determinações legais em contrário, 

tomando por base a Resolução CNE/CES Nº 02/2007. 

 Em relação aos Cursos de Engenharia, o IFPB adota como referencial a 

Resolução CNE/CES Nº 11, de 11 de março de 2002 que estabelece Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia.  

 Após a consolidação do ensino superior em nível de graduação, o IFPB 

iniciou a oferta de cursos de pós-graduação, nas suas diversas áreas, com a 

finalidade de atender à demanda social por especialistas. Os cursos de 

especialização lato sensu em Segurança da Informação, Educação Profissional e 

Gestão Pública iniciaram uma série de cursos de pós-graduação ofertados por esse 

Instituto. 

 Assim, a Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação, setor tático 

responsável pelas ações para o desenvolvimento da pesquisa científica e 

tecnológica e pela pós-graduação no IFPB, apresenta uma proposta cujo 

instrumento norteador são as ações realizadas nos próprios campus, de modo que 

os grupos ou núcleos de pesquisa constituem-se células nesse processo de 

desenvolvimento. Portanto, buscar formas de incentivar a sua criação/consolidação 
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e apoiar o seu desenvolvimento torna-se crucial para o sucesso de qualquer plano 

institucional de pesquisa científica e tecnológica, inovação e pós-graduação. 

 

 

 

 

Tabela 1.2 – Cursos Superiores ofertados pelo IFPB. 

 

 Naturalmente, associa-se pesquisa aos cursos superiores ou aos programas 

de pós-graduação, contudo, ressalta-se que a pesquisa científica e tecnológica já 

vem sendo realizada em todas as modalidades de ensino do IFPB: Ensino Médio, 

Ensino Técnico, Ensino de Graduação (Tecnológico, Bacharelado e Licenciatura) e 

Ensino de Pós-Graduação (Stricto Sensu e Lato Sensu). 
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 Assim, o IFPB há muito tem demonstrado o seu potencial no campo da 

pesquisa científica e tecnológica. Possui uma infraestrutura física de laboratórios de 

razoável a boa e um quadro efetivo de recursos humanos bem qualificado. Em uma 

atualização feita em 30 de Junho de 2016, o IFPB contava com 176 (cento e setenta 

e seis) grupos de pesquisa cadastrados no CNPq e certificados pela Instituição, nas 

seguintes áreas, conforme gráfico mostrado na Figura 1.2: 

 

• Ciências Agrárias – 9 %; 

• Ciências Biológicas – 3 %; 

• Ciências Exatas e da Terra – 28 %; 

• Ciências da Saúde – 1 %; 

• Ciências Humanas – 15 %; 

• Ciências Sociais Aplicadas – 9 %; 

• Engenharias – 29 %; 

• Linguística, Letras e Artes – 6 %. 

 

 Esses grupos têm apresentado produção acadêmica constante e consistente, 

inclusive proporcionando aos discentes a iniciação científica e servindo de incentivo 

para a formação de novos grupos. 

 A Instituição conta, ainda, com um veículo impresso para divulgação de 

trabalhos científicos e tecnológicos, que é a Revista Principia. Para divulgação de 

trabalhos de extensão, o IFPB conta com a Revista Práxis: saberes da extensão. 

 É sobre esta base de ciência e tecnologia, construída nos últimos anos, que o 

IFPB trabalha para reforçar a sua capacidade de produção de pesquisas científicas 

e tecnológicas e de inovação tecnológica, voltadas ao desenvolvimento educacional, 

econômico e social da nossa região de abrangência. 

 Além das atividades pertinentes à Pesquisa, o IFPB tem atuado, também, 

junto à Extensão, desenvolvendo, de acordo com as dimensões da extensão 

estabelecidas pelo FORPROEXT (Fórum de Dirigentes de Extensão da Rede de 

Educação Profissional e Tecnológica), os seguintes projetos: 
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Figura 1.2 – Áreas de pesquisa no IFPB. 

 

  Projetos Tecnológicos: desenvolvimento de atividades de 

investigação científica, técnica e tecnológica, em parceria com instituições públicas 

ou privadas que tenham interface de aplicação. 

 Serviços Tecnológicos: oferta de serviços de consultoria, assessoria, e 

outros serviços de cunho técnico e tecnológico, para o mundo produtivo. 

 Eventos: realização de ações de interesse técnico, social, científico, 

esportivo, artístico e cultural, favorecendo a participação da comunidade externa 

e/ou interna. 

 Projetos Sociais: projetos que agregam um conjunto de ações, técnicas e 

metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a 

população e apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão social, 

geração de oportunidades e melhoria das condições de vida. 

 Cursos de Extensão: ação pedagógica de caráter teórico e prático de oferta 

não regular, que objetiva a capacitação de cidadãos. 
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 Projetos Culturais Artísticos e Esportivos: compreende ações de apoio e 

promoção de eventos de caráter cultural, cívico, artístico e desportivo. 

 Visitas Técnicas e Gerenciais: interação das áreas educacionais da 

Instituição com o mundo do trabalho. 

 Empreendedorismo: compreende o apoio técnico educacional com vistas à 

formação empreendedora, bem como ao desenvolvimento de serviços e produtos 

tecnológicos por meio de empresa júnior e outras ações. 

 Acompanhamento de egressos: constitui-se no conjunto de ações 

implementadas que visam acompanhar o desenvolvimento profissional do egresso, 

na perspectiva de identificar cenários junto ao mundo do trabalho e retroalimentar o 

processo de ensino, pesquisa e extensão. 

 

1.4 Políticas Institucionais 

 

 Atualmente, o campus Campina Grande oferece cursos técnicos integrados 

ao ensino médio, cursos técnicos subsequentes e cursos superiores de tecnologia e 

licenciatura, em consonância às suas obrigações previstas em lei e aos princípios 

doutrinários consagrados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, 

Brasil (1996). 

 Neste campus existem dois cursos técnicos na área da computação: 

Manutenção e Suporte em Informática (MSI) e Informática, sendo também ofertado o 

Curso Superior de Bacharelado em Engenharia de Computação. Desta forma, com o 

objetivo de expandir a verticalização do ensino e em consonância com as políticas 

institucionais constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional do IFPB, foi 

proposto o Curso Superior de Tecnologia em Telemática, com o objetivo de formar 

profissionais qualificados para atuarem no mercado de trabalho, bem como, capazes 

de prosseguirem seus estudos na pós-graduação. 
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1.5 Cenário Socioeconômico 

 

 A Paraíba está situada no Nordeste brasileiro, limitada pelos Estados de 

Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, além de ter sua costa banhada pelo 

Oceano Atlântico. Em 2013, contava com uma população estimada em 3.914.421 

milhões de habitantes, segundo o Censo de 2010, divulgado pelo IBGE. 

 Apesar de possuir uma economia pequena, se comparada com aquelas dos 

estados mais desenvolvidos do país, a Paraíba tem experimentado índices de 

crescimento bastante expressivos. A variação do Produto Interno Bruto deste 

Estado, em comparação aos índices apresentados para o Nordeste e o Brasil, pode 

ser vista com o auxílio da Tabela 1.3. 

Tabela 1.3 – Produto Interno Bruto per capita do Brasil, Nordeste e Paraíba 

 

 

 

 

 No tocante aos aspectos econômico, social e político, a Paraíba está dividida 

em 4 (quatro) mesorregiões, assim denominadas, de acordo com a classificação 

estabelecida pelo IBGE: Mata Paraibana, Agreste Paraibano, Borborema e Sertão 

Paraibano. Essas mesorregiões estão, por sua vez, desagregadas em 23 

microrregiões geográficas. Essa divisão levou em consideração as características e 

as formas de organização socioeconômica e política. A divisão das mesorregiões 

pode ser visto na Figura 1.3.  

 Mesorregião da Mata Paraibana: é integrada pelas microrregiões 

geográficas Litoral Norte, Sapé, João Pessoa e Litoral Sul, que englobam 30 dos 

223 municípios do estado, ou seja, 13,45 % do total. Com uma superfície de 

5.262,405 km2 (9,3 % do território do estado), abrigava uma população de 1.336.034 

habitantes, em 2012, o que significa uma densidade de 253,7 hab./km 2. O grande 

aglomerado urbano da capital do estado é um dos principais responsáveis por essa 

concentração populacional. Nesse aglomerado destacam-se as indústrias 
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alimentícia, têxtil, a de construção civil e a do cimento. O destaque também se dá no 

comércio e na rede de serviços. Essa mesorregião apresentava PIB per capita de 

R$ 12.880,20 (BGE,2010). 

 Mesorregião do Agreste Paraibano: constitui a mesorregião de transição 

entre a Zona da Mata e a Mesorregião da Borborema, com 12.914 km 2 de 

extensão, 66 municípios e população de 1.213.279 habitantes em 2010 (IBGE) e 

densidade de 87,89 hab./km 2 sendo o peso populacional, em grande parte, devido 

à cidade de Campina Grande, onde concentram-se cerca de 400 mil habitantes. As 

cidades de Campina Grande, Guarabira e Itabaiana, de acordo com o IBGE e o 

Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual da Paraíba – IDEME-PB, 

somaram juntas, em 2010 uma receita de R$ 9,2 bilhões, o que representa quase 

28,7 % da economia paraibana. Na Zona do Agreste destacam-se a produção cana-

de-açúcar, algodão e sisal, a pecuária e também o desenvolvimento do comércio, 

que geram um PIB per capita de R$ 7.623,92 (IBGE, 2010). 

 

Figura 1.3 – Mesorregiões econômicas da Paraíba 

FONTE: PDI-IFPB (2015-2019). 
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 Mesorregião da Borborema: tem área de 15.572 km 2 e é formada por 44 

municípios, localizados no Planalto da Borborema, entre o sertão e o agreste, e 

agrupados em quatro microrregiões: Cariri Ocidental, Cariri Oriental, Seridó 

Ocidental Paraibano e Seridó Oriental Paraibano, que abrigam cerca de 310.745 

habitantes. Tem como principais centros urbanos as cidades de Monteiro, Picuí, 

Juazeirinho e Santa Luzia, e sua economia concentra-se na extração mineral, na 

produção de sisal e algodão e na pecuária de caprinos. Sua densidade demográfica 

de 19,9 hab./km 2 espelha as dificuldades enfrentadas pela população que vive 

naquela mesorregião, pois, dada a escassez relativa de recursos naturais que a 

caracteriza, ela apresenta a menor densidade demográfica entre as zonas 

geoeconômicas consideradas, com PIB per capita de R$ 5.047,88 (IBGE, 2010). 

 Mesorregião do Sertão Paraibano: é a mais extensa em área, com 22.720 

km 2 formada pela união de 83 municípios agrupados em sete microrregiões, com 

população estimada para 2014 em 893.108 habitantes e densidade demográfica de 

39,3 hab./km 2. Seus principais centros urbanos são Patos, Sousa e Cajazeiras, 

mas também merecem destaque cidades como Pombal, Catolé do Rocha, 

Itaporanga, São Bento e Conceição. Comparado aos demais espaços do sertão do 

Nordeste, o sertão da Paraíba é um dos mais afetados pela degradação ambiental. 

Sua população está sujeita a condições de insustentabilidade tanto econômica 

quanto social, bem mais difíceis de controlar do que as encontradas nas 

mesorregiões da Mata e do Agreste Paraibano. A Mesorregião do Sertão Paraibano 

apresenta PIB per capita de R$ 5.533,95 (IBGE, 2010). 

 Para efeito de análise de mercado, podemos dividir a Paraíba em três 

mesorregiões distintas: a zona da mata, região polarizada pela capital João Pessoa; 

o agreste, região central do estado, polarizada pela cidade de Campina Grande; e o 

sertão, região com suas características próprias, polarizada pela cidade de Patos. 

 O sertão se caracteriza pelo baixo índice de industrialização, em relação a 

sua extensão e sua densidade populacional. Basicamente, observa-se a presença 

de indústrias de beneficiamento mineral (área que apresenta um considerável 

potencial de exploração no estado), além das indústrias de alimentos e bebidas e de 

confecções, todas com leves índices de automação. A mesorregião conta com três 

distritos industriais: o de Patos, com aproximadamente 35 hectares, o de Sousa, 

com 32,5 hectares e o de Cajazeiras, com 21,39 hectares. 
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 Na área educacional, o sertão paraibano é atendido pela rede estadual de 

escolas públicas, responsável pelo ensino médio, presente na maioria das cidades 

da região. A rede municipal, responsável pela educação infantil e pelo ensino 

fundamental, está presente nas zonas urbana e rural na maioria dos municípios. A 

região conta ainda com alguns campus do Instituto, o de Patos, o de Princesa 

Isabel, o de Sousa e o de Cajazeiras, que servem a boa parte da região do sertão, 

além de unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), do Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), sendo atendida também por projetos do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e do Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Transporte (SENAT). No ensino superior, o sertão conta ainda 

com vários campus da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 

localizados nas cidades de Patos, Pombal, Sousa e Cajazeiras, onde são oferecidos 

cursos como Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, Direito, Pedagogia e 

Medicina além de diversas faculdades privadas. 

 A Mesorregião do Agreste Paraibano apresenta um grau de urbanização e 

desenvolvimento maior que o do sertão e comparável ao da zona da mata. Com três 

distritos industriais – todos situados na cidade de Campina Grande, ela apresenta 

indústrias de transformação nas áreas de química, eletro-eletrônicos, mineração, 

têxtil, metal-mecânica, produtos alimentícios, bebidas, materiais plásticos, papel e 

papelão, cerâmica, couro, calçado, editorial gráfico e borracha. O índice de 

automação das indústrias varia de baixo a médio, com algumas indústrias 

empregando tecnologia de ponta em seu processo produtivo. A cidade polo da 

região, Campina Grande, possui uma grande demanda de serviços técnicos na área 

de eletrônica, seja para atender ao parque industrial, seja na prestação de serviços 

de manutenção de equipamentos e sistemas, dentre os quais se destacam os de 

informática. Segundo a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP), é 

crescente o número de empreendimentos instalados e com projeções de instalação 

no estado, gerando empregos e desenvolvendo as mesorregiões. 

 No que diz respeito à oferta de educação básica, a região é atendida pelas 

redes estadual, municipal e privada. Devido à maior renda dentre os municípios da 

região, a cidade de Campina Grande possui ampla rede privada de ensino, que atua 

tanto no ensino fundamental quanto no médio. 
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 A cidade de Campina Grande conta com oito instituições de ensino superior: a 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), que oferece cursos de 

graduação e pós-graduação nas diversas áreas do conhecimento; a Universidade 

Estadual da Paraíba (UEPB); o Instituto Federal da Paraíba (IFPB) – campus 

Campina Grande; o Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento (CESED), a 

União de Ensino Superior de Campina Grande (UNESC), o Centro de Educação 

Superior Reinaldo Ramos (CESREI), a Universidade Paulista (UNIP) e a Faculdade 

Maurício de Nassau; tendo ainda a Universidade Corporativa da Indústria da 

Paraíba, lançada recentemente pelo Sistema da Federação das Indústrias do Estado 

da Paraíba (FIEP), que terá sede na referida cidade e oferecerá cursos superiores 

em várias áreas do conhecimento. 

 Destaca-se ainda a vocação da região para o desenvolvimento de novas 

tecnologias nos campos da Engenharia Elétrica e da Ciência da Computação, 

devido principalmente à influência da UFCG. Como resultado dessa vocação, 

observa-se o aumento do número de empresas de base tecnológica e empresas 

incubadas no Parque Tecnológico da Paraíba. A cidade de Campina Grande, por 

sua vocação econômica, também é sede da Federação das Indústrias do Estado da 

Paraíba. 

 Além disso, o agreste, capitaneado por Campina Grande, conta com a 

presença de unidades do SENAI, SENAC, SEBRAE, além de outras instituições de 

educação profissionais públicas e privadas, tendo se destacado por sua vocação 

educacional, ampliando sua área de atendimento aos demais estados da Região 

Nordeste e do país. 

 Situação similar à do agreste ocorre na Mesorregião da Zona da Mata. Os 

seis distritos industriais existentes, localizados nas cidades de João Pessoa, Conde, 

Alhandra, Guarabira, Santa Rita e Cabedelo, abrigam indústrias nas mais diversas 

áreas da atividade econômica. O número de indústrias, volume de produção e taxas 

de emprego são os maiores do estado, com maior concentração nas cidades de 

João Pessoa, Bayeux, Santa Rita e Cabedelo. Na área educacional, destaca-se o 

número elevado de vagas ofertadas nas instituições de ensino superior (IES), bem 

como na educação básica e profissional. João Pessoa, a principal cidade da região, 

consta atualmente com 22 IES incluindo o Instituto Federal, centenas de escolas 

públicas e privadas que atuam na educação básica, além de unidades do SENAI, 

SENAC, SENAR, SENAT, SEBRAE e instituições privadas de educação profissional. 
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Ela tornou-se um centro educacional de médio porte – em nível nacional, que tende 

a crescer cada vez mais em função do aumento da demanda por oportunidades 

educacionais, tendência esta que tem merecido atenção e ações constantes do 

Instituto Federal da Paraíba, que conta com três unidades na mesorregião. 

 O Instituto Federal da Paraíba abrange todo o território paraibano, desde João 

Pessoa e Cabedelo, no litoral; passando por Guarabira, no brejo, Campina Grande, 

no agreste, Picuí, no Seridó; Monteiro, no Cariri; até Patos, Princesa Isabel, Sousa e 

Cajazeiras, na região do sertão, conforme demonstrado na Figura 1.1.  Atuando 

primordialmente na Paraíba, mas não excluindo os cenários nacional ou 

internacional, o Instituto desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão nas 

seguintes áreas: Comércio, Construção Civil, Educação, Geomática, Gestão, 

Indústria, Informática, Letras, Meio Ambiente, Química, Recursos Pesqueiros, 

Agropecuária, Saúde, Telecomunicações e Turismo e Hospitalidade. 

 O Instituto Federal da Paraíba procura, ao interiorizar a educação tecnológica, 

adequar sua oferta de ensino, pesquisa e extensão primordialmente às 

necessidades estaduais. Ressalte-se que a localização geográfica da Paraíba, 

permite que a área de influência do Instituto Federal se estenda além das divisas do 

estado. Assim, regiões mais industrializadas, como o grande Recife e Natal, têm 

historicamente solicitado profissionais formados pelo Instituto para suprir a demanda 

em áreas diversas.  

 Por fim, além de desempenhar o seu próprio papel no desenvolvimento 

humano daqueles que fazem parte, o Instituto Federal da Paraíba atua em parceria 

com diversas instituições de ensino, pesquisa e extensão, no apoio às necessidades 

científico-tecnológicas de outras instituições da região. Essa atuação não se 

restringe ao estado da Paraíba, mas gradualmente vem se consolidando dentro do 

contexto macrorregional, delimitado pelos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio 

Grande do Norte. 

 O Plano de Desenvolvimento Sustentável do estado prevê investimentos em 

diversas áreas, levando em conta os seguintes fatores: 

• Potencialidades associadas aos complexos produtivos já instalados e consolidados 

como o: têxtil-vestuário, couro-calçados, eletro-eletrônico, metal 

mecânico e mineração, indústria química e de alimentos, construção civil; 
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• Capacidade científica e tecnológica em segmentos específicos, em especial, 

agropecuária, eletro-eletrônica e informática; 

• Potencialidades representadas pelas pequenas e médias empresas;  

• Boa dotação de Infraestrutura; a presença marcante de entidades voltadas para a 

formação, especialização e treinamento de recursos humanos, como centro de 

ensino superior, ao lado de entidades como SENAI, SENAC, IFPB e a ESPEP; 

• Localização geográfica estratégica do Estado da Paraíba; 

• Redução das desigualdades sociais; 

• Desenvolvimento de programas estruturantes referenciados na sustentabilidade 

ambiental; 

• Programas de saneamento e urbanização; 

• Programa de incentivo ao turismo; 

• Programa de recursos hídricos e de Polos de irrigação; 

• Programa de incentivo ao desenvolvimento das cidades Polos: João Pessoa, 

Campina Grande, Guarabira, Monteiro, Patos, Pombal, Sousa e Cajazeiras;  

• Programa de eixos de integração econômica (Rodovias, Ferrovias e Portos). 

 

1.  CONTEXTO DO CURSO 

 

1.2.1 Dados Gerais 

Denominação do Curso: Curso Superior de Licenciatura em Física  

Modalidade: Licenciatura  

Endereço de Oferta: Av. Tranquilino Coelho Lemos, 671 – Dinamérica. Campina Grande/PB  

SITUAÇÃO LEGAL DO CURSO  

 Autorização: Reconhecimento:  

Documento    

N. Documento    

Data Documento    
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Data da Publicação    

N. Parecer/Despacho    

Conceito MEC    

Turno de Funcionamento: Integral Matutino Vespertino Noturno Totais  

Vagas anuais:     80 80  

Turmas Teóricas    1   

Regime de Matrícula: DISCIPLINA  

   

 

1.2.2 Breve histórico do curso 

 

 O curso de Licenciatura em Física do IFPB, Campus Campina Grande, inicia 

suas atividades no primeiro semestre de 2013, ofertando 40 vagas no turno noturno, 

em regime de disciplinas, com acesso através do Sistema de Seleção Unificada 

(SISU) para os candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio 

(Enem). 

 Nessa perspectiva, o campus garante o acesso à formação profissional de 

qualidade com conhecimentos e habilidades necessárias para exercer atividades 

específicas no mercado de trabalho.  

  

 CONTEXTO DO CURSO 

Breve histórico do curso 
 

 O curso de Licenciatura em Física do IFPB, Campus Campina Grande, inicia 

suas atividades no primeiro semestre de 2013, ofertando 40 vagas no turno noturno, 

em regime de disciplinas, com acesso através do Sistema de Seleção Unificada 

(SISU) para os candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio 

(Enem). 

 Nessa perspectiva, o campus garante o acesso à formação profissional de 

qualidade com conhecimentos e habilidades necessárias para exercer atividades 

específicas no mercado de trabalho.  
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2.1. Dados do Curso 

 

 

Denominação do Curso: 

Curso Superior de Licenciatura em Física 

 

  

Modalidade: Licenciatura 

 

  

Início de funcionamento do 
curso 

20 de junho de 2013 (Resolução Conselho 
Superior ad referendum de autorização de 
funcionamento – Res CS/IFPB 161/2012) 

  

Código Emec    

Endereço de Oferta: 
Av. Tranquilino Coelho Lemos, 671, Dinamérica, 
Campina Grande - PB - CEP: 58.432-300  

  

Integralização1 

Mínimo: 8 semestres 

Máximo: 12 semestres 

SITUAÇÃO LEGAL DO CURSO    

 Autorização: Reconhecimento:   

Documento Resolução do 
Conselho Superior 
do IFPB 

-   

N. Documento 161/2012  -   

Data Documento 01/10/2012 -   

Data da Publicação  -   

                                            
1

 

 

 

 

 

  Conforme diretrizes do Regimento do Ensino Superior. 
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N. Parecer/Despacho - -   

Conceito MEC - -   

Turno de Funcionamento: Integral Matutino 
Vesperti
no 

Noturno Totais 

Vagas anuais:  - - 80 80 

Turmas Teóricas  - - 2 2 

Regime de Matrícula:  - - Semestral - 

Carga horária dos 
Componentes Curriculares 
(Teoria) 

 - - 
2240 

horas/aula 
2240 

Carga horária dos 
Componentes Curriculares 
(Prática) 

 - - 
400 

horas/aula 
400 

Carga horária estágio 
obrigatório 

 - - 
400 

horas/aula 
400 

Carga horária atividades 
integradoras 

 - - 
200 

horas/aula 
200 

 

 

2.2. Justificativa do Curso 

 

Como constatado nos dados apurados pelo INEP/MEC através da Sinopse 

Estatística da Educação Superior (2015) e nos dados divulgados no relatório de 

Estatísticas dos Professores do Brasil (2003), o Ministério da Educação, desde 

2003, tem demonstrando preocupação com o número muito baixo de professores de 

Física e Química, e com a perspectiva futura de manutenção desse quadro (IBANEZ 

et. al. 2007). 

A demanda em 2002 era de 23.514 professores de Física, isto apenas para o 

ensino médio. Considerando que os professores de Física deveriam ocupar as 

vagas de Ciências de 6º ao 9º ano do ensino fundamental na mesma proporção que 

os professores de Química e de Biologia, somaríamos uma demanda de 55.231 

professores de Física, naquele ano. Como constatado, de 1990 a 2001, foram 

licenciados 7.216 professores de Física, com uma estimativa, na época, por parte do 

Governo de licenciar mais 14.247 professores até 2010. Pode-se perceber que a 

situação é tão delicada que essa estimativa de 2010 já não seria suficiente para 

atender a demanda em 2002, isto apenas para o ensino médio. 

Já em 2015, a situação revelada pelos dados levantados pelo INEP/MEC 

através da Sinopse Estatística da Educação Superior revelam, ainda muitas 

carências em relação à formação de professores de Física no Brasil no sentido de 
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preencher a grande lacuna de profissionais dessa área existente na educação 

básica. 

 

 

 

O quadro a seguir mostra, por exemplo, a relação entre ingressos, matrículas 

e concluintes do curso de Física permitindo identificar, entre outros, a baixa relação 

entre ingressantes e concluintes, o que, no caso do curso de Física, aponta 

importante achado ao revelar que um dos maiores desafios da formação de 

docentes em Física está nos processos formativos e na superação de outras 

variáveis que contribuem para o pequeno número de concluintes/ano. 

 

 

A partir do quadro acima, podemos perceber, por exemplo, que a estimativa 

de concluintes de 2013 em relação aos ingressantes de 2010 é baixa (20,5%). 

Os resultados pesquisa realizada pelo INEP/MEC e publicados em 2015 

sinalizam para outros problemas em relação ao quadro insuficiente de profissionais 

licenciados em Física no Brasil.  

Entre tais problemas, é mostrado no quadro abaixo que do universo de 

50.543 docentes apenas 26,8% possuem formação específica. 
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Além disso, tais dados revelam que o professor típico de Física leciona Física 

e outra(s) disciplina(s), sendo a Matemática mais comum. O quadro a seguir traz 

alguns indicadores interessantes com relação aos docentes que lecionam Física no 

ensino médio regular: do total de docentes (50.543), 27,1% lecionam apenas Física 

(grupo 1) e 72,9% lecionam Física e outras disciplinas (grupo 2). 

 

 

 

 

Alguns indicadores importantes, apresentados nos quadros acima, revelam 

características relevantes dos docentes que lecionam Física no ensino médio 
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regular, envolvendo faixa etária, escolaridade e formação específica. São 

indicadores fundamentais para as políticas de formação inicial, pois permitem 

projetar a demanda efetiva para a formação desses profissionais, a estimativa de 

pessoal docente prestes a se aposentar, o esforço a ser efetivado para garantir 

formação específica. 

O referido estudo avança ao deslindar, no gráfico a seguir, a distribuição 

percentual dos cursos de formação superior dos docentes que lecionam Física por 

situação de curso e ocorrência de complementação pedagógica.  

 

 

 

Tais indicadores permitem projetar as políticas e programas nacionais e, ao 

mesmo tempo, sinalizam para a importância de dinâmicas formativas que incluam a 

formação inicial em:  

 cursos de graduação de licenciatura; 

 

 cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados;  

 

 cursos de segunda licenciatura visando garantir formação adequada à área 

de exercício do profissional. 
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As conclusões dessa pesquisa, articuladas a outros estudos e reflexões no 

campo da formação de professores, a nosso ver, legitimam que o grande esforço a 

ser feito pelo Estado brasileiro só se materializa a partir de relações de cooperação 

e colaboração entre os entes federados, esforço articulado de planejamento, maior 

articulação entre instituições de educação superior e educação básica, entre outros, 

e, nessa perspectiva, a institucionalização de projeto de licenciatura, em 

consonância com o PDI e o PPI da IES, se faz necessário. De igual modo, faz-se 

necessário repensar a formação de profissionais do magistério para a educação 

básica garantindo, nesse contexto, a compreensão sobre os processos de 

organização e gestão. 

Neste contexto, é premente o investimento na formação inicial de professores 

de Física. A responsabilidade na formação de docentes é da esfera pública, 

especialmente nos Institutos Federais que têm, de acordo com sua lei de criação 

(Lei n° 11.892/2008) como função legal, a destinação de 20% de suas vagas para 

cursos de Licenciatura, sobretudo em áreas – como é o caso da Física – em que há 

grande defasagem de profissionais. Por isso, a relevância da implantação de tal 

curso no Campus Campina Grande do IFPB.  

A história da formação de professores de Física na cidade de Campina 

Grande teve início na década de 1960, quando foi ofertado o primeiro curso de 

Licenciatura em Física pela Universidade Regional do Nordeste (URNE), hoje 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). A partir disso alguém poderia questionar 

a necessidade de mais um curso de Licenciatura em Física em Campina Grande. 

Entretanto, por sua localização geográfica estratégica, assim como pelo seu 

desenvolvimento econômico, Campina Grande tem assumido o papel de suprir a 

necessidade de professores graduados para todo o interior da Paraíba e outros 

estados do Nordeste, enquanto as estatísticas que relacionam oferta e demanda 

indicam que há uma necessidade maior de professores de Física para os Estados 

do Nordeste, pois o número de formados a cada ano ainda não preenche as vagas 

de escolas públicas e privadas. 

Assim, a implantação de mais um curso de Licenciatura em Física no Estado 

da Paraíba, particularmente em Campina Grande, é facilmente justificada pela 

necessidade de mais professores de Física no mercado e pelo papel que Campina 

Grande tem assumido como um grande centro de educação superior do Nordeste, 

atendendo, assim, a população do Ensino Médio, não só da Paraíba, como do 
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Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí e Sergipe, cujas regiões 

apresentam uma demanda crescente na qualificação de professores nessa área. 

Ademais, os programas de Pós- Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal 

de Campina Grande, na área de Física, e da Universidade Estadual da Paraíba, na 

área de Ensino de Física, potencializa uma qualificada mão de obra. 

 

2.3. Objetivos 

 

O Curso de Licenciatura Plena em Física tem como objetivos: 

 

2.3.1 Geral 
 

Formar profissionais qualificados para atuarem na Educação Básica e em 

outros espaços educativos, formais ou informais, possibilitando uma sólida formação 

científica e didático - pedagógica bem como capazes de prosseguirem seus estudos 

na pós-graduação.  

 
 
2.3.2 Específicos 
 

 Capacitar os alunos para desenvolver projetos educacionais, bem como 

experimentos e modelos teóricos pertinentes à sua atuação; 

 Instrumentalizar o futuro professor para posicionar-se de maneira crítica, 

criativa, responsável, construtiva e autônoma no processo escolar e social; 

 Construir ferramentas de valor pedagógico no domínio e uso da Física, 

Matemática, Informática, História e Filosofia das Ciências e de disciplinas 

complementares à sua formação; 

 Despertar no aluno o comportamento ético e o exercício coletivo de sua 

atividade, levando em conta as relações com outros profissionais e outras 

áreas de conhecimento, tanto no caráter interdisciplinar como multidisciplinar 

ou transdisciplinar; 

 Preparar graduados abertos ao diálogo, ao aperfeiçoamento contínuo e de 

perfil investigativo; 
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 Conscientizar o aluno do processo de construção das relações homem- 

mundo presentes no tripé Ciência-Tecnologia-Sociedade, na evolução 

histórico transformadora do conhecimento científico e tecnológico. 

 

2.4. Requisitos de Formas de Acesso 

 

 O IFPB, enquanto instituição centenária, mantém-se na linha de discussão 

para melhoria do ensino, discutindo a relação entre conteúdos exigidos no ingresso 

na Educação Superior e habilidades fundamentais para o desempenho acadêmico e 

para a formação humana. 

 A Resolução Nº 54-CS de 20 de março de 2017, IFPB (2017a), que convalida 

a Resolução ad referendum Nº 31, IFPB (2016), que dispõe sobre o Regimento 

Didático dos Cursos Superiores Presenciais e a Distância do Instituto Federal da 

Paraíba, regulamenta o processo de matrícula de discentes no Art. 16 da seguinte 

forma: 

 “Art. 16 São formas de ingresso nos cursos superiores de graduação do IFPB: 

I. Através da adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU), informando 

previamente o percentual de vagas destinadas a esta forma de seleção, sob 

responsabilidade do MEC; 

II. Através de processo seletivo próprio, para egressos do ensino médio cuja forma 

deverá ser aprovada por resolução do Conselho Superior; 

III. Através do Processo Seletivo Especial (PSE), para as modalidades de 

reingresso, transferência interna, transferência interinstitucional e ingresso de 

graduados, cuja forma deverá aprovada pelo Conselho Superior do IFPB; 

IV. Através de termo de convênio, intercâmbio ou acordo interinstitucional, seguindo 

os critérios de Processo Seletivo, definidos no instrumento da parceria e descrito em 

Edital. 

§ 1º A forma de ingresso prevista no inciso II, destinada a candidatos egressos do 

ensino médio, obedecerá à Lei Nº12.711/2012, que estabelece reserva de vagas a 

estudantes de escola pública, além das cotas etnicorraciais, definida em Resolução 

do Conselho Superior, observando as legislações pertinentes. 

§ 2º A forma de ingresso prevista no inciso IV, referente a cursos ofertados em 

caráter especial ou ocasionalmente, podem ter processos seletivos próprios, visando 

atender as especificidades. 

§ 3º As informações para a oferta dos cursos, como turno, vagas, tempo de duração, 

endereço de oferta, entre outros, devem seguir rigorosamente o que expressa o 

Projeto Pedagógico do curso aprovado no âmbito do IFPB. 

§ 4º Outras formas de processo seletivo, além das descritas, poderão ser adotadas 
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para atenderem as especificidades dos cursos ofertados, das localizações dos 

campi e das demandas locais, observando as legislações pertinentes.” 

 

2.5. Perfil Profissional do Egresso e Área de Atuação 

 

De acordo com o artigo 7º da Resolução nº 02 de 1° de julho de 2015, o perfil 

dos egressos licenciados a partir dos cursos de formação inicial e continuada é 

assim definido: 

 

“O(A) egresso(a) da formação inicial e continuada deverá possuir um 

repertório de informações e habilidades compostas pela pluralidade de 

conhecimentos teóricos e práticos, resultado do projeto pedagógico e do percurso 

formativo vivenciado cuja consolidação virá do seu exercício profissional, 

fundamentado em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 

democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e 

estética, de modo a lhe permitir: 

    I  - o conhecimento da instituição educativa como organização complexa na 

função de promover a educação para e na cidadania; 

  II  - a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de 

interesse da área educacional e específica; 

 III  - a atuação profissional no ensino, na gestão de processos educativos e 

na organização e gestão de instituições de educação básica.” 

 

 

 

 

De acordo com o artigo 8º da mesma resolução,  
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“O(a) egresso(a) dos cursos de formação inicial em nível superior deverá, 

portanto, estar apto a: 

I  - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade 

justa, equânime, igualitária; 

II  - compreender o seu papel na formação dos estudantes da educação 

básica a partir de concepção ampla e contextualizada de ensino e processos de 

aprendizagem e desenvolvimento destes, incluindo aqueles que não tiveram 

oportunidade de escolarização na idade própria; 

III  - trabalhar na promoção da aprendizagem e do desenvolvimento de 

sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano nas etapas e  modalidades 

de educação básica; 

IV  - dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens 

teórico-metodológicas do seu ensino, de forma interdisciplinar e adequada às 

diferentes fases do desenvolvimento humano; 

V  - relacionar a linguagem dos meios de comunicação à educação, nos 

processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de 

informação e comunicação para o desenvolvimento da aprendizagem; 

VI - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, 

a família e a comunidade; 

VII  - identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, com 

postura investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, a 

fim de contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, 

culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras; 

VIII  - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 

natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, de faixas geracionais,  de  

classes sociais, religiosas, de necessidades especiais, de diversidade sexual, entre 

outras; 
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IX  - atuar na gestão e organização das instituições de educação básica, 

planejando, executando, acompanhando e avaliando políticas, projetos e programas 

educacionais 

X - participar da gestão das instituições de educação básica, contribuindo 

para a elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do 

projeto pedagógico; 

XI  - realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre os estudantes 

e sua realidade sociocultural, sobre processos de ensinar e de aprender, em 

diferentes meios ambiental-ecológicos, sobre propostas curriculares e sobre 

organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas, entre outros; 

XII  - utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre a própria 

prática e a discussão e disseminação desses conhecimentos; 

XIII - estudar e compreender criticamente as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, além de outras determinações legais, como componentes de formação 

fundamentais para o exercício do magistério.” 

 

O Perfil profissional do Licenciado em Física foi definido, em linhas gerais, 

pelo parecer CNE/CES 1.304/2001, aprovado em 06/11/2001. No âmbito desse 

documento, prevê-se, como perfil geral, que 

 

O físico, seja qual for sua área de atuação, deve ser um profissional que, 
apoiado em conhecimentos sólidos e atualizados em Física, deve ser capaz 
de abordar e tratar problemas novos e tradicionais e deve estar sempre 
preocupado em buscar novas formas do saber e do fazer científico ou 
tecnológico. Em todas as suas atividades a atitude de investigação deve 
estar sempre presente, embora associada a diferentes formas e objetivos 
de trabalho. 

 

Como perfil específico o parecer apresenta o de físico educador, profissional 

que: 



46 

 

 

[...] dedica-se preferencialmente à formação e à disseminação do saber 
científico em diferentes instâncias sociais, seja através da atuação no 
ensino escolar formal, seja através de novas formas de educação científica, 
como vídeos, “software”, ou outros meios de comunicação. Não se ateria ao 
perfil da atual Licenciatura em Física, que está orientada para o ensino 
médio formal. 

 

Atribuições no mercado de trabalho 

 

A área de atuação profissional é a docência na educação básica, nas séries 

finais do ensino fundamental e em todas as séries do Ensino Médio. O Licenciado 

em Física poderá ainda: 

 

 Atuar no ensino não formal, como o ensino à distância; 

 Educação especial (ensino de física para deficientes físicos), centros e 

museus de ciências e divulgação científica; 

 Continuar sua formação acadêmica ingressando preferencialmente na Pós-

Graduação em Ensino de Física ou Educação; 

 Produzir conhecimento na área de Ensino de Física voltado para ciência-

tecnologia-sociedade; 

 Difundir conhecimento na área de Física e áreas de ciências aplicadas à 

tecnologia e Ensino de Física; 

 Lecionar disciplinas de Física e ciência aplicada na área tecnológica em 

instituições de ensino superior; 

 

 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 Organização Curricular 
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Pautados na Resolução CNE/CP nº 2, de 01 de julho de 2015, que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior  (cursos  

de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 

segunda licenciatura) e para a formação continuada, os tempos e espaços 

curriculares deverão se expressar nos seguintes núcleos, em torno dos quais se 

articulam as dimensões a serem contempladas no desenvolvimento do Curso de 

Licenciatura em Física: 

 Núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e 

interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e 

metodologias, e das diversas realidades educacionais;  

 Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação 

profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos; 

 Núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular; 

 

Ainda de acordo com a Resolução CNE/CP nº 2, de 01 de julho de 2015, a 

carga-horária para a organização curricular do Curso de Licenciatura em Física 

deverá integralizar um mínimo de 3200 (três mil e duzentas) horas de efetivo 

trabalho acadêmico, em cursos com duração de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 

(quatro) anos, compreendendo:  

I  - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

distribuídas ao longo do processo formativo; 

II  - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área 

de formação e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas 

específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição; 

III  - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às  atividades 

formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 da 

Resolução CNE/CP nº 2, de 01 de julho de 2015, conforme o projeto de curso da 

instituição; 

IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento 

em áreas específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido no 

inciso III  do artigo 12 da Resolução CNE/CP nº 2, de 01 de julho de 2015, por meio 

da iniciação científica, da iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre 

outras, consoante o projeto de curso da instituição.  
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Para atender aos três núcleos, às cargas horárias e aos demais aspectos 

previstos na Resolução CNE/CP nº 2, de 01 de julho de 2015, a estrutura curricular 

do Curso de Licenciatura em Física apresenta a seguinte distribuição de disciplinas: 

3.2. Matriz Curricular 

1º Semestre 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Pré-Cálculo 67  67 

Psicologia da Aprendizagem 33  33 

Introdução à Física 67  67 

Álgebra Vetorial e Geometria Analítica 67  67 

Língua Portuguesa I 33  33 

Metodologia do Trabalho Científica 33  33 

História da Educação 33  33 

Subtotal 333  333 

2º Semestre 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Cálculo Diferencial e Integral I 67  67 

Física Básica I 67  67 

Álgebra Linear 67  67 

Inglês Instrumental 33  33 

Língua Portuguesa II 33  33 

Filosofia da Educação I 33  33 

Física Experimental I  33 33 

Subtotal 300 33 333 

 

 

3º Semestre 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Cálculo Diferencial e Integral II 67  67 

Física Básica II 67  67 

Química Geral 67  67 
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Sociologia da Educação 33  33 

Educação em Direitos Humanos 33  33 

Educação Ambiental e Sustentabilidade 33  33 

Física Experimental II  33 33 

Subtotal 300 33 333 

4º Semestre 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Física Básica III 67  67 

Políticas e Gestão Educacional 33  33 

Didática Geral 67  67 

Cálculo Diferencial e Integral III 67  67 

Computação Aplicada à Física 67  67 

Física Experimental III  33 33 

Subtotal 301 33 334 

5º Semestre 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Física Básica IV 67  67 

Física Experimental IV  33 33 

Física Matemática I  67  67 

Prática de Ensino I 67  67 

Estágio supervisionado I  100 100 

Termodinâmica 67  67 

Didática Aplicada ao Ensino de Física 33  33 

Subtotal 301 133 434 

 

 

 

 

6º Semestre 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Física Moderna 67  67 

Física Moderna Experimental  33 33 
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Evolução do pensamento científico 67  67 

Prática de Ensino  II 67  67 

Estágio Supervisionado II  100 100 

Mecânica Analítica 67  67 

Educação e Diversidade 33  33 

Subtotal 301 133 434 

7º Semestre 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Prática de Ensino III 67  67 

Estágio Supervisionado III  100 100 

Mecânica Quântica I 67  67 

Prática de Laboratório e Instrumentação para o Ensino 
de Física I 

 67 
67 

Eletromagnetismo I 67  67 

Disciplina Optativa I 67  67 

Subtotal 268 167 435 

8º Semestre 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Libras 33  33 

TCC 100  100 

Mecânica Estatística 67  67 

Prática de Laboratório e Instrumentação para o Ensino 
de Física II 

 67 
67 

Disciplina Optativa II 67  67 

Prática de Ensino IV 67   

Estágio Supervisionado IV  100 100 

 

 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS E ELETIVAS 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Métodos Matemáticos Aplicados à Física II 67   

Mecânica Quântica II 67   
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Eletromagnetismo II 67   

Variáveis Complexas 67   

Fundamentos da Astronomia e Astrofísica I 67   

Fundamentos da Astronomia e Astrofísica II 67   

Eletrônica Básica 67   

Subtotal 468  469 

QUADRO RESUMO 

Demonstrativo CHT (%) 

Disciplinas 2338 70,07% 

Estágio Supervisionado 400 11,97% 

Prática Pedagógica (se for o caso) 299 8,96% 

Atividades Complementares 200 6% 

Trabalho de Conclusão de Curso (se for o caso) 100 3% 

Carga Horária Total do Curso 3337 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Critérios de Aproveitamento de Conhecimentos e Experiências Anteriores 
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 Os critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores 

nos cursos superiores do IFPB estão regulamentados em resolução específica, a 

Resolução Nº 215-CS de 10 de outubro de 2014, homologada pelo Conselho 

Superior da Instituição, considerando dispositivos estabelecidos na Lei no. 9394/96 

(LDB). Está estabelecido que os discentes devidamente matriculados em curso de 

graduação do IFPB poderão solicitar reconhecimento de 

competências/conhecimentos adquiridos para fins de abreviação do tempo de 

integralização de seu curso, com avaliação de processo realizada semestralmente. 

 O reconhecimento de competências/conhecimentos adquiridos será realizado 

por disciplina, sendo a solicitação e avaliação realizada no período imediatamente 

anterior ao da sugestão de blocagem da disciplina, com as comprovações de 

aproveitamento em disciplinas equivalentes ou afins e/ou de experiência profissional 

na área de estudo ou afins. 

Será assegurado, também, o direito ao aproveitamento de estudos realizados 

ao discente que: a) for classificado em novo processo seletivo; b) tenha efetuado 

reopção de curso; c) tenha sido transferido; d) tenha reingressado no curso; e) tenha 

ingressado como graduado; f) tenha cursado com aproveitamento a mesma 

disciplina ou equivalente em outro curso de graduação de outra Instituição, 

devidamente reconhecido. 
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3.3.1. Prática como Componente Curricular e Estágio Supervisionado 

 

 A prática como componente curricular está prevista pela Resolução CNE n° 

02 de julho 2015, onde são previstas para a mesma um mínimo de 400 

(quatrocentas) horas. Conforme o parecer CNE/CP Nº 2/2015, seguindo os 

pareceres CNE/CP nº 28/2001 e CNE/CES nº 15/2005, a Prática como componente 

curricular deve ser entendida como 

(...) o conjunto de atividades formativas que proporcionam experiências de aplicação 

de conhecimentos ou de desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício 

da docência. Por meio destas atividades, são colocados em uso, no âmbito do 

ensino, os conhecimentos, as competências e as habilidades adquiridas nas 

diversas atividades formativas que compõem o currículo do curso. (...) 

 

Destaca ainda que 

 

(...) As atividades caracterizadas como prática como componente curricular podem 

ser desenvolvidas como núcleo ou como parte de disciplinas ou de outras atividades 

formativas. Isto inclui as disciplinas de caráter prático relacionadas à formação 

pedagógica, mas não aquelas relacionadas aos fundamentos técnico-científicos 

correspondentes a uma determinada área do conhecimento. (...) 

 

 Por outro lado, em relação ao Estágio Supervisionado, o parecer CNE/CP Nº 

2/2015 afirma 

 

(...) o estágio supervisionado é um conjunto de atividades de formação, realizadas 

sob a supervisão de docentes da instituição formadora, e acompanhado por 

profissionais, em que o estudante experimenta situações de efetivo exercício 

profissional. O estágio supervisionado tem o objetivo de consolidar e articular as 

competências desenvolvidas ao longo do curso por meio das demais atividades 

formativas, de caráter teórico ou prático.(...) 

 

 Dessa forma, a Prática como componente curricular se distingue do Estágio 

Supervisionado, e portanto, deve ser prevista pelo Projeto Pedagógico do Curso 

uma carga horária específica para a mesma. 

 

 No curso de Licenciatura em Física do IFPB, Campus Campina Grande, as 

400 (quatrocentas horas) de Prática como componente curricular estão distribuídas 
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nas disciplinas Prática de Ensino I, II, III e IV, assim com nas disciplinas Prática de 

Laboratório e Instrumentação para o Ensino de Física I e II, atendendo ao que diz o 

Parecer CNE/CP Nº 2/2015, conforme descrito abaixo .  

 Em relação a tais disciplinas, aquelas intituladas como “Prática de Ensino” 

tem como objetivo geral  

 

 Promover a reflexão sobre os processos da gestão escolar e do ensino e 
aprendizagem de Física, bem como das diferentes utilizações dos materiais 
didáticos, tendo em conta os objetivos educacionais a serem atingidos, além do 
desenvolvimento de habilidades para o preparo de planos de unidade didática e de 
diferentes recursos didáticos adequados à aprendizagem dos conceitos, 
procedimentos e atitudes previamente definidos nos objetivos do referido plano - em 
nível do Ensino Médio. 
 

 E, como objetivos específicos 

 

1. Desenvolver conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais, que 
possibilitem a utilização prática de recursos tecnológicos no ensino – 
incluindo calculadoras, computadores e internet – simulações físicas – 
explicitando o seu alcance e as suas limitações; 

2. Desenvolver conhecimentos teóricos e instrumentais sobre o uso de 
modelagem–explicitando seu alcance e limitações; 

3. Desenvolver o domínio de conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais, 
que possibilitem ao aluno analisar livro textos – trabalhando textos do PNLD 
empregados para a escolha dos livros didáticos distribuídos pelo referido 
plano; 

4. Propiciar a execução prática de materiais pedagógicos. 
 

 

Já as disciplinas intituladas “Prática de Laboratório e Instrumentação para o Ensino 

de Física” tem como objetivo geral desenvolver materiais que venham a melhorar a 

aprendizagem dos alunos no decorrer da disciplina de Física. 

 

E, como objetivos específicos: 

 

1. Familiarização com materiais didáticos disponíveis comercialmente, sabendo 

seleciona-los seguindo alguns parâmetros; 

2. Utilização de laboratórios, de recursos de informática e de vídeos; 
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3. Uso de ferramentas básicas para a montagem de atividades didáticas 

simples; 

4. Atividades extraclasse e aproveitamento de espaços especiais como Museus 

interativos; 

5. Métodos de avaliação diagnóstica, formativa e somativa. 

6. Elaborar simulações computacionais; 

7. Preparar experimentos com materiais de baixo e médio custo. 

 

Dessa forma, as disciplinas de Prática como componente curricular constantes no 

curso de Licenciatura em Física possibilitarão ao estudante (ver parecer). 

 

 

3.4. Metodologia 

 

A metodologia é entendida como um conjunto de procedimentos empregados 

para atingir os objetivos propostos para a integração dos conhecimentos e 

capacidades, assegurando uma formação integral dos futuros docentes. Este projeto 

pedagógico, o qual deve ser o norteador do currículo no Curso Superior de 

Licenciatura em Física, deve apresentar, portanto, em sua proposta pedagógica, 

os princípios que embasarão o currículo, o processo de ensino-aprendizagem, as 

avaliações e outras atividades articuladas ao ensino, como o Estágio Curricular e o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Para o curso de Licenciatura que se propõe formar profissionais 

comprometidos com a construção de uma sociedade justa e humana a metodologia 

adotada é uma importante ferramenta para conseguir um melhor desempenho 

cognitivo dos acadêmicos, sabendo relacionar os conhecimentos técnico–científicos 

do curso com os problemas do cotidiano dos alunos, construindo assim uma 

consciência crítica com capacidade de intervir na relação ensino x aprendizagem de 

forma criativa, tendo como objetivo a participação de todos os envolvidos. Portando 

deve-se buscar um planejamento acadêmico em consonância com o conteúdo 

programático das disciplinas, relacionando suas aplicações no dia-a-dia. 

Dessa forma, um dos princípios fundamentais que destacamos no presente 

projeto pedagógico é a relação teoria-prática, a qual associada à estrutura curricular 

do curso conduz a um fazer pedagógico, em que atividades como práticas 
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interdisciplinares, seminários, oficinas, visitas técnicas e desenvolvimento de 

projetos, entre outros, estão presentes durante os períodos letivos.   

Os professores, nesse processo, assumem um papel fundamental, 

idealizando estratégias de ensino de maneira que a articulação entre o 

conhecimento do senso comum e o conhecimento escolar permita ao aluno 

desenvolver suas percepções e convicções acerca dos processos sociais e de 

trabalho, construindo-se como pessoas e profissionais responsáveis éticos e 

competentemente qualificados. O trabalho coletivo entre os grupos de professores 

da mesma base de conhecimento e entre os professores de base científica e da 

base tecnológica específica é imprescindível à construção de práticas didático-

pedagógicas integradas, resultando na construção e apreensão dos conhecimentos 

pelos alunos, numa perspectiva do pensamento relacional. Para tanto, os 

professores, articulados pela equipe técnico-pedagógica, deverão desenvolver aulas 

de campo, atividades laboratoriais, projetos integradores e práticas coletivas com os 

alunos. Para essas atividades que preveem um planejamento coletivo, os 

professores terão à sua disposição, horários para encontros ou reuniões de grupo. 

 Este plano pedagógico caracteriza-se como expressão coletiva, e, portanto 

deve ser avaliado periódica e sistematicamente pela comunidade escolar, apoiados 

por uma comissão a que compete. Qualquer alteração deve ser vista sempre que se 

verificar, mediante avaliações sistemáticas anuais, defasagem entre o perfil de 

conclusão do curso, seus objetivos e sua organização curricular frente às exigências 

decorrentes das transformações científicas, tecnológicas, sociais e culturais. 

A proposta pedagógica constante neste projeto está articulada ao atual PDI 

da Instituição, cuja prática pedagógica nele proposta propõe 

A utilização de metodologias dialógicas, inter-transdisciplinares, 
alicerçadas em conhecimentos científicos que deverão estar 
relacionados às condições histórico-sócio-culturais dos estudantes, o 
que requer planejamentos sistemáticos e coletivos, que contemplem 
todos os envolvidos no processo educacional da Instituição (2015, 
p.148). 

 

3.4.1. Políticas Institucionais e sua Correlação com o Curso 

 Atualmente o Campus Campina Grande, em observância às suas obrigações 

previstas em lei, oferece Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, também na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos – EJA, Cursos Técnicos 
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Subsequentes e Cursos Superiores de Tecnologia e Licenciatura, todos em 

consonância com os princípios doutrinários consagrados na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN. Convém ressaltar, ainda, que a diversidade 

de cursos ora ofertados pela Instituição, justifica - se em decorrência da experiência 

e tradição da mesma no tocante à educação profissional. 

Dessa forma, em consonância com as políticas institucionais constantes no 

Plano de Desenvolvimento Institucional do IFPB, o curso de Licenciatura em Física 

proposto tem como objetivo formar profissionais qualificados para atuarem na 

Educação Básica e em outros espaços educativos, formais ou informais, bem como 

capazes de prosseguirem seus estudos na pós-graduação. Espera-se ainda 

possibilitar a formação de cidadãos com embasamento teórico-metodológico, 

visando à construção de aprendizagens significativas, instrumentalizando o futuro 

professor para posicionar-se de maneira crítica, criativa, responsável, construtiva e 

autônoma no processo escolar e social e capacitando-o para interferir de forma 

contundente e positiva na sociedade. 

 

3.4.2. Atendimento às Legislações para Educação das Relações Étnico-raciais, 

Indígenas, Ambientais, Culturais e Educação em Direitos Humanos 

 

Os componentes curriculares que compõem o Curso Superior de Licenciatura 

Física são atravessados por conteúdos específicos e práticas educativas e 

metodológicas que têm a finalidade de preparar nosso aluno para se tornar um 

agente de transformação. Não obstante, considera-se que a reflexão ética é 

fundamental para consolidar as qualidades e habilidades necessárias à formação 

profissional do docente, tornando-o capaz de vencer as barreiras do preconceito, da 

discriminação e fomentar a atitude de respeito pela diversidade cultural e pelo meio 

ambiente. Por essa, as discussões do Curso de Licenciatura em Física se debruçam 

também sobre as relações étnico-raciais, ambientais e relativas à efetivação dos 

direitos humanos, compreendendo a educação como condutor de um processo de 

modificação atitudinal com a finalidade de favorecer a melhoria das relações 

humanas e com o meio ambiente.  

Em consonância com a Resolução nº 02 de 1º de Julho de 2015, 

especialmente nos seus artigos 6 e 7, o curso de Física desenvolve atividades de 

prática pedagógica, de natureza teórica e metodológica que têm por finalidade 



 

59 

 

conduzir à reflexão ética para pensar a sociedade e aprimorar os comportamentos, 

por meio da crítica e da adoção de princípios de convivência universal. 

Com este intuito, ao longo do curso, os discentes serão esclarecidos sobre a 

complexidade das questões étnico-raciais e ambientais, por meio da abordagem 

pedagógica articulada em diferentes disciplinas. Na base comum e também na 

específica da matriz curricular, será possível levantar discussões e abordar 

conteúdos relacionados a esta temática. 

Além dessas, disciplinas específicas tratarão das questões étnico-raciais, 

ambientais, éticas e atitudinais de modo sistemático, conforme mostra o quadro a 

seguir: 

 

 

História da Educação Brasileira  

Filosofia da Educação 

Sociologia da Educação  

Educação e Direitos Humanos  

Educação Ambiental e Sustentabilidade  

Prática de Ensino I, II, III, IV 

Metodologia da Pesquisa Científica 

 

 

Vale ressaltar que essa futura prática educativa dos graduandos, conforme o 

Conselho Nacional de Educação, deve articular os processos educativos escolares, 

políticas públicas e movimentos sociais, visto que as mudanças éticas, culturais, 

pedagógicas e políticas nas relações étnico-raciais e com o meio ambiente não se 

limitam à escola. Esta associação poderá ser observada no estágio de docência, no 

qual os graduandos serão estimulados a trabalhar com questões étnico-raciais, 

culturais e ambientais em seus planos de ensino, com o intuito de promover a 

formação de profissionais comprometidos com a autovalorização do aluno 

independente de sua cultura ou origem. Nesse sentido o ensino ao longo do curso 

de licenciatura em Física do IFPB deve se fazer presente na busca pelo tratamento 

igualitário livre de racismo e preconceito étnico racial. Ainda nesse sentido, construir 

nos futuros profissionais o desejo de atuar de forma a garantir que os direitos de 

todos, inclusive das minorias, sejam assegurados no processo de ensino, formando 

indivíduos orgulhosos de suas origens e respeitosos com os demais. 
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3.4.3. Ações para evitar a retenção e a evasão 

  

O Instituto Federal da Paraíba conta com uma equipe multidisciplinar 

qualificada de pedagogos, técnicos educacionais, psicólogos e assistentes sociais, 

além de infraestrutura adequada com Gabinete Médico Odontológico, Restaurante 

Estudantil, Biblioteca, Núcleos de Aprendizagem e Laboratórios nos campi onde 

estão instalados os polos de apoio presencial. 

O Instituto há de perseguir a meta de reduzir o desperdício escolar, 

implantando e aperfeiçoando nos próximos anos programas existentes, como: 

I – Programa de auxílio transporte; 

II – Programa de material didático e uniforme escolar; 

III – Programa de alimentação; 

IV – Programa de Bolsa Permanência; e 

V – Programa de Residência Estudantil. 

 

3.4.4. Apoio psicopedagógico ao discente 

 

Visando ao estabelecimento de uma política que assegure a permanência dos 

alunos na Instituição, principalmente aqueles com dificuldades de aprendizagem 

e/ou com problemas financeiros, o Instituto mantém programa de Monitoria que 

contempla alunos que possuam habilidades específicas. Mantém ainda um 

programa de Bolsas de Extensão e de Pesquisa.  

Reduzir o desperdício escolar constitui um grande desafio institucional, 

considerando a diversidade da oferta de ensino e as dificuldades de natureza social 

e econômica. No intuito de minimizar o processo de evasão e retenção, o IFPB 

desenvolve programas de natureza assistencial, estimulando a permanência do 

aluno no convívio escolar. Os principais são: 

I. Programas de apoio à permanência na Instituição; 

II. Programas de natureza pedagógica para minimizar o processo de 

evasão e reprovação escolar; 
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III. Programa de Bolsas, atendendo à política de Ensino, Pesquisa e 

Extensão; 

IV. Programa de educação inclusiva; 

V. Programa de atualização para o mundo do trabalho. 

 

Destaque-se, ainda, que o IFPB, em observância à legislação específica, 

consolida sua política de atendimento às pessoas com deficiência, assegurando o 

pleno direito à educação para todos, e efetiva ações pedagógicas visando à redução 

das diferenças e à eficácia da aprendizagem. 

 

3.4.5. Mecanismos de nivelamento 

 

Para diminuir a evasão de alunos e aumentar o número de egressos e a 

concorrência nos cursos, foram instituídos programas de nivelamento para auxiliar 

os alunos nas disciplinas com maior índice de reprovação. 

Considerando, especificamente, as dificuldades dos ingressantes do Curso de Física 

no que diz respeito ao conhecimento de matémática básica, assim como 

conhecimentos gerais de Física , são ofertadas no primeiro semestre do curso as 

disciplinas de Matemática Básica e Introdução à Física. 

 

3.4.6. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

 

O curso Superior de Licenciatura em Física proporciona aos alunos 

portadores de deficiência, ambiente propício à aquisição de igualdade de 

oportunidade e de participação no processo de aprendizagem. As políticas públicas, 

adotadas pelo IFPB, orientam a comunidade acadêmica para o reconhecimento das 

necessidades diversas dos alunos, ao respeitar estilos e ritmos de aprendizagem 

com vistas a assegurar uma educação de qualidade a todos, por meio de 

adaptações curriculares e metodologias de ensino compatíveis com a realidade, 

arranjos organizacionais diversificados e o uso de tecnologias assistivas.  
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 Em conformidade com a Resolução nº 02 de 1º de Julho de 2015, são 

diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista: 

I - a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no 

atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista; 

II - a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas 

para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua 

implantação, acompanhamento e avaliação; 

III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno 

do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento 

multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes; 

IV - o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no 

mercado de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as 

disposições da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente);  

V - a responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa 

ao transtorno e suas implicações;  

VI - o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no 

atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e 

responsáveis;  

VII - o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos 

epidemiológicos tendentes a dimensionar a magnitude e as características do 

problema relativo ao transtorno do espectro autista no País.  

Parágrafo único.  Para cumprimento das diretrizes de que trata este artigo, o 

poder público poderá firmar contrato de direito público ou convênio com 

pessoas jurídicas de direito privado.  

Logo, respeitando o compromisso para com a inclusão social, o Curso de 

Física – Licenciatura do IFPB – Campus Campina Grande adota as seguintes 

políticas para os atendimentos aos alunos com transtorno do espectro autista:  

 Apoiar e promover processos de educação permanente e de 

qualificação técnica aos alunos do Curso Superior de Licenciatura em 

Física, garantindo atendimento às pessoas com o transtorno do 

espectro autista, com base na Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF e a Classificação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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Internacional de Doenças - CID-10 (FARIAS; BUCHALA, 2005; OMS, 

1994).  

 Informações aos professores são veiculadas através do Núcleo de 

Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais - NAPNE para que se 

esclareça a especificidade linguística dos alunos com alguma 

deficiência. 

 

3.4.7. Acessibilidade atitudinal e pedagógica 

 

A Constituição Federal de 1988 é o referencial para a educação inclusiva. 

Esse documento não restringe o conceito de inclusão ao atendimento de pessoas 

portadoras de deficiência, como se fazia nas demais constituições, ao contrário, 

concebe a inclusão no mais amplo campo do atendimento humano, procurando 

contemplar os mais variados nichos da sociedade brasileira.  

É fato que diversos níveis de segregação marcaram a constituição de nossa 

sociedade, seja de cunho social, étnico, questões de gênero e necessidades 

específicas associadas às disposições físicas ou mentais. Nesse sentido, a 

Constituição de 1988 é um marco na conquista dos direitos democráticos, 

concebendo a pessoa na sua integridade e portadora dos direitos inalienáveis, 

dentre os quais se destaca a educação. Não é preciso dizer que o texto da Magna 

Carta se alinha com o movimento internacional pela dignidade humana, indicado na 

Carta Universal dos Direitos Humanos e nas conferências mundiais, dentre as quais 

destacamos a Conferência de Jothien de 1990, que indica o direito à educação 

como fundamental para o crescimento pessoal e coletivo.  

Desse modo, o Curso de Licenciatura em Física busca perseguir as 

orientações postuladas na Resolução nº 240/2015, procurando estabelecer 

mecanismos que viabilizem a formação de profissionais sensíveis a processo de 

inclusão dos alunos portadoras de deficiência e aos diversos segmentos sociais 

tradicionalmente excluídos do processo de educação formal.  

Na prática, isso implica um trabalho de pautar as problemáticas que envolvem 

a questão nos conteúdos ministrados nos componentes curriculares e na realização 

de um planejamento pedagógico que considere as diferentes vivências de nossos 

alunos. 

Nessa perspectiva, buscamos articular a teoria à prática por meio de ações 

que envolvam as atitudes e as práticas docentes no processo de ensino e de 
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aprendizagem no intuito de promover o respeito às individualidades e à diversidade, 

criando espaços de aprendizagem que conciliem ritmos de aprendizagem flexíveis e 

adotem abordagens e metodologias de ensino que respondam às diferentes 

necessidades dos estudantes, de modo que garantam a acessibilidade atitudinal e 

pedagógica. A acessibilidade atitudinal compreende o desenvolvimento contínuo de 

programas e de práticas de sensibilização e de conscientização das pessoas em 

geral e da convivência com a diversidade humana. Dessa forma, busca-se em 

alguns componentes curriculares discutir tais questões. Essas questões são 

discutidas, especificamente nas disciplinas: Educação e Diversidade e Libras. As 

demais disciplinas, também, promovem a discussão desses temas, de forma direta 

ou indireta, ao se basearem nos Temas Transversais e na legislação educacional 

vigente. 

Em suma, também, existe uma política institucional do IFPB, regulamentada 

pela Resolução N° 139 (BRASIL, 2015), a qual organiza o funcionamento dos 

Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas 

(NAPNE), em cada campus, como órgão consultivo e executivo de composição 

interdisciplinar, com o objetivo de assegurar as condições de acessibilidade de 

forma específica para estudantes com deficiência. 

 

3.5. Colegiado do Curso 

 

Segundo a Resolução 141/2015 – Conselho Superior do IFPB, o Colegiado 

do Curso é órgão deliberativo primário e de assessoramento acadêmico e tem por 

objetivo desenvolver atividades voltadas para o constante aperfeiçoamento do curso.  

O Colegiado de Curso Superior (CCS) será constituído pelos seguintes membros 

permanentes:  

 envolvendo 8 (oito) membros, distribuídos da seguinte forma: 

I – Coordenador do Curso (Presidente); 

II – 4 (quatro) docentes vinculados à coordenação do curso; 

III – 1 (um) discente; 

IV – 1 (um) docente lotado em outra coordenação; 

V – 1 (um) representante técnico-administrativo em educação (Técnico 

em Assuntos Educacionais ou Pedagogo). 
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Compete ao Colegiado do Curso:  

I – assessorar a comissão de elaboração/atualização do Plano 

Pedagógico do Curso (PPC); 

II – acompanhar a execução didático-pedagógica do PPC; 

III – propor à Diretoria de Ensino do campus, oferta de turmas, aumento 

o redução do número de vagas, em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional; 

IV – propor à Diretoria de Ensino do campus modificações no PPC 

seguindo os trâmites administrativos para solicitação de mudança, 

alteração ou criação de cursos superiores no âmbito do IFPB  

V – elaborar a proposta do Planejamento Acadêmico do Curso para 

cada período letivo, com a participação dos professores e com os 

subsídios apresentados pela Representação estudantil; 

VI – aprovar os planos de disciplina e de atividade, para cada período 

letivo contendo obrigatoriamente os critérios, instrumentos e épocas de 

avaliações na diversas disciplinas do curso; 

VII – propor, elaborar e levar à prática projetos e programas, visando 

melhoria da qualidade do curso; 

VIII – contribuir para a integração das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão do curso; 

IX – estabelecer critérios e cronograma para viabilizar a recepção de 

professor s visitantes, a fim de, em forma de intercâmbio, desenvolver 

atividades de ensino pesquisa e extensão; 

X – aprovar a proposta de aproveitamento de estudos, adaptação 

curricular e dispensa de disciplina conforme o caso, especialmente nas 

hipóteses de matrículas especiais ou decorrentes de transferências 

voluntárias, ex-officio ou ingressos de graduados de acordo com as 

normas vigentes; 

XI – acompanhar a divisão equitativa do trabalho dos docentes do curso 

considerando o disposto no documento que regulamenta as atividades 

de ensino pesquisa e extensão; 

XII – apoiar e acompanhar os processos de avaliação do curso, 

fornecendo as informações necessárias, quando solicitadas; 
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XIII – analisar, dar encaminhamento, e atender sempre que solicitado, a 

outras atribuições conferidas por legislação em vigor; 

XIV – emitir parecer sobre a possibilidade ou não de integralização 

curricular d alunos que tenham abandonado o curso ou já que 

ultrapassado o tempo máximo de integralização, e que pretendam, 

mediante processo individualizado respectivamente, de pré-matrícula e 

de dilatação de prazo, continuidade d estudos; 

XV – acompanhar a sistemática de avaliação do desempenho docente e 

discente segundo o Projeto de Avaliação do IFPB; 

 

O mandato dos membros do Colegiado do Curso é de 2 (dois) anos, permitida 

uma recondução, com exceção da representação discente, que é de 1 (um) ano. O 

coordenador do curso é membro nato e exerce a presidência do órgão. As reuniões 

terão caráter deliberativo, propositivo e de planejamento acadêmico, podendo ser 

em caráter ordinário ou extraordinário. 

O quadro abaixo apresenta a composição do Colegiado do Curso de 

Licenciatura em Física: 

 

 

Colegiado do Curso de Licenciatura em Física 
Membro Graduação Titulação Função 

Carlos Alex Souza da Silva Física Doutor Presidente 
Alex Pereira Bezerra Matemática Mestre Docente vinculado ao curso 
Denis Barros Barbosa Física Doutor Docente vinculado ao curso 
Francisco Geraldo da Costa Filho Física Doutor Docente vinculado ao curso 
Luciano Feitosa do Nascimento Física Mestre Docente vinculado ao curso 
Rodrigo Rodrigues da Silva Física Especialista Docente vinculado ao curso 
Jonathas Jerônimo Barbosa Matemática Doutor Docente vinculado ao curso 
Carlos Henrique Araújo Bonfim 
Borges 

Física Mestre Técnico do Laboratório de 
Física 

Erbson Jecelino Gonçalves  Geografia Graduado Técnico em Assuntos 
Educacionais 

Sidny Janaína Pedrosa Arte Especialista Técnico em Assuntos 
Educacionais (suplente) 

Arthur Sarmento de Souza   Representante discente 

Hallyson da Silva Pinto   Representante discente 
(suplente) 

 

3.6. Núcleo Docente Estruturante 
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Segundo a Resolução 143/2015 – Conselho Superior do IFPB, o Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) de curso de graduação constitui-se de grupo de 

docente, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de  

concepção,  consolidação e  contínua  atualização  do  plano pedagógico do curso. 

  

O Núcleo Docente Estruturante  (NDE) é o órgão consultivo responsável pela  

concepção, acompanhamento, avaliação e atualização periódica do Plano 

Pedagógico dos Cursos Superiores do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba (IFPB). 

Compete ao Núcleo Docente Estruturante do Curso: 

I - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 

curso; 

II - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo; 

III - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de graduação; 

IV - supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso, 

definidas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

V - propor e participar dos ajustes no curso a partir dos resultados 

obtidos na avaliação interna e na avaliação externa, realizado (SINAES); 

VI - coordenar a elaboração e recomendar a aquisição de lista de títulos 

bibliográficos e outros materiais necessários ao Curso  

VII - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de 

pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de 

exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas 

relativas à área de conhecimento do curso. 

 

 O mandato dos membros do Núcleo Docente Estruturante é de 2 (dois) anos, 

permitida uma recondução. O coordenador do curso é membro nato e exerce a 

presidência do órgão. As reuniões terão caráter deliberativo, propositivo e de 

planejamento acadêmico, podendo ser em caráter ordinário ou extraordinário. 

 O quadro a seguir apresenta a composição do Núcleo Docente Estruturante 

do Curso de Licenciatura em Física: 
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Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Física 
Membro Graduação Titulação Função 

Carlos Alex Souza da Silva Física Doutor Presidente 
Denis Barros Barbosa Física Doutor Professor membro 
Francisco Geraldo da Costa Filho Física Doutor Professor membro 
Geraldo da Mota Dantas Física Mestre Professor membro 
Jorge Luís de Góis Gonçalves Geografia Doutor Professor membro 
Márcia Gardênia Lustosa Pires Serviço 

Social 
Doutora Professor membro 

Valdenes Carvalho gomes Física Mestre Professor membro 
 

 

3.7. Coordenação do Curso 

 

A coordenação do Curso Superior de Licenciatura em Física é exercida por 

um docente do quadro efetivo do IFPB, indicado ou eleito pelos pares. 

 

3.7.1 Dados do Coordenador de Curso 

 

Visando resguardar a qualidade nas atividades de coordenação no curso de 

Física, recomenda-se que o coordenador do curso possua experiência no magistério 

superior, e que esteja em regime de dedicação exclusiva (DE). Também deve 

possuir a seguinte titulação: graduação na área do curso, preferencialmente com 

doutorado nessa mesma área. 

O Coordenador do Curso tem atuado na organização e gerenciamento dos 

trabalhos de elaboração/discussão desse Projeto.  

De um modo geral, as atividades da Coordenação estão voltadas para o 

desenvolvimento dos projetos e dos programas relativos ao Curso, para o apoio ao 

corpo docente, bem como associadas a ações de integração das áreas 

administrativas e da organização didático-pedagógica. 

A Coordenação do Curso também atua junto aos alunos, avaliando suas 

expectativas e sugestões e estreitando o relacionamento com professores e alunos, 

seja por meio de reuniões ou contatos diretos. 

Cabe ainda à Coordenação de Curso, na organização de seus projetos e 

programas, distribuir os trabalhos de ensino e pesquisa de forma a harmonizar os 

interesses com as preocupações científico-culturais dominantes do seu pessoal 
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docente, tendo sempre presente o calendário escolar anual. São atribuições da 

Coordenação do Curso:  

● Planejar, executar e avaliar todas as atividades acadêmicas do Curso; 

● Coordenar as atividades dos professores; 

● Elaborar relatórios periódicos de suas atividades e de sua equipe;  

● Promover a avaliação do curso e das atividades em geral; 

● Supervisionar as atividades de produção de material didático; 

 

 

Formação Acadêmica e Experiência Profissional  

 

O professor Carlos Alex Souza da Silva, atual coordenador do Curso de 

Licenciatura em Física possui Graduação em Licenciatura Plena em Física pela 

Universidade Estadual do Ceará, Mestrado em Física pela Universidade Federal do 

Ceará e Doutorado em Física também pela Universidade Federal do Ceará.  

Atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba. Possui experiência na área de Física, com ênfase em Teoria 

Quântica de Campos e Gravitação, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Física das Partículas Elementares , Campos e Gravitação, atuando principalmente 

nos seguintes temas: teoria de campos em espaços curvos, cosmologia quântica, 

termodinâmica dos buracos negros e geometria não comutativa. Foi presidente da 

comissão para a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em 

Física, instituída no ano de 2012, e atua como coordenador do mesmo curso desde 

sua abertura em 2013. 

 

3.7.2 Prática Profissional 

 

As atividades práticas propostas pelo curso de Licenciatura em Física visam à 

inserção do graduando no universo da sala de aula, seja através de atividades de 

observação, análise e reflexão, bem como de ações específicas (entrevistas, 

levantamento de dados, entre outros) sugeridas a partir das “práticas” de cada 

disciplina, seja através do estágio propriamente dito. Nesse sentido, a reflexão sobre 

a ação profissional e a sua prática efetiva serão estimuladas desde o primeiro 
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momento do Curso, a fim de que o estudante tenha a devida noção da prática 

pedagógica na área de Física. 

O estágio curricular, conforme explicitado em tópico anterior, não somente 

será relevante porque constitui uma exigência dos cursos de licenciatura, mas, 

sobretudo, porque colocará o estagiário diretamente em sala de aula no exercício de 

atividades de ensino real, extrapolando, portanto, a mera simulação.  

É proposição fundamental deste Curso minimizar ao máximo a distância entre 

a prática e a teoria, na medida em que o estudante será estimulado constantemente 

a se colocar no papel efetivo de professor. 

A relevância do estágio será comprovada também com a oportunidade de 

contribuir com a região onde o aluno está inserido, pois suas ações de estágio e 

prática serão desenvolvidas em escolas locais em parceria com o IFPB. 

 

3.7.3. Estágio Curricular Supervisionado 

 

Como prática com carga horária definida, o estágio supervisionado ocorrerá a 

partir do quinto período.  

Os registros construídos ao longo do estágio deverão ser formatados por 

meio de um relatório, que deverá ser apresentado como instrumento para obtenção 

da avaliação do estágio curricular.  

Obedecendo à Resolução CNE/CP 02/2015, que institui a duração e a carga 

horária dos cursos de primeira licenciatura, a soma de todo o estágio é de 400 

horas/aula, assim distribuídas: 

 Etapa I - 5º - 100 horas/aula 

 Etapa II - 6º - 100 horas/aula 

 Etapa III - 7º - 100 horas/aula 

 Etapa III - 8º - 100 horas/aula 

 

Os mecanismos institucionalizados de acompanhamento e cumprimento das 

atividades de estágio, do trabalho da coordenação e supervisão são determinados 

pelas Normas de Estágio do IFPB.   
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Assim, conforme distribuição apresentada no item anterior, os resultados 

parciais e finais do estágio realizado pelos discentes serão apresentados da 

seguinte forma: 

Na primeira etapa do Estágio Supervisionado, realizado no 5º período, será 

elaborado o Plano de Estágio, com base nas primeiras observações realizadas pelo 

discente na escola.  

Nos Estágios Supervisionados II e III, realizados no 6º e 7º períodos, o aluno 

deverá apresentar os resultados de sua vivência em sala de aula por meio dos 

registros que comporão o relatório. Essa etapa culminará com o Estágio 

Supervisionado IV, realizado no 8º período, quando serão apresentados 

integralmente os resultados finais. 

 

3.7.4. Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Em atendimento ao Regulamento Didático para os Cursos Superiores, no 

âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, o 

Trabalho de Conclusão de Curso, doravante TCC, deverá ser apresentado como 

condição obrigatória para obtenção do grau de licenciado em Física. 

No contexto do curso de Licenciatura em Física, o TCC caracterizar-se-á 

como um tipo de atividade acadêmica que se propõe à sistematização de 

conhecimentos elaborados a partir dos estudos, reflexões e práticas propiciadas 

pela formação específica e pedagógica, estabelecendo, preferencialmente, estreita 

correlação com aspectos observados ao longo do Estágio Supervisionado. Este 

instrumento tem como objetivos estimular a capacidade investigativa e produtiva do 

graduando, bem como contribuir para a sua formação profissional, científica, 

humana e sócio-política. Os trabalhos resultantes dessa vivência escolar poderão 

ser divulgados em eventos acadêmicos internos, ou ainda apresentados/publicados 

em eventos externos. 

Na realização do TCC, o aluno será acompanhado por um orientador, 

devendo este último dar suporte ao discente nos procedimentos básicos e 

orientações metodológicas essenciais à realização do trabalho.  
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O trabalho, de temática não necessariamente inédita, deve se constituir em 

um texto que resulte do interesse das atividades profissionais do aluno. O gênero 

textual a ser adotado será o artigo científico. 

O gênero adotado para o TCC poderá ser redefinido pelo Colegiado do Curso 

de Física, que avaliará a conjuntura do curso, no que se refere aos recursos 

materiais e humanos para o desenvolvimento dos trabalhos de orientação e defesa, 

bem como a adequação de novas propostas, visando a melhoria dos resultados. 

Dependendo da necessidade, o Colegiado poderá estabelecer mudanças quanto ao 

gênero adotado e, também, das regras gerais de apresentação do trabalho. 

 Para a realização do TCC, ao aluno será reservada a carga horária de um 

componente curricular, sob a denominação Trabalho de Conclusão de Curso, 

alocados no sétimo e oitavo período, cuja carga horária é de 100 horas. 

A carga horária reservada para a escritura do TCC será de 70 horas, 

correspondente a parte da carga horária das disciplinas TCC (horas contabilizadas 

no item “prática como componente curricular”). As 30 horas restantes serão 

utilizadas para orientações gerais e gerenciamento das atividades pelo docente 

responsável pela disciplina. 

O TCC será registrado por escrito, com o mínimo de páginas estabelecido por 

Nota Técnica emitida pelo Colegiado do curso. Será de responsabilidade do 

Colegiado estabelecer, em Nota Técnica, os detalhes e procedimentos mais 

específicos relativos à orientação, defesa e entrega do trabalho. 

Conforme estipula o Regulamento Didático para os Cursos Superiores do 

IFPB, o acompanhamento dos discentes no TCC será feito por um orientador 

escolhido, considerando sempre a área de conhecimento em que será desenvolvido 

o projeto, a área de atuação e a disponibilidade do orientador. Este orientador 

deverá ser, preferencialmente, docente do IFPB vinculado ao curso de Física. A 

carga horária de orientação contabilizada será de 02 horas semanais.  

Se houver necessidade, poderá existir a figura do co-orientador, para auxiliar 

nos trabalhos de orientação e/ou em outros que o orientador indicar, desde que 

aprovados pelo coordenador de curso, com anuência do orientador. A mudança de 

orientador é permitida, devendo ser solicitada por escrito e avaliada pelo 

coordenador de curso. Será permitida, também, a participação de técnicos 
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administrativos do IFPB na atividade de orientação, desde que apresente formação 

compatível com a área e se aprovado pela Coordenação do Curso.  

O acompanhamento do TCC será feito por meio de reuniões semanais (uma 

hora por semana), podendo ser realizadas a distância por meio dos mecanismos 

disponíveis para interação virtual, previamente agendadas entre o docente 

orientador e o orientando. No Ambiente Virtual de Aprendizagem haverá ambientes 

específicos voltados para as atividades de orientação e registro das orientações. 

O artigo científico resultado do TCC será construído em dois momentos: 

elaboração do projeto de pesquisa e produção do artigo científico. Ao longo do 

curso, outras disciplinas contribuirão de forma indireta para a construção deste 

trabalho, com destaque para a disciplina Metodologia do Trabalho. 

A defesa do trabalho poderá acontecer presencialmente, com o orientador, o 

aluno e mais dois avaliadores, no mesmo espaço físico; ou a distância, com o 

orientador, aluno e avaliadores em espaços distintos, interligados por meio de 

ferramentas disponíveis para a interação virtual, desde que não haja prejuízo para 

nenhuma das partes. 

Na elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, o aluno tem a 

oportunidade de materializar, por meio de um gênero escrito, as considerações finais 

acerca das experiências vivenciadas durante o estágio curricular, desenvolvendo a 

capacidade de reflexão crítica, mantendo o rigor técnico-científico. 

O TCC oportuniza o aprofundamento de um assunto específico a partir da 

interação entre o aluno e o professor orientador, bem como com outros profissionais 

envolvidos com a temática escolhida. 

Com base nas experiências adquiridas ao longo da construção do TCC, o 

estudante desenvolve competências necessárias para elaboração de trabalhos 

acadêmicos que servirão de alicerce para futuras atividades profissionais, bem como 

acadêmicas. 

 

3.7.5. Atividades Integradoras 

 

Compreendem-se como atividades teórico-práticas de aprofundamento 

aquelas definidas pela Resolução nº 02/2015 – CNE/CP, de 1º de Julho de 2015, 

pertencentes ao denominado Núcleo III, que englobam, além de outras atividades: 
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a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, 

iniciação à docência, residência docente, monitoria e extensão, entre outros; 

b) atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e instituições 

educativas; 

c) mobilidade estudantil, intercâmbio e outras atividades previstas no PPC ; 

d) atividades de comunicação e expressão visando à aquisição e à 

apropriação de recursos de linguagem capazes de comunicar, interpretar a 

realidade estudada e criar conexões com a vida social. 

 

As atividades que compõem essa dimensão não estão previstas no conjunto 

das disciplinas obrigatórias fixadas na Matriz Curricular do Curso de Licenciatura em 

Física. Devem ser realizadas em áreas de interesse do estudante, como preconiza a 

Resolução mencionada anteriormente, sendo consideradas essenciais à formação 

acadêmica e ao aprimoramento pessoal e profissional do futuro docente, 

favorecendo a independência e a construção de um itinerário formativo próprio. 

Além dessas atividades, são consideradas atividades integradoras para o 

enriquecimento curricular, compondo a carga horária desse núcleo, aquelas que 

envolvem, de modo geral, a participação em: 

 Eventos de comunicação científica (Seminários, Congressos, 

Encontros etc.), com ou sem apresentação de trabalhos; 

 Projetos de iniciação científica ou de iniciação à docência; 

 Atividades de monitoria ou extensão; 

 Atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e 

instituições educativas; 

 Mobilidade estudantil ou intercâmbio; 

 Atividades desportivas e culturais, desde que na condição de 

representante da instituição; 

 Atividades de caráter comunitário ou de interesse coletivo; 

 Publicações científicas (artigo ou capítulos de livro). 

 

As atividades teórico-práticas de aprofundamento integram, em caráter 

obrigatório, o currículo do curso de Física. Portanto, ao término do curso, é 

necessária a comprovação do cumprimento de 200 (duzentas) horas de atividades 
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dessa natureza, especificadas no quadro abaixo, que devem ser preferencialmente 

realizadas entre o primeiro e o último períodos. 

O aluno deverá solicitar à Coordenação do Curso a inclusão da carga horária 

relativa a esse núcleo em seu histórico escolar por meio de requerimento 

administrativo, com a devida comprovação documental. O pedido será analisado 

pelo Coordenador do Curso, por comissão designada para esse fim ou por servidor 

que possua capacidade técnica para tal, com delegação autorizada pelo Colegiado 

do Curso. O resultado dessa análise poderá resultar no deferimento ou 

indeferimento do pedido, aproveitamento total ou parcial das horas, considerando os 

critérios de adequação e de pertinência, tomando por base os documentos 

normativos do Curso e/ou orientações do Colegiado, que avaliará os casos omissos. 

 

 

Quadro de Atividades Complementares 
 

Estudos Integradores para Enriquecimento Curricular 

Categorias Atividades 
Carga horária 
por atividade 

Documentação 
comprobatória 

Ensino 

Exercício de monitoria 50 Declaração 

Residência docente 50 
Declaração do orientador e 

Relatório Técnico 
Estágio não obrigatório ou experiência 
profissional no magistério (Fundamental II 
e/ou Ensino Médio) 

50 
Declaração da Direção da 

Escola 

Pesquisa 

Participação em Projetos de Pesquisa 40 Declaração do Orientador 
Participação em grupo de estudo para 
aprofundamento de tema específico, 
orientado e acompanhado por docente 

30 Declaração 

Extensão 

Participação na elaboração e/ou 
execução de projetos de apoio ao 
processo de ensino e aprendizagem em 
escolas públicas 

50 
Relatório Técnico ou 

Parecer do Orientador 

Participação na elaboração e/ou execução 
de projeto de extensão, de assistência 
e/ou atendimento, aberto à comunidade 

50 
Certificado e Relatório 

Técnico 

Eventos e cursos 

Participação em seminários, feiras, 
congressos, palestras, semanas 
temáticas, semana universitária, 
conferência, jornada, fórum e eventos de 
produção acadêmica em geral  

30 Certificado 

Atividades de intercâmbio com outras 
instituições 

30 Declaração 

Oficinas 20 Declaração 

Disciplinas extracurriculares em quaisquer 
áreas de conhecimento alusivo à Física 

30 
Certificado 
Declaração 

Histórico 
Ministrante de curso ou minicurso 40 Declaração 
Participante de cursos, minicursos ou 
similares 

30 Certificado 

Evento desportivo ou cultural 20 Certificado 
Publicação e 

Apresentação de 
trabalhos¹ 

Publicação de artigo científico/acadêmico 
em periódico especializado, com 
comissão editorial 

40 Artigo publicado 
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Autoria ou co-autoria de capítulo de livro 30 Ficha Catalográfica 

Apresentação oral de trabalho, de 
pôsteres, exposição de mostras e 
realização de oficinas como ministrante 

20 Declaração 

Publicações de artigos científicos virtuais 20 
Cópia ou endereço 

eletrônico 

¹ Será atribuída a carga horária total prevista para as atividades desta categoria. 
 

Visando favorecer a diversificação das atividades teórico-práticas no âmbito 

do curso de Física e o enriquecimento da formação acadêmica, ficam estabelecidas 

as seguintes regras para contabilização da carga horária: 

 Devem ser realizadas atividades em pelo menos 2 (duas) categorias 

distintas (Ensino; Pesquisa; Extensão; Eventos e Cursos; e Publicação 

e Apresentação de Trabalhos); 

 Abranger total de pelo menos 3 (três) atividades distintas; 

 A coluna “carga horária” estabelece o limite máximo por atividade 

submetida, devendo ser desconsiderada a carga horária excedente 

para fins de contabilização; 

 Não havendo especificação da carga horária da atividade no 

documento apresentado, contabilizar-se-á a metade do valor 

estabelecido na coluna “carga horária”. 

  

O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física concebe a 

participação dos discentes em atividades desta natureza como possibilidade de 

ampliar os espaços e as oportunidades de formação do graduando. Considera-se, 

assim, que o processo de formação se estende a atividades extra-sala que possam 

contribuir para a aquisição de competências relevantes para o profissional de Física. 

A participação dos alunos no desenvolvimento destas atividades, bem como a 

sua integração com o ambiente escolar, são a base para o efetivo aproveitamento e 

como meio para o desenvolvimento de competências importantes para a formação 

profissional. Ademais, este componente curricular permite ao aluno a liberdade de 

buscar a complementação de sua formação em atividades que mais se adéquam a 

seu perfil. 

 

3.7.6. Sistemas de Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 
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Considera-se a aprendizagem como construção de conhecimento, em que 

partindo dos conhecimentos prévios dos alunos, os professores assumem um papel 

fundamental nesse processo, idealizando estratégias de ensino de maneira que a 

articulação entre o conhecimento do senso comum e o conhecimento escolar 

permita ao aluno desenvolver suas percepções e convicções acerca dos processos 

sociais e de trabalho, construindo-se como pessoas e profissionais responsáveis 

éticos e competentemente qualificados. 

Para um processo ensino-aprendizagem eficiente, é recomendado considerar 

algumas particularidades dos alunos, seus interesses, condições de vida e de 

trabalho, bem como os seus conhecimentos prévios, orientando-os na 

(re)construção dos conhecimentos escolares. Em razão disso, faz-se necessária à 

adoção de procedimentos didático-pedagógicos que possam auxiliar os alunos nas 

suas construções intelectuais, procedimentais e atitudinais, tais como: 

● problematizar o conhecimento, buscando confirmação em diferentes 

fontes; 

● reconhecer a tendência ao erro e à ilusão; 

● entender a totalidade como uma síntese das múltiplas relações que o 

homem estabelece na sociedade; 

● reconhecer a existência de uma identidade comum do ser humano, 

sem esquecer-se de considerar os diferentes ritmos de aprendizagens e a 

subjetividade do aluno; 

● adotar a pesquisa como um princípio educativo; 

● articular e integrar os conhecimentos das diferentes áreas sem 

sobreposição de saberes; 

● adotar atitude inter e transdisciplinar nas práticas educativas; 

● contextualizar os conhecimentos sistematizados, valorizando as 

experiências dos alunos, sem perder de vista a (re)construção do saber escolar; 

● organizar um ambiente educativo que articule múltiplas atividades 

voltadas às diversas dimensões de formação dos jovens e adultos, favorecendo a 

transformação das informações em conhecimentos diante das situações reais de 

vida; 

● diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos (as) estudantes a 

partir do levantamento dos seus conhecimentos prévios; 

● elaborar materiais impressos a serem trabalhados em aulas expositivas 

dialogadas e atividades em grupo; 
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● elaborar e executar o planejamento, registro e análise das aulas 

realizadas; 

● elaborar projetos com objetivo de articular e inter-relacionar os saberes, 

tendo como princípios a contextualização, a trans e a interdisciplinaridade; 

● utilizar recursos tecnológicos para subsidiar as atividades pedagógicas; 

● sistematizar coletivos pedagógicos que possibilitem os estudantes e 

professores refletir, repensar e tomar decisões referentes ao processo ensino-

aprendizagem de forma significativa; 

● ministrar aulas interativas, por meio do desenvolvimento de projetos, 

seminários, debates, atividades individuais e outras atividades em grupo. 

 

Em relação à atribuição da nota do estudante, após a realização de todas as 

atividades do semestre, calcula-se a média parcial. O cálculo da média parcial é 

obtido mediante o resultado da média ponderada das atividades acima descritas, 

que vão de 0 (zero) a 100. A depender do resultado, o discente pode estar na 

condição de aprovado, reprovado ou com obrigatoriedade de realização do exame 

final. 

De acordo com as normas da instituição, realizará a avaliação final o discente 

cuja média parcial esteja no intervalo de no mínimo 40 (quarenta) e no máximo 69 

(sessenta e nove) pontos. Caso tenha obtido média inferior a 40 (quarenta), 

conforme o Regulamento Didático dos Cursos Superiores do IFPB, o discente já 

estará reprovado na disciplina. 

Em caso de realização da avaliação final, a média final da disciplina passa a 

ser calculada por meio da seguinte expressão: 

 

   MF = 6.MS+4.AF 
                                          10 
                               
                                MF = Média Final 
                                MS = Média Semestral 
                                AF = Avaliação Final 

 

Portanto, considera aprovado na disciplina o discente que: 

 Obtiver média semestral igual ou superior a 70 (setenta); ou 

 Após a avaliação final, obtiver média maior ou igual a 50 (cinquenta).  
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Por fim, é necessário esclarecer que as normas regulamentares do IFPB 

aplicam-se integralmente a este Curso, bem como os procedimentos relacionados 

ao aproveitamento de estudos, cancelamento de matrícula, reprovação, trancamento 

de disciplinas isoladas e de matrícula, dentre outros. 

Assim, em caso de alteração do Regulamento Didático, sobretudo das regras 

envolvendo a caracterização da situação de aprovação, reprovação, avaliação final e 

cálculo de médias, descrito anteriormente, as alterações passarão a vigorar 

imediatamente. As deliberações sobre questões de natureza didático-pedagógica 

também atendem às orientações contidas no Regulamento Didático para os Cursos 

Superiores do IFPB. 

 

 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS4.1.  Espaço Físico Existente 

 

Espaço Físico Geral 

 

 O quadro a seguir apresenta a estrutura física necessária ao funcionamento 

do Curso de Licenciatura Plena em Física. Os demais quadros apresentam a relação 

detalhada dos equipamentos para os laboratórios. 

 

 

TIPO DE ÁREA QT Área(m²) 
HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO 

Salas de aula 01 80 Diurno/Noturno 

Auditórios/Anfiteatros 01 160 Diurno/Noturno 

Salas de Professores 01 40 Diurno/Noturno 

Áreas de Apoio Acadêmico 01 40 Diurno/Noturno 

Áreas Administrativas 01 40 Diurno/Noturno 

Conveniência /Praças 01 160 Diurno/Noturno 

Banheiros 01 40 Diurno/Noturno 

Conjunto Poliesportivo 01 80 Diurno/Noturno 

Outras Áreas a definir    

Total 8 640  
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Infraestrutura de segurança 

 

 A prevenção de lesões aos trabalhadores requer a introdução de alterações, 

como também por parte, sobre a forma como obtemos estes serviços. A mutação 

dos padrões de trabalho, tais como a passagem de horários noturnos para diurnos, o 

melhoramento das condições de contratação, valorizando a qualidade do serviço em 

detrimento do preço, e melhorando a relação entre o docente e discente, podem 

reduzir diretamente o risco de lesões.  Os perigos e riscos que os professores 

enfrentam incluem: 

• a exposição a substâncias perigosas, incluindo agentes biológicos que podem 

causar asma, alergias, e infecções no sangue 

• Ruído e vibração 

• Escorregamento, tropeções e quedas durante "o trabalho em piso molhado" 

• Acidentes de origem elétrica provocados pelo equipamento de trabalho 

• Risco de lesões musculoesqueléticas 

• Trabalho solitário, estresse profissional, violência, e assédio moral (bullying) 

• Ritmos e horários de trabalho irregulares. 

 

Recursos audiovisuais e multimídia 

 

 No quadro abaixo estão especificados os equipamentos audiovisuais a serem 

utilizados pelos professores e alunos do curso. 

 

TIPO DE EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Computadores 20 

Swith 01 

HUB 01 

Projetor multimídia 05 

Notebook 05 

Telescópio Astronômico 01 

Câmera CCD 01 

 

Manutenção e conservação das instalações físicas 
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 Corretiva – corrige falhas detectadas que prejudicam o funcionamento normal 

dos equipamentos. A quebra de uma máquina pode deixar outros equipamentos 

ociosos. 

 Preventiva – Tem vantagens óbvias, mas por ser um programa de 

implantação difícil, tem um custo elevado. 

 Quando se fala no ambiente universitário (especificamente a biblioteca) 

percebe-se ser muito intenso esse processo de isolamento informacional aos 

portadores de necessidades especiais. Os aspectos infra e superestruturais 

desencadeiam um espectro de mitificação ao portador quando não tem acesso 

amplo ao local. 

 Falar dos portadores de necessidades especiais implica um termo bastante 

conhecido, mas que precisa ser refletido sob vertentes sólidas: acessibilidade. Esta 

é a palavra chave que promoverá a discussão e as possíveis reflexões para a efetiva 

inserção dos portadores no meio acadêmico (neste caso) a ampliação do acesso 

informacional pelo viés biblioteca. 

 Dessa forma, fica a indagação: o que efetivamente é acessibilidade? Como 

ela se aplica a realidade dos portadores de necessidades especiais na biblioteca 

universitária? Conforme o dicionário Aurélio (2005), afirmando um conceito mais 

amplo de acessibilidade volta, sobretudo para a educação especial: “Condição de 

acesso aos serviços de informação, documentação e comunicação, por parte de 

portador de necessidades especiais”. 

 Vale ressaltar que esse processo de acessibilidade acelerou-se sobremaneira 

com a difusão da rede computadores, principalmente a internet na década de 90, 

ampliando o conceito de acessibilidade e tentando efetivar uma maior interação 

entre os portadores de necessidades especiais com os ambientes de espaços 

físicos (transportes, saúde, lazer) a partir do mundo digital (redes de computadores e 

sistemas de informação e comunicação). 

 Porém, é importante fazer a ressalva que um grande imbróglio surge quando 

é feita essa avaliação: o fato desse projeto ter surgido nos Estados Unidos e não ter 

as suas reais adaptações em países de realidades socioeconômicas como o Brasil. 

Mesmo os acessos ao computador e internet terem aumentado no Brasil o número 

de pessoas ainda é insignificante no processo que ficou comumente conhecido 

como “inclusão digital”. 

 No caso das bibliotecas universitárias percebe-se que são importantes 

instrumentos para os cursos aos quais estão inseridos. A criação da portaria nº 

1.679 dispõe acerca da exigência de requisitos de acessibilidade para pessoas 

portadoras de necessidades especiais. Isso obrigou o MEC, a avaliar as bibliotecas 

dos cursos pela acessibilidade a partir de 1999. 

 De acordo com Mazzoni (2005, p. 6), o artigo primeiro da Portaria 

supramencionada determina que sejam incluídos nos instrumentos destinados a 

avaliar as condições de oferta decursos superiores, para fins de sua autorização e 

reconhecimento e para fins de credenciamento de instituições de ensino superior, 

bem como para a sua renovação, conforme as normas em vigor, requisitos de 

acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais. Além da Norma 

Brasil 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da 
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“Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiências e Edificações, Espaço 

Mobiliário e Equipamentos Urbanos”, outras indicações são feitas para um correto 

atendimento às pessoas em situação de deficiência física, deficiência visual e 

deficiência auditiva. 

 Com efeito, malgrado a criação de lei não é ela que irá estabelecer os elos e 

ligação para o efetivo cumprimento das causas voltadas para o portador de 

necessidades especiais. A questão permeia um aspecto mais lato direcionado a uma 

questão social, política e epistemológica. Os dois primeiros referem-se a questões 

de influência, que as autoridades podem encaminhar; já o terceiro concerne a 

concepção de que para suprir as necessidades dos portadores de necessidades 

especiais é mister vários estudos, tanto de estruturas físicas, como de acesso 

ideológico. 

 Assim, é perceptível que muitas universidades não têm avaliado a biblioteca 

como um importante instrumento de contribuição ao ensino, pesquisa e extensão, 

mas apenas como um espaço de livros armazenados. A mitificação de que a 

biblioteca é um espaço para uma minoria é uma realidade recrudescedora para 

grande parte da sociedade e para o próprio bibliotecário, embora na Universidade 

essa porcentagem de acesso às estruturas da biblioteca sejam menores. 

 Percebe-se que a questão do acesso por parte do portador de necessidades 

especiais é, em primeiro caso, algo que permeia o aspecto sócio-político. 

 Faz-se necessário tratar essa perspectiva de amplo acesso as dependências 

da biblioteca, disponibilizando investimentos para que possam ser feitos estudos 

arquitetônicos e científicos, a fim de oferecer grandes estruturas físicas, bem como 

grandes estruturas de acervo e orientação para a acuração de conhecimentos para 

os portadores de necessidades especiais, fomentando três condições básicas de 

acesso: urbanística (caminhos de acesso, estacionamento); arquitetônicos 

(iluminação, ventilação, banheiros, rampas adequadas) e informação e comunicação 

(sinalização, sistema de consulta e empréstimo, tecnologia de apoio para usuários 

portadores de necessidades especiais). 

 É preciso valorizar os usuários com as mais diversas necessidades no sentido 

de conferir-lhe respaldo informacional, seja no aspecto sensorial (audição e visão), 

seja no físico (de locomoção ou coordenação), visando tornar o acesso a biblioteca 

pelos portadores de necessidades especiais uma realidade na um mito como em 

muitas universidade ainda são. Mas não o mito no sentido apenas de 

impossibilidade, mas de constrangimentos pela deficitária estrutura urbanística, 

estrutura física e estrutura de informação não estarem compatíveis com as 

condições dessa comunidade. 

 Enfim, poucas são as bibliotecas universitárias que oferecem ampla estrutura 

de acesso aos portadores de necessidades especiais. O caso do sistema de 

bibliotecas de uma dada universidade ser ou não centralizado pode influir nesse 

processo de acessibilidade. Entretanto, é preciso realçar que a estrutura da 

biblioteca não pode ser centralizada arbitrariamente na segmentação dos padrões 

geográficos e físicos da universidade. 

 

Manutenção, conservação e expansão dos equipamentos 
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ATENDIMENTO 

 

 O setor que necessitar de algum dos serviços prestados pelo Setor de 

Manutenção e Conservação deverá solicitar o atendimento via memorando, telefone 

ou solicitações feitas pessoalmente, no horário das 7h às 18h. 

 Possibilidade de solicitações via internet em estudo. No atendimento, o setor 

solicitante deverá fazer uma descrição preliminar do serviço a ser realizado, 

informando, também, o nome do setor e o número do ramal. 

 

MANUTENÇÃO 

 

 Após o diagnóstico da solicitação, o Setor de Manutenção e Conservação 

informará ao setor solicitante uma previsão de atendimento, esclarecendo que este 

ficará condicionado à disponibilidade de materiais necessários à execução do 

serviço, caso seja necessário a utilização de material. 

 Caso o equipamento necessite de assistência técnica especializada, que não 

conste no quadro do Setor de Manutenção e Conservação será ele encaminhado 

para empresas que estejam aptas a prestarem serviços para o Estado, cabendo ao 

Setor de Manutenção e Conservação acompanhar e fiscalizar a qualidade dos 

serviços prestados, bem como os prazos de entrega e de garantia do serviço. 

 No entanto, a expansão de equipamentos está condicionada a expansão do 

número de vagas e do número de alunos dos cursos, particularmente a Licenciatura 

em física 

 

 

Condições de acesso para portadores de necessidades especiais 

 

 Desde o início de suas atividades, o IFPB, Campus Campina Grande tem 

envidado todos os esforços no sentido de promover o atendimento a pessoas com 

deficiência em conformidade com as diretrizes contidas no PDI da Instituição (pp. 

184-185) tanto no tocante à estrutura física do prédio a ser construído, quanto à 

contratação de pessoal qualificado e à adoção de ações didáticas efetivas 

estabelecidas.  

 Dessa forma, o IFPB, em observância à legislação específica, tem 

consolidado sua política de atendimento a pessoas com deficiência, procurando 

assegurar-lhes o pleno direito à educação para todos e efetivar ações pedagógicas 

visando à redução das diferenças e à eficácia da aprendizagem.  

 O IFPB Campus Campina Grande, especificamente, conta com um Núcleo de 

Apoio às pessoas com necessidades Especiais – NAPNE, o qual conta com 
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profissionais 6 membros oficiais ( 01 psicólogo, 01 médico, 01 assistente social e 03 

professores)  além de 5 interpretes. 

 Em relação à infraestrutura, o Campus de Campina Grande conta com todos 

os banheiros de alunos adaptados para os portadores de deficiência e rampas em 

toda a área construída do campus. 

 O NAPNE tem trabalhado no sentido de melhorar ainda mais a acessibilidade 

do Campus, solicitando, junto à direção do mesmo, a instalação de piso tátil, faixa 

contrastante e a adequação dos balcões de atendimento. 

 O NAPNE também tem trabalhado com diversas instituições que prestam 

assistência à pessoa com deficiência no sentido de diagnosticar carências no 

acesso à pessoas com deficiência. Entre essas instituições: SCG (Associação de 

Surdos de Campina), Instituto dos Cegos, Escola de Auto-comunicação  de Campina 

Grande, ICAE (Instituto Campinense de Atendimento ao Excepcional), ICACE e 

FDC. 

 

 Espaços físicos utilizados no desenvolvimento do curso: 

 

 Em tempos de tantas e profundas mudanças no sistema educacional, levem – 

se em consideração os seguintes aspectos a serem abordados: 

 Sala de Aula: climatização das salas, conservação do espaço físico, 

adequação ao número de alunos, qualidade e número de carteiras, quadro 

magnético, luminosidade, acústica, serviços de limpeza. 

 Sala dos professores: materiais de apoio pedagógico, os equipamentos de 

informática, atendimento dos funcionários, qualidade do lanche, variedade do 

lanche, espaço físico dos banheiros, higiene dos banheiros, disponibilidade dos 

materiais de consumo dos banheiros, espaço físico da sala, espaço para 

atendimento ao discente, oferece conforto ao professor. 

 

Manutenção 

 

 Consiste na reparação de avarias no hardware (computadores, monitores, 

impressoras, etc.). Sempre que possível as reparações são efetuadas no local. As 

avarias mais complexas são realizadas nas nossas oficinas. 

 Corretiva – corrige falhas detectadas que prejudicam o funcionamento normal 

dos equipamentos. A quebra de uma máquina pode deixar outros equipamentos 

ociosos. 

 Preventiva – Tem vantagens óbvias, mas por ser um programa de 

implantação difícil, tem um custo elevado. 

 

 Espaços Físicos Utilizados no Desenvolvimento do Curso 
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4.2.1 Sala de professores e sala de reuniões 

 

 Sala dos professores: materiais de apoio pedagógico, os equipamentos de 

informática, atendimento dos funcionários, qualidade do lanche, variedade do 

lanche, espaço físico dos banheiros, higiene dos banheiros, disponibilidade dos 

materiais de consumo dos banheiros, espaço físico da sala, espaço para 

atendimento ao discente, oferece conforto ao professor. 

 Instalações Específicas: quantidade dos laboratórios disponíveis para o curso, 

organização do espaço físico, quantidade de equipamentos disponíveis nos 

laboratórios, qualidade dos equipamentos e materiais disponíveis; condições de 

conservação das instalações, cumprimento de normas de procedimentos de 

segurança e uso dos laboratórios, disponibilidade dos materiais para as aulas 

práticas. 

 Recursos Didáticos: projetor multimídia (quantidade e qualidade). 

 Reprografia: espaço físico, qualidade do material, atendimento dos 

funcionários, quantidade de funcionários nos turnos, horário de funcionamento; 

cópias eletrônicas 

 Laboratórios de consulta: informática: quantidade de máquinas, qualidade de 

máquinas, horário de funcionamento. 

 Estacionamentos: número de vagas, iluminação, atendimento dos 

funcionários, área coberta. 

 Bebedouros: higiene, localização no ambiente, quantidade disponível. 

 Serviços: protocolo, secretaria acadêmica (utilização dos serviços, 

atendimento dos funcionários, prestação de informações, tempo de atendimento); 

secretaria do curso; departamento  de pessoal; ambulatório; 

 Lanchonete: higiene, variedade de produtos, qualidade dos produtos, 

atendimento dos funcionários, espaço físico. 

 Banheiros: higiene, espaço físico, material disponível, atendimento ao 

deficiente. 

 

 

DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO ÁREA (M2) CAPACIDADE 
UTILIZAÇÃO 

M T N 

Salas de professores A ser definida 40 40 x x X 

       

       

Salas de reuniões A ser definida 40 40 x x X 
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DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO ÁREA (M2) CAPACIDADE 
UTILIZAÇÃO 

M T N 

       

Legenda: 

LOCALIZAÇÃO identificar (prédio, bloco ala etc) 

ÁREA é a área total construída em m²; 

CAPACIDADE é a capacidade da área em número de usuários; 

UTILIZAÇÃO é o número médio de alunos atendidos por semana, em cada turno. 

 

 

 

 

 

Gabinetes de trabalho para docentes 

 

 Enquanto o docente não estiver em sala de aula mas estiver em horário de 

expediente, faz – se necessário a implementação de gabinetes individuais, ou no 

máximo duplo, para os professores trabalharem em seus projetos e/ou preparação 

de aulas. Cada gabinete deve conter, além do Bureaux do docente, condicionador 

de ar, lousa e pincel atômico, computadores e carteira auxiliar para aluno.  

 

DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO 
ÁREA 

(M2) 
CAPACIDADE 

UTILIZAÇÃO 

M T N 

Instalações para a 

coordenação do curso  
A ser definida 40 30   X 

       

       

Instalações para o NDE A ser definida 40 30   X 

       

       

       

Instalações para docentes (TI 

e TP) 
A ser definida 40 30   x 
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DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO 
ÁREA 

(M2) 
CAPACIDADE 

UTILIZAÇÃO 

M T N 

       

       

Legenda: 

LOCALIZAÇÃO identificar (prédio, bloco ala etc) 

ÁREA é a área total construída em m²; 

CAPACIDADE é a capacidade da área em número de usuários; 

UTILIZAÇÃO é o número médio de alunos atendidos por semana, em cada turno. 

 

 

 

Salas de aula 

 

Sala de Aula: climatização das salas, conservação do espaço físico, adequação ao 

número de alunos, qualidade e número de carteiras, quadro magnético, 

luminosidade, acústica, serviços de limpeza. 

 

DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO 
ÁREA 

(M2) 
CAPACIDADE 

UTILIZAÇÃO 

M T N 

Salas de aula A ser definida 40 30   X 

       

       

       

       

Salas especiais A ser definida 40 30   X 

       

       

       

       

Auditórios e/ou Salas de 

conferência 
A ser definida 160 160   X 
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DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO 
ÁREA 

(M2) 
CAPACIDADE 

UTILIZAÇÃO 

M T N 

       

       

       

       

Instalações administrativas A ser definida 40 30   X 

       

       

       

       

       

       

       

       

Legenda: 

LOCALIZAÇÃO identificar (prédio, bloco, ala etc) 

SALA DE AULA identificar a sala (Ex: Sala 01); 

ÁREA é a área total construída em m²; 

CAPACIDADE é a capacidade da área em número de usuários; 

UTILIZAÇÃO é o número médio de alunos atendidos por semana, em cada turno. 

 

Instalações Sanitárias 

DESCRIÇÃO 
LOCALIZAÇÃ

O 
ÁREA (M2) APNE 

Banheiro adaptado a portadores de 

necessidades especiais 
A ser definida 20 01 

    

    

Legenda: 

APNE – Adaptado para Portadores de Necessidades Especiais 
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 Equipamentos 

 

 Todos os equipamentos, dos laboratórios de Física, são recém adquiridos e, 

portanto, apresentam boa condição de uso. Aulas experimentais são de fundamental 

importância para haver uma aprendizagem significativa, de forma prática. 

 

Acesso a equipamentos de informática pelos alunos 

 

 Como já foi esclarecido anteriormente, o T.I. fará cadastro previo de cada 

aluno para que eles tenham acesso aos equipamentos de informática, onde todos os 

computadores estarão ligados em rede e a internet. 

 

 BIBLIOTECA 

 

Apresentação 

 

 A Biblioteca deverá operar com um sistema completamente informatizado, 

possibilitando fácil acesso via terminal ao acervo da biblioteca. O sistema 

informatizado propicia a reserva de exemplares cuja política de empréstimos prevê 

um prazo máximo de 14 (catorze) dias para o aluno e 21 (vinte e um) dias para os 

professores, além de manter pelo menos 1 (um) volume para consultas na própria 

Instituição.  

 O acervo deverá estar dividido por áreas de conhecimento, facilitando, assim, 

a procura por títulos específicos, com exemplares de livros e periódicos, 

contemplando todas as áreas de abrangência do curso. Deve oferecer serviços de 

empréstimo, renovação e reserva de material, consultas informatizadas a bases de 

dados e ao acervo, orientação na normalização de trabalhos acadêmicos, orientação 

bibliográfica e visitas orientadas. 
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Espaço físico 

 

 No quadro a seguir, apresentamos uma descrição do espaço físico referente à 

biblioteca. 

 

INFRAESTRUTURA N° Área Capacidade 

Disponibilização do acervo   (1)  

Leitura   (2)  

Estudo individual 01 30 (2) 20 

Estudo em grupo 01 30 (2) 20 

Sala de vídeo 01 20 (2) 20 

Administração e processamento técnico do acervo 01 10   

Recepção e atendimento ao usuário     

Outras: (especificar)     

Acesso à internet 20  (3) 20 

Acesso à base de dados 20  (3) 20 

Consulta ao acervo 03  (3) 03 

TOTAL 51  103 

Legenda: 

N° é o número de locais existentes; 

Área é a área total em m²; 

Capacidade: (1) em número de volumes que podem ser disponibilizados; (2) em 

número de assentos; (3) em número de pontos de acesso. 

 

 

Instalações para o acervo 

 

 Sabendo – se que a biblioteca possui prédio próprio nos resguardamos a 

dizer que o respectivo acervo deverá ser exposto em estantes metálicas, onde cada 

estante ira conter títulos específicos. Ainda sobre o ponto de vista de higienização, 

sugere- se a instalação de condicionadores de ar para evitar mofo. 
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Instalações para estudos individuais 

 

 Na própria edificação da biblioteca, como exposto no quadro anterior, há 

gabinetes para estudo individual. 

 

 

Instalações para estudos em grupos 

 

 Na própria edificação da biblioteca, como exposto no quadro anterior, há 

ambientes para estudos em grupo. 

 

 

Acervo geral 

 

 No quadro a seguir, apresentamos uma descrição do acervo contido em 

nossa biblioteca. 

 

 

ITEM 
NÚMERO 

TÍTULOS VOLUMES 

Livros 32 96 

Periódicos Nacionais   

Periódicos Estrangeiros 00 00 

CD-ROMs   

Fitas de vídeo   

DVDs   

Outros (especificar)   

 

 

 

Horário de funcionamento 
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 De acordo com o horário da IES, a biblioteca terá funcionamento ininterrupto 

das 7 até 22 horas de Segunda a Sexta.  

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Dias da semana 
MANHÃ TARDE NOITE 

INÍCIO FIM INÍCIO FIM INÍCIO FIM 

Segunda a sexta-feira 7 12 12 18 18 22 

Sábado - - - - - - 

 

Acervo Específico para o Curso 

 

Para os componentes curriculares específicos da Física, a quantidade mínima de 

exemplares deverá ser de 20 unidades 

 

 

4.2.2. Instalações de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Especiais 

 

Em atendimento ao Decreto nº 5.296/2004 e à Portaria nº 3.284/2003, o IFPB 

mantém um plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário, imediato 

e diferenciado, para utilização dos portadores de necessidades especiais, com 

segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos 

urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e 

meios de comunicação e informação, serviços de tradutor e intérprete da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

O IFPB, em observância à legislação específica, consolida sua política de 

atendimento às pessoas com deficiência, assegurando o pleno direito à educação 

para todos e efetivar ações pedagógicas visando à redução das diferenças e a 

eficácia da aprendizagem. Assim, esta Instituição assume o seguinte compromisso 

formal em todos os seus Campi: 

I. constituir os Núcleos de Apoio às pessoas com necessidades 

Especiais - NAPNEs, dotando-os de recursos humanos, materiais e 

financeiros que viabilizem e deem sustentação ao processo de 

educação inclusiva; 
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II. contratar profissionais especializados para o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas; 

III. adequar a estrutura arquitetônica de equipamentos e de procedimentos 

que favoreçam a acessibilidade nos Campi, da seguinte forma: 

a. construção de rampas com inclinação adequada, barras de apoio, 

corrimão, piso tátil, elevador, sinalizadores, alargamento de portas 

e outros; 

b. aquisição de equipamentos específicos para acessibilidade: 

teclado Braille, computador, impressora Braille, máquina de 

escrever Braille, lupa eletrônica, amplificador sonoro e outros; 

c. aquisição de material didático especifico para acessibilidade: 

textos escritos, provas, exercícios e similares ampliados conforme 

a deficiência visual do aluno, livros em áudio e em Braille, 

software para ampliação de tela, sintetizador de voz e outros; 

d. aquisição e promoção da adaptação de mobiliários e disposição 

adequada à acessibilidade; 

e. disponibilização de informações em LIBRAS no site da Instituição; 

f. disponibilização de panfletos informativos em Braille. 

IV. promover formação/capacitação aos professores para atuarem nas 

salas comuns que tenham alunos com necessidades especiais; 

V. estabelecer parcerias com as empresas quanto à inserção dos alunos 

com deficiência nos estágios curriculares e no mercado de trabalho. 
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D

O

U

T

O

R 

IE

S

-

A

N

O 

Disc

iplin
a 

Proxi
midad

e 
Temát

ica 

N

M
S 

E

F

M 

F

M

S 

95652175320 
Carlos Alex Souza Da Silva 

U

E

C

E 

- 

2

0

0

4 

 

U

F

C

-

2

0

0

7 

U

F

C

-

2

0

1

1 

S

i

m 

  5 5 5 2 

 
Francisco Geraldo da Costa 

Filho 

U

E

P

B

-

2

0

0

5 

 

U

F

P

B

-

2

0

0

9 

U

F

P

B

-

2

0

1

5 

S

i

m 

      

 Denis Barros Barbosa  

U

E

P

B

-

2

0

0

5 

 

U

F

P

B

-

2

0

0

8 

U

F

P

B

-

2

0

1

3 

S

i

m 

      

 
Luciano Feitosa do 

Nascimento  

U

E

P

B

-

2

0

0

5 

 

U

E

P

B

-

2

0

1

1 

 

S

i

m 
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CPF DOCENTE 

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA 

F

P 

Disciplina 

Ministrada* 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

TC 

G

R

A

D

U

A

D

O 

IE

S 

- 

A

N

O 

E

S

P

E

C

I

A

LI

S

T

A 

IE
S 

- 

A
N
O 

M

E

S

T

R

E 

IE

S 

- 

A

N

O 

D

O

U

T

O

R 

IE

S

-

A

N

O 

Disc
iplin

a 

Proxi
midad

e 

Temát
ica 

N
M

S 

E

F

M 

F

M

S 

 Valdenes Carvalho Gomes 

U

E

P

B

-

2

0

0

2 

 

U

E

P

B

-

2

0

1

1 

 

S

i

m 

      

 Ivelton Soares da Silva 

U

F

R

-

2

0

0

3 

 

U

F

R

-

2

0

1

6 

 

S

i

m 

      

 Vinicius Costa de Alencar 

U

F

C

G

-

2

0

0

4 

 

U

F

P

B

-

2

0

0

7 

 

S

i

m 

      

 Salomao Pereira de Almeida 

U

F

C

G

-

2

0

0

5 

F 

I 

J 

- 

2

0

1

0 

U

F

C

G

-

2

0

1

3 

U

F

C

G

-

2

0

1

6 

S

i

m 

      

 
Adriana Rodrigues Pereira 

de Souza  

U

F

P

B

-

1

9

9

7 

 

U

F

A

L 

-

2

0

0

0 

 

S

i

m 
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CPF DOCENTE 

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA 

F

P 

Disciplina 

Ministrada* 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

TC 

G

R

A

D

U

A

D

O 

IE

S 

- 

A

N

O 

E

S

P

E

C

I

A

LI

S

T

A 

IE
S 

- 

A
N
O 

M

E

S

T

R

E 

IE

S 

- 

A

N

O 

D

O

U

T

O

R 

IE

S

-

A

N

O 

Disc
iplin

a 

Proxi
midad

e 

Temát
ica 

N
M

S 

E

F

M 

F

M

S 

 Jonathas Jeronimo Barbosa  

U

F

P

B

-

2

0

0

4 

 

U

F

P

B

-

2

0

0

8 

U

F

P

B

-

2

0

1

2 

S

i

m 

      

 
Ellis Regina Ferreira dos 

Santos  

U

E

P

B

-

2

0

0

3 

F 

I 

P

-

2

0

0

4 

U

E

P

B

-

2

0

0

6 

U

F

P

B

-

2

0

1

2 

S

i

m 

      

 
Aparecida da Silva Xavier 

Barros  

F

A

F 

I

C

A

-

1

9

9

6 

F

A

F 

I

C

A

-

2

0

0

3 

U

L

H

T-

2

0

1

2 

 

S

i

m 

      

 Joab dos Santos Silva  

U

E

P

B

-

2

0

0

8 

 

U

E

P

B

-

2

0

1

2 

 

S

i

m 
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CPF DOCENTE 

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA 

F

P 

Disciplina 

Ministrada* 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

TC 

G

R

A

D

U

A

D

O 

IE

S 

- 

A

N

O 

E

S

P

E

C

I

A

LI

S

T

A 

IE
S 

- 

A
N
O 

M

E

S

T

R

E 

IE

S 

- 

A

N

O 

D

O

U

T

O

R 

IE

S

-

A

N

O 

Disc
iplin

a 

Proxi
midad

e 

Temát
ica 

N
M

S 

E

F

M 

F

M

S 

 Andrey Oliveira de Souza  

U

F

C

G

-

2

0

0

6 

F

A

F 

I 

C

A

-

2

0

0

9 

U

F

C

G

-

2

0

1

1 

U

F

C

G

-

2

0

1

6 

S

i

m 

      

 Luiz Gonzaga Firmino Junior 

U

F

P

B

-

2

0

0

6 

 

U

F

P

B

-

2

0

1

0 

 

S

i

m 

      

 Rodrigo Rodrigues da Silva 

U

E

P

B

-

2

0

0

6 

C

E

S

R

E 

I 

- 

2

0

1

2 

  

S

i

m 

      

 Marcilio Diniz da Silva 

U

E

P

B

-

2

0

0

9 

 

U

E

P

B

-

2

0

1

2 

 

S

i

m 
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CPF DOCENTE 

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA 

F

P 

Disciplina 

Ministrada* 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

TC 

G

R

A

D

U

A

D

O 

IE

S 

- 

A

N

O 

E

S

P

E

C

I

A

LI

S

T

A 

IE
S 

- 

A
N
O 

M

E

S

T

R

E 

IE

S 

- 

A

N

O 

D

O

U

T

O

R 

IE

S

-

A

N

O 

Disc
iplin

a 

Proxi
midad

e 

Temát
ica 

N
M

S 

E

F

M 

F

M

S 

 
Marcia Gardenia Lustosa 

Pires 

U

E

C

E

-

2

0

0

0 

U

V

A

-

2

0

0

2 

U

F

C

-

2

0

0

7 

U

F

C

-

2

0

1

0 

S

i

m 

      

 

Legenda: 

FP - Formação Pedagógica (Sim ou Não). Caracterizada pela comprovação de realização de cursos, de matérias, de disciplinas, de treinamentos 

ou de capacitação de conteúdo didático-pedagógico; 

NMS – tempo de experiência profissional (em ano) No Magistério Superior; 

NEM – tempo de experiência (em ano) no Ensino Fundamental e Médio 

FMS - tempo de experiência profissional (em ano) Fora Magistério Superior; 

TC – Tempo (em ano) de Contrato na IES; 

Na formação Acadêmica informar a sigla da instituição concedente da titulação e o ano de conclusão; 

O número de anos deve ser arredondado para o inteiro mais próximo, ou seja, menos de 6 meses para o inteiro inferior e a partir de 6 meses 

para o inteiro superior. 

 

 

2. Distribuição da carga horária dos docentes 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES 

DOCENTE 

NO CURSO 

EM OUTROS 

CURSOS 

EM OUTRAS 

ATIVIDADES 
TOT. RT 

AC 

Atividades Complementares ao 

Ensino 

AD OD OE OT OI OM OX OO OP OC HC AD AP AE PG CA OA 

1. Carlos Alex 

Souza Da Silva 
                    

2. Francisco 

Geraldo da Costa 

Filho 
                    

3. Denis Barros 

Barbosa  
                    

4. Luciano Feitosa                     
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DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES 

DOCENTE 

NO CURSO 

EM OUTROS 

CURSOS 

EM OUTRAS 

ATIVIDADES 
TOT. RT 

AC 

Atividades Complementares ao 

Ensino 

AD OD OE OT OI OM OX OO OP OC HC AD AP AE PG CA OA 

do Nascimento  

5. Valdenes 

Carvalho Gomes  
                    

6. Ivelton Soares 

da Silva  
                    

7. Vinicius Costa de 

Alencar  
                    

8. Salomao Pereira 

de Almeida  
                    

9. Adriana 

Rodrigues Pereira 

de Souza  
                    

10. Jonathas 

Jeronimo Barbosa  
                    

11. Ellis Regina 

Ferreira dos Santos  
                    

12. Aparecida da 

Silva Xavier Barros  
                    

13. Joab dos 

Santos Silva  
                    

14. Andrey Oliveira 

de Souza  
                    

15. Luiz Gonzaga 

Firmino Junior  
                    

16. Rodrigo 

Rodrigues da Silva  
                    

17. Marcilio Diniz 

da Silva  
                    

18. Marcia 

Gardenia Lustosa 

Pires  
                    

 

 

 

Legenda: 

AC é a quantidade de horas semanais em sala de Aula no Curso; 

OD é a quantidade de horas semanais em Orientação Didática de alunos (atendimento aos alunos, 

fora do horário das aulas, para esclarecer dúvidas, orientar trabalhos individuais ou de grupos 

relativos à disciplina, etc.); 

OE é quantidade de horas semanais em Orientação de Estágio supervisionado; 

OT é quantidade de horas semanais em Orientação de Trabalho de conclusão de curso; 

OI é quantidade de horas semanais em Orientação de Iniciação científica; 
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OM é quantidade de horas semanais em Orientação de Monitoria; 

OX é quantidade de horas semanais em Orientação alunos em atividade de extensão; 

OO é quantidade de horas semanais em  Outros  tipos de Orientação (tutoria etc.); 

OP é quantidade de horas semanais em Orientação alunos em Práticas profissionais; 

AD é a quantidade de horas semanais dedicadas a atividades Administrativas, participação em 

conselhos e outras não enquadradas nos itens anteriores, relativo às horas totais contratadas; 

OC é a quantidade de horas semanais dedicadas em Outros Cursos da IES em sala de aula; 

HC é a quantidade de Horas semanais dedicadas em outros cursos da IES em atividades que lhe 

são Complementares 

AP é a quantidade de horas semanais em Atividades de Pesquisa e orientação de programas de 

iniciação científica relativo às horas totais contratadas; 

AE é a quantidade de horas semanais em Atividades de Extensão: em assessorias a escritórios 

modelo e empresas júnior, organizações de oficinas, seminários, congressos e outras que 

venham contribuir para a melhoria da qualidade institucional, relativas às horas totais contratadas; 

PG é a quantidade de horas semanais em aulas da Pós-Graduação relativo às horas totais 

contratadas; 

CA é a quantidade de horas semanais destinadas à participação em programas de Capacitação e 

educação continuada e para a elaboração de monografias, dissertações ou teses relativo às 

horas totais contratadas; 

OA é a quantidade de horas semanais  em Outras Atividades não relacionadas. 

RT é Regime de Trabalho do docente na IES  em TI é regime de Tempo Integral; TP é regime de 

Tempo Parcial H é regime Horista. 
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3. Titulação e experiência do corpo docente e efetiva dedicação ao curso 

 

O exercício da docência no Instituto Federal da Paraíba é permitido à 

profissional com formação mínima de graduação. Os requisitos para admissão são 

exigidos na publicação do Edital Público para concurso de admissão ao quadro, 

sendo importante também a comprovação de experiência profissional, que fortalece 

o currículo do candidato para efeito de pontuação e classificação. 

O corpo docente do Curso de Licenciatura em Física a  ser oferecido pelo 

IFPB, Campus Campina Grande, é formado por especialistas, mestres e doutores, 

os quais possuem uma vasta experiência em docência. 

Atualmente, contamos com 8 doutores, 9 mestres e 1 especialista em ensino 

de física. Esperamos pela contratação, em breve, de mais um mestre em física. 

 

Titulação 

 

TITULAÇÃO Nº % 

Doutor 8 44,44 
Mestre 9 50,00 
Especialista 1 5,56 
Graduado   

   

 

Regime de trabalho do corpo docente 

 

Regime de Trabalho Nº % 

Tempo Integral   

Tempo Parcial   

Horista   
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Experiência (acadêmica e profissional) 

 

O corpo docente do Instituto Federal da Paraíba é constituído de profissionais 

que possuem experiência no ensino superior e que desenvolveram experiência 

profissional na área que lecionam, seja atuando em empresas ou como profissional 

liberal. Estes requisitos são considerados quando da seleção e influenciam na 

avaliação e na aprovação do docente. 

 

Tempo de exercício no magistério superior 

 

Abaixo, segue um demonstrativo da experiência do Corpo Docente do Curso 

de Licenciatura em Física a ser oferecido pelo IFPB, Campus Campina Grande. 

 

Exercício no magistério superior Nº % 

Sem experiência   

De 1 a 3 anos   

De 4 a 9 anos   

10 anos ou mais   

   

Obs.: O número de anos deve ser arredondado para o inteiro mais próximo, ou seja, menos de 6 meses para o inteiro inferior e a partir de 6 

meses para o inteiro superior. 

 

Tempo de exercício profissional fora do magistério 

 

Atualmente, não possuímos profissionais em nosso corpo docente com 

experiência fora do magistério. 

 

Experiência Profissional Fora do Magistério Nº % 

Sem experiência   
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De 1 a 3 anos   

De 4 a 9 anos   

10 anos ou mais   

   

Obs.: O número de anos deve ser arredondado para o inteiro mais próximo, ou seja, menos de 6 

meses para o inteiro inferior e a partir de 6 meses para o inteiro superior. 

 

 

4. Produção de material didático ou científico do corpo docente 

 

Abaixo, a lista de publicações e/ou produções científicas, técnicas, 

tecnológicas, pedagógicas, culturais e artísticas dos docentes do Curso de 

Licenciatura em Física a ser oferecido pelo IFPB, Campus Campina Grande, nos 

últimos 3 anos. 

 

PUBLICAÇÕES 

TIPO DE PUBLICAÇÃO 

QUANTIDADE 

TOTAL 
(X –2) (X – 1) (X) 

Artigos publicados em periódicos científicos  1  1 

Livros ou capítulos de livros publicados     

Trabalhos publicados em anais (completos ou resumos)     

Traduções de livros, capítulos de livros ou artigos 

publicados 
    

Legenda 

X = Ano do Protocolo – para cursos protocolados no segundo semestre 

X – 1 = Ano Anterior da protocolização 

X – 2 = Ano Anterior 

 

Produções técnicas, artísticas e culturais 

PRODUÇÕES TÉCNICAS ARTISTICAS E CULTURAIS 

QUANTIDADE 

TOTAL 
(X –2) (X – 1) (X) 

Propriedade intelectual depositada ou registrada     
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Projetos e/ou produções técnicas, artísticas e culturais     

Produção didático-pedagógica relevante publicada ou não     

Legenda 

X = Ano do Protocolo – para cursos protocolados no segundo semestre 

X – 1 = Ano Anterior da protocolização 

X – 2 = Ano Anterior 

 

 

5. Plano de Carreira e Incentivos ao Corpo Docente 

 

Plano de Carreira e Incentivos ao Corpo Docente consta como uma das 

preocupações do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI do IFPB: 

Com a edição da Lei no 11.782/2008 os docentes ganharam uma nova 

estrutura de carreira sendo denominados de Professor da Carreira do Magistério do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. O plano de carreira e o regime de trabalho 

são regidos pela Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008, pela Lei no 8.112, de 11 

de dezembro de 1990 e pela Constituição Federal, além da legislação vigente 

atreladas a essas Leis e a LDB, Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. O 

Instituto Federal da Paraíba tem uma política de qualificação e capacitação que 

contempla o estímulo a participação em Seminários e Congressos, além da oferta de 

cursos de pós-graduação para os docentes e técnicos administrativos seja através 

da participação em programas das Universidades como também dos programas 

interministeriais como é o caso do Minter e do Dinter. 

A Política de Capacitação de Docentes e Técnicos Administrativos no âmbito 

Institucional, foi instituída através da Portaria no 148/2001 – GD de 22/05/2001, que 

criou o  Comitê Gestor de Formação e Capacitação, disciplinando e regulamentando 

a implementação do Plano de Capacitação, bem como regulamentando as 

condições de afastamento com este fim. O Comitê Gestor de Formação e 

Capacitação tem as seguintes competências: 

1. Elaborar o plano de capacitação geral da instituição; 

2. Avaliar processos de solicitação de docentes e/ou técnico administrativos 

para afastamento e/ou prorrogação de afastamento; 
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3. Propor à Direção Geral a liberação e/ou prorrogação de afastamento de 

docentes e/ou técnico-administrativos; 

4. Acompanhar os relatórios periódicos, trimestrais ou semestrais, dos 

servidores afastados, avaliando a continuidade da capacitação; 

5. Zelar pelo cumprimento das obrigações previstas. 

O Plano de capacitação do IFPB considera os seguintes níveis de 

qualificação profissional: 

 Pós-Graduação stricto sensu: mestrado, doutorado e pós-doutorado; 

 Pós-Graduação lato sensu: aperfeiçoamento e especialização; 

 Graduação; 

 Capacitação profissional: cursos que favoreçam o aperfeiçoamento 

profissional; 

 Atividades de curta duração: cursos de atualização e participação em 

congressos, seminários, conclaves, simpósios, encontros e similares. 

 

6. Docentes x número de vagas autorizadas 

 

No quadro abaixo é demonstrada a relação entre as vagas anuais autorizadas 

e dos docentes que atuam em tempo integral. 

NÚMERO DE VAGAS ANUAIS/DOCENTE EQUIVALENTE EM TEMPO INTEGRAL QUANTIDADE 

Vagas anuais 40 
Total de docentes em TI 17 

Média 
2,35 alunos por 

docente em TI 

 

7. Docentes por disciplinas 

 

S

E

M

E

S

T

R

E 

DISCIPLINA PROFESSOR GRADUAÇÃO TITULAÇÃO 

REGIME 

DE 

TRABALH

O 

1 Cálculo Diferencial e 

Integral I 

Vinicius Costa de 

Alencar  
Matemática Mestre DE 

1 Física I Ivelton Soares da Silva  Licenciatura em Mestre 40 h 
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Física 

1 Geometria Analítica 
Salomao Pereira de 

Almeida  

Licenciatura em 

Matemática 
Doutor DE 

1 Português Instrumental 
Adriana Rodrigues 

Pereira de Souza  

Licenciatura em 

Letras 
Mestre DE 

1 Física Experimental I 
Luciano Feitosa do 

Nascimento  

Licenciatura em 

Física Mestre DE 

2 Cálculo Diferencial e 

Integral II 

Jonathas Jeronimo 

Barbosa  

Licenciatura em 

Matemática 
Doutor DE 

2 Física II 
Francisco Geraldo da 

Costa Filho 

Licenciatura em 

Física Doutor DE 

2 Álgebra Linear 
Jonathas Jeronimo 

Barbosa  

Licenciatura em 

Matemática 
Doutor DE 

2 Didática Aplicada ao 

Ensino de Física I 

Valdenes Carvalho 

Gomes  

Licenciatura em 

Física Mestre DE 

2 Sociologia da Educação 
Aparecida da Silva 

Xavier Barros  
Pedagogia Mestre DE 

2 Física Experimental II 
Luciano Feitosa do 

Nascimento  

Licenciatura em 

Física Mestre DE 

3 Cálculo Diferencial e 

Integral III 
Joab dos Santos Silva  

Licenciatura em 

Matemática 
Mestre DE 

3 Física III Denis Barros Barbosa  
Licenciatura em 

Física Doutor DE 

3 Química Geral 
Andrey Oliveira de 

Souza  

Engenharia 

Química 
Doutor DE 

3 Estrutura e Funcionamento 

da Educação Básica 
    

3 História e Filosofia  da 

Educação 
Marcilio Diniz da Silva  

Licenciatura em 

Filosofia 
Mestre DE 

3 Física Experimental III Ivelton Soares da Silva  
Licenciatura em 

Física Mestre T40 

4 Física IV 
Valdenes Carvalho 

Gomes  

Licenciatura em 

Física Mestre DE 

4 Métodos Matemáticos 

Aplicados à Física I 

Carlos Alex Souza da 

Silva 

Licenciatura em 

Física 
Doutor DE 

4 Psicologia Aplicada à 

Educação 

Ellis Regina Ferreira 

dos Santos  
Psicologia Doutor DE 

4 Prática de Ensino I 
Rodrigo Rodrigues da 

Silva  

Licenciatura em 

Física 

Especiali

sta 
T40 
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4 Estágio Supervisionado I Edmundo Dantas Filho 
Licenciatura em 

Física 

Especiali

sta 
T40 

4 Física Experimental IV 
Valdenes Carvalho 

Gomes  

Licenciatura em 

Física Mestre DE 

4 Termodinâmica 
Francisco Geraldo da 

Costa Filho 

Licenciatura em 

Física Doutor DE 

5 Física Moderna 
Carlos Alex Souza da 

Silva 

Licenciatura em 

Física 
Doutor DE 

5 Ciência da Computação 

Aplicada à Física 
Geraldo Mota Dantas 

Licenciatura em 

Física 
Mestre T40 

5 Mecânica Analítica I 
Francisco Geraldo da 

Costa Filho 

Licenciatura em 

Física Doutor DE 

5 Prática de Ensino II 
Luciano Feitosa do 

Nascimento  

Licenciatura em 

Física Mestre DE 

5 Estágio supervisionado II 
Rodrigo Rodrigues da 

Silva 

Licenciatura em 

Física 

Especiali

sta 
T40 

5 Física Moderna 

Experimental 

Valdenes Carvalho 

Gomes  

Licenciatura em 

Física Mestre DE 

5 Didática Aplicada ao 

Ensino de Física II 

Valdenes Carvalho 

Gomes  

Licenciatura em 

Física Mestre DE 

6 Metodologia do Trabalho 

Científico 

Marcia Gardenia 

Lustosa Pires  
Serviço Social Doutor DE 

6 Mecânica Quântica I Denis Barros Barbosa  
Licenciatura em 

Física Doutor DE 

6 Evolução do pensamento 

científico 
Marcilio Diniz da Silva  

Licenciatura em 

Filosofia 
Mestre T40 

6 Prática de Ensino  IV 
Luciano Feitosa do 

Nascimento  

Licenciatura em 

Física Mestre DE 

6 Estágio Supervisionado III 
Luciano Feitosa do 

Nascimento  

Licenciatura em 

Física Mestre DE 

6 Eletromagnetismo I 
Francisco Geraldo da 

Costa Filho 

Licenciatura em 

Física Doutor DE 

7 Prática de Ensino V 
Luciano Feitosa do 

Nascimento  

Licenciatura em 

Física Mestre DE 

7 Estágio Supervisionado IV 
Luciano Feitosa do 

Nascimento  

Licenciatura em 

Física Mestre DE 

7 Física Estatística 
Francisco Geraldo da 

Costa Filho 

Licenciatura em 

Física Doutor DE 
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7 Fundamentos da 

Astronomia e Astrofísica I 

Carlos Alex Souza da 

Silva 

Licenciatura em 

Física 
Doutor DE 

7 Libras Germana Silva de Oliveira Libras Graduada T40 

7 TCC     

 

 

5.2. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

 Formação e experiência profissional do corpo técnico e administrativo 

 

No sentido de formar profissionais bem qualificados para o mercado de 

trabalho, o IFPB, Campus Campina Grande conta com profissionais especializados 

nas mais diferentes áreas, contanto atualmente com 90 (noventa) profissionais dos 

diversos níveis, quais sejam: Assistente em Administração; Téc. Laboratório-Área 

(Mineração); Administrador; Técnico de Assuntos Educacionais; Téc. de Tecnologia 

da Informação; Técnico em Enfermagem; Assistente de Alunos; Téc. Laboratório-

Área (Informática); Jornalista; Assistente Social; Pedagogo; Psicólogo; Técnico em 

Artes Gráficas; Médico; Engenheiro – Área (Civil); Técnico em Contabilidade; Téc. 

Laboratório-Área (Eletrônica); Téc. Laboratório-Área (Ciências); Téc. Laboratório-

Área (Física); Bibliotecário-documentalista; Nutricionista; Contador; Analista de Tec. 

da Informação; Odontólogo. 

A atuação desses profissionais no IFPB tem o intuito de oferecer não somente 

a formação acadêmica dos estudantes, mas também a sua formação como 

cidadãos, contemplando as mais diversas áreas da formação humana. 

 

Adequação da quantidade de profissionais às necessidades do curso 

 

No quadro abaixo, estão colocadas as informações a respeito dos 

profissionais corpo técnico-administrativo relacionados direta ou indiretamente com o 

curso. 
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Nome Grau de Instrução Cargo/função Setor 

Regime 

de 

Trabalho 

Adalgisa Arruda Araujo Graduada 
Assistente em 

Administração 
DAPF-CG  40 h 

Adilson Silva de Farias  Graduado 
Assistente de 

Alunos 
DDE-CG  40 h 

Adonys Bezerra Barreto  Graduado 

Assistente de 

Tecnologia da 

Informação 

CTI-CG  40 h 

Adriano Peixoto Leandro Graduado 
Téc. Laboratório-

Área (Mineração) 
DAPF-CG  40 h 

Aecio de Brito Tavares   
Assistente de 

Alunos 
DDE-CG  40 h 

Alan Leonardo Felix da Silva   
Técnico em 

Audiovisual 
DAPF-CG  40 h 

Aluska Farias de Oliveira 

Amaral 
Especialista Administradora CCO-CG  40 h 

Ana Maria Gomes Galdino  Especialista 
Assistente em 

Administração 
CCA-CG  40 h 

Andréa de Melo Pequeno  Especialista 
Auxiliar de 

Biblioteca 
DDE-CG  40 h 

Andressa Kaline Ferreira 

Araújo 
Mestre 

Assistente em 

Administração 
DDE-CG  40 h 

Andresson Cícero Silva Leal  
Assistente em 

Administração 
CCA-CG  40 h 

Angelo Justino Pereira  Especialista 
Assistente em 

Administração 
CGP-CG  40 h 

Antonio Claudio da Silveira 

Alves  
Graduado 

Técnico em Artes 

Gráficas 
DDE-CG  40 h 

Átila de Souza Medeiros Graduado 
Téc. de Tecnologia 

da Informação 
CTI-CG  40 h 

Bernadete Alexandre  Cozinheiro DAPF-CG  40 h 

Camila Martins de Freitas Graduada 
Assistente em 

Administração 
CAP-CG  40 h 

Camila Paulino Marques  Graduada 

Técnico em 

Assuntos 

Educacionais 

DDE-CG  40 h 

Carlos Henrique Araujo Bonfim 

Borges  
Mestre 

Técnico de 

Laboratório Área 

Física 

DDE-CG  40 h 

Christianne da Cunha Farias 

Melo Meireles  
 Contadora CEOF-CG  40 h 

Claudiene Fatima de Souza  Graduada Pedagoga DDE-CG  40 h 
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Clea Maria Ferreira Araujo   
Técnico em 

Enfermagem 

CAMPUS-

CG  
40 h 

Cynthia Barbosa Bezerra 

Morais  
Graduada Nutricionista CAEST-CG  40 h 

David Emanuel Franklin Araujo  Graduado 

Técnico de 

Laboratório Área 

Informática 

CTI-CG  40 h 

David Lee Bezerra Amaral   
Auxiliar de 

Biblioteca 
DDE-CG  40 h 

Derivaldo Ricardo da Silva   
Assistente de 

Alunos 
DDE-CG  40 h 

Edmar Alves Torquato Filho  
Assistente em 

Administração 
CEOF-CG  40 h 

Edna Dias da Silva  
Técnica em 

Enfermagem 
CAEST-CG  40 h 

Eduardo Tavares da Rocha  
Assistente em 

Administração 
CMST-CG  40 h 

Erbson Jecelino Goncalves 

Pedro  
Graduado 

Técnico em 

Assuntos 

Educacionais 

DDE-CG  40 h 

Ernani Medeiros de Brito   Jornalista ASCOM-CG  40 h 

Evaldo da Silva Soares Graduado 
Téc. Laboratório-

Área (Informática) 

COMPEC-

CG  
40 h 

Fabiana Pereira Sousa de 

Queiroz  
Especialista Assistente Social CAEST-CG  40 h 

Felipe Barros de Almeida Graduado 
Assistente em 

Administração 
CAP-CG  40 h 

Fernanda Alencar de Almeida 

Pereira Fabricio  
Graduada Médica DAPF-CG  40 h 

Francisco de Assis de Melo   
Assistente em 

Administração 
CCA-CG  40 h 

Fylipe Oliveira de Souza   
Assistente em 

Administração 
CAP-CG  40 h 

Gerilany Bandeira da Costa Mestre Assistente Social CAEST-CG  40 h 

Gilmar Alexandre Guedes 

Junior  
Mestre 

Técnico de 

Laboratório 
DDE-CG  40 h 

Gleidson Jeronimo Farias  Graduado 
Assistente em 

Administração 
CCA-CG  40 h 

Gustavo Cesar Nogueira da 

Costa  
Especialista Bibliotecário CB-CG  40 h 

Ícaro Arcênio de Alencar 

Rodrigues 
Especialista Psicólogo CAEST-CG  40 h 

Igor Alberto Dantas  Graduado 
Técnico de 

Laboratório Área 

Construção de 

DDE-CG  40 h 



 

111 

 

Edifícios 

Italo Silva Fernandes  Graduado 
Assistente em 

Administração 
CGP-CG  40 h 

Jefferson Sued Lazaro da Silva   Assistente de Aluno CAA-CG  40 h 

Jessyca Mayara Nunes dos 

Santos  
 

Técnico em 

Enfermagem 
DAC-CG  40 h 

Joao Damasio Alfredo Borges 

Barbosa  
 

Tradutor Intérprete 

de LIBRAS 
DDE-CG  40 h 

Jomar Meireles Barros  Graduado 
Técnico de 

Laboratório 
DAPF-CG  40 h 

José Albino Nunes Graduado 
Engenheiro – Área 

(Civil) 
DG-CG  40 h 

José Leandro de Assis Graduado 
Téc. em Tecnologia 

da Informação 
CTI-CG  40 h 

Jose Miguel Rosalvo da Silva  Especialista Vigilante DAPF-CG  40 h 

Jose Roberto Lima dos Santos   
Auxiliar de 

Biblioteca 
DDE-CG  40 h 

Juliana de Vasconcelos 

Wanderley 
Graduada 

Assistente em 

Administração 
GAB-CG  40 h 

Juliene Wenia da Silva Santos   Arquivista DG-CG  40 h 

Júlio César Ferreira Rolim Especialista 
Assistente em 

Administração 
GAB-CG  40 h 

Karla Aguiar Rodrigues de 

Oliveira Chagas  
Graduada Revisor de Textos CD-CG  40 h 

Karla Viviane de Sousa Silva   
Auxiliar em 

Administração 
CGP-CG  40 h 

Kezia Kelly Ataide de Carvalho   
Tradutor Intérprete 

de LIBRAS 
DDE-CG  40 h 

Laercio Franca Bezerra   
Assistente em 

Administração 
CAP-CG  40 h 

Lidyanne dos Santos Falcão 

Silva 
Especialista 

Assistente em 

Administração 
DDE-CG  40 h 

Lucas Toscano Ferreira   
Técnico em 

Contabilidade 
CEOF-CG  40 h 

Luciano Fagner Limeira 

Pinheiro  
Especialista Enfermeiro CAS-CG  40 h 

Lúcio Luiz Andrade  
Téc. Laboratório-

Área (Eletrônica) 

CAMPUS-

CG  
40 h 

Lucivania dos Santos Valentim   
Tradutor Intérprete 

de LIBRAS 
DDE-CG  40 h 

Marcia Donato Meira 

Fernandes  
 

Auxiliar em 

Administração 
CGP-CG  40 h 

Marco Antônio Gonçalves da Graduado Assistente em DAPF-CG  40 h 
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Cunha Administração 

Margarida Rodrigues de 

Andrade Borges  
 

Tradutor Intérprete 

de LIBRAS 
DDE-CG  40 h 

Maria da Conceição Silva de 

Melo Caracol 
Especialista 

Téc. Laboratório-

Área (Ciências) 
DDE-CG  40 h 

Maria do Socorro Lima 

Buarque  
Especialista Pedagoga COPED-CG  40 h 

Maria Eliziana Pereira de 

Sousa  
Mestre Bibliotecária CB-CG  40 h 

Mayara Neves dos Santos   

Técnico de 

Laboratório de 

Informática 

CTI-CG  40 h 

Pamela Priscilla Clementino 

Silva  
 

Tradutor Intérprete 

de LIBRAS 
DDE-CG  40 h 

Patrícia Gomes Galdino Mestre Assistente Social CAEST-CG  40 h 

Paula Falcão Carvalho Porto 

de Freitas 
Especialista Médico – área DDE-CG  40 h 

Pedro Luís Araújo Silva Mestre 

Técnico de 

Laboratório – área 

(eletrônica) 

CTI-CG  40 h 

Priscila Rodrigues Moreira 

Villarim  
Especialista 

Secretária 

Executiva 
DDE-CG  40 h 

Renan Nicolau Ribeiro da 

Rocha  
Graduado 

Técnico de 

Laboratório 
DAPF-CG  40 h 

Ricardo Maia do Amaral Graduado Contador DAPF-CG  40 h 

Ritha Cordeiro de Sousa e 

Lima  
Especialista 

Tradutor Intérprete 

de LIBRAS 
NAPNE-CG  40 h 

Rodrigo Barbosa Lira Especialista 
Analista de Tec. da 

Informação 
CTI-CG  40 h 

Rodrigo Falcão Carvalho Porto 

de Freitas 
Mestre Odontólogo DAPF-CG  40 h 

Rômulo Marconi Maciel de 

Lacerda  
 

Técnico em Artes 

Gráficas 
DDE-CG  40 h 

Samara Rilda Lopes de 

Almeida Leite  
 Pedagoga DAPF-CG  40 h 

Sidney Vicente de Andrade  Graduado 
Assistente em 

Administração 
DAPF-CG  40 h 

Sidny Janaina Pedrosa  Graduada 

Técnico em 

Assuntos 

Educacionais 

DAPF-CG  40 h 

Silvan Freire da Cunha Especialista 
Assistente em 

Administração 
DAPF-CG  40 h 

Sueli Pereira de Andrade  Graduada 
Auxiliar em 

Administração 
CGP-CG  40 h 
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Ubaldino Gonçalves Souto 

Maior Filho 
Especialista 

Assistente em 

Administração 
CCO-CG  40 h 

Uthânia Maria Junqueira de 

Almeida 
Graduada 

Técnica em 

Enfermagem 

CAMPUS-

CG  
40 h 

Valeska Martins de Freitas  
Assistente em 

Administração 
DAPF-CG  40 h 

Wellingthon Pereira Alves  Especialista 
Assistente em 

Administração 
CCA-CG  40 h 

 

 

5.3. Política de Capacitação de Servidores 

 

Com a edição da Lei nº 11.782/2008, os docentes ganharam uma nova 

estrutura de carreira, sendo denominados de Professor da Carreira do Magistério do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. O plano de carreira e o regime de trabalho 

são regidos pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, pela Lei nº 8.112, de 11 

de dezembro de 1990 e pela Constituição Federal, além da legislação vigente 

atreladas a essas Leis e a LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

O Instituto Federal da Paraíba tem uma política de qualificação e capacitação 

que contempla o estímulo à participação em seminários e congressos, além da 

oferta de cursos de pós-graduação para os docentes e técnicos administrativos, seja 

através da participação em programas das universidades, como também dos 

programas interministeriais, como é o caso do Minter e do Dinter. 
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 AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

6.1. Comissão Própria da Avaliação – CPA 

 

  O processo de Avaliação Institucional do IFPB é coordenado pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), observando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394, de 20/12/1996), nas Diretrizes Curriculares Nacionais de 

cada curso e na Lei Federal n.º 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

  Os procedimentos e processos utilizados na avaliação institucional privilegiam 

as abordagens qualitativas e quantitativas, contribuindo com a análise e divulgação 

dos resultados e buscando um sistema integrado de informações acadêmicas e 

administrativas. 

 

Procedimento metodológico 

 

 O processo de autoavaliação será coordenado pela Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, que é um órgão de Assessoramento da Reitoria, contando com 

subcomissões em cada Campus do Instituto. A CPA tem a função de planejar, 

organizar, refletir e cuidar do interesse de toda a comunidade pelo processo; com a 

participação e envolvimento de toda a comunidade acadêmica; com o apoio dos 

gestores do IFPB e com a disponibilização de informações e dados confiáveis. 

 A avaliação institucional proposta adotará uma metodologia participativa, 

buscando trazer, para o âmbito das discussões, as opiniões de toda a comunidade 

acadêmica, de forma aberta e cooperativa, e se dará globalmente a cada dois anos. 

 Para tal, a Comissão Própria de Avaliação, órgão responsável pela 

coordenação da avaliação, será composta por representantes da comunidade 

externa, do corpo técnico-administrativo, por alunos e professores e ainda, por 

representantes das seções sindicais dos docentes e técnicos- administrativos. 

 As técnicas utilizadas poderão ser seminários, painéis de discussão, reuniões 

técnicas e sessões de trabalho, dentre outras. Para problemas complexos poderão 

ser adotados métodos que preservem a identidade dos participantes. 
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 A avaliação abrirá espaço para sugestões e avaliações espontâneas em 

todos os instrumentos de avaliação interna. As seguintes etapas foram identificadas 

para o processo de implantação da Autoavaliação Institucional no IFPB: 

 instalação da CPA e formação de equipe operacional em cada Campus; 

 aprovação do novo regulamento da CPA; 

 definição de atribuições da equipe operacional; 

 continuação das atividades de sensibilização (encontros, seminários, etc.); 

 definição de comissões setoriais (escolha de responsáveis); 

 aprovação do roteiro do projeto de avaliação; 

 aprovação do projeto final de avaliação; 

 construção dos instrumentos de avaliação a serem utilizados; 

 treinamento da equipe operacional e das comissões setoriais; 

 execução; 

 acompanhamento; 

 coleta das informações; 

 elaboração dos relatórios parciais; 

 relatório final; 

 novo ciclo. 

 

Metodologia, dimensões e instrumentos a serem utilizados no processo de 

autoavaliação 

 

 As diretrizes para implantação da Autoavaliação Institucional no âmbito do 

IFPB foram elaboradas visando aos seguintes objetivos: 

 promover o desenvolvimento de uma cultura de avaliação no IFPB; 

 implantar um processo contínuo de avaliação institucional; 

 planejar e redirecionar as ações da Instituição a partir da avaliação 

institucional; 

 garantir a qualidade no desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão; 

 construir um planejamento institucional norteado pela gestão democrática e 

autônoma; 

 consolidar o compromisso social da Instituição; 

 consolidar o compromisso científico-cultural do IFPB; 



 

116 

 

 manter os bancos de dados da Instituição abrangendo informações relativas à 

avaliação das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

 apoiar a integração dos sistemas de informação de cada curso e/ ou setor; 

 criar mecanismos para a divulgação dos resultados obtidos nas avaliações; 

 utilizar as tecnologias e recursos institucionais para o desenvolvimento das 

atividades. 

 

 O projeto de avaliação interna do IFPB considera as dimensões da Lei 

Federal n.º 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES: 

 a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

 a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo 

à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

 a responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural; 

 a comunicação com a sociedade; 

 as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico 

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições 

de trabalho; 

 a organização e gestão da Instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com 

a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios; 

 a infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação; 

 o planejamento e avaliação dos processos, dos resultados e da eficácia da 

autoavaliação institucional; 

 as políticas de atendimento aos estudantes; 

 a sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 
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6.2. Formas de Avaliação do Curso 

 

A avaliação do Curso será feita semestralmente, com a participação de 

alunos, docentes, gestores e especialistas, através da aplicação de formulário on-

line abrangendo itens, tais como:  

● atuação dos gestores (Reitoria, Pró-Reitoria de Ensino, Diretoria de 

Ensino Superior, Direção Geral do Campus, Direção de Ensino, 

Departamento de Ensino Superior, Coordenação do Curso, 

Coordenação de Polo); 

● prática pedagógica dos professores; 

● metodologia; 

● modelo de avaliação e material didático; 

● infraestrutura de apoio;  

● convênios e parcerias. 

  Assim sendo, de maneira geral, a avaliação do Curso será feita em 

conformidade com as orientações da Instituição. 

 

Avaliações oficiais do curso 

  

 A avaliação institucional é uma ação pedagógica com abordagem democrática, 

participativa, sistemática, processual e científica, tendo em vista o processo de 

autoconhecimento da Instituição, destacando seus pontos fortes e detectando 

suas dificuldades e problemas, oportunizando a tomada de decisão. 

 Nesse processo, são considerados o ambiente externo, partindo do contexto 

no setor educacional, as tendências, os riscos e as oportunidades para a 

Instituição e para o ambiente interno, incluindo a análise de todas as estruturas 

da oferta e da demanda. O resultado da avaliação no IFPB balizará a 

determinação dos rumos institucionais de médio prazo. 

 

Avaliação externa 

 

  Compreende os mecanismos de avaliação de responsabilidade do INEP e 

outros órgãos, como previstos na Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004. Tais 

mecanismos compreendem: 
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 Avaliação das Instituições de Ensino Superior – AVALIES, de 

responsabilidade do INEP e realizado quando do processo de 

recredenciamento da Instituição como IES; 

 Avaliação dos Cursos de Graduação – ACG, de responsabilidade do 

INEP e realizado no processo de reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento dos diversos cursos de graduação da Instituição; 

 Avaliação de Desempenho dos Estudantes – ENADE, conforme o Art. 

5º da Lei n.º 10.861; 

 Avaliações da CAPES para credenciamento ou renovação de 

credenciamento de cursos de pós-graduação mantidos pelo IFPB; 

 Cadastro Nacional de Docentes; 

 Censo da Educação Superior; 

 Exame Nacional do Ensino Médio; 

 Demais sistemas de acompanhamento e supervisão da educação. 

 

Formas de participação de comunidade acadêmica, técnica e administrativa, 

incluindo a atuação da Comissão Própria de Avaliação – CPA, em 

conformidade com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES 

 

  A implantação do processo de Autoavaliação Institucional no âmbito do IFPB 

é um marco que estabelece uma nova fronteira da Instituição. 

  Entendendo como a busca de melhoria nos processos educacionais 

desenvolvidos pela Instituição, e o consequente reflexo na sociedade, a 

avaliação se coloca como um instrumento auxiliar da administração escolar, 

visando contribuir com elementos essenciais na tomada de decisão. Neste 

sentido, é imperativa a participação da comunidade interna e externa, no 

sentido de contribuir com o engrandecimento institucional e a consolidação do 

IFPB como Instituição de Ensino Superior. 

  Para coleta das informações serão utilizados formulários de avaliação 

específicos para cada dimensão considerada, além da análise dos documentos 

relacionados como indicadores para dimensão. Os formulários serão 

disponibilizados por meio eletrônico para os professores e alunos, utilizando o 

sistema de controle acadêmico, gerando um banco de dados das informações. 

Os dados obtidos pela aplicação dos diversos formulários serão cruzados com 
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as informações produzidas a partir dos documentos analisados, de forma a 

produzir uma melhor leitura do processo acadêmico da Instituição. 

  A Autoavaliação Institucional é um processo contínuo, definido por ciclos 

periódicos, onde as dimensões serão avaliadas na sua amplitude e de forma 

deslocada no tempo, de forma a construir uma memória do desempenho 

institucional, oportunizando a melhoria das atividades acadêmicas. 

  Como finalização de cada fase do processo de avaliação, a CPA deve 

promover um balanço crítico, através de seminários e reuniões com a 

comunidade, visando à análise das estratégias utilizadas, das dificuldades e 

dos avanços que apresentaram durante o processo, de forma a planejar ações 

futuras. 

 

 

Formas de utilização dos resultados das avaliações 

 

  O processo de autoavaliação interna proporciona o autoconhecimento que, 

em si, já representa grande valor e oportunidade para a Instituição, e se 

caracteriza como um balizador da avaliação externa, de responsabilidade do 

INEP. 

  A Avaliação Institucional proporciona análises e resultados durante 

praticamente todas as suas etapas, convergindo para o momento de 

consolidação dos resultados no relatório final, de responsabilidade da CPA. 

Com a elaboração dos relatórios parciais e final da avaliação interna, será 

possível a elaboração de propostas de políticas institucionais e, ainda, 

redefinição da atuação ou da missão institucional. 

  Dentre as ações que podem ser redefinidas a partir do resultado do processo 

de autoavaliação interna, podemos destacar: 

 redefinição da oferta de cursos e/ou vagas na Instituição; 

 alterações na proposta pedagógica dos diversos cursos; 

 política de capacitação de pessoal docente e técnico-administrativo; 

 política de atendimento ao discente; 

 contratação de pessoal para atender deficiências identificadas; 

 orientações nas definições orçamentárias; 

 políticas de comunicação institucional interna e externa; 

 reorientação da atuação dos grupos de pesquisa; 
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 redistribuição de pessoal e otimização de recursos humanos. 
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ANEXO I 

 

1º SEMESTRE 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À FÍSICA CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO:  

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 1° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Grandezas Físicas e Medidas; Sistema Internacional de Unidades; Movimentos Retilíneos, Vetores; 
Leis de Newton e Aplicações; Trabalho;  Energia e Princípios de Conservação; Átomos; Luz e Ondas 
Eletromagnéticas; Introdução à Relatividade e à Teoria Quântica.  

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Conhecer os aspectos básicos da mecânica clássica newtoniana e da física moderna com a 

finalidade de preparar o estudante para estudos posteriores em física geral. 

 

Específicos: 

Trabalhar o conceito de grandeza física e suas formas de medições; 

Entender a ideia de movimento e suas diversas aplicações; 

Conhecer e aplicar as leis de newton da mecânica e sua aplicação no estudo da gravitação; 

Entender o conceito de trabalho e sua aplicação aos sistemas mecânicos; 

Entender o conceito de energia e suas diversas formas bem como aplica-lo na análise de sistemas 
mecânicos. 

Compreender as propriedades da luz bem como sua natureza eletromagnética 

Entender alguns conceitos básicos da teoria da Relatividade especial e da física Quântica. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. GRANDEZAS FÍSICAS, MEDIDAS E UNIDADES 

 

 1. Grandezas físicas. 

 2. O Sistema Internacional de Medidas. 

 2.  Mudança de Unidades.  

 

II. MOVIMENTO EM UMA DIMENSÃO 

 

 1. Movimento, posição, espaço e deslocamento escalar. 

 2. Velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea.  

 3. Movimento uniforme  

 4. Aceleração e Movimento uniformemente variado. 

 5. Gráficos. 

 6. Queda livre.  

 

 

 

III. VETORES  

 

 1. Grandezas vetoriais e escalares. 

 2. Operações com vetores: Soma, subtração, produto de um vetor por um escalar, 
 produto escalar, produto vetorial, componentes de um vetor e versores. 

 3. Aplicações dos vetores em Física: Lançamento de projéteis, composição de  movimentos e 
movimentos circulares. 

 

III. As Leis de Newton e seu Sistema de Mundo 

 

 1. A primeira lei de Newton – Inércia 

 2. Segunda Lei de Newton do Movimento 

 3. Terceira Lei de Newton do Movimento 

 4. Gravitação 

 

IV. As Leis de Conservação 

 

 1. Momento 

 2. Energia 
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V. Os Átomos, a Luz e odas eletromagnéticas 

 

 1. Propriedades da Luz 

 2. Cor 

 3. Reflexão e refração 

 4. Ondas Luminosas 

 5. Emissão de Luz 

 

VI.  Introdução à Relatividade 

 

 1. O movimento é relativo 

 2. O experimento de Michelson-Morley 

 3. Os postulados da Teoría Especial da Relatividade 

 4. Simultaneidade 

 5. O espaço-tempo 

 6. Dilatação temporal 

 7. Contração do comprimento 

 8. Momento Relativístico 

 9. Massa e energia 

 

VII. Introdução à teoria Quântica 

 

 1. A descoberta do núcleo atômico 

 2. Os espectros atômicos 

 3. O modelo de Bohr 

 4. A Mecânica Quântica 

 5. O Pricípio da Correspondência  

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos 
audiovisuais e computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. 
Aplicação de trabalhos individuais, apresentações de seminários e lista de exercícios. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações escritas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

HEWITT, P. G. e RICCI, T. F. Física Conceitual. Porto Alegre, Editora Bookman, 12ª Edição, 2015. 

RICHARD P. FEYNMAN, ROBERT B. LEIGHTON E MATTHEW SANDS , LIÇÕES DE FÍSICA DE 
FÍSICA EDIÇÃO DEFINITIVA, Bookman,  2008. 

HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J., Fundamentos de Física MECÂNICA , v. 1 LTC, 6. Ed., 
2003.  

 

Bibliografia Complementar: 

SEARS e ZEMANSKI, Reformulado por YOUNG, HUGH D., FREEDMAN, ROGER A., MECÂNICA, 
Addison Wesley, 10. Ed, 2004.  

CHAVES, Alaor, SAMPAIO, J. F.  Física Básica — Mecânica . Rio de Janeiro: LTC/LAB, 2007. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. Vol.1. São Paulo: Editora Edgard Blucher, s/d. 

RAYMOND A. SERWAY, JOHN W. JEWETT, JR, PRINCÍPIOS DE FÍSICA - VOLUME 1 - 
MECÂNICA CLÁSSICA E RELATIVIDADE, 5ª ED, CENGAGE, 2014, ISBN 9788522116362. 

FEYMANN, R. P.; GOTTLIEB A.; LEIGHTON, R. Dicas de física : suplemento para resolução de 
problemas do lectures on physics /; tradução José Eduardo Padilha de Sousa.  

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: PRÉ-CÁLCULO CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO:  

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 1° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  
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CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Conceitos Básicos de Matemática Elementar; Funções; Noções de Trigonometria e Funções 

Trigonométricas. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Fornecer embasamento necessário para um bom aproveitamento das disciplinas de matemática 

superior. 

 

Específicos: 

Preencher lacunas do ensino básico quanto ao reconhecimento de operacionalização dos números 

reais. 

Aplicar as propriedades da potenciação e da radiciação. 

Utilizar a racionalização de expressões algébricas. 

Compreender a estrutura de um polinômio. 

Identificar e utilizar produtos notáveis. 

Fatorar e utilizar expressões algébricas. 

Definir e distinguir domínio, contradomínio e imagem de funções. 

Compreender o comportamento de uma função através da análise de seu gráfico. 

Classificar uma função quanto à sua paridade e seu crescimento. 

Identificar funções compostas e inversas. 

Determinar as razões trigonométricas no triângulo retângulo. 

Compreender o ciclo trigonométrico. 

Usar funções trigonométricas. 

Trabalhar com identidades trigonométricas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 I. Conceitos Básicos de Matemática Elementar: 

1. Conjuntos Numéricos; 
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2. Módulo ou Valor Absoluto; 

3. Potenciação e Radiciação; 

4. Racionalização de Expressões Algébricas; 

5. Operações com Polinômios; 

6. Produtos Notáveis; 

7. Fatoração de Expressões Algébricas; 

8. Expressões Racionais. 

 

 II. Funções: 

1. Definição e representação; 

2. Domínio, contradomínio e conjunto imagem; 

3. Análise do gráfico; 

4. Função Par e Função Ímpar; 

5. Função Composta; 

6. Função Inversa. 

 

 III. Noções de Trigonometria e Funções Trigonométricas: 

1. Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo; 

2. Ciclo Trigonométrico; 

3. Funções Trigonométricas; 

4. Identidades Trigonométricas. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

O conteúdo programático será desenvolvido por meio de aulas expositivas em sala de aula, com a 

resolução de exemplos de aplicabilidade da teoria apresentada previamente. Serão utilizados 

softwares matemáticos para visualização e manipulação de propriedades geométricas e algébricas 

dos conceitos matemáticos e softwares específicos para a escrita de textos matemáticos. 
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RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro branco, pincéis coloridos, projetor multimídia, computador, softwares. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

IEZZI, G. e MURAKAMI, C. Fundamentos de matemática elementar. Vol. 1, 9ª Ed. São Paulo: Atual, 

2013. 

IEZZI, G. e MURAKAMI, C. Fundamentos de matemática elementar. Vol. 2, 9ª Ed. São Paulo: Atual, 

2013. 

IEZZI, G. e MURAKAMI, C. Fundamentos de matemática elementar. Vol. 3, 9ª Ed. São Paulo: Atual, 

2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

BOULOS, P. Pré-Cálculo. Editora Makron Books, São Paulo, 2001.  

DEMANA, Franklin et al. Pré-cálculo Vol. Único. 2ª Ed. São Paulo: Addison Wesley, 2013.  

HOFFMANN, Laurence D, BRADLEY G L. Cálculo – Um curso moderno e suas aplicações. 9 ed. Rio 

de Janeiro: LTC, 2008. 

STEWART, James. Cálculo. Vol. 1. Ed. 7. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 

THOMAS, George B.; WEIR, Maurice D.; HASS, Joel. Cálculo. Vol. 1. Ed. 12. São Paulo: Pearson, 

2012. 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO CÓDIGO DA DISCIPLINA:  
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PRÉ-REQUISITO:  

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 1° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 33h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

A educação na antiguidade. A educação dos povos clássicos. A educação medieval. A educação 
moderna. A educação contemporânea. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Analisar os fundamentos da educação geral e da educação brasileira, levando em consideração as 
fases da história da educação, o surgimento de sistemas educacionais, a construção do pensamento 
educacional e as práticas pedagógicas. 

 

Específicos 

Apontar as principais características da educação chinesa, egípcia e hebraica; 

Identificar as ideias mais relevantes da educação dos povos clássicos; 

Relacionar as ideias do Cristianismo com os principais educadores do período medieval; 

Explicar os fatores históricos que contribuíram no processo educacional do período moderno; 

Analisar os principais ideais educativos que influenciaram a educação atual. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. A educação na antiguidade 

1. Chineses, egípcios e hebraicos 

 

II. A educação dos povos clássicos 

1. Gregos 

2. Romanos 

 

III. A educação medieval 

1. A educação na Alta Idade Média 

2. A educação na Baixa Idade Média 

 

IV. A educação moderna 

1. Educação nos séculos XVI, XVII e XVIII 



 

131 

 

2. A educação no Brasil no período jesuítico (1549 – 1759) 

3. A reforma pombalina e a educação brasileira (1759 – 1808) 

 

V. A educação contemporânea 

1. Educação nos séculos XIX, XX e XXI 

2. A educação no Brasil nos períodos joanino e monárquico 

3. A educação brasileira no período republicano 

4. A educação no Brasil contemporâneo 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas dialogadas, discussões e debates em sala, estudo de textos, análise de vídeos e 
filmes, seminários, trabalhos individuais e em grupo (orais e escritos). 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

  Apostilas, livros, artigos, projetor multimídia, computador com acesso à internet (Biblioteca). 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 A avaliação será processual, somativa e final, considerando a qualidade da participação dos 
estudantes na apresentação de trabalhos, interação nas discussões e atividades propostas. Os 
instrumentos avaliativos serão: produção de textos dissertativos, pesquisa e sistematização de 
estudos, seminários, prova escrita, análise e elaboração de planos de ensino. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

MANACORDA, Mário Alighiero. História da Educação: da Antiguidade aos nossos dias. 13. ed. São 
Paulo: Editora Cortez, 2010.  

SAVIANI, Demerval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 4. ed. São Paulo: Autores Associados, 
2013. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação e da pedagogia. Geral e do Brasil. 3ª ed. São 
Paulo: Moderna, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia. São Paulo: Autores Associados, 2008. 

PAIVA, V. História da Educação Popular no Brasil: educação popular e educação de adultos. Editora 
Loyola, 6ª Edição, São Paulo, 2003. 

RIBEIRO, M. L. S. História da Educação Brasileira: a organização escolar. Campinas, SP, Editora 
Autores Associados, 21ª Edição, 2010. 

ROMANELLI, O. O. História da Educação no Brasil. Rio de Janeiro, Editora Vozes, 39ª Edição, 2013. 

ROMANELLI, O. O. História da Educação no Brasil. Rio de Janeiro, Editora Vozes, 36ª Edição, 2010. 
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OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: ÁLGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA 
ANALÍTICA 

CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO:  

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 1° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Vetores. Retas e Planos. Cônicas e Quádricas. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Prover ao aluno conhecimentos das propriedades algébricas e geométricas de Retas, Planos, 

Cônicas e Quádricas utilizando os conceitos analíticos e geométricos de vetores no plano e no 

espaço tridimensional. 

 

Específicos: 

Compreender os conceitos de vetores; 

Operacionalizar os vetores em duas e/ou três dimensões de forma analítica e geométrica; 

Interpretar os resultados geométricos e numéricos associados às operações com vetores; 

Reconhecer conjuntos Linearmente Independentes; 

Construir as operações de Produto Interno, Produto Vetorial e Produto Misto de vetores; 

Diferenciar as retas e os planos através de suas equações obtidas utilizando-se propriedades 

vetoriais; 



 

133 

 

Mostrar as posições relativas, interseções, ângulos e distâncias entre as retas e os planos e entre 

planos por meio de conceitos vetoriais; 

Classificar as cônicas nas formas reduzidas; 

Categorizar as cônicas por meio de suas equações gerais; 

Classificar as Quádricas, Superfícies Cilíndricas e Cônicas por meio de equações; 

Aplicar com clareza e segurança os conhecimentos adquiridos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 I. Vetores: 

9. Definição, Operações e Propriedades no Plano e no Espaço; 

10. Definição e propriedades da Norma de um Vetor; 

11. Produto Interno; 

12. Produto Vetorial; 

13. Produto Misto. 

 

 II. Retas e Planos: 

7. Equações do Plano; 

8. Equações da Reta; 

9. Posições Relativas; 

10. Interseções; 

11. Ângulos; 

12. Distâncias. 

 

 III. Cônicas e Quádricas: 

5. Equações Gerais da Circunferência, Elipse, Hipérbole e Parábola; 

6. Superfícies Cilíndricas e Cônicas; 

7. Quádricas. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
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O conteúdo programático será desenvolvido por meio de aulas expositivas em sala de aula, com a 

resolução de exemplos de aplicabilidade da teoria apresentada previamente. Serão utilizados 

softwares matemáticos para visualização e manipulação de propriedades geométricas e algébricas 

dos conceitos matemáticos e softwares específicos para a escrita de textos matemáticos. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro branco, pincéis coloridos, projetor multimídia, computador, softwares. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

CAMARGO, Ivan de; BOULUS, Paulo. Geometria Analítica um Tratamento Vetorial. 3a ed. rev. e 

ampl. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 

REIS, Genesio Lima dos; SILVA, Valdir Vilmar da. Geometria Analítica. 2a ed. Rio de Janeiro: LTC, 

1996. 

WINTERLE, Paulo. Vetores e Geometria Analítica. São Paulo: Makron Books, 2000. 

 

Bibliografia Complementar: 

LIMA, Elon. Lages. Geometria Analítica e Álgebra Linear. 2a Ed. Coleção Matemática Universitária. 

Rio de Janeiro: IMPA, 2011. 

MACHADO, Kleber Daum. Cálculo Vetorial e Aplicações. Ponta Grossa: Todapalavra, 2014. 

STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Geometria Analítica. 3a Ed. São Paulo: Makron Books: 

1987. 

VENTURI, Jacir José. Álgebra Vetorial e Geometria Analítica. 10a Ed. Curitiba: AUTORES 

PARANAENSES, 2015. 

VENTURI, Jacir José. Cônicas e Quádricas. 5a Ed. Curitiba: AUTORES 

 

OBSERVAÇÕES 
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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA:  LÍNGUA PORTUGUESA I CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO:  

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 1° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 33h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Subsídios teórico-metodológicos relativos à prática de leitura e de  produção de textos acadêmicos 
com ênfase no domínio da comunicação em situações de oralidade e de escrita, focalizando os 
gêneros textuais da ordem do expor e do argumentar: fichamento, resumo, resenha e seminário. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

 

Proporcionar aos(às) alunos(as) do Curso a aquisição de conhecimentos sobre o funcionamento da 
linguagem, numa abordagem textual e discursiva, de modo a contribuir para o desenvolvimento de 
uma consciência objetiva e crítica para a compreensão e a produção de textos científicos. 

 

Específicos 

Conceituar e estabelecer as diferenças que marcam a língua escrita e a falada em virtude do meio 
em que são produzidas, reconhecendo as variedades de grau de formalismo de ambas e sua 
aplicação em contextos adequados, 

Reconhecer os diversos registros linguísticos (formal, coloquial, informal, familiar etc.), 

Desenvolver habilidades para leitura e produção de textos orais e escritos; 

Reconhecer os gêneros e tipos textuais de natureza científica; 

Reconhecer as especificidades da linguagem científica; 

Produzir diversos gêneros de natureza científica.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 1ª Unidade 

 Variedades linguísticas 

  Língua: unidade e variedade. 
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  Linguagem falada e linguagem escrita. 

  Práticas de letramento científico. 

  Gêneros e tipos textuais na esfera científica. 

 

2ª Unidade 

 Produção textual técnico-científica 

 Produção de Fichamento e Resumo. 

  

3ª Unidade 

 Produção textual técnico-científica 

 Produção de Resenha. 

 Produção/apresentação de Seminário. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas utilizando recursos audiovisuais. 

Leitura e análise de textos. 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada por meio de provas teóricas e/ou produções de textos da esfera científica. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

MARCUSCHI, L. A.; XAVIER, A. C. Hipertexto e gêneros digitais: novas formas de construção de 
sentido. 3a edição Rio de Janeiro, Lucerna, 2010. ISBN: 9788524915567. 

MOTTA – ROTH, Désirée – HENDGES, Graciela R. Produção Textual na Universidade. São 
Paulo:Parábola Editorial, 2010. ISBN: 978-85-7934-025-3 

SAUTCHUK, I. Produção dialógica do texto escrito. São Paulo, Martins Fontes, 2003. ISBN: 
8533617321. 

 
Bibliografia Complementar: 
BASTOS, L. K. A produção escrita e a gramática. 3a edição. São Paulo, Editora Martins Fontes, 2003. 
ISBN: 9788533624054. 

BECHARA, E. O que muda com o novo acordo ortográfico. Rio de Janeiro, Editora Lucerna, 2008. 
ISBN: 9788520921388. 

GARCEZ, Lucília H. do Carmo. Técnica de Redação: O que é preciso para escrever bem. São Paulo: 
Martins Fontes, 2001. 
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MACHADO,Anna Rachel (coord.), LOUSADA, Eliane G.,ABREU-TARDELI, Lília Santos. Resenha. . 
São Paulo: Parábola Editorial, 2014. ISBN: 978-8588456-30-3 

MACHADO,Anna Rachel (coord.), LOUSADA, Eliane G.,ABREU-TARDELI, Lília Santos. Resumo. . 
São Paulo: Parábola Editorial, 2014. ISBN:978-85-8845629-7  

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA:  METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO:  

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 1° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 33h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Pesquisa: conceito, interesse, importância, tipos e fases da pesquisa. Projeto de pesquisa. 
publicações e relações técnicas. Nível de profundidade das pesquisas. Estudo exploratório, descritivo 
e causativo. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

 

Proporcionar elementos metodológicos para a elaboração de trabalhos científicos. Aplicar métodos e 
técnicas de trabalho. Identificar a especificidade de conhecimento científico e retém como 
fundamental a relação e articulação entre teoria e método. Introduzir o uso adequado de vocábulos. 

 

Específicos 

 

Conhecer as técnicas de trabalho intelectual: Técnica de leitura (análise textual, temática, 
interpretativa e problematização); Técnica de documentação (temática, bibliográfica e geral). 

Estudar a Ciência e o método científico: Natureza e objetivos da ciência; Distinção entre 
conhecimento científico e "bom senso"; Método científico (conceituação, características, problema, 
hipótese, teoria e lei). 

Compreender a Pesquisa bibliográfica como função teórica: Conceito e importância; Fases da 
pesquisa bibliográfica; Escolha do assunto (seleção e delimitação); Levantamento bibliográfico 
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(documento e uso da biblioteca); Obtenção das informações (leitura e tomada dos apontamentos); 
Relatório. 

Entender a forma como se dá a comunicação científica : Conceituação e importância; Formas de 
comunicação científica; Estrutura interna do relatório; Citações bibliográficas; Apresentação física de 
relatório. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  I. Técnicas de trabalho intelectual  

  1. Técnica de leitura (análise textual, temática, interpretativa e problematização).  

  2. Técnica de documentação (temática, bibliográfica e geral).  

II. Ciência e o método científico  

  1. Natureza e objetivos da ciência.  

  2. Distinção entre conhecimento científico e "bom senso".  

  3. Método científico (conceituação, características, problema, hipótese, teoria e lei).  

 III. Pesquisa bibliográfica como função teórica  

  1. Conceito e importância  

  2. Fases da pesquisa bibliográfica  

  3. Escolha do assunto (seleção e delimitação)  

  4. Levantamento bibliográfico (documento e uso da biblioteca)  

  5. Obtenção das informações (leitura e tomada dos apontamentos)  

  6. Relatório.  

 IV. Comunicação científica  

  1. Conceituação e importância.  

  2. Formas de comunicação científica  

  3. Estrutura interna do relatório  

  4. Citações bibliográficas  

  5. Apresentação física de relatório.  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 
computador). Aplicação de trabalhos individuais, apresentação de seminários. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Projetor multimídia, notebook, internet, câmera fotográfica, quadro branco, material para produção de 
materiais visuais entre outros. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações escritas; 
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Relatórios de algumas atividades práticas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

Será dada grande importância à prática da leitura e produção escrita. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

CERVO, A., BERVIAN, P. Metodologia Científica. 4a ed. São Paulo: Câmara do Livro, 1996. 

DEMO, P. Pesquisa: Principio Científico e Educativo. 5a ed. São Paulo: Cortez, 1996. 

FERRARI, A. T. Metodologia da Ciência. 3a ed. Rio de Janeiro, 1974. 

 

Bibliografia Complementar: 

MARCONI, M., LAKATOS, E. M., Técnicas de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 1985. 

SALOMON, D. Como Fazer uma Monografia. Belo Horizonte: UCM6, 1971. 

SCHRADER, A. Introdução à Pesquisa Social Empírica. Porto Alegre: Globo, 1971. 

SEVERINO, A. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 1998. 

VERA, A. Metodologia da Pesquisa Científica. Porto Alegre: Globo, 1978. 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA:  PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO:  

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 1° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 33h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
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EMENTA 

Teorias da Aprendizagem. Abordagens do processo ensino-aprendizagem. Problemas de 
Aprendizagem. Avaliação da aprendizagem. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Proporcionar conhecimentos básicos sobre as teorias da aprendizagem e as abordagens do processo 
ensino-aprendizagem, incluindo concepções sobre problemas de aprendizagem e sobre processos de 
avaliação. 

Específicos 

Conhecer as diferentes concepções epistemológicas referentes a aquisição do conhecimento; 

Identificar, caracterizar e analisar criticamente as abordagens do processo ensino-aprendizagem; 

Analisar o processo de ensino-aprendizagem a partir de diferentes teorias da aprendizagem; 

Especificar tipos de problemas de aprendizagem e possibilidades de intervenção pedagógica; 

Analisar diferentes processos de avaliação a aprendizagem. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I – O processo de aquisição do conhecimento 

Pressupostos teóricos da Psicologia da Aprendizagem - concepções epistemológicas: empirismo, 
inatismo e interacionaismo; 

Processos de desenvolvimento e aprendizagem – correntes de pensamento educacional: inatista-
maturacionista, a empirista-associacionista e a construtivista; 

Os diferentes conceitos de aprendizagem; 

As interações professor-aluno. 

 

 II – O processo ensino-aprendizagem 

Abordagem Tradicional. 

Abordagem Comportamentalista. 

Abordagem Humanista. 

Abordagem Cognitivista, focando na abordagem ‘construtivista’ de Jean Piaget: conceitos teóricos 
básicos; a relação entre aprendizagem e desenvolvimento; concepção sobre educação. 

Abordagem Sócio-Cultural, focando nas contribuições de Paulo Freire; e em Vygotsky e o sócio-
interacionismo: conceitos teóricos básicos; a relação entre aprendizagem e desenvolvimento; 
concepção sobre educação. 

Henri Wallon e suas contribuições para o processo de ensino-aprendizagem. 

Novas configurações de ensino e de  aprendizagem na contemporaneidade. 

III – Concepções sobre problemas de aprendizagem e sobre processos de avaliação 

Problemas de Aprendizagem e possibilidades de intervenção pedagógica; 

Motivação e o processo de ensino-aprendizagem; 

Avaliação da aprendizagem. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas (dialógicas). Debates. Trabalhos de leitura. Aulas compartilhadas. Trabalhos de 
pesquisa. Exercícios de reflexão em pequenos grupos. Exibição e discussão de filmes. Produção de 
textos. 

  

RECURSOS DIDÁTICOS 

 Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia, Computador manual, Livros e Artigos. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Método expositivo-dialógico-participativo;  

Estudo e discussão de textos previamente lidos;  

Avaliações escritas; 

Estudos em grupo;  

Seminários;  

Exibição de filmes;  

Palestras e debates. 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo, considerando aspectos como: pontualidade, 
frequência; interesse e participação efetiva nas aulas; integração nas atividades em grupo; avaliação 
escrita; participação nos debates e seminários. 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

COLL, César, MARCHESI, Álvaro e PALÁCIOS, Jesus. Desenvolvimento psicológico e educação: 

Psicologia da educação escolar, vol. 2. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

COLL, César e MONEREO, Carles. Psicologia da Educação Virtual: aprender e ensinar com as 

tecnologias da informação e da comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

PILETTI, Nelson. Psicologia Educacional. São Paulo: Ed. Ática, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

ARANHA, Maria L. de A. Filosofia da Educação. São Paulo: Moderna, 2006. 

CIASCA, Sylvia M. (Org.). Distúrbios de aprendizagem: proposta de avaliação interdisciplinar. São 

Paulo; Casa do psicólogo, 2003. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2011. 

VYGOTSKY, Liev. S. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
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WALLON, Henri. A evolução psicológica da criança. São Paulo: Martins Fontes, 2007.   

 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

2º SEMESTRE 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: FÍSICA BÁSICA I CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: INTRODUÇÃO À FÍSICA; MATEMÁTICA BÁSICA 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 2° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Grandezas Físicas e Medidas, Sistema Internacional de Unidades, Movimentos Retilíneos, Vetores, 
Leis de Newton e Aplicações, Trabalho, Energia e Princípios de Conservação. 

 

OBJETIVOS 

Geral

 Conhecer os aspectos básicos da mecânica clássica newtoniana com a finalidade de preparar o 
estudante para estudos posteriores em física geral. 

 

Específicos

 Trabalhar o conceito de grandeza física e suas formas de medições;

 Entender a ideia de movimento e suas diversas aplicações;

 Conhecer e aplicar as leis de newton da mecânica;

 Entender o conceito de trabalho e sua aplicação aos sistemas mecânicos;

 Entender o conceito de energia e suas diversas formas bem como aplica-lo na análise de 
sistemas mecânicos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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I. Medidas 

1. Ordens de Grandeza 

2. Algarismos Significativos 

3. Medidas de Comprimento 

4. Sistemas de Coordenadas 

5. Medida de Tempo 

 

II. Movimento Unidimensional 

1. Velocidade Média 

2. Velocidade Instantânea 

3. O Problema Inverso 

4. Aceleração 

5. Movimento Retilíneo Uniformemente Acelerado 

6. Galileu e a Queda dos Corpos 

 

III. Movimento Bidimensional 

1. Descrição em Termos de Coordenadas 

2. Vetores 

3. Componentes de um Vetor 

4. Velocidade e Aceleração Vetoriais 

5. Movimento Uniformemente Acelerado 

6. Movimento dos Projéteis 

7. Movimento Circular Uniforme 

8. Aceleração Tangencial e Normal 

9. Velocidade Relativa 

 

IV. Os Princípios da Dinâmica 

1. Forças em Equilíbrio 

2. A Lei da Inércia 

3. A 2ª. Lei de Newton 

4. Discussão da 2ª. Lei 

5. Conservação do Momento Linear e a 3ª. Lei de Newton 

 

V. Aplicações das Leis de Newton 

1. As Forças Básicas da Natureza 

2. Forças Derivadas 
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3. Exemplos de Aplicação 

4. Movimentos de Partículas Carregadas em Campos 

Elétricos ou Magnéticos Uniformes 

 

VI. Trabalho e Energia Mecânica 

1. Conservação da Energia Mecânica num campo 

gravitacional uniforme 

2. Trabalho e Energia 

3. Trabalho de uma força variável 

4. Conservação da Energia Mecânica no movimento unidimensional 

5. Discussão qualitativa do movimento unidimensional sob a ação de forças conservativas 

6. Aplicação ao oscilador harmônico 

 

VII. Conservação da Energia no Movimento Geral 

1. Trabalho de uma força constante de direção qualquer 

2. Trabalho de uma força no caso geral 

3. Forças conservativas 

4. Força e gradiente de uma energia potencial 

5. Aplicações: Campos Gravitacional e Elétrico 

6. Potência. Forças não-conservativas 

 

VIII. Conservação do Momento 

1. Sistemas de Duas Partículas. Centro de Massa 

2. Extensão a Sistemas de Muitas Partículas 

3. Discussão dos Resultados 

4. Determinação do Centro de Massa 

5. Massa Variável 

6. Aplicação ao Movimento de Um Foguete 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos 
audiovisuais e computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. 
Aplicação de trabalhos individuais, apresentações de seminários e lista de exercícios. 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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Avaliações escritas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

SEARS e ZEMANSKI, Reformulado por YOUNG, HUGH D., FREEDMAN, ROGER A., MECÂNICA, 
Addison Wesley, 10. Ed, 2004.  

HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J., Fundamentos de Física MECÂNICA , v. 1 LTC, 6. Ed., 
2003.  

FEYNMAN, RICHARD, Física em seis lições, 6ª edição Ediouro RJ. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALONSO, M.; FINN, E. J. – Física, São Paulo: Pearson Brasil, 1999. 

CHAVES, Alaor, SAMPAIO, J. F.  Física Básica — Mecânica . Rio de Janeiro: LTC/LAB, 2007. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. Vol.1. São Paulo: Editora Edgard Blucher, s/d. 

RAYMOND A. SERWAY, JOHN W. JEWETT, JR, PRINCÍPIOS DE FÍSICA - VOLUME 1 - 
MECÂNICA CLÁSSICA E RELATIVIDADE, 5ª ED, CENGAGE, 2014, ISBN 9788522116362. 

RICHARD P. FEYNMAN, ROBERT B. LEIGHTON E MATTHEW SANDS , LIÇÕES DE FÍSICA DE 
FÍSICA  EDIÇÃO DEFINITIVA, Bookman,  2008. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA:  CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: PRÉ-CÁLCULO 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 2° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
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EMENTA 

Funções de uma Variável Real. Limite de Funções. Derivada. Aplicações da Derivada. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Compreender e desenvolver os conceitos e técnicas de cálculo diferencial para funções de uma 

variável real e suas aplicações. 

 

Específicos: 

Compreender a aplicabilidade do conceito de limites de funções de uma variável real em situações de 

análise de limites por caminhos particulares e das propriedades de limites. 

Compreender e diferenciar as situações de aplicação de cálculo do limites de funções de crescimento 

infinito no estudo das assíntotas verticais. 

Compreender e diferenciar as situações de aplicação do limite finito para uma função mesmo quando 

os valores de variável crescem ou decrescem sem cotas no estudo das assíntotas horizontais. 

Aplicar o limite no estudo de funções contínuas. 

Compreender a definição da derivada de uma função real por meio do limite. 

Compreender a relação entre diferenciabilidade e continuidade. 

Aplicar as técnicas de diferenciação para a obtenção de derivadas de funções elementares do 

cálculo. 

Compreender que a classe de funções que não são expressas explicitamente podem ter a derivada 

bem determinada por meio da diferenciação implícita. 

Compreender a aplicabilidade da derivada para uma função injetora na obtenção da derivada de sua 

inversa. 

Empregar as ferramentas matemáticas relacionadas com a derivada de uma função de uma variável 

real na determinação de forma exata da representação gráfica para uma tal função. 

Determinar a localização precisa de informações acerca do gráfico de uma função a partir de 

informações sobre a derivada da mesma. 

Analisar o comportamento de funções de uma variável real e seus gráficos. 

Compreender a aplicabilidade da Regra da Cadeia na obtenção de derivadas de composição de 

funções de uma variável real. 

Desenvolver a habilidade de obter máximos e mínimos de funções de uma variável. 
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Propiciar ao aluno a experiência com a resolução de problemas envolvendo taxas de variação, 

utilizando os conceitos de derivada de funções de uma variável real. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 I. Funções Reais: 

 Definição, Domínio, Imagem e Gráficos; 

 Funções Elementares. 

 

 II. Limites e Continuidade: 

 Definição de Limite de uma Função; 

 Propriedades Básicas de Limites; 

 Limites Laterais; 

 Assíntotas Horizontais e Verticais; 

 Continuidade de Funções; 

 Teorema do Confronto. 

 

 III. Derivadas: 

 Definição e Interpretação Geométrica; 

 Regras Básicas de Derivação; 

 Derivadas de Funções Elementares; 

 Regra da Cadeia; 

 Diferenciação Implícita; 

 Derivadas de Ordem Superior; 

 Derivadas de Funções trigonométricas, exponencial, logarítmica e trigonométricas inversas. 

 

 IV. Aplicações da Derivada: 

 Taxa de Variação; 

 Análise do Comportamento do Gráfico de Funções: Crescimento, Decrescimento, concavidade, 

ponto de inflexão e assíntotas; 
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 Máximos e Mínimos; 

 Teorema de Rolle e Teorema do Valor Médio. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

O conteúdo programático será desenvolvido por meio de aulas expositivas em sala de aula, com a 

resolução de exemplos de aplicabilidade da teoria apresentada previamente. Serão utilizados 

softwares matemáticos para visualização e manipulação de propriedades geométricas e algébricas 

dos conceitos matemáticos e softwares específicos para a escrita de textos matemáticos. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 Quadro branco, pincéis coloridos, projetor multimídia, computador, softwares. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, ficando a 

critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

FLEMMING, Diva Maria; GONÇALVES Mirian Buss. Cálculo A - Funções, Limite, Derivação e 

Integração. 5. ed., São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

STEWART, James. Cálculo. Vol. 1. Ed. 7. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 

THOMAS, George B.; WEIR, Maurice D.; HASS, Joel. Cálculo. Vol. 1. Ed. 12. São Paulo: Pearson, 

2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

APOSTOL, Tom M. Cálculo I: Cálculo com Funções de uma Variável, com uma Introdução à Álgebra 

Linear. Vol. 1. Ed. 2a. Espanha: Reverté Brasil, 2004. 

DEMANA, Franklin et al. Pré-Cálculo Vol. Único. 2ª Ed. São Paulo: Addison Wesley, 2013.  

HOFFMANN, Laurence D, BRADLEY G L. Cálculo – Um Curso Moderno e suas Aplicações. 9 ed. Rio 

de Janeiro: LTC, 2008. 

HOWARD, A.; BIVENS, I.; DAVIS, S. Cálculo. Vol. 1. 10a Ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

MUNEM, M. A.; FOULIS, D. J. Cálculo. Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 
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OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA:  FÍSICA EXPERIMENTAL I CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: INTRODUÇÃO À FÍSICA; PRÉ-CÁLCULO 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 2° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA:  PRÁTICA: 33h/a EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Realização de experimentos de mecânica newtoniana em congruência com a disciplina de Física I. 
Introdução às medidas, ordens de grandeza, algarismos significativos e operações, erros e 
tolerâncias, tipos de gráficos, ajustes de curvas. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Compreender e desenvolver os conceitos e técnicas de cálculo diferencial para funções de uma 

variável real e suas aplicações. 

 

Específicos: 

Compreender a aplicabilidade do conceito de limites de funções de uma variável real em situações de 

análise de limites por caminhos particulares e das propriedades de limites. 

Compreender e diferenciar as situações de aplicação de cálculo do limites de funções de crescimento 

infinito no estudo das assíntotas verticais. 

Compreender e diferenciar as situações de aplicação do limite finito para uma função mesmo quando 

os valores de variável crescem ou decrescem sem cotas no estudo das assíntotas horizontais. 

Aplicar o limite no estudo de funções contínuas. 

Compreender a definição da derivada de uma função real por meio do limite. 
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Compreender a relação entre diferenciabilidade e continuidade. 

Aplicar as técnicas de diferenciação para a obtenção de derivadas de funções elementares do 

cálculo. 

Compreender que a classe de funções que não são expressas explicitamente podem ter a derivada 

bem determinada por meio da diferenciação implícita. 

Compreender a aplicabilidade da derivada para uma função injetora na obtenção da derivada de sua 

inversa. 

Empregar as ferramentas matemáticas relacionadas com a derivada de uma função de uma variável 

real na determinação de forma exata da representação gráfica para uma tal função. 

Determinar a localização precisa de informações acerca do gráfico de uma função a partir de 

informações sobre a derivada da mesma. 

Analisar o comportamento de funções de uma variável real e seus gráficos. 

Compreender a aplicabilidade da Regra da Cadeia na obtenção de derivadas de composição de 

funções de uma variável real. 

Desenvolver a habilidade de obter máximos e mínimos de funções de uma variável. 

Propiciar ao aluno a experiência com a resolução de problemas envolvendo taxas de variação, 

utilizando os conceitos de derivada de funções de uma variável real. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Tratamento de Dados Experimentais e Análise de Erros: Caracterização de Dados: Parâmetros de 
Posição e Parâmetros de Dispersão. Estimativas em Medidas Diretas: Valor Esperado e Incerteza. 
Estimativas em Medidas Indiretas: Propagação de Erros e Ajuste de Funções; 

Experimento de MRU e MRUV com trilho de ar; 

Experimento sobre o MCU; 

Experimento sobre Determinação da Constante Elástica de uma Mola – Criando um Dinamômetro; 

Experimento com Plano Inclinado sem Atrito (Trilho de Ar) - Determinando a Aceleração da Gravidade 
Local; 

Experimento sobre Conservação do Momento Linear e da Energia – Colisões; 

Experimento sobre Rotação e Momento de Inércia – Determinando a Aceleração Linear de um Corpo 
(Esfera, Cilindro Cheio, Aro) em Movimento de Rotação Puro; 

Experimento de Equilíbrio dos Corpos Rígidos. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Apresentação dos experimentos a serem trabalhados, utilizando, além dos equipamentos 
relacionados aos experimentos, os recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, 
Projetor multimídia, computador). 
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RECURSOS DIDÁTICOS 

 Laboratório de física experimental 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Aplicação de trabalhos individuais na forma de relatórios dos experimentos feitos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

ROTEIROS EXPERIMENTAIS 

OTAVIANO A. M. HELENE E VITO R. VANIN, Tratamento Estatístico de Dados Em Física 
Experimental, 2ª Ed.  Edgard Blücher, 1981 

CAMPOS,A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI,N. L. Física experimental básica na Universidade. Editora 
UFMG, 2007. 

HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J., Fundamentos de Física MECÂNICA , v. 1 LTC, 6. Ed., 
2003.  

 

Bibliografia Complementar: 

ALONSO, M.; FINN, E. J. – Física, São Paulo: Pearson Brasil, 1999. 

CHAVES, Alaor, SAMPAIO, J. F.  Física Básica — Mecânica . Rio de Janeiro: LTC/LAB, 2007. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. Vol.1. São Paulo: Editora Edgard Blucher, s/d. 

RAYMOND A. SERWAY, JOHN W. JEWETT, JR, PRINCÍPIOS DE FÍSICA - VOLUME 1 - 
MECÂNICA CLÁSSICA E RELATIVIDADE, 5ª ED, CENGAGE, 2014, ISBN 9788522116362. 

RICHARD P. FEYNMAN, ROBERT B. LEIGHTON E MATTHEW SANDS , LIÇÕES DE FÍSICA DE 
FÍSICA  EDIÇÃO DEFINITIVA, Bookman,  2008. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA:  LÍNGUA PORTUGUESA II CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: LÍNGUA PORTUGUESA I 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 2° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 33h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
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EMENTA 

Subsídios teórico-metodológicos relativos à prática de leitura e de  produção de textos acadêmicos 
com ênfase no domínio da comunicação em situações de escrita, focalizando os gêneros textuais da 
ordem do expor e do argumentar: Relatório e  Artigo Científico. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

 

 Proporcionar aos(às) alunos(as) do Curso a habilidade de produzir textos científicos, reconhecendo 
as especificidades textuais, discursivas e linguísticas inerentes à esfera científica. 

 

Específicos 

Desenvolver habilidades para leitura e produção de textos escritos na/para a esfera científica; 

Reconhecer as especificidades da linguagem científica; 

Relacionar a norma linguística à elaboração da argumentação; 

Produzir textos da ordem do expor e do argumentar: o Relatório e o Artigo Científico.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1ª Unidade 

 

 Leitura e Produção textual técnico-científica 

 Leitura e Produção de Relatório. 

 

2ª Unidade 

 Leitura e Produção textual técnico-científica 

 Leitura e Produção de Artigo Cientifico 

 

3ª Unidade 

 Produção textual técnico-científica 

 Leitura e produção de Artigo Científico  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas e dialogadas utilizando recursos audiovisuais. 

 Leitura e análise de textos. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia.  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 A avaliação será realizada por meio de provas teóricas e/ou produções de textos da esfera 
científica. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

MOTTA – ROTH, Désirée – HENDGES, Graciela R. Produção Textual na Universidade. São 
Paulo:Parábola Editorial, 2010. ISBN: 978-85-7934-025-3 

SAUTCHUK, I. Produção dialógica do texto escrito. São Paulo, Martins Fontes, 2003. ISBN: 
8533617321. 

GARCEZ, Lucília H. do Carmo. Técnica de Redação: O que é preciso para escrever bem. São Paulo: 

Martins Fontes, 2001. 

Bibliografia Complementar: 

BASTOS, L. K. A produção escrita e a gramática. 3a edição. São Paulo, Editora Martins Fontes, 2003. 

ISBN: 9788533624054. 

BECHARA, E. O que muda com o novo acordo ortográfico. Rio de Janeiro, Editora Lucerna, 2008. 

ISBN: 9788520921388. 

MARCUSCHI, L. A.; XAVIER, A. C. Hipertexto e gêneros digitais: novas formas de construção de 

sentido. 3a edição Rio de Janeiro, Lucerna, 2010. ISBN: 9788524915567. 
MACHADO,Anna Rachel (coord.), LOUSADA, Eliane G.,ABREU-TARDELI, Lília Santos. Resenha. . 

São Paulo: Parábola Editorial, 2014. ISBN: 978-8588456-30-3 

MACHADO,Anna Rachel (coord.), LOUSADA, Eliane G.,ABREU-TARDELI, Lília Santos. Resumo. . 
São Paulo: Parábola Editorial, 2014. ISBN:978-85-8845629-7  

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA:  ÁLGEBRA LINEAR CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: PRÉ-CÁLCULO; ÁLGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 2° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
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EMENTA 

Espaços Vetoriais; Transformações Lineares; Diagonalização de Operadores e Produto Interno. 

OBJETIVOS 

 Geral: 

Proporcionar ao estudante uma visão integrada dos conceitos de álgebra linear e suas aplicações, 

tornando o estudante capaz de reconhecer e resolver problemas na área, associados a futuras 

disciplinas e/ou outros projetos a que se engajarem. 

Específicos: 

Estabelecer os conceitos e propriedades básicas de espaços vetoriais finitamente gerados; 

Identificar / reconhecer transformações lineares e suas aplicações; 

Apresentar o conceito de autovalores e Autovetores como base nas aplicações de diagonalização de 

operadores; 

Definir produto interno em um espaço vetorial e estabelecer medidas e ângulos entre vetores; 

Estimular a redação matemática formal e  desenvolver o raciocínio lógico-algébrico-formal. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 I. Espaços Vetoriais: 

1. Espaços Vetoriais; 

2. Subespaços Vetoriais; 

3. Combinação Linear, Dependência e Independência Linear; 

4. Bases e Dimensão. 

 II. Transformações Lineares: 

1. Transformações Lineares; 

2. Núcleo e Imagem de uma Transformação Linear; 

3. Transformação Inversa; 

4. Isomorfismos; 

5. Matriz de uma Transformação Linear; 

6. Matriz de Mudança de Base. 

 III. Diagonalização de Operadores: 

1. Autovalor e Autovetor; 
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2. Polinômio Característico; 

3. Diagonalização de Operadores; 

4. Polinômio Minimal. 

 IV. Produto Interno 

 1. Produto Interno; 

 2. Norma; 

 3. Ortogonalidade; 

 4. Ortogonalização de Gram-Schimidt; 

 5. Complemento Ortogonal. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 O conteúdo programático será desenvolvido por meio de aulas expositivas em sala de aula, 

com a resolução de exemplos de aplicabilidade da teoria apresentada previamente. Serão utilizados 

softwares matemáticos para visualização e manipulação de propriedades geométricas e algébricas 

dos conceitos matemáticos e softwares específicos para a escrita de textos matemáticos. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 Quadro branco, pincéis coloridos, projetor multimídia, computador, softwares. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Serão realizadas ao longo do semestre letivo exames de avaliação individuais ou em grupo, 

ficando a critério do docente ministrante da disciplina a escolha dos instrumentos de avaliação e 

dimensionamento dos conteúdos para cada avaliação de acordo com o seu cronograma e evolução 

dos conteúdos programáticos durante o semestre letivo em curso. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

ANTON, Howard.; HORRES, Chris.; Álgebra Linear com Aplicações. 10a Ed. Tradução: 

Claus Ivo Doering. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

BOLDRINI, José Luiz; COSTA, Sueli I. Rodrigues; FIGUEIREDO, Vera Lúcia; WETZLER, 

Henry G. Álgebra Linear. 3a Ed. São Paulo: Harbra, 1986. 

STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Álgebra Linear. 2a Ed. Pearson: São Paulo, 1995. 
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Bibliografia Complementar: 

CALLIOLI, Carlos A; DOMINGUES, Hygino H; COSTA, Roberto C. F. Álgebra Linear e Aplicações. 6a 

Ed. Rev. São Paulo: Atual, 2013. 

COELHO, Flávio Ulhoa; LOURENÇO, MARY LILIAN. Um curso de Álgebra Linear. 2a Ed. rev. e ampl. 

3a reimpr. São Paulo: EDUSP. 2013. 

LIMA, Elon Lages. Álgebra Linear. 9a Ed. Coleção Matemática Universitária. Rio de Janeiro: IMPA, 

2016. 

LIPSCHUTZ, Seymor; LIPSON, Marc. Álgebra Linear. 4a Ed. Tradução: Claus Ivo Doering. Porto 

Alegre: Bookman, 2011. 

STRANG, Gilbert. Introdução à Álgebra Linear. 4a Ed. Local: LTC, 2013. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO:  

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 2° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 33h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

O que é Educação, a reflexão filosófica sobre a Educação no Ocidente, Educação no mundo Antigo, 
Educação no Medievo, Educação na Modernidade, desafios contemporâneos, A dimensão ética e 
política da educação, educação no Brasil, o papel do professor e da Escola no processo ensino-
aprendizagem, problemática contemporânea da Educação. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Oferecer uma base conceitual filosófica que permita ao futuro professor identificar, compreender, 
refletir e se posicionar argumentativamente sobre teorias e propostas filosóficas estudadas, a relação 
destas com a atividade do professor, com Educação brasileira e local, assim como os 
desdobramentos destas relações no cotidiano. 
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Específicos 

Identificar e conhecer as principais concepções filosóficas relativas à Educação ao longo do 
desenvolvimento do pensamento ocidental; 

Comparar e posicionar-se argumentativamente acerca das principais correntes filosóficas e ideais de 
Educação estudados; 

Compreender e refletir sobre as mudanças educacionais da Modernidade e os desafios da 
Contemporaneidade; 

Refletir criticamente sobre a Educação no Brasil, o papel das disciplinas de Ciências Exatas e da 
Natureza no processo de formação discente. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE 1: Educação no mundo Antigo e Medieval 

Conceituação geral de Educação 

Edução na Grécia Arcaica e no mundo aristocrático Indo-Europeu 

Educação em Esparta 

Educação nos tempos democráticos: Sofistas e Sócrates 

Educação em Platão 

Educação no mundo helenístico e durante a cristianização do Ocidente 

Agostinho de Hipona e a educação medieval (escolástica) 

 

UNIDADE 2: Educação Moderna e os desafios contemporâneos 

Reforma protestante e o advento da Modernidade (Comênio) 

Iluminismo e Educação – o caso de Rousseau 

Idealismo, Materialismo e Positivismo 

Educação marxista e suas atualizações (Gramsci, Althusser, Escola de Frankfurt, Paulo Freire) 

Educação liberal e pragmática (Dewey, Rorty) 

Desafios contemporâneos (Nietzsche, Foucault) 

Educação no Brasil e o caso concreto do Ensino Público 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas comentadas e/ou dialógicas com a prescrição de estudos, pesquisas e leituras 
dirigidas, intermediação de debates e orientação de trabalhos e/ou seminários. 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro branco, pincel para quadro branco, livro didático, computador, cabo HDMI, televisão/monitor. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Unidade 1: resumos, fichamentos e prova escrita 

Unidade 2: seminários, resumos e debate em sala 
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Caso seja utilizada sala virtual de apoio (via plataforma EaD), os resumos e fichamentos, assim como 
outras atividades complementares, poderão ser requeridos via plataforma virtual. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

ADORNO, Theodor W. Educação e Emancipação. São Paulo: Paz e Terra, 1995. 

DAZZANI, Maria V. M. Rorty & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. 35a Ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

Bibliografia Complementar: 

JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. 3a Ed. Trad. Artur M. Perereira. São Paulo: 
Martins Fontes, 1995. 

NIETZSCHE, Friedrich. Escritos sobre Educação. Trad. Noéli Correia de Melo Sobrinho. Rio de 
Janeiro: Ed. PUC-Rio/Loyola, 2004. 

PLATÃO. A República. 9a Ed. Trad. Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2005. Vols. 1-7. 

STRECK, Danilo R. Rousseau & a Educação. 2a Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

VEIGA-NETO, Alfredo. Foucault & a Educação. 3a Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: INGLÊS INSTRUMENTAL CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO:  

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 2° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 33h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Conscientização do processo de leitura. Reconhecimento e familiarização com gêneros textuais da 
esfera acadêmica e profissional. Estratégias de leitura. Processos de Inferência. Uso do dicionário. 
Grupo nominal. Referência. Grupos verbais e estrutura da sentença. Marcadores do Discurso. 
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OBJETIVOS 

Geral 

Compreender e identificar diversos gêneros textuais extraídos de revistas, sites da Internet, jornais, e 
outras fontes, valorizando a visão crítica do aluno sobre o texto transformando o mesmo em um leitor 
independente através do uso de Estratégias de Leitura. 

 

Específicos 

Discutir noções introdutórias sobre o processo de leitura a fim de criar uma conscientização a respeito 

de diferentes conceitos, objetivos e níveis de leitura, que fazem parte desse processo. 

Reconhecer gêneros textuais, principalmente, os que circulam na área acadêmica e/ou profissional 

de inserção do aluno e identificar aspectos, tais como, propósito comunicativo, participantes, contexto 

sócio-cultural e suporte. 

Utilizar diferentes estratégias, incluindo a leitura dos aspectos tipográficos, a realização de previsões, 

a localização de palavras cognatas e repetidas e o uso das estratégias skimming, scanning e 

selectivity de acordo com diferentes objetivos de leitura. 

Inferir os significados de palavras desconhecidas a partir do contexto e do processo de formação de 

palavras (composição e derivação). 

Utilizar o dicionário como instrumento na aprendizagem da leitura em língua inglesa.  

Identificar grupos nominais no texto e reconhecer a sua importância dentro do processo de 

compreensão textual; 

Reconhecer e identificar o papel dos referenciais (lexicais e semânticos) dentro do texto. 

Identificar o papel e funções dos verbos no texto. 

Reconhecer a estrutura da sentença e as formas, os tempos e as funções verbais presentes no texto. 

Identificar e reconhecer o papel dos elementos coesivos para a compreensão do texto. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I – CONSCIENTIZAÇÃO DO PROCESSO DE LEITURA 

Leitura: O que é leitura?  

Conhecimento prévio: conhecimento do mundo, conhecimento textual, conhecimento linguístico. 

 

  II – GÊNEROS TEXTUAIS 

Reconhecimento e familiarização com gêneros acadêmicos. 
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 III – ESTRATÉGIAS, TÉCNICAS DE LEITURA E NÍVEIS DE COMPREENSÃO 

Palavras cognatas ou transparentes 

Dicas/ evidências tipográficas  

Palavras de conteúdo repetidas no texto. 

Níveis de compreensão: compreensão geral, pontos principais, detalhada ou intensiva. 

Prediction, Skimming, Scanning e Selectivity. 

 

 IV– INFERÊNCIA 

Nível semântico 

Nível linguístico-estrutural: palavras formadas por composição e derivação (prefixal e sufixal). 

 

 V – USO DO DICIONÁRIO 

 

 VI – GRUPO NOMINAL 

Reconhecimento da importância dos grupos nominais para a compreensão de textos escritos em 

inglês 

 

VII– REFERÊNCIA 

O papel dos referenciais para a construção do sentido do texto. 

 

 VIII– GRUPOS VERBAIS E ESTRUTURA DA SENTENÇA 

Reconhecimento dos grupos verbais dentro do texto. 

Identificação dos tempos verbais e formas verbais para situar o texto dentro do contexto sócio-

histórico. 

A função dos verbos modais dentro do texto. 

 

UNIDADE IX – MARCADORES DO DISCURSO 

Reconhecimento do papel dos elementos coesivos para a compreensão do texto.  

 

Os conteúdos supracitados serão abordados das seguintes formas: 
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Aulas expositivo-dialogadas com base em recursos audiovisuais (textos, vídeos, slides, músicas, etc).  

Atividades de leitura e reflexão individual e em grupo onde os alunos irão compartilhar conhecimento 
(discussão de textos), tendo em vista um letramento crítico. 

Atividades individuais e em grupo, utilizando também recursos da Internet (laboratório ou biblioteca). 

Apresentação, pelos alunos, das atividades realizadas (seminários) utilizando outras disciplinas como 
fonte de interdisciplinaridade e interação entre alunos, professores e o curso. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivo-dialogadas com base em recursos audiovisuais (textos, vídeos, músicas, etc). 
Atividades de leitura e reflexão individuais e em grupo onde os alunos irão compartilhar 
conhecimento. Atividades em grupos utilizando também recursos da Internet (laboratório). 
Apresentações pelos alunos de atividades desenvolvidas (seminários). 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro branco, giz, pincel, vídeo, televisão, gravador, computador, jornais, livros didáticos, editoriais, 
revistas, folders, catálogos e datashow. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O aluno poderá ser avaliado quanto ao desempenho individual na avaliação escrita, na apresentação 
de seminário e trabalho de pesquisa, e quanto ao domínio de conhecimento nas atividades de 
compreensão realizadas em sala de aula. Serão observadas, também, questões relativas à 
autonomia, responsabilidade, frequência/assiduidade e participação 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

McEWAN; GLENDINNING J.; Erich. Basic English for Computing. Oxford, 2003. 

Moderno Dicionário Inglês (português-Inglês / Inglês Português). Michaelis: Melhoramentos, São 
Paulo. 

MURPHY, R. English Grammar in Use. Intermediate Students, New York, 2000. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALEXANDER , L. G. Longman English Grammar Practice for Intermediate Students. Longman, Essex, 
2003. 

ANDRADE, A. A. C. de; OES, M. L. S. Inglês Técnico e Instrumental. 1. ed. João Pessoa: IFPB, 2011. 

MARCUSCHI, L. A. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. 1. ed.  São Paulo:  
Parábola, 2008. 

OUVERNEY-KING, J. R.; FILHO, J. M. S. da C. Inglês Instrumental. 1. ed. João Pessoa: IFPB, 2014. 

BELCHER, D. New Directions in English for Specific Purposes Research. 1.  ed. Michigan:  University 
of Michigan Press, 2011. 

 

OBSERVAÇÕES 
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3º SEMESTRE 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 3° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Integral indefinida, integral definida, teorema fundamental do cálculo, técnicas de Integração. 
Aplicações da integral. Integrais impróprias. Sequências. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

 Compreender o Cálculo Integral para funções de uma variável real e suas aplicações. Proporcionar 
ao aluno o conhecimento das integrais impróprias de funções de uma variável real. Capacitar o 
aluno no trato das sequências numéricas. 

 

Específicos: 

 

Conhecer o conceito, métodos de cálculo e aplicações de integral; 

Conhecer as propriedades de Integral como aplicações do Teorema Fundamental do Cálculo e suas 
aplicações; 

Conhecer e determinar áreas de figuras cujos limites são determinados por funções; 

Compreender a extensão do conceito de integral para intervalos de integração infinitos e em casos 
onde o integrando se torna infinito dentro dos intervalos de integração; 

Classificar uma sequência numérica infinita segundo sua limitação e monotonia; 

Compreender o significado de convergência de uma sequência numérica; 

Compreender resultados que tratam da convergência de Sequências e suas propriedades. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. Integração de funções de uma variável 

1. Primitivas e o conceito de integral (segundo Riemann) 

2. Teorema Fundamental do Cálculo 

3. Mudança de variáveis em Integrais. Método da substituição 

4. Integração por partes 

5. Técnicas de integração: integrais trigonométricas; substituição trigonométrica; funções racionais 
por frações parciais 

6. Aplicações da integral: comprimento de arco; volume e área de sólido de revolução; aplicações à 
Física, à Engenharia e à Estatística 

7. Comprimento de arco e área de sólido em coordenadas polares 

II. Integração Imprópria 

1. Integrais impróprias de funções sob intervalos de integração infinitos 

2. Integrais impróprias de funções com descontinuidades infinitas 

3. Critério da comparação para determinar convergência ou divergência para integrais impróprias 

4. Comprimento de arco usando Integração Imprópria 

III. Sequências 

1. Conceitos de sequências 

2. Classificação: limitação e monotonia 

3. Limite e convergência de sequências 

4. Teoremas sobre convergência de sequências 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

O conteúdo programático será desenvolvido por meio de aulas expositivas em sala de aula, com a 

resolução de exemplos de aplicabilidade da teoria apresentada previamente. Serão utilizados 

softwares matemáticos para visualização e manipulação de propriedades geométricas e 

algébricas dos conceitos matemáticos e softwares específicos para a escrita de textos 

matemáticos. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pincéis Coloridos, Projetor Multimídia. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações escritas; 

Relatórios de algumas atividades práticas; 
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Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

FLEMMING, Diva Maria e GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo B: Funções de várias 

variáveis, integrais múltiplas, integrais de linha e de superfície. 2. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2007. 

STEWART, James. Cálculo. Vol. 1. Ed. 7. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 

THOMAS, George B.; WEIR, Maurice D.; HASS, Joel. Cálculo. Vol. 1. Ed. 12. São 

Paulo: Pearson, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

ÁVILA, G.S.S. Cálculo I. Vol 1, 7 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

APOSTOL, T.M. Cálculo, Vol.1. Reverté, 1994.  

MUNEM, M. A.; FOULIS, D. J. Cálculo. Vol. 1, 2. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

SIMMONS, G. F. Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 1. São Paulo: Ed. McGraw–Hill, s/d. 

SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com Geometria Analítica. Vol 1. São Paulo: McGraw-Hill, s/d 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: FÍSICA BÁSICA II CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA BÁSICA I; CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 3° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
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EMENTA 

Gravitação Universal. Fluidos (hidrostática e hidrodinâmica). Termologia. Termodinâmica. Oscilações, 
Ondas em meios elásticos. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Apresentar ao aluno as leis que regem a gravitação universal newtoniana, os fenômenos oscilatórios 
e ondulatórios, a hidrodinâmica e a termologia. 

 

Específicos 

Estudar a Lei da Gravitação Universal e o movimento de objetos celestes: gravitação universal de 
Newton, Leis de Kepler. 

Estudar os fenômenos oscilatórios: o oscilador harmônico simples, forçado e amortecido. 

Estudar a Física Ondulatória e as Ondas Sonoras. 

Estudar a estática e dinâmica dos Fluídos. 

Estudar as leis que regem a Termodinâmica. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I.  Colisões 

1. Introdução 

2. Impulso de Uma Força 

3. Colisões Elásticas e Inelásticas 

4. Colisões Elásticas Unidimensionais 

5. Colisões Unidimensionais Totalmente Inelásticas 

6. Colisões Elásticas Bidimensionais 

7. Colisões Inelásticas Bidimensionais 

 

II. Rotações e Momento Angular  

1. Cinemática do Corpo Rígido  

2. Representação Vetorial das Rotações  

3. Torque  

4. Momento Angular  

5. Momento Angular de Um Sistema de Partículas  

6. Conservação do Momento Angular. Simetrias e Leis  

de Conservação  

 

III. Dinâmica dos Corpos Rígidos  

  1. Rotação em Torno de Um Eixo Fixo  
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  2. Cálculo de Momentos de Inércia  

  3. Movimento Plano de Um Corpo Rígido  

  4. Exemplos de Aplicação  

  5. Momento Angular e Velocidade Angular  

  6. Giroscópio  

  7. Efeitos Giroscópicos e Aplicações  

  8. Estática de Corpos Rígidos  

 

 

IV.  Gravitação 

  1. Newton e a Lei da Gravitação Universal  

  2. Os “Princípios Matemáticos de Filosofia Natural”  

  3. O Triunfo da Mecânica Newtoniana  

  4. A Atração Gravitacional de Uma Distribuição Esfericamente Simétrica de Massa  

  5. Massa Reduzida  

  6. Energia Potencial para um Sistema de Partículas  

 

V.  O Oscilador Harmônico  

 1. Introdução  

 2. Oscilações Harmônicas  

 3. Exemplos e Aplicações de Movimentos Harmônicos Simples  

 4. Movimento Harmônico Simples e Movimento Circular   Uniforme  

 5. Superposição de Movimentos Harmônicos Simples  

 

VI.  Ondas  

1. O Conceito de Onda  

2. Ondas em Uma Dimensão  

3. A Equação das Cordas Vibrantes  

4. Intensidade de Uma Onda  

5. Interferência de Ondas  

6. Reflexão de Ondas  

7. Modos Normais de Vibração  

8. Movimento Geral da Corda e Análise de Fourier  

 

VII.  Som  

1. Natureza do Som  

2. Ondas Sonoras  
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3. Ondas Sonoras Harmônicas. Intensidade  

4. Sons Musicais. Altura e Timbre. Fontes Sonoras  

5. Ondas em Mais Dimensões  

6. O Princípio de Huygens  

7. Reflexão e Refração  

8. Interferência em Mais Dimensões  

9. Efeito Doppler. Cone de Mach  

 

VIII. Estática dos Fluidos  

1. Propriedades dos Fluidos  

2. Pressão de um Fluido  

3. Equilíbrio num Campo de Forças  

4. Fluido Incompressível no Campo Gravitacional  

5. Aplicações  

6. Princípio de Arquimedes  

7. Variação da Pressão Atmosférica com a Altitude  

 

IX.  Noções de Hidrodinâmica  

1. Métodos de Descrição e Regimes de Escoamento  

2. Conservação da Massa. Equação da Continuidade  

3. Forças num Fluido em Movimento  

4. Equação de Bernoulli  

5. Aplicações  

6. Circulação. Aplicações  

7. Viscosidade  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos 
audiovisuais e computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. 
Aplicação de trabalhos individuais e apresentações de seminários. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações ocorrerão a partir da aplicação de provas, listas de exercícios e seminários com 
periodicidade a ser definida a critério do professor.  
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BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Física. 5a ed. Vol.2. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2003 

TIPLER, P. Física para cientistas e engenheiros. 6ª Ed. Vol.1. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2009 . 

SEARS, FRANCIS / YOUNG, HUGH D./ FREEDMAN, ROGER A./ ZEMANSKY, MARK WALDO,  
FISICA 2 - TERMODINAMICA E ONDAS, 12ª EDIÇÃO, Pearson Education, 2008, ISBN 
9788588639331. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALONSO, M.; FINN, E. J. Física - Um curso universitário, vol.1 Pearson do Brasil, São Paulo, 1999. 

CHAVES, A. S. Física – Mecânica. vol. 1. Rio de Janeiro: Reichmann & Afonso, 2001. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica, vol. 2. Editora Edgard Blucher, São Paulo, s/d. 

RAYMOND A. SERWAY, JOHN W. JEWETT, JR. PRINCÍPIOS DE FÍSICA - VOLUME 2 - 
OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA, 5ª ED, CENGAGE, 

2014,  ISBN 9788522116379. 

RICHARD P. FEYNMAN, ROBERT B. LEIGHTON E MATTHEW SANDS , LIÇÕES DE FÍSICA DE 
FÍSICA  EDIÇÃO DEFINITIVA, Bookman,  2008. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: FÍSICA EXPERIMENTAL II CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA EXPERIMENTAL I; FÍSICA BÁSICA I 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 3° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA:  PRÁTICA: 33h/a EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Realização de experimentos de gravitação, fluidos, termodinâmica, oscilações e ondas em meios 
elásticos, em congruência com a disciplina de Física II. 

 

OBJETIVOS 
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Geral 

Verificar experimentalmente os conceitos adquiridos na disciplina de Física II comprovando suas 
previsões através da análise dos resultados dos experimentos. 

Específicos 

Aprender técnicas experimentais básicas e análise de dados. 

Aprender a fazer relatórios técnico-científicos. 

Aprender a usar instrumentos de medição como paquímetros, micrômetros, balanças, cronômetros, 
etc. 

Verificar experimentalmente resultados da Mecânica e da Termodinâmica, comprovando suas 
previsões. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Experimento com Pêndulo Simples - Determinando a Aceleração da Gravidade Local; 

Experimento sobre MHS; 

Experimentos sobre Ondas Mecânicas: Ondas Sonoras – Velocidade do Som no Ar – Tubos; 

Experimento sobre Fluidos: Medindo a Densidade Volumétrica usando um Tubo em “U”;  Princípio de 
Arquimedes; Tensão Superficial; 

Experimentos sobre Transferência de Energia – Condução, Convecção e Irradiação; 

Experimento sobre Dilatação Térmica - Usando o Dilatômetro Linear de Precisão; 

Experimento sobre Calor Específico. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Apresentação dos experimentos a serem trabalhados, utilizando,além dos equipamentos 
relacionados aos experimentos, os recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis 
Coloridos, Projetor multimídia, computador). 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Experimentos de Mecânica e Termodinâmica em laboratório. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Aplicação de trabalhos individuais na forma de relatórios dos experimentos feitos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

ROTEIROS EXPERIMENTAIS 

OTAVIANO A. M. HELENE E VITO R. VANIN, Tratamento Estatístico de Dados Em Física 
Experimental, 2ª Ed.  Edgard Blücher, 1981 



 

170 

 

CAMPOS,A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI,N. L. Física experimental básica na Universidade. Editora 
UFMG, 2007. 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Física. 5a ed. Vol.2. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2003 

 

Bibliografia Complementar: 

ALONSO, M.; FINN, E. J. Física - Um curso universitário, vol.1 Pearson do Brasil, São Paulo, 1999. 

CHAVES, A. S. Física – Mecânica. vol. 1. Rio de Janeiro: Reichmann & Afonso, 2001. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica, vol. 2. Editora Edgard Blucher, São Paulo, s/d. 

RAYMOND A. SERWAY, JOHN W. JEWETT, JR. PRINCÍPIOS DE FÍSICA - VOLUME 2 - 
OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA, 5ª ED, CENGAGE, 

2014,  ISBN 9788522116379. 

RICHARD P. FEYNMAN, ROBERT B. LEIGHTON E MATTHEW SANDS , LIÇÕES DE FÍSICA DE 
FÍSICA  EDIÇÃO DEFINITIVA, Bookman,  2008 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: QUÍMICA GERAL CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO:  

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 3° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Química: Uma ciência experimental; A estrutura dos átomos; Classificação periódica dos elementos; 
Ligações químicas; Ácidos e bases; Estequiometria; Soluções; Cinética e equilíbrio químico; 
Princípios de eletroquímica. Medidas em química; Sistema e reações químicas; Estequiometria e 
rendimento; Propriedades periódicas; Preparação e padronização de soluções; Cinética e 
equilíbrio químico; Ácido-base; Processo de transferência de elétrons. 

 

OBJETIVOS 
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Geral 

Estudar os conceitos e informações importantes relativas à Química Básica. Fazer uma introdução à 
interpretação química da matéria e de suas transformações. Verificar experimentalmente os 
conceitos adquiridos, reconhecer os instrumentos utilizados no laboratório de Química. 

Específicos 

Estudar a matéria e suas transformações 

Estudar a estrutura atômica 

Estudar a Classificação Periódica dos Elementos: 

Estudar as ligações químicas. 

Trabalhar no laboratório de Química para a comprovação experimental dos fenômenos estudados em 
sala de aula. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. A matéria e suas transformações 

Classificação da Matéria ; 

Mistura Eutética e Mistura Azeotrópica; 

Separação de Misturas 

Energia e suas Diferentes Formas 

Princípio de Conservação de Energia 

Calor e Temperatura 

 

II. Estrutura Atômica 

Teoria Corpuscular de Dalton. O Átomo de Thomson e o Átomo Nuclear de Rutherford 

O Modelo Atômico de Bohr 

O Modelo Atômico da Mecânica Ondulatória. 

Os Números Quânticos. Princípio de Exclusão de Pauli 

Princípio da Multiplicidade Máxima de Hund. 

Configurações Eletrônicas 

Paramagnetismo e Diamagnetismo 

 

III. Classificação Periódica 

Periodicidade Química e Tabela Periódica. 

Descrição da Tabela Periódica. 

Propriedades Periódicas: Dimensões Atômicas, 

Energia de Ionização, Afinidade ao Elétron, 

Eletronegatividade 

 

IV. Ligações Químicas 
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Natureza das Ligações Químicas. Ligação Iônica. Ligação Covalente Normal e Ligação Covalente 
Coordenada 

Conceito de Hibridização e Geometria Molecular 

Interações Intermoleculares: Íon-Dipolo Permanente, Íon-Dipolo Induzido, Dipolo Permanente, Dipolo 
Induzido, Ligações Hidrogênio 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 
computador). Aplicação listas de exercícios, trabalhos individuais na forma de relatórios dos 
experimentos feitos. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 A avaliação se dará a partir da aplicação de provas listas de exercícios , seminários e relatórios 
dos experimentos. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

BRADY, J. E; HUMISTON, G. E. Química Geral. 2a ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 

ATKINS, P, JONES, L; Princípios de Química: Questionando a vida moderna e o meio ambiente, 5ª 
ed. Bookman, Porto Alegre, 2002. 914p. 

BROWN, T. L.; QUÍMICA: a ciência central, 9ª ed. Pearson Prentice Hall, 2005. 972p. 

 

Bibliografia Complementar: 

LEE, J. D.;  MAAR, J. H. Química Inorgânica não tão Concisa. 5a.ed. São Paulo:Edgard Blücher, 
1999. 

BARBOSA, A. L. Dicionário de Química. 2a ed. Goiânia: AB EDITORA, 2000. 

DAINTITH, J. Dicionário Breve de Química. Lisboa: Editorial Presença, 1996. 

RUSSELL, J. B. Química Geral. 2a ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 

SALVADOR, E. Química Geral. V.1, Editora Saraiva, 9ª Ed, 2000. 

 

OBSERVAÇÕES 
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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO:  

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 3° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 33h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Conceito de Educação em Direitos Humanos.  Educação  em Direitos Humanos no Brasil.  

Evolução  dos direitos humanos e suas implicações para o campo educacional.  Declaração  

Universal dos Direitos Humanos.  Diretrizes Nacionais para a Educação em direitos humanos;  

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos; T emas transversais, projetos  

interdisciplinares e educação em direitos humanos. 

 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Desenvolver discussões  e práticas  que visem à formação de licenciados capazes de articularem 
ações em seu fazer pedagógico pautadas na Educação em Direitos Humanos. 

 Específicos 

Analisar a concepção de educação em direitos humanos; Aprender técnicas experimentais 
 básicas e análise de dados; 

Discutir as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;  

Elaborar projeto interdisciplinar para o desenvolvimento de uma Educação em 

Direitos Humanos;  

Realizar práticas  pedagógicas de caráter  transdisciplinar e interdisciplinar  como foco na Educação 
em Direitos Humanos. 

Propor fóruns de discussões destinados à promoção, defesa, proteção e ao estudo dos  

direitos humanos na Instituição de Ensino Superior. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. Introdução a concepção de Educação em Direitos Humanos 

1. Contextualização e histórico da Educação em Direitos Humanos no Brasil 
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2. Aspectos legislativos para implantação da Educação em Direitos Humanos no Brasil 

 

II. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (EDH) 

1. Princípios da EDH 

2. A EDH nas diversas modalidades e múltiplas dimensionalidades da Educação Básica  

3. Transversalizar e interdisciplinar a EDH na Educação Básica 

 

III. Direitos Humanos e o Trabalho escolar 

1. Bullying na escola 

2. Discriminação e preconceito no ambiente escolar: discutindo estratégias de combate a  

às discriminações e preconceitos étnico-raciais, por orientação sexual e identidade de gênero 

3. Projetos de extensão  como estratégia de  promoção, defesa e proteção dos direitos  

Humanos 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas (dialógicas). Debates. Trabalhos de leitura. Aulas compartilhadas. Trabalhos de 
pesquisa. Exercícios de reflexão em pequenos grupos. Exibição e discussão de filmes. Produção 
de textos.  

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pincéis Coloridos, Cartazes, Projetor Multimídia. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Debates, participação às aulas e discussões; 

Participação em seminários e realização de fórum de discussão; 

Elaboração de projeto interdisciplinar. 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

CANDAU, Vera Maria; SACAVINO, Susana et alli. (org.). Educação em Direitos Humanos: temas, 
questões e propostas. Rio de Janeiro: DP&Alli,  

2008.  
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CANDAU, Vera Maria; ANDRADE, Marcelo; SACAVINO, Susana et alli. Educação em direitos 
humanos e formação de professores/as. São Paulo:  

Cortez, 2013.  

CANDAU, Vera Maria (coord.); SACAVINO, Susana et alli. Somos todos/as iguais? Escola, 
discriminação e educação em direitos humanos. 2. ed. : Lamparina, 2012. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

ANDRADE, Marcelo. É a educação um direito humano? Em busca de razões suficientes para se 
justificar o direito de formar-se como humano. Revista de Educação, v. 36, p. 21-27; Rio Grande 
do Sul: PUC-RS, 2013. 

CANDAU, Vera Maria; SACAVINO, Susana (org.). Educar em direitos humanos: construir 
democracia; Rio de Janeiro: Vozes, 2000.  

FERREIRA, Lúcia Guerra; ZENAIDE, Maria Nazaré; DIAS, Adelaide Alves (org.). Direitos humanos na 
educação superior: subsídios para a educação em direitos humanos na pedagogia. João 
Pessoa: Editora Universitária, UFPB, 2010. 

CARDOSO, M. e CERENCIO, P. Direitos humanos: Diferentes cenários, novas perspectivas. São 
Paulo, Editora do Brasil, 2015. 

PIOVESAN, F. Temas de direitos humanos. São Paulo, Editora Saraiva, 6ª Edição, 2013. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO:  

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 3° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 33h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

A educação e as teorias sociológicas clássicas. A educação e as teorias sociológicas no século XX. A 
análise sociológica da educação contemporânea. A educação e os novos blocos hegemônicos 
(por Michael Apple). 
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OBJETIVOS 

Geral 

Entender a educação como um fenômeno presente em toda e qualquer sociedade humana e, neste 
sentido, portanto, é um objeto privilegiado da Sociologia, ciência preocupada em revelar como se 
dão as relações construídas coletivamente pelos homens e mulheres, em sociedade. 

 

Específicos 

Explicar como Durkheim articula suas concepções, profundamente marcadas pelo positivismo 
comtiano da ordem e do progresso, a partir da noção de que a educação é o processo pelo qual 
nos tornamos membros da sociedade;  

Apontar, com base na interpretação que Marx e Engels fizeram da sociedade capitalista do século 
XIX, qual educação serve a uma sociedade de classes e, para além dessa análise conceitual, 
refletir como deve atuar aquele que pretende, através da educação, contribuir para transformar a 
realidade;  

Discutir as principais ideias de Max Weber com relação ao fato da educação se constituir no modo 
como os homens, ou determinados tipos de homens, se preparam para desenvolver uma ação 
social, de forma a atender a um determinado tipo de dominação, entre eles o racional-legal, que 
exige a criação de um comportamento burocrático que vai acarretar o desenvolvimento de um 
sistema de educação que enfatiza a “pedagogia do treinamento”, deixando de lado a formação 
do Homem; 

Analisar as principais contribuições de outros pensadores sociais: o italiano Antonio Gramsci, com 
sua crença inabalável na educação como aquela ação que, possibilitando a formação de 
intelectuais orgânicos, leva, também à organização de uma nova cultura; o húngaro-germânico 
Karl Mannheim, que se refere à possibilidade de se pensar o binômio planificação democrática e 
educação e retoma a formulação de Max Weber sobre a “pedagogia do treinamento”, atribuindo-
lhe novas perspectivas, e os franceses Bourdieu e Passeron, chamados também de crítico-
reprodutivistas – que desenvolveram a tese de Louis Althusser expressa em Os aparelhos 
ideológicos de Estado. 

Interpretar alguns argumentos do professor estadunidense Michael Apple que facilitam a 
compreensão do que a sociedade do Terceiro Milênio coloca como exigências para a educação. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. A educação e as teorias sociológicas clássicas 

1. Sociedade, educação e vida moral: o ponto de vista de Durkheim 

2. Sociedade, educação e emancipação: a perspectiva de Marx e Engels 

3. Sociedade, educação e desencantamento: a perspectiva de Max Weber 

 

II. A educação e as teorias sociológicas no século XX 

1. Gramsci e a reforma intelectual e moral 

2. Karl Mannheim e a luz no fim do túnel 

3. Bourdieu e Passeron e os esquemas reprodutores 

 

III. A análise sociológica da educação contemporânea 

1. Estruturas, sujeitos e processos 

2. Capitalismo, Estado e sociologia 
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3. Sociedade, economia, política e educação 

 

IV. A educação e os novos blocos hegemônicos (por Michael Apple) 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas dialogadas, discussões e debates em sala, estudo de textos, análise de vídeos e 
filmes, seminários, trabalhos individuais e em grupo (orais e escritos). 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Apostilas, livros, artigos, projetor multimídia, computador com acesso à internet (Biblioteca). 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual, somativa e final, considerando a qualidade da participação dos 
estudantes na apresentação de trabalhos, interação nas discussões e atividades propostas. Os 
instrumentos avaliativos serão: produção de textos dissertativos, pesquisa e sistematização de 
estudos, seminários, prova escrita, análise e elaboração de planos de ensino. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

RODRIGUES, Alberto. Tosi. Sociologia da educação. 6.ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2011. 

SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia. São Paulo: Autores Associados, 2008. 

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus Professor, Adeus Professora? Novas exigências educacionais e 
profissão docente. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Educação, sociedade e trabalho: 
abordagem sociológica da educação / Ricardo Gonçalves Pacheco e Erasto Fortes Mendonça. – 
Brasília: Universidade de Brasília, Centro de Educação a Distância, 2006. 88 p. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13155. 

Acesso em: 13 jan. 2016. 

DUBET, François. O que é uma escola justa?: a escola das oportunidades. Trad. Ione Ribeiro Valle. 
São Paulo: Cortez, 2008. 

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Para onde vai o Professor? Resgate do professor como sujeito 
de transformação. 8. ed. São Paulo: Libertad, 2001. 

DURKHEIM, E. Educação e Sociologia. Editora Vozes, 4ª Edição, 2013. 

BAUMAN, Z. Aprendendo a pensar com a sociologia. Editora Zahar, 2010. 

 

OBSERVAÇÕES 
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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 
SUSTENTABILIDADE 

CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 3° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 33h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

1. Relações sociedade-natureza; 2. Ética e meio ambiente; 3. Qualidade de vida; 4. A questão 
energética; 5. Os serviços ambientais dos ecossistemas; 6. Ameaças a biodiversidade; 7. Riscos 
ambientais e mudanças climáticas; 8. Direitos humanos e meio ambiente; 9. Diversidade cultural 
e etnoracial; 10. A revolução verde e genética; 11. O consumo consciente; 12. Tecnologias 
sustentáveis; 13. Agroecologia; 14. Produção eco-sustentável.  15. Conferencias mundiais sobre 
meio ambiente.  

 

OBJETIVOS 

Geral 

Promover no discente o desenvolvimento de conhecimentos, comportamentos e habilidades práticas 
necessárias à participação responsável e eficaz nos processos de conservação e busca de 
solução dos problemas ambientais locais e a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 

Específicos 

Estimular o educando ao estudo das interferências pela ação humana nos ambientes naturais do 
município (escolas, unidades de conservação, praças, e outros ambientes públicos) e o seu 
envolvimento em ações para organizar espaços que respeitem o patrimônio cultural, étnico-racial 
e de gênero e os ecossistemas existentes na região.   

Incentivar no educando o trabalho interdisciplinar através da contextualização de sua área de 
formação com ações e tecnologias alternativas para a intervenção em escolas do Município com 
vistas à criação de espaços educadores sustentáveis.  

Fortalecer o espírito de liderança no educando pelo contato com os diversos grupos sociais da região, 
na criação de coletivos que promovam eventos, visitas guiadas, oficinas, e outras ações que 
induzam à mudança de atitudes e hábitos relativas ao  consumo consciente, assim como atender 
alternativas para os câmbios climáticos e de riscos ambientais.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1. O contexto da realidade local; a compreensão das relações existentes entre os aspectos sociais e 
naturais do ambiente na escala local.  As dimensões físico-químicas, biológicas e sociais; análise 
das escolas locais na sustentabilidade ambiental.  

2. Impacto do homem no ambiente natural: A exploração dos recursos naturais e produção de bens 
de consumo; os recursos renováveis e não renováveis; serviços dos ecossistemas; Ameaças a 
biodiversidade; extinções recentes;  os transgênicos, efeitos do uso de agrotóxicos e fertilizantes 
não naturais; poluição ambiental; mudanças climáticas e o efeito estufa. A questão energética e 
os setores da economia para o desenvolvimento regional.   

3. Problemática ambiental:  A transformação das paisagens naturais via urbanização crescente e 
grandes empreendimentos  e os impactos sociais, conflitos ambientais, econômicos e de saúde 
humana, e os desequilíbrios ambientais, na escala local e global. 

4. Produção eco-sustentável: ISO14001 e o sistema de gestão ambiental nas organizações; 
Programas de logística reversa e ética ambiental. Tendências na escala regional. 

5. Ecoeficiencia - Consumo consciente como instrumento de sustentabilidade:  produtos e/ou serviços 
socialmente justos; economicamente viáveis e ecologicamente limpos. A sustentabilidade na 
internet (compras via digital; reuniões via teleconferências e on-line; voluntariado de ações 
sociais e contribuição de campanhas e mobilizações).  Descarte adequado de resíduos: a 
reciclagem doméstica; resíduos eletrônicos; pneus; conforto térmico e redução de consumo. 
Empoderamento, educação, economia. 

 

6. As leis e programas ambientais: Programa Nacional de Desenvolvimento do Meio Ambiente 
(PNDMA), em conformidade com a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81); A 
Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97); A Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 
9.605/98); O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) (Lei nº 9.985/00); Agenda 
21 Brasileira (2002); O Código Municipal de Meio Ambiente; A Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (Lei nº 12.305/10); O Código Florestal (Lei nº 12.651/12), as quais devem ser 
trabalhadas em consonância com os princípios estabelecidos na Política Nacional de Educação 
Ambiental (Lei nº 9.795/99).  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Numa abordagem interdisciplinar para cada período do Curso será selecionada por parte de um 
grupo de docentes e discentes uma de seis diretrizes propostas  para estudo. Uma comissão 
constituída por docentes da área de educação ambiental, do IFPB, promoverá no inicio do 
período uma oficina relativa alternativas de estudo da  diretriz selecionada. Assim, a diretriz 
escolhida para o respectivo período será conduzida por professores capacitados os que em sala 
promoverão a leitura e o uso de meios audiovisuais previamente preparados, onde serão 
estudados os conceitos relativos à diretriz em estudo na realidade socioambiental local.  

 Os discentes serão orientados para construir um modelo conceitual baseado em metodologias 
de pesquisa participativa com os atores sociais da região, na busca das relações entre homem e 
meio ambiente, e as transformações socioambientais locais, a questão cultural e a promoção 
humana, com base na mesma diretriz em estudo.  

Em plenária, serão apresentados os problemas socioambientais identificados na escala local; e serão 
escolhido(s) o(s) mais significativo(s), para a análise e aplicação do conhecimento na área de 
formação dos discentes, na busca de soluções alternativas de forma a incentivar as práticas de 
pesquisa e de intervenção em educação ambiental.  

 

Com base nos resultados de intervenção, os discentes serão orientados para ofertar oficinas de 
formação relacionados à diretriz ambiental em estudo, para gestores, coordenadores, 
supervisores pedagógicos, docentes da rede de ensino no Município e para agentes 
multiplicadores nos segmentos da sociedade civil.  
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Como resultado desta abordagem interdisciplinar será proposta a produção de materiais didáticos e 
paradidáticos (gráfico/impresso - livros, cartilhas, folders e jogos; audiovisuais - vídeos de curta 
metragem, músicas e slides temáticos) relacionados aos temas ambientais locais;  

Alguns exemplos ilustrativos de possíveis problemáticas: 
 

A. A práxis através da construção e o funcionamento de inovações partir de materiais alternativos, 
fundados em conceitos da área de formação do discente;   

B. Análise de uma inovação tecnológica na região e as mudanças de hábitos locais relativas ao 
consumo exagerado;  

C. Corrupção e degradação ambiental; 

D.Trabalho, renda e sustentabilidade na área rural do Município;  

E. A contaminação do meio e os riscos de exposição dos trabalhadores a má utilização de defensivos 
agrícolas; 

F. Valorização dos saberes populares relativos a suas boas práticas de manejo, como modelo 
produtivo; 

G. O ensino da física aplicada na escola do campo; 

H. Análise e intervenção em projetos que ameaçam aspectos socioambientais do Município;  

I. O incentivo a geração de energia elétrica através de fontes alternativas;  

J. Proposta de incentivo fiscal para produtos que consomem menos energia; 

K. Os aspectos ambientais locais e globais e sua relação com os conceitos físicos e químicos; 

L. Ações para despoluição de rios, de arborização urbana e mudanças climáticas; 

M. O conforto térmico na sala de aula e seu efeito no desempenho dos estudantes nas escolas 
Municipais, e aplicação dos princípios físicos; 

N. Os raios UV e os problemas de saúde humana na região. 

 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Participação em mesas redondas e apresentações orais 

Relatórios de atividades práticas realizadas in loco  de acordo com a diretriz; 

Execução de atividades práticas relativas à área de formação docente 

Apresentação de resultados de pesquisa participativa e / ou projeto aplicado a realidade 

local. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 
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MEC. Educação Ambiental: aprendizes de sustentabilidade. DF: Brasília, 2007. 
<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao2.pdf> 

UNIFES. Instrumentação para Educação Ambiental e a Prática Interdisciplinar. Especialização em 
Educação Ambiental com Ênfase em Espaços Educadores Sustentáveis, módulo 5.  SP: 
Diadema, 2015. <http://www.comfor.unifesp.br/wp-
content/docs/COMFOR/biblioteca_virtual/EA3/mod5/Modulo5.pdf> 

TOZZONI-REIS, M. F. C. Environmental education: theoretical references in higher education, 
Interface _ Comunic, Saúde, Educ, v.5, n.9, p.33-50, 2001. 
<http://www.scielosp.org/pdf/icse/v5n9/03.pdf> 

 

Bibliografia Complementar: 

BARRETO, C. L.; BORBA, G. L.; MEDEIROS, R.T. Física e meio ambiente, Natal, RN: EDUFRN, 
2006.316p.  

GUIMARÃES, M.  A Formação de Educadores Ambientais. Campinas: Papirus, 2004. 

HANNIGAN, J. Sociologia ambiental. Petrópolis : Vozes , 2009. 270 p. 

LAYRARGUES, P. P. (Coord.). Identidades da educação ambiental brasileira / Ministério do Meio 
Ambiente. Diretoria de Educação Ambiental – Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004. 
Disponível em <www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/livro_ieab.pdf> Acesso em 15. 
Jun. 2015. 

DE PAULA NAVES J. G.; JUNQUEIRA B. M. B. A relação histórica homem/natureza e sua 
importância no enfrentamento da questão ambiental. Geosul, Florianópolis, v. 29, n. 57, p 7-26, 
jan./jun. 2014. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

4º SEMESTRE 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 4° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Séries Numéricas Infinitas. Séries de Potências. Funções de várias variáveis. Limites e continuidade 
de funções de várias variáveis. Derivadas parciais. Integrais Duplas. Integrais Triplas. 
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OBJETIVOS 

Geral: 

Compreender as propriedades das sequências numéricas e das séries numéricas. Estender o 
conceito de séries para funções de uma variável real para as séries de potências infinitas. 
Compreender os conceitos algébricos e geométricos relacionados do cálculo diferencial e 
integral de funções reais de várias variáveis reais, generalizando ideias do cálculo diferencial e 
integral de funções de uma variável real. 

 

Específicos: 

 

Compreender a definição de uma série numérica infinita e classificá-las segundo a natureza de seus 
termos; 

Investigar a convergência das Séries Numéricas Infinitas por meio da definição de limites das somas 
parciais; 

Aplicar os critérios de determinação de convergência ou divergências nas classes de séries de 
termos positivos e alternadas; 

Determinar o domínio de uma função definida por uma série de potências, seu intervalo de 
convergência e representar as principais funções elementares do cálculo em séries de potências; 

Aplicar os conceitos de diferenciabilidade e integrabilidade nas séries de potências; 

Compreender as características das séries de Taylor, MacLaurin e Binomial. 

Compreender a utilização das curvas e superfícies de nível na identificação de superfícies; 

Construir os conceitos de derivada parcial para funções de várias variáveis, de diferenciabilidade, 
regra da cadeia, derivadas direcionais, planos tangentes e retas normais; 

Determinar máximos e mínimos de funções de várias variáveis; 

Compreender o conceito de integrais duplas e aplicações; 

Compreender o conceito de integrais triplas e aplicações; 

Mudança de coordenadas em intregrais duplas e triplas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. Séries Numéricas Infinitas: 

 Fundamentos Gerais de Séries Numéricas; 

 Série Geométrica, Série Harmônica, Séries de Encaixe e p-séries; 

 Teste do n-ésimo termo (teste de divergêcia); 

 Testes de convergência para séries de termos positivos: Comparação, Integral e Comparação no 
Limite; 

 Testes de convergência para séries alternadas. 

 

II. Séries de Potências: 

 Definições e Exemplos; 

 Intervalos de Convergências; 
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 Derivação e Integração; 

 Polinômio de Taylor; 

 Série Binomial. 

 

III. Funções de várias variáveis reais: 

 Domínio e Imagem; 

 Curvas e Superfícies de Nível; 

 Gráficos; 

 Limite e Continuidade de uma função de várias variáveis. 

 

IV. Derivadas de funções de várias variáveis: 

 Derivadas Parciais; 

 Diferenciabilidade; 

 Derivada Direcional e Vetor Gradiente; 

 Regra da Cadeia, Plano Tangente e Reta Normal; 

 Funções Definidas Implicitamente; 

 Funções Inversas e Jacobianos; 

 Derivadas de Ordem Superior; 

 Problemas de Máximos e Mínimos; 

 Métodos dos Multiplicadores de Lagrange. 

 

V. Integrais Múltiplas: 

 Integral Dupla; 

 Cálculo de integral dupla. Inversão da ordem de integração; 

 Mudança de Variável. Coordenadas polares; 

 Considerações Físicas: massa, centro de massa e momento de inércia; 

 Integrais Triplas; 

 Mudança de Variável. Coordenadas esféricas e coordenadas cilíndricas; 

 Considerações físicas: massa, centro de massa e momento de inércia. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

O conteúdo programático será desenvolvido por meio de aulas expositivas em sala de aula, com a 

resolução de exemplos de aplicabilidade da teoria apresentada previamente. Serão utilizados 

softwares matemáticos para visualização e manipulação de propriedades geométricas e 

algébricas dos conceitos matemáticos e softwares específicos para a escrita de textos 

matemáticos. 
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RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pincéis Coloridos, Projetor Multimídia. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações escritas; 

Relatórios de algumas atividades práticas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

FLEMMING, Diva Maria e GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo B: Funções de várias 

variáveis, integrais múltiplas, integrais de linha e de superfície. 2. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2007. 

STEWART, James. Cálculo. Vol. 2. Ed. 7. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 

THOMAS, George B.; WEIR, Maurice D.; HASS, Joel. Cálculo. Vol. 2. Ed. 12. São 

Paulo: Pearson, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

APOSTOL, T.M. Cálculo I e II. Reverté, 1994.  

GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo, Vol. 2, 3 e 4 Rio de Janeiro: Ed. LTC, 2001. 

MUNEM, M. A.; FOULIS, D. J. Cálculo. Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

SIMMONS, G. F. Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 2. São Paulo: Ed. McGraw–Hill, s/d. 

SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com Geometria Analítica. Vol 2. São Paulo: McGraw-Hill, s/d 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 
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DISCIPLINA: FÍSICA BÁSICA III CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA BÁSICA II 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 4° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Forças e Campos Elétricos. Potencial Elétrico. Capacitância e Dielétricos. Resistência, Correntes e 
Circuitos Elétricos. Campo Magnético. Lei de Ampère. Lei de Indução de Faraday. Indutância e 
Oscilações Eletromagnéticas. Correntes Alternadas. Propriedades Magnéticas da Matéria. 

 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Conhecer as leis que regem os fenômenos eletromagnéticos e suas aplicações ao mundo real. 

Específicos 

Estudar a Lei de Coulomb e a Lei de Gauss (a primeira equação de Maxwell) e suas aplicações na 
eletrostática; 

Estudar a relação entre campo elétrico e potencial elétrico e suas aplicações na solução de circuitos 
de corrente contínua e circuito RC de variação lenta; 

Estudar a resposta de materiais dielétricos a campos elétricos estáticos; 

Estudar as quatro equações de Maxwell (forma integral) envolvendo os campos elétrico e magnético 
com suas fontes, seus efeitos e principais aplicações como circuitos RLC e ondas 
eletromagnéticas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. Carga Elétrica e Lei de Coulomb 

Carga Elétrica 

Condutores e Isolantes 

Lei de Coulomb 

Quantização da Carga 

Conservação da Carga 

 

II. Campo Elétrico 

Campo Elétrico 

Campo Elétrico de Cargas Pontuais 

Linhas de Campo Elétrico 
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Campo Elétrico de Distribuições Contínuas de Carga 

Efeito do Campo Elétrico sobre uma Carga Pontual 

Efeito do Campo Elétrico sobre um Dipolo Elétrico 

 

III. Lei de Gauss 

Fluxo do Campo Elétrico 

Lei de Gauss 

Condutores Carregados Isolados 

Aplicações da Lei de Gauss 

Verificações Experimentais das Leis de Gauss e de Coulomb 

 

IV. Potencial Elétrico 

Energia Potencial Elétrica 

Potencial Elétrico 

Cálculo do Potencial a Partir do Campo 

Potencial de Cargas Pontuais 

Potencial Elétrico de Distribuições Contínuas de Carga 

Superfícies Equipotenciais 

Cálculo do Campo Elétrico a Partir do Potencial 

Campo e Potencial de um Condutor Isolado 

 

V. Capacitores e Dielétricos 

Capacitância 

Cálculo de Capacitâncias 

Capacitores em Série e em Paralelo 

Energia do Campo Elétrico 

Capacitores com Dielétricos 

Visão Atômica dos Dielétricos 

Os Dielétricos e a Lei de Gauss 

 

VI. Corrente e Resistência 

Corrente Elétrica 

Densidade de Corrente Elétrica 

Resistência, Resistividade e Condutividade 

Lei de Ohm 

Visão Microscópica da Lei de Ohm 

Transferência de Energia em Circuitos Elétricos 
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VII. Circuitos de Corrente Contínua 

Força Eletromotriz 

Cálculo da Corrente num Circuito de Malha Única 

Diferenças de Potencial 

Resistores em Série e em Paralelo 

Circuitos de Malhas Múltiplas 

Instrumentos de Medição 

Circuitos RC 

 

VIII. Campo Magnético 

Campo Magnético 

Força Magnética sobre uma Carga em Movimento 

Cargas em Movimento Circular 

Efeito Hall 

Força Magnética sobre Correntes Elétricas 

Torque sobre Espiras de Corrente 

Dipolo Magnético 

 

IX. Lei de Ampère 

Lei de Biot-Savart 

Aplicações da Lei de Biot-Savart 

Linhas de Campo Magnético 

Definição do Ampère 

 

X. Lei de Indução de Faraday 

Lei de Indução de Faraday 

Lei de Lenz 

Força Eletromotriz de Movimento 

Campos Elétricos Induzidos 

Betatron 

Indução e Movimento Relativo 

 

XI. Propriedades Magnéticas da Matéria 

Lei de Gauss do Magnetismo 

Magnetismo Atômico e Nuclear 

Magnetização 
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Materiais Magnéticos 

 

XII. Indutância 

Indutância 

Cálculo de Indutâncias 

Circuitos RL 

Energia do Campo Magnético 

Circuitos Oscilantes LC 

Circuitos RLC Transientes e Forçados 

 

XIII. Circuitos de Corrente Alternada 

Correntes Alternadas 

Circuito RLC em Série de Corrente Alternada (CA) 

Potência em Circuitos de CA 

Transformadores 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 
computador). Aplicação de listas de exercícios, trabalhos individuais, apresentação de 
seminários.  

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação se dará a partir da aplicação de provas listas de exercícios e seminários. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Física. Vol. 3.  4aª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 

TIPLER, P. Eletricidade e Magnetismo. Vol.3. 4ª ed. Rio de Janeiro: LTC,1995. 

SEARS, FRANCIS / YOUNG, HUGH D./ FREEDMAN, ROGER A./ ZEMANSKY, MARK WALDO, 
FÍSICA 3 – ELETROMAGNETISMO, 12ª ED., Addison Wesley, 2009 

 

Bibliografia Complementar: 
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ALONSO, M.; FINN, E. J. Física - Um curso universitário. Vol. 3. 4ª ed. São Paulo: Edgar Blücher, 
1972.  

CHAVES, A. S. Física – Eletricidade e Magnetismo. Vol. 2. 1ª ed. Reichmann & Afonso, 1999. 

NUSSENZWEIG, H. M. Eletromagnetismo, Vol. 3. São Paulo: Edgard Blucker, 1981. 

RAYMOND A. SERWAY, JOHN W. JEWETT, JR., PRINCÍPIOS DE FÍSICA - VOLUME 3 - 
ELETROMAGNETISMO - TRADUÇÃO DA 5ª EDIÇÃO NORTE-AMERICANA, 5ª ED, 
CENGAGE, 2015,  

RICHARD P. FEYNMAN, ROBERT B. LEIGHTON E MATTHEW SANDS , LIÇÕES DE FÍSICA DE 
FEYNMAN  EDIÇÃO DEFINITIVA, Bookman,  2008 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: FÍSICA EXPERIMENTAL III CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA BÁSICA II; FÍSICA EXPERIMENTAL II 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 4° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA:  PRÁTICA: 33h/a  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Realização de experimentos de Eletricidade e Magnetismo em congruência com a  disciplina de 
Física III. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Aprender técnicas experimentais básicas para o estudo dos fenômenos físicos. 

Específicos 

Conhecer como são feitas as medidas em laboratório; 

Aprender técnicas experimentais básicas e análise de dados; 

Aprender a fazer relatórios técnico-científicos; 

Trabalhar com os instrumentos de medição como paquímetros, micrômetros, balanças, cronômetros, 
etc; 

Verificar experimentalmente a teoria eletromagnética, comprovando suas previsões. 



 

190 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

a) Experimentos sobre Resistores: Tabela de Cores, Ohmímetro, Lei de Ohm - Curva Característica 

(I x V); 

b) Experimento sobre Diodo - Curva Característica (I x V); 

c) Experimento sobre o Teorema de Thévenin – Circuito Equivalente; 

d) Experimento sobre Transferência de Potência: Condições de Transferência Máxima de Potência; 

Gráfico e Ajuste Não-Linear dos Pontos Experimentais;   Resistência Interna de Fontes; 

e) Experimentos com Circuitos Transientes: Circuito RC – Medindo a Constante de Tempo e 
comparando com o valor teórico; Circuitos com R, L e C – Crescimento e queda da Tensão no 
capacitor; 

f) Experimentos sobre Circuitos de Corrente Contínua - Dispositivos Elétricos em Paralelo: 

Dispositivos Independentes (Situação Ideal); Dispositivos Interdependentes (Situação Crítica); 
Dispositivos Quase-Independentes (Situação Real); 

g) Experimentos sobre a Lei de Faraday e Verificação da Lei de Lenz. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Apresentação dos experimentos a serem trabalhados, utilizando, além dos equipamentos 
relacionados aos experimentos, os recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis 
Coloridos, Projetor multimídia, computador).  

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Laboratório de física para realização de experimentos de eletricidade e magnetismo 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Aplicação de trabalhos individuais na forma de relatórios dos experimentos realizados em laboratório. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

ROTEIROS EXPERIMENTAIS 

OTAVIANO A. M. HELENE E VITO R. VANIN, Tratamento Estatístico de Dados Em Física 
Experimental, 2ª Ed.  Edgard Blücher, 1981 

CAMPOS,A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI,N. L. Física experimental básica na Universidade. Editora 
UFMG, 2007. 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Física. Vol. 3.  4aª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 

 

Bibliografia Complementar: 
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ALONSO, M.; FINN, E. J. Física - Um curso universitário. Vol. 3. 4ª ed. São Paulo: Edgar Blücher, 
1972.  

CHAVES, A. S. Física – Eletricidade e Magnetismo. Vol. 2. 1ª ed. Reichmann & Afonso, 1999. 

NUSSENZWEIG, H. M. Eletromagnetismo, Vol. 3. São Paulo: Edgard Blucker, 1981. 

RAYMOND A. SERWAY, JOHN W. JEWETT, JR., PRINCÍPIOS DE FÍSICA - VOLUME 3 - 
ELETROMAGNETISMO - TRADUÇÃO DA 5ª EDIÇÃO NORTE-AMERICANA, 5ª ED, 
CENGAGE, 2015, ISBN 9788522116386, R$ 85,41. 

RICHARD P. FEYNMAN, ROBERT B. LEIGHTON E MATTHEW SANDS , LIÇÕES DE FÍSICA DE 
FEYNMAN  EDIÇÃO DEFINITIVA, Bookman,  2008 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: POLÍTICAS E GESTÃO EDUCACIONAL CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO:  

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 4° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 33h/a PRÁTICA:   EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Política e seus significados. Reformas educacionais.  Legislação educacional e suas implicações:  
Leis 4.024/61; 5.540/68; 5.692/71  e 9.394/96. A relação Estado, Sociedade e Educação. Gestão 
escolar. Gestão democrática e suas implicações para a educação. Financiamento da educação. 
Sistemas de avaliação. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

 

Compreender a importância das políticas educacionais no contexto histórico brasileiro  e suas  

implicações para o s sistemas de ensino e para a gestão educacional. 

 

Específicos 
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Reconhecer as diferenças entre política, política pública e política educacional; 

Analisar as relações existentes entre educação, estado e sociedade; 

Situar o contexto social, econômico, histórico e político que delimitaram as principais reformas  

educacionais e as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

Discutir gestão educacional, suas características, desdobramentos e o papel dos membros da  

escola no processo de gestão democrática; 

Compreender as formas de financiamento e de avaliação da educação básica e do ensino  

superior e sua relação com a definição das políticas educacionais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Política 

1.  O que é política? 

2.  Definição de Política Pública e Política Educacional 

 

II.  Relação Estado, Sociedade e Educação 

1.  Revolução tecnológica: impactos na educação 

2.  Globalização 

3.  Neoliberalismo como elemento regulador da sociedade e da educação: impactos e  

perspectivas 

4.  O Banco Mundial: instrumento de regulação e de definição de políticas  

educacionais  

 

III.  Reformas Educacionais e seus impactos na educação 

1.  LDB 4.024/61;  

2.  LDB 5.540/68; 

3.  LDB 5.692/71; 

4.  LDB 9.394/96. 

5.  Plano Nacional de Educação (PNE/ 2014-2024) 

 

IV.  Gestão Educacional 

1.  Conceitos de gestão e cultura organizacional 

2.  Concepções de Gestão escolar 

3.  Gestão democrática: princípios, características e estrutura organizacional 

4.  Projeto Político-Pedagógico 

5.  Conselho escolar  
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V.  Financiamento da Educação Básica e do Ensino Superior 

1.  FUNDEB 

2.  FIES, PROUNI, REUNI 

 

VI.  Avaliação  

1.  Avaliação Institucional e do Ensino 

2.  SAEB, Prova Brasil, ENEM, ENADE, SINAES. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 

computador). Aplicação de listas de exercícios, trabalhos individuais, apresentação de 

seminários.  

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pincéis Coloridos, Cartazes, Projetor Multimídia. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação escrita; Trabalhos em grupos;  Participação em seminários e realização de fórum de 
discussão;  O processo de avaliação é contínuo e cumulativo;  O aluno que não atingir 70% do 
desempenho esperado fará Avaliação Final.   O resultado final será composto do desempenho 
geral do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

DEMERVAL, Saviani.  História das ideias pedagógicas no Brasil. 4. ed. São Paulo: Autores  

Associados, 2013. 

______. Educação Brasileira, estrutura e sistema. 10. ed. Campinas: Autores Associados, 2008. 

______. Da Nova LDB ao Novo Plano Nacional de Educação:  por uma outra Política  

Educacional. São Paulo: Autores Associados, 2002. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

LIBÂNEO, José Carlos. Educação escolar:  políticas, estrutura e organização. São Paulo:  

Cortez, 2003. (Coleção Docência em Formação) 

LÜCK, HELOÍSA. Gestão educacional: uma questão paradigmática. Petrópolis: Vozes, 2006. 

MACHADO, L. M. e FERREIRA, N.S.C. (orgs). Política e Gestão da Educação: dois olhares.  
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Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

CANÁRIO, RUI. A escola tem futuro? Das promessas às incertezas. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

FERREIRA, N. S. C. Gestão da educação:  impasses, perspectivas e compromissos. São Paulo: 
Cortez, 2006. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: DIDÁTICA GERAL CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO:  

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 4° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:   EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Didática, identidade e profissionalização docente. Bases teórico-metodológicas que fundamentam a 
ação educativa. Planejamento de ensino. Avaliação da aprendizagem. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Conhecer a Didática e suas contribuições para a formação e atuação docente. 

 

Específicos 

Identificar como a função mediadora da Didática pode contribuir para a construção da identidade 
profissional docente; 
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Caracterizar e problematizar a prática pedagógica em sua relação com os aspectos políticos, 
econômicos, sociais e culturais; 

Estudar as principais bases teórico-metodológicas que fundamentam a ação educativa; 

Reconhecer a unidade entre objetivos, conteúdos e métodos como espinha dorsal das tarefas 
docentes de planejamento, direção do processo de ensino e aprendizagem e avaliação. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Didática e formação docente  

1. Didática: conceito, aspectos históricos e objeto de estudo 

2. A Didática na formação de professores 

3. Identidade e profissionalização docente 

4. A função social da escola e dos professores 

5. A prática docente frente às novas tecnologias aplicadas ao ensino 

 

II. Bases teórico-metodológicas que fundamentam a ação educativa 

1. Tendências Pedagógicas e o processo de ensino-aprendizagem 

2. Currículo: implicações didático-metodológicas 

 

III. Planejamento de ensino 

1. Fundamentos teóricos e práticos 

2. Elaboração de objetivos 

3. Conteúdos: seleção, organização e operacionalização 

4. Interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade 

5. Tipos de planejamento 

6. Articulação dos tipos de planejamento com o projeto político-pedagógico 

 

IV. Avaliação da aprendizagem 

1. A avaliação e suas implicações no sucesso/fracasso escolar 

2. Formação do professor e qualidade do ensino 

3. Teoria das Inteligências Múltiplas 

4. A avaliação na legislação educacional atual 

5. Modalidades de avaliação 

6. Instrumentos e técnicas de avaliação 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas dialogadas, discussões e debates em sala, estudo de textos, análise de vídeos e 
filmes, seminários, trabalhos individuais e em grupo (orais e escritos). 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Apostilas, livros, artigos, projetor multimídia, computador com acesso à internet (Biblioteca). 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual, somativa e final, considerando a qualidade da participação dos 
estudantes na apresentação de trabalhos, interação nas discussões e atividades propostas. Os 
instrumentos avaliativos serão: produção de textos dissertativos, pesquisa e sistematização de 
estudos, seminários, prova escrita, análise e elaboração de planos de ensino. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

HOFFMAN, Jussara. Avaliação Mito & Desafio: uma perspectiva construtivista. 29. ed. Porto Alegre: 
Mediação, 2000. 

IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza. 9. 
ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2013.  

 

Bibliografia Complementar: 

ALVES, Rubens. Conversas com quem gosta de ensinar. 22. ed. São Paulo: Cortez, 1988.  

CECCON, Claudius. A vida na escola e a escola na vida. 40 ed., Petrópolis: Editora Vozes em co-
edição com IDAC, 2008. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 43.ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 2011. 

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus Professor, Adeus Professora? Novas exigências educacionais e 
profissão docente. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Para onde vai o Professor? Resgate do professor como sujeito 
de transformação. 8. ed. São Paulo: Libertad, 2001. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 



 

197 

 

DISCIPLINA: COMPUTAÇÃO APLICADA À FÍSICA CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA BÁSICA II 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 4° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:   EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Concepção de software educativo. Ambientes de programação. Ferramentas de desenvolvimento e 
aplicação de softwares em sala de aula. Características dos aplicativos computacionais: 
modelagem e simulação. As ferramentas de produção dos materiais: linguagens de 
programação. O conceito de objetos de aprendizagem: produção e avaliação. Formas de 
utilização em diversos ambientes de aprendizagem (presenciais, semipresenciais e a distância) e 
em diferentes níveis de ensino. Uso de plataformas de Ensino a Distância. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Apresentar ao aluno ferramentas computacionais que o tornem  capaz de preparar modelagens e 
simulações de situações físicas, no sentido de melhorar suas aulas. 

Específicos 

Compreender a importância das ferramentas computacionais no processo de ensino-aprendizagem. 

Conhecer diversos softwares educativos já existentes. 

Conhecer diferentes linguagens de programação. 

Elaborar projetos que envolvam modelagem e simulação computacionais. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I.  Programação em Fortran  

1. Inicialização e Execução de um Programa  

2. Exemplos Numéricos  

3. Guia para um bom Programador  

4. Elementos de Computação Gráfica  

5. Curvas Clássicas e Fractais  

 

II.  Funções e Raízes  

1. Método da Bissecção  

2. Série de Taylor e Método de Newton-Raphson  
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3. Métodos Híbridos  

4. Métodos da Posição falsa e da Secante  

5. Um problema numérico de Mecânica Quântica  

 

III.  Interpolação e Aproximação  

1. Interpolação de Lagrange  

2. Interpolação de Hermite  

3. Spline Cúbico  

4. Sistemas Lineares Tridiagonais  

5. Aproximação Numérica de Derivadas  

6. Extrapolação de Richardson  

7. Ajuste pelo método dos quadrados mínimos   

8. Eliminação de Gauss e Fatoração LU  

9. Aproximação de funções – Polinômios ortogonais  

10. Ajustes não-lineares  

 

IV.  Integração Numérica  

1. Método do Trapézio e Regras de Simpson  

2. Erros e Correções  

3. Método de Romberg  

4. Aplicações  

5. Integrais Impróprias  

6. Método de Gauss-Legendre  

7. Quadratura de Gauss-Laguerre  

8. Integrais Múltiplas  

9. Método de Monte Carlo – Simulações 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 
computador). Aplicação de trabalhos individuais, apresentação de seminários. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações escritas; 

Relatórios de algumas atividades práticas; 
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Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

DeVRIES, P. L. A first course in Computational Physics. New York. John Wiley & Sons, 1994. 

KOONIN, S. E. Computational physics. New York: Addison-Wesley, 1986. 

SILVA, M. A sala de aula interativa. Rio de Janeiro: Quartet, 2001. 

 

Bibliografia Complementar: 

BARRETO, R. G. (org.)  Tecnologias educacionais e educação a distância: avaliando políticas e 
práticas. Rio de Janeiro: Quartet, 2001. 

OLIVEIRA, M. A. M.; COSTA, J. W.  Novas Linguagens e Novas Tecnologias. Petrópolis: Vozes, 
2004. 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Física. 5a ed. Vol.2. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2003 

TIPLER, P. Física para cientistas e engenheiros. 6ª Ed. Vol.1. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2009 . 

SEARS, FRANCIS / YOUNG, HUGH D./ FREEDMAN, ROGER A./ ZEMANSKY, MARK WALDO,  
FISICA 2 - TERMODINAMICA E ONDAS, 12ª EDIÇÃO, Pearson Education, 2008, ISBN 
9788588639331 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

5º SEMESTRE 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: FÍSICA BÁSICA IV CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA BÁSICA III; CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 5° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:   EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 
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DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Natureza e propagação da Luz; Reflexão e Refração em Superfícies Planas; Espelhos e Lentes 
Esféricos; Interferência; Difração; Redes de Difração e Espectros; Polarização. A luz e a Física 
Quântica; A natureza ondulatória da matéria; O átomo de Hidrogênio; Física atômica; A 
condução elétrica nos sólidos; Física Nuclear; Física das Partículas e Cosmologia. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Estudar a Ótica Geométrica e a Ótica Física. Introduzir conceitos básicos de Física Moderna. 

 

Específicos 

Estudar a propagação da luz no vácuo e na matéria; 

Estudar o domínio da ótica geométrica na aproximação de raios paraxiais; 

Estudar a ótica física que envolve os efeitos de Interferência, Difração e Polarização da luz; 

Introduzir alguns conceitos básicos de Física Moderna. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. Equações de Maxwell 

1. Corrente de Deslocamento de Maxwell 

2. Equações de Maxwell Completas na Forma Integral 

3. Oscilações em Cavidades 

 

II. Ondas Eletromagnéticas 

1. Espectro Eletromagnético 

2. Geração de Ondas Eletromagnéticas 

3. Ondas Progressivas e Equações de Maxwell 

4. Transporte de Energia e Vetor de Poynting 

5. Momento e Pressão de Radiação 

 

III. Natureza e Propagação da Luz  

1. Luz Visível  

2. Propagação da Luz no Vácuo e na Matéria  

3. Efeito Doppler Relativístico  

 

IV. Reflexão e Refração  

1. Ótica Geométrica e Ótica Ondulatória  
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2. Reflexão e Refração  

3. Princípio de Huygens e Princípio de Fermat  

4. Comprimento do Caminho Ótico  

5. Formação de Imagens por Espelhos Planos  

6. Dispersão da Luz  

7. Reflexão Interna Total  

8. Espelhos Esféricos  

9. Superfícies Refratoras Esféricas  

10. Lentes Delgadas  

11. Sistemas Óticos Compostos 

  

V. Interferência  

1. Superposição de Ondas de Mesma Freqüência  

2. Interferência de Young com Fendas Duplas  

3. Coerência  

4. Mudança de Fase de Ondas Eletromagnéticas  

numa Interface entre dois Dielétricos  

5. Interferência em Filmes Finos Dielétricos  

6. Interferômetros  

 

VI. Difração  

1. A Difração e a Teoria Ondulatória da Luz  

2. Difração de Fenda Única  

3. Combinação de Interferência e Difração de  

Fenda Dupla  

4. Difração numa Abertura Circular e critério de Rayleigh  

5. Difração de Múltiplas Fendas – Rede Plana de Difração  

6. Dispersão e Poder de Resolução  

7. Difração de Raios-X  

8. Holografia  

 

VII. Difração  

1. A Difração e a Teoria Ondulatória da Luz  

2. Difração de Fenda Única  

3. Combinação de Interferência e Difração de Fenda Dupla  

4. Difração numa Abertura Circular e critério de Rayleigh  

5. Difração de Múltiplas Fendas – Rede Plana de Difração  
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6. Dispersão e Poder de Resolução  

7. Difração de Raios-X  

8. Holografia  

 

VIII. Polarização  

1. Polarização  

2. Lâminas Polarizadoras  

3. Polarização por Reflexão  

4. Dupla Refração  

5. Polarização Circular  

6. Espalhamento da Luz  

7. Até o Limite Quântico  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 
computador). Aplicação de trabalhos individuais, apresentação de seminários. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações ocorrerão a partir da aplicação de provas, listas de exercícios e seminários, com 
periodicidade a ser definida pelo professor. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Física, 4a ed. Vols. 2, 3, 4. Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 
1996. 

TIPLER, P. Física. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara, s/d. 

YOUNG, HUGH D. / FREEDMAN, ROGER A./ SEARS, FÍSICA 4 - ÓTICA E FÍSICA MODERNA, 12ª 
EDIÇÃO, Addison Wesley, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALONSO, M.; FINN, E. J. Física. Pearson Brasil, São Paulo, 1999. 

CHAVES, A. S. Física, vol. 3. Reichmann e Affonso, Rio de Janeiro, 2001. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica, vols. 2, 3, 4. Editora Edgard Blucher, São Paulo, s/d. 

RAYMOND A. SERWAY E JOHN W. JEWETT, JR., PRINCÍPIOS DE FÍSICA - VOLUME 4 - ÓPTICA 
E FÍSICA MODERNA - TRADUÇÃO DA 5ª EDIÇÃO NORTE-AMERICANA, CENGAGE, 2014, 
ISBN 9788522116393, R$ 85,41. 
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RICHARD P. FEYNMAN, ROBERT B. LEIGHTON E MATTHEW SANDS , LIÇÕES DE FÍSICA DE 

FEYNMAN  EDIÇÃO DEFINITIVA, Bookman,  2008. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: FÍSICA EXPERIMENTAL IV CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA BÁSICA III; FÍSICA EXPERIMENTAL III 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 5° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA:  PRÁTICA:  33h/a EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Realização de experimentos de Ótica em congruência com a disciplina de Física IV.  

 

OBJETIVOS 

Geral 

Aprender técnicas experimentais básicas para os estudos dos fenômenos físicos.  

 

Específicos 

Conhecer como são feitas as medidas em laboratório  

Aprender técnicas experimentais básicas e análise de dados. 

Aprender a fazer relatórios técnicos-científicos. 

Aprender a usar instrumentos de medição como paquímentros, micrômetros, balanças, cronômetros, 
etc. 
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Verificar experimentalmente a teoria ótica, comprovando suas previsões. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Verificação das leis da Reflexão e da Refração de Ondas Luminosas – Índice de Refração  

Desvio da luz ao passar por uma Placa de Faces Paralelas  

Desvio Mínimo – Prisma  

Difração por Fenda Única - Medindo a espessura de um fio de cabelo usando a Difração da luz  

Experimento de Young – Interferência e Difração por Fenda Dupla  

Rede de Difração – Medindo a Separação entre Trilhas de um CD  

Difração por um Orifício Circular – Medindo o Diâmetro de Hemácias  

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Apresentação dos experimentos a serem trabalhados, utilizando,além dos equipamentos 
relacionados aos experimentos, os recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis 
Coloridos, Projetor multimídia, computador). 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Experimentos de Ótica em laboratório de física 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Aplicação de trabalhos individuais na forma de relatórios dos experimentos feitos 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

ROTEIROS EXPERIMENTAIS 

OTAVIANO A. M. HELENE E VITO R. VANIN, Tratamento Estatístico de Dados Em Física 
Experimental, 2ª Ed.  Edgard Blücher, 1981 

CAMPOS,A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI,N. L. Física experimental básica na Universidade. Editora 
UFMG, 2007. 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Física, 4a ed. Vols. 2, 3, 4. Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 
1996. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALONSO, M.; FINN, E. J. Física. Pearson Brasil, São Paulo, 1999. 

CHAVES, A. S. Física, vol. 3. Reichmann e Affonso, Rio de Janeiro, 2001. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica, vols. 2, 3, 4. Editora Edgard Blucher, São Paulo, s/d. 
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RAYMOND A. SERWAY E JOHN W. JEWETT, JR., PRINCÍPIOS DE FÍSICA - VOLUME 4 - ÓPTICA 
E FÍSICA MODERNA - TRADUÇÃO DA 5ª EDIÇÃO NORTE-AMERICANA, CENGAGE, 2014, 
ISBN 9788522116393, R$ 85,41. 

RICHARD P. FEYNMAN, ROBERT B. LEIGHTON E MATTHEW SANDS , LIÇÕES DE FÍSICA DE 

FEYNMAN  EDIÇÃO DEFINITIVA, Bookman,  2008 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: FÍSICA MATEMÁTICA I CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 5° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:   EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Análise Vetorial e Tensorial: Vetores, Álgebra Vetorial; Gradiente, Divergente e Rotacional; Integração 
Vetorial; Teorema da Divergência; Teorema de Stokes; Laplaciano; Sistemas de Coordenadas; 
Sistemas de Coordenadas Generalizadas; Séries Infinitas ; Equações Diferenciais Ordinárias. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Conhecer ferramentas matemáticas essenciais para o entendimento dos fenômenos físicos, no 
sentido de desenvolver uma abordagem matemática mais formal para os mesmos. 

Específicos 

Desenvolver e Aplicar as Relações e Teoremas do Cálculo Vetorial; 

Estudar a álgebra diferencial em sistemas de coordenadas generalizadas e nos três principais 
sistemas de coordenadas; 

Desenvolver a álgebra de Tensores; 

Estudar os métodos de resolução das equações diferenciais ordinárias. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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I. Análise Vetorial  

Definições, Abordagem Elementar  

Rotação dos eixos Coordenados  

Produto escalar ou Produto Interno  

Produto de Vetores ou Produto Externo  

Produto Escalar Triplo, Produto Vetorial Triplo  

Gradiente  

Divergência 

Rotacional  

Aplicações sucessivas de  

Integração vetorial  

Teorema de Gauss e Stokes  

Teoria do Potencial  

Lei de Gauss; Equação de Poisson  

Função Delta de Dirac  

Teorema de Helmholtz  

 

II. Análise Vetorial em Coordenadas Curvas e Tensores  

Coordenadas Ortogonais em R  

Operadores Vetoriais Diferenciais  

Coordenadas Cilíndricas Circulares  

Coordenadas Polares Esféricas  

Análise tensorial  

Contração, Produto Direto  

Regra do Quociente  

Pseudotensores, Tensores Duais  

Teoremas Gerais  

Operadores de Derivadas de Tensores  

 

III. Séries Infinitas  

Conceitos fundamentais  

Testes de Convergência  

Séries alternantes  

Álgebra de Séries  

Séries de Funções 

Expansão de Taylor Série de Potências  

Integrais Elípticas  
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Números de Bernoulli e fórmula de Euler-Maclaurin  

Séries Assintóticas 

Produtos Infinitos 

 

IV. Equações Diferenciais Ordinárias 

 

Equações Diferenciais Ordinárias de 1ª Ordem e Aplicações 

Equações Diferenciais Ordinárias de Ordem Superior e Aplicações 

Método de Séries 

Método de Frobenius 

Transformada de Laplace 

Transformada Inversa de Laplace 

Convolução 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 
computador). Aplicação de listas de exercícios, trabalhos individuais, apresentação de 
seminários.  

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação se dará a partir da aplicação de provas listas de exercícios e seminários. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

ARFKEN, G. B.: WEBER, H. J. Física Matemática. Elsevier, Inc. ISBN 978-85-352-2050-6 

BUTKOV, E. Física Matemática. Rio de Janeiro: LTC Editora, s/d. 

SOKOLNIKOFF, I. S. Tensor Analysis, Theory and Applications to Geometry and Mechanics  

 

Bibliografia Complementar: 

APOSTOL, T.M. Cálculo I e II. Reverté, 1994.  

GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo, Vol. 2, 3 e 4 Rio de Janeiro: Ed. LTC, 2001. 

MUNEM, M. A.; FOULIS, D. J. Cálculo. Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

SIMMONS, G. F. Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 2. São Paulo: Ed. McGraw–Hill, s/d. 
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SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com Geometria Analítica. Vol 2. São Paulo: McGraw-Hill, s/d 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: PRÁTICA DE ENSINO I CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO:  

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 5° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 34h/a PRÁTICA:  33h/a EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Serão estudadas, discutidas e colocadas em práticas alternativas metodológicas para o Ensino de 
Física no Ensino Médio (acadêmico e técnico-profissionalizante) e na Educação de Jovens e 
Adultos. Serão estudados e desenvolvidos planos de ensino: elaboração, implementação 
simulada e avaliação de planos de aula. Metodologia do ensino de Física em educação especial. 
Além disso, serão apresentados saberes relacionados a gestão escolar.   

 

OBJETIVOS 

Geral 

Promover a reflexão sobre os processos da gestão escolar e do ensino e aprendizagem de Física, 
bem como das diferentes utilizações dos materiais didáticos, tendo em conta os objetivos 
educacionais a serem atingidos, além do desenvolvimento de habilidades para o preparo de 
planos de unidade didática e de diferentes recursos didáticos adequados à aprendizagem dos 
conceitos, procedimentos e atitudes previamente definidos nos objetivos do referido plano - em 
nível do Ensino Médio. 

Específicos 

Desenvolver conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais, que possibilitem a utilização prática de 
recursos tecnológicos no ensino – incluindo calculadoras, computadores e internet – simulações 
físicas – explicitando o seu alcance e as suas limitações; 

Desenvolver conhecimentos teóricos e instrumentais sobre o uso de modelagem–explicitando seu 
alcance e limitações; 

Desenvolver o domínio de conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais, que possibilitem ao 
aluno analisar livro textos – trabalhando textos do PNLD empregados para a escolha dos livros 
didáticos distribuídos pelo referido plano; 

Propiciar a execução prática de materiais pedagógicos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

O Ensino de Física no Ensino Médio;  

O Ensino de Física na Educação de Jovens e Adultos; 

Planos de ensino: elaboração, implementação simulada e avaliação de planos de aula; 

Metodologia do ensino de Física em educação especial. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 
computador). 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pincel, Projetor Multimídia. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações ocorrerão a partir da aplicação de trabalhos individuais, apresentação de seminários 
com periodicidade a ser definida pelo professor. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, A.; VILELA, M. C. Didáctica das Ciências. Portugal. Edições Asa. 1996. 

SILVA, A. A. Didáctica da Física. Portugal. Edições Asa. 1996. 

COLL, C. (org). Psicologia da Aprendizagem no Ensino Médio. Porto Alegre. Artmed.2003. 

HEWITT, P. Física Conceitual. Porto Alegre. Artmed. 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5 ed. Rio de janeiro: 
WVA, 2003. 

SOLOMON, J. Teaching Children in the Laboratory. London. Croom Helm Ltd. 1980. 

ANDERSON, O. R. The experience of science: a new perspective for laboratory teaching. USA. 

YUS, R. Temas Transversais: em busca de uma nova escola. Porto Alegre. Artmed. 1998. 

SALVADOR, C. C. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento. Porto Alegre. Artmed. 
1994. 

 

OBSERVAÇÕES 
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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA BÁSICA I; DIDÁTICA GERAL 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 5° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA:  PRÁTICA: 100h/a EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6 CARGA HORÁRIA TOTAL: 100h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Planejamento, avaliação e Reflexão sobre a prática pedagógica relacionada a conteúdos do ensino 
médio. Participação na realidade escolar. Regência em sala de aula 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Capacitar o licenciando  como profissional  do magistério a partir do desenvolvimento de práticas 
pedagógicas fundamentadas. 

Específicos 

Saber lidar com as dificuldades práticas da profissão e buscar meios de superá-las. 

Superá-las Desenvolver habilidades na transmissão dos conteúdos de Física, relacionando os 
mesmos com o cotidiano dos alunos.  

Participar da formação e construção do pensamento crítico do aluno 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

O Ensino de Física e a escola atual;  

Análise das atividades que compõem o Ensino de Física na escola atual; 

Recursos Didáticos para o Ensino de Física;  

Estratégias e Técnicas para o Ensino de Física;  

Abordagem teórica sobre o estágio supervisionado -orientações e instrumentalização; 

Elaboração do planejamento de curso a ser desenvolvido no estágio supervisionado; 

Execução Supervisionada do Planejamento de Curso -  Exercício efetivo da docência em disciplina de 
física, preferencialmente do primeiro ano do Ensino Médio;  

Portfólio do Estágio Supervisionado: Formação, Experiências e Perspectivas. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas preferencialmente nas turmas dos cursos integrados do IFPB – Campus de Campina 
Grande, e em escolas públicas e privadas devidamente conveniadas com o IFPB – Campus 
Campina Grande. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Escola disponível para receber o aluno estagiário; professor orientador. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os alunos serão acompanhados em suas atividades por um professor orientador, o qual avaliará, de 
forma contínua, o desempenho do aluno em sua prática de docência. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

 BRASIL. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS. Brasília: MEC/SEF. 1998 

 Livros didáticos de Física do Ensino Fundamental e Médio . 

 

Bibliografia Complementar: 

REVISTA NOVA ESCOLA. São Paulo: Editora Abril. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: DIDÁTICA APLICADA AO ENSINO DE FÍSICA CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: DIDÁTICA GERAL 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 5° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 33h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 
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Representação e saberes em Física; Transposição didática de conceitos em Física; Planejamento de 
intervenções didáticas; Modelização; avaliação das aprendizagens. Uso de softwares educativos 
para o Ensino de Física; recursos midiáticos; experimentos; estudo de publicações oficiais sobre 
o ensino de Física no Brasil (PCN e DCN); Periódicos que tratam do Ensino de Física (Caderno 
Brasileiro de Ensino de Física, Investigação em Ensino de Ciências, Revista Brasileira de Ensino 
de Física, etc); Sequências de Ensino; Planejamento, aplicação e análise de resultados de 
pesquisas em ensino de Física. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

 

Proporcionar elementos metodológicos para a elaboração de trabalhos científicos. Aplicar métodos e 
técnicas de trabalho. Identificar a especificidade de conhecimento científico e retém como 
fundamental a relação e articulação entre teoria e método. Introduzir o uso adequado de 
vocábulos. 

 

Específicos 

 

Conhecer softwares educativos, recurso midiáticos experimetnos para o ensino de Física; 

Estudar as publicações que tratem do ensino de Física no Brasil (PCN e DCN); 

Conhecer periódicos como o Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Investigação em Ensino de 
Ciências, Revista Brasileira de Ensino de Física; 

Aplicar os conhecimentos adquiridos. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Representação e saberes em Física; 

Transposição didática de conceitos em Física  

Planejamento de intervenções didáticas;  

Modelização;  

Avaliação das aprendizagens.  

Uso de softwares educativos para o Ensino de Física;  

Recursos midiáticos;  

Experimentos;  

Estudo de publicações oficiais sobre o ensino de Física no Brasil (PCN e DCN);  

Periódicos que tratam do Ensino de Física Sequências de Ensino;  

Planejamento, aplicação e análise de resultados de pesquisas em ensino de Física. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 
computador). Aplicação de trabalhos individuais, apresentação de seminários. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia, Experimentos de Eletricidade e Magnetismo. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações escritas; 

Relatórios de algumas atividades práticas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final; 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

ASTOLFI, J.P. e DEVELAY, M. A Didática das Ciências. Campinas: Papirus. 2a Ed. 1991. 

GARCIA, R. O Conhecimento em Construção. Porto Alegre: Artmed. 2002. 

MORTIMER, E. F. Linguagem e Formação de Conceitos no Ensino de Ciências. Belo Horizonte: 
UFMG , 2000 

 

Bibliografia Complementar: 

SILVA, M. A sala de aula interativa. Rio de Janeiro: Quartet. 2001. 

OLIVEIRA, M. A. M. e COSTA, J. W. Novas Linguagens e Novas Tecnologias. Petrópolis: Vozes. 
2004. 

BEN DOV, Y. Convite à Física. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 1996. 

KRASILCHIK, M. Caminhos do ensino de ciências no Brasil. Em Alberto Brasília, v. 11, n. 55, p 3–8, 
jul/set. 1992. 

DELIZOICOV, D., ANGOTTI, J. A., Metodologia de ensino de ciências. Cortez, S. Paulo, 1992.  

 

OBSERVAÇÕE 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 
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CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: TERMODINÂMICA CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA BÁSICA II 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 5° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Trabalho, calor e primeira lei. Temperatura, entropia e processos cíclicos. lei dos gases ideais. 
Coeficientes termodinâmicos, calor específico. Segunda lei, estabilidade termodinâmica. Relação 
fundamental e equações de estado. Potenciais termodinâmicos, energia livre de Helmholtz, 
entalpia e energia livre de Gibbs. Transformações de Legendre e convexidade. Identidades 
termodinâmicas e relações de Maxwell. Terceira lei e suas consequências fundamentais. 
Transição de fase, calor latente, equação de Clausius-Clapeyron. Equação de van der Waals e 
criticalidade. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Conhecer os aspectos teóricos da Termodinâmica clássica de equilíbrio com a finalidade de preparar 
o estudante para estudos mais avançados de Mecânica Estatística. 

 

Específicos 

Conhecer os princípios básicos da Termodinâmica de Joule, Carnot e Clausis-Gibbs; 

Trabalhar o conceito de potenciais termodinâmicos e transformações de Legendre; 

Conhecer as identidades termodinâmicas e aplica-las às propriedades dos gases; 

Entender o princípio de Nernst-Planck e utilizá-lo na determinação da capacidade térmica dos sólidos; 

Conhecer as transições de fases em substâncias puras; 

Entender o comportamento dos pontos críticos na teoria de van der Waals. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. PRINCÍPIO DE JOULE 

 1. Trabalho 

 2. Calor 

 3. Conservação da energia 

 

II. PRINCÍPIO DE CARNOT 



 

215 

 

 1. Temperatura 

 2. Entropia 

 3. Gás ideal 

 4. Processos cíclico 

 

III. PRINCÍPIO DE CLAUSIUS-GIBBS 

 1. Coeficientes termodnâmicos 

 2. Estabilidade termodinâmicas 

 3. Segunda lei da termodinâmica 

 

IV. POTENCIAIS TERMODINÂMICOS 

 1. Relação fundamental 

 2. Extensividade 

 3. Transformação de Legendre 

 4. Convexidade 

 

V. IDENTIDADES TERMODINÂMICAS 

 1. Consistência das equações de estado 

 2. Identidades 

 3. Aplicações 

 4. Propriedades dos gases 

 

VI. PRINCÍPIO DE NERNST-PLANCK 

 1. Postulado de Nernst 

 2. Capacidade térmica dos sólidos 

 3. Postulado de Planck 

VII. TRANSIÇÃO DE FASE EM SUBSTÂNCIAS PURAS 

 1. Substância pura 

 2. Transição de primeira ordem 

VIII. CRITICALIDADE 

 1. ponto crítico 

 2. Teoria de van der Waals 

 3. Comportamento crítico 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
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Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 
computador). Aplicação de trabalhos individuais, apresentação de seminários. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações escritas; 

Relatórios de algumas atividades práticas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final; 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

M. J. de Oliveira, Termodinâmica, Editora Livraria da Física, São Paulo, 2012, 2a edição. 

H. B. Callen, Thermodinamics and an Introduction to Thermostatistics, Wiley, New york, 1985, 2nd. 
edition - Parte I. 

M.W. Zemansky and R.H. Dittman, Heat and Thermodynamics, McGraw-Hill, New York, 1996, 7th 
edition. 

 

Bibliografia Complementar: 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Física. 5a ed. Vol.2. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2003 

TIPLER, P. Física para cientistas e engenheiros. 6ª Ed. Vol.1. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2009 . 

SEARS, FRANCIS / YOUNG, HUGH D./ FREEDMAN, ROGER A./ ZEMANSKY, MARK WALDO,  
FISICA 2 - TERMODINAMICA E ONDAS, 12ª EDIÇÃO, Pearson Education, 2008, ISBN 
9788588639331. 

RAYMOND A. SERWAY, JOHN W. JEWETT, JR. PRINCÍPIOS DE FÍSICA - VOLUME 2 - 
OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA, 5ª ED, CENGAGE, 

2014,  ISBN 9788522116379. 

ALONSO, M.; FINN, E. J. Física - Um curso universitário, vol.1 Pearson do Brasil, São Paulo, 1999. 

 

OBSERVAÇÕES 
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6º SEMESTRE 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: MECÂNICA ANALÍTICA CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA BÁSICA I; FÍSICA MATEMÁTICA I 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 6° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Movimento de uma partícula em uma dimensão; Oscilador Harmônico; Equações Diferenciais 
Lineares com Coeficientes Constantes; Movimento de uma partícula em duas ou três dimensões; 
Elementos de Análise Vetorial; Discussão do problema geral do movimento em duas e três 
dimensões; Projéteis; Movimento sob a ação de uma força central.   

 

OBJETIVOS 

Geral 

Estudar os princípios fundamentais da mecânica e suas aplicações aos problemas mais importantes 
de uma partícula como o oscilador harmônico e o movimento sob uma força central. Desenvolver 
a formulação matemática dos problemas ideais e reais da mecânica de uma partícula e o 
ferramental matemático e numérico necessário para abordar e analisar estes problemas em 
uma, duas e três dimensões. 

 

Específicos 

Estudar o Movimento Unidimensional de uma Partícula: Teorema do Momento e da Energia; 
Discussão do Problema Geral do Movimento Unidimensional; 

Estudar a Dinâmica de uma partícula em uma dimensão; 

Estudar O Movimento de uma Partícula em Duas ou Três Dimensões; 

Conhecer os Teoremas do Momento Linear e da Energia; Teorema do Momento Angular no Plano e 
no Espaço; 

Discutir o Problema Geral do Movimento em Duas e Três Dimensões; Oscilador Harmônico em Duas 
e Três Dimensões ; Projéteis ; Energia Potencial; 

Estudar os movimentos sob a ação de uma força central. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Movimento Unidimensional de uma Partícula  

Teorema do Momento e da Energia  

Discussão do Problema Geral do Movimento Unidimensional  

Força Dependente do Tempo  

Força de Amortecimento Dependente da Velocidade  

Força Dependente de Posição e Energia Potencial  

Corpos em Queda Livre  

Oscilador Harmônico Simples  

Equações Diferenciais Lineares com Coeficientes Constantes  

Oscilador Harmônico Amortecido  

Oscilador Harmônico Forçado  

Oscilador Harmônico com Força Externa Arbitrária.  

Movimento de uma Partícula em Duas ou Três Dimensões  

Álgebra Vetorial  

Diferenciação e Integração de Vetores  

Cinemática no Plano  

Cinemática em Três Dimensões  

Elementos de Análise Vetorial  

Teoremas do Momento Linear e da Energia  

Teorema do Momento Angular no Plano e no Espaço  

Discussão do Problema Geral do Movimento em Duas e Três Dimensões  

Oscilador Harmônico em Duas e Três Dimensões  

Projéteis  

Energia Potencial  

Movimento Sob a Ação de uma Força Central  

Força Central Inversamente Proporcional Quadrado da Distância  

Órbitas Elípticas e Leis de Kepler  

Órbitas Hiperbólicas e Espalhamento  

Movimento de uma Partícula em um Campo Eletromagnético  

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 
computador). Aplicação de trabalhos individuais, apresentação de seminários. 
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RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações escritas; 

Relatórios de algumas atividades práticas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final; 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

SYMON, K. R., Mecânica. Editora Campus Ltda.  

BARCELOS NETO, J. Mecânica Newtoniana, Lagrangiana & Hamiltoniana. SP: Livraria da Física, 
2001. 

GOLDSTEIN, H. Classical Mechanics. Reading. Editora Addison-Wesley, s/d. 

 

Bibliografia Complementar: 

ARFKEN, G. B.: WEBER, H. J. Física Matemática. Elsevier, Inc. ISBN 978-85-352-2050-6 

BUTKOV, E. Física Matemática. Rio de Janeiro: LTC Editora, s/d. 

SOKOLNIKOFF, I. S. Tensor Analysis, Theory and Applications to Geometry and Mechanics  

SIMMONS, G. F. Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 2. São Paulo: Ed. McGraw–Hill, s/d. 

SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com Geometria Analítica. Vol 2. São Paulo: McGraw-Hill, s/d 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: PRÁTICA DE ENSINO II CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: PRÁTICA DE ENSINO I 
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UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 6° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 34h/a PRÁTICA: 33h/a EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Serão estudadas, discutidas e colocadas em práticas alternativas metodológicas para o Ensino de 
Física no Ensino Médio (acadêmico e técnico-profissionalizante) e na Educação de Jovens e 
Adultos. Serão estudados e desenvolvidos planos de ensino: elaboração, implementação 
simulada e avaliação de planos de aula. Metodologia do ensino de Física em educação especial. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Levar o aluno a refletir sobre os processos de ensino e aprendizagem de Física e das diferentes 
utilizações dos materiais didáticos, tendo em conta os objetivos educacionais a serem atingidos. 
Promover um espaço para a discussão e o desenvolvimento de habilidades para o preparo de 
planos de unidade didática e de diferentes recursos didáticos adequados à aprendizagem dos 
conceitos, procedimentos e atitudes previamente definidos nos objetivos do referido plano - em 
nível do Ensino Médio. 

 

Específicos 

Desenvolver conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais, que possibilitem a utilização prática de 
recursos tecnológicos no ensino – incluindo calculadoras, computadores e internet – simulações 
físicas – explicitando o seu alcance e as suas limitações. 

Desenvolver conhecimentos teóricos e instrumentais sobre o uso de modelagem – explicitando seu 
alcance e limitações. 

Desenvolver o domínio de conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais, que possibilitem ao 
aluno analisar livro textos – trabalhando textos do PNLD empregados para a escolha dos livros 
didáticos distribuídos pelo referido plano. 

Propiciar a execução prática de materiais pedagógicos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Práticas alternativas metodológicas para o Ensino de Física no Ensino Médio e na Educação de 
Jovens e Adultos. 

Planos de ensino: elaboração, implementação simulada e avaliação de planos de aula. 

Metodologia do ensino de Física em educação especial.  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 
computador). Aplicação de trabalhos individuais, apresentação de seminários. 
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RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações escritas; 

Relatórios de algumas atividades práticas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final; 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, A. e VILELA, M. C. Didáctica das Ciências. Portugal. Edições Asa. 1996. 

SILVA, A. A. Didáctica da Física. Portugal. Edições Asa. 1996. 

COLL, C. (org). Psicologia da Aprendizagem no Ensino Médio. Porto Alegre. Artmed.2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de janeiro: WVA, 
2003. Rio de Janeiro. 5Ed. 

SOLOMON, J. Teaching Children in the Laboratory. London. Croom Helm Ltd. 1980. 

ANDERSON, O. R. The experience of science: a new perspective for laboratory teaching. USA. 

SALVADOR, C. C. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento. Porto Alegre. Artmed. 
1994. 

ZABALA, A. (org). Como trabalhar os conteúdos procedimentais em aula. Porto Alegre. Artmed. 1999. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO II CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA BÁSICA II; ESTÁGIO SUPERVISIONADO I; PRÁTICA DE ENSINO I 
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UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 6° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA:  PRÁTICA: 100h/a EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6 CARGA HORÁRIA TOTAL: 100h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Planejamento, avaliação e Reflexão sobre a prática pedagógica relacionada a conteúdos do 

ensino médio. Participação na realidade escolar. Regência em sala de aula. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Capacitar o licenciando como profissional do magistério a partir do desenvolvimento de práticas 
pedagógicas fundamentadas. 

Específicos 

Saber lidar com as dificuldades práticas da profissão e buscar meios de superá-las. 

Superá-las Desenvolver habilidades na transmissão dos conteúdos de Física, relacionando os 
mesmos com o cotidiano dos alunos.  

Participar da formação e construção do pensamento crítico do aluno 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

O Ensino de Física e a escola atual;  

Análise das atividades que compõem o Ensino de Física na escola atual; 

Recursos Didáticos para o Ensino de Física;  

Estratégias e Técnicas para o Ensino de Física;  

Abordagem teórica sobre o estágio supervisionado-orientações e instrumentalização; 

Elaboração do planejamento de curso a ser desenvolvido no estágio supervisionado; 

Execução Supervisionada do Planejamento de Curso -  Exercício efetivo da docência em disciplina de 
física, preferencialmente do primeiro ano do Ensino Médio;  

Portfólio do Estágio Supervisionado: Formação, Experiências e Perspectivas. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas preferencialmente nas turmas dos cursos integrados do IFPB – Campus de Campina 
Grande, e em escolas públicas e privadas devidamente conveniadas com o IFPB – Campus 
Campina Grande. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Escola disponível para receber o aluno estagiário; professor orientador. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os alunos serão acompanhados em suas atividades por um professor orientador, o qual avaliará, de 
forma contínua, o desempenho do aluno em sua prática de docência. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

BRASIL. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS. Brasília: MEC/SEF. 1998 

Livros didáticos de Física do Ensino Fundamental e Médio. 

 

Bibliografia Complementar: 

REVISTA NOVA ESCOLA. São Paulo: Editora Abril 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: FÍSICA MODERNA CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA BÁSICA IV 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 6° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Teoria da Relatividade Restrita; A desconstrução do átomo: Algumas evidências do século XIX; Os 
raios catódicos; A radioatividade; A radiação de corpo negro; Os modelos atômicos clássicos; Os 
modelos quânticos do Átomo; A Mecânica Quântica matricial; Mecânica Quântica Ondulatória; 
Aplicações da equação de Schrödinger; Os indivisíveis de hoje. 

 

OBJETIVOS 

Geral 
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Estudar a estrutura da matéria com ênfase nos átomos, moléculas e núcleos. Compreender a física 
microscópica e da matéria através de estudo da Teoria Quântica. 

 

Específicos 

Estudar a Teoria da Relatividade Restrita: O experimento de Michelson e Morley; os postulados da 
relatividade restrita, o espaço de Minkowski; a Eletrodinâmica Relativística de Einstein; A 
conservação de energia e de momentum de sistemas de partículas; O impacto da relatividade. 

 

Estudar a Mecânica Quântica: A radiação de corpo negro; Os modelos atômicos clássicos; Os 
modelos quânticos do Átomo; A Mecânica Quântica matricial; Mecânica Quântica Ondulatória; A 
equação de Schrödinger e aplicações. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I.  A Eletrodinâmica e a Teoria da Relatividade Restrita de Einstein; 

1. O movimento e o espaço 

2. As duas nuvens de Lord Kelvin 

3. Os experimentos de Michelson e Morley 

4. A covariância das leis da física 

5. A Relatividade Restrita 

6. A Eletrodinâmica relativística de Eisntein 

7. A conservação de energia e de momento de sistemas de partículas 

8. O impacto da relatividade 

 

II. A desconstrução do átomo: Algumas evidências do século XIX 

1. O átomo de eletricidade: Faraday e a eletrólise 

2. A espectroscopia dos elementos químicos 

 

III. Os raios catódicos: a descoberta do elétron e dos raios X 

1. A descoberta do elétron 

2. A descoberta dos raios X 

 

IV. A radioatividade 

1. As primeiras descobertas 

2. Os raios α,β e γ 

3. A teoria da transmutação 

4. O número de Avogadro 

 

V. A radiação de corpo negro e o retorno à concepção corpuscular da luz 
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1. A mecânica estatística 

2. A radiação de corpo negro 

3. Einstein e a quantização da luz 

 

VI. Os modelos atômicos clássicos 

1. O átomo de Thompson 

2. O átomo de Nagaoka 

3. Um exemplo do método da observação indireta 

4. O átomo de Rutherford 

5. O espalhamento de partículas α pelos núcleos Atômicos 

 

VII. Os modelos quânticos do Átomo 

1. O átomo de Bohr 

2. A origem da quantização do momento angular 

3. Os níveis de energia de átomos como consequência da quantização do momento angular 

4. A velha Mecânica Quântica 

 

VIII. A Mecânica Quântica matricial 

1. Os novos argumentos probabilísticos de Einstein 

2. A Mecânica Matricial de Heisenberg, Born e Jordan 

 

IX. Mecânica Quântica Ondulatória; 

1. A hipótese de Louis de Broglie 

2. A difração de elétrons 

3. A equação de Schrödinger 

4. A interpretação probabilística de Born 

5. O movimento de partículas em campos conservativos 

6. As relações de incerteza de Heisenberg 

7. As equações de Ehrenfest 

8. Generalizações e sistemas de partículas 

 

X. Aplicações da equação de Schrödinger 

 

XI. Os indivisíveis de hoje 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
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Procedimentos Didáticos, as formas como serão trabalhado os conteúdos, visando ao alcance dos 
objetivos. São os meios utilizados em sala de aula para facilitar a aprendizagem dos estudantes, 
ou seja, para conduzi-los em direção aos objetivos da aula ou do conjunto de aulas da disciplina; 

Indicam-se os tipos de aulas (expositivas, dialogadas, ilustradas com recursos audiovisuais), as 
atividades (leituras e discussões de textos, pesquisas e trabalhos individuais e grupais, 
seminários, laboratórios de vivências, problematizações, dinâmicas de grupos, dentre outras), os 
locais das atividades e os recursos didáticos (meios ou materiais de ensino, meios áudios-
visuais). 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Avaliações escritas; 

Relatórios de algumas atividades práticas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final; 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

EISBERG, R.; RESNICK, R. Física Quântica. 9ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1994.  

TIPLER, P.; LLEWELLYN, R. A. Física Moderna. 5ª ed. LTC Editora, 2010. 

CARUSO, F.; OGURI, V. Física Moderna: Fundamentos Clássicos e Fundamentos Quânticos. 
Elsevier Editora, s/d. 

 

Bibliografia Complementar: 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica, vols. 2, 3, 4. Editora Edgard Blucher, São Paulo, s/d. 

RAYMOND A. SERWAY E JOHN W. JEWETT, JR., PRINCÍPIOS DE FÍSICA - VOLUME 4 - ÓPTICA 
E FÍSICA MODERNA - TRADUÇÃO DA 5ª EDIÇÃO NORTE-AMERICANA, CENGAGE, 2014, 
ISBN 9788522116393, R$ 85,41. 

RICHARD P. FEYNMAN, ROBERT B. LEIGHTON E MATTHEW SANDS , LIÇÕES DE FÍSICA DE 
FEYNMAN  EDIÇÃO DEFINITIVA, Bookman,  2008  

FRANCISCO CARUSO E VITOR OGURI, FÍSICA MODERNA: EXERCÍCIOS RESOLVIDOS, 1A. ED., 
Elsevier, 2009 ISBN 9788535236453, R$ 66,41. 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Física, 4a ed. Vols. 2, 3, 4. Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 
1996. 
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OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: FÍSICA MODERNA EXPERIMENTAL CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA BÁSICA IV; FÍSICA EXPERIMENTAL IV 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 6° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA:  PRÁTICA: 33h/a EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Realização de experimentos de Física Moderna em congruência com a disciplina de Física Moderna.  

 

OBJETIVOS 

Geral 

Aprender técnicas experimentais básicas para os estudos dos fenômenos físicos.  

 

Específicos 

Conhecer como são feitas as medidas em laboratório. 

Aprender técnicas experimentais básicas e análise de dados. 

Aprender a fazer relatórios técnico-científicos. 

Aprender a usar instrumentos de medição como  paquímentros, micrômetros, balanças, cronômetros, 
etc. 

Verificar experimentalmente os conceitos de Física Moderna, comprovando suas previsões. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Experimento sobre Radiação de Corpo Negro  

Experiência de Millikan  

Experimento sobre o Efeito Fotoelétrico  

Experimento para a determinação da Constante de Planck a partir do  

Espectro de emissão/absorção de um LED  
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Experimento sobre Medida da Velocidade da Luz  

Experimentos diversos sobre Física Moderna usando Simulação Computacional  

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Apresentação dos experimentos a serem trabalhados, utilizando,além dos equipamentos 
relacionados aos experimentos, os recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis 
Coloridos, Projetor multimídia, computador). 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia e materiais e equipamentos do Laboratório de 
Física Moderna. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Aplicação de trabalhos individuais na forma de relatórios dos experimentos feitos em laboratório. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

ROTEIROS EXPERIMENTAIS 

OTAVIANO A. M. HELENE E VITO R. VANIN, Tratamento Estatístico de Dados Em Física 
Experimental, 2ª Ed.  Edgard Blücher, 1981 

CAMPOS,A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI,N. L. Física experimental básica na Universidade. Editora 
UFMG, 2007. 

TIPLER, P.; LLEWELLYN, R. A. Física Moderna. 5ª ed. LTC Editora, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

EISBERG, R.; RESNICK, R. Física Quântica. 9ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1994.  

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica, vols. 2, 3, 4. Editora Edgard Blucher, São Paulo, s/d. 

RAYMOND A. SERWAY E JOHN W. JEWETT, JR., PRINCÍPIOS DE FÍSICA - VOLUME 4 - ÓPTICA 
E FÍSICA MODERNA - TRADUÇÃO DA 5ª EDIÇÃO NORTE-AMERICANA, CENGAGE, 2014, 
ISBN 9788522116393, R$ 85,41. 

RICHARD P. FEYNMAN, ROBERT B. LEIGHTON E MATTHEW SANDS , LIÇÕES DE FÍSICA DE 

FEYNMAN  EDIÇÃO DEFINITIVA, Bookman,  2008  

FRANCISCO CARUSO E VITOR OGURI, FÍSICA MODERNA: EXERCÍCIOS RESOLVIDOS, 1A. ED., 

Elsevier, 2009 ISBN 9788535236453. 

OBSERVAÇÕES 
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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO CIENTÍFICO CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA BÁSICA IV 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 6° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

História e evolução das ideias da Física: cosmologia antiga; a Física de Aristóteles; a Física medieval; 
o geocentrismo e o heliocentrismo; as origens da mecânica e o mecanicismo; evolução do 
conceito de calor e da termodinâmica no período pré - Industrial; a teoria eletromagnética de 
Maxwell e o conceito de campo; os impasses da Física clássica no início do século XX; a 
radioatividade e as origens da Física contemporânea; o surgimento da teoria da relatividade e da 
teoria quântica e suas implicações na Física da matéria condensada, na Física atômica, na 
Física nuclear e na Tecnologia. Filosofia e sociologia da Física: epistemologia da Física; 
impactos do método científico na sociedade moderna; ciência, seus valores e sua compreensão 
humanística; implicações sociais, econômicas e tecnológicas da Física e de seu 
desenvolvimento. Usos da História da Física no Ensino de Física. Papel dos espaços e dos 
veículos de informação e comunicação na divulgação científica. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Conhecer os elementos que caracterizam o processo de formação do conhecimento científico em 
geral e dos particulares conceitos da Física, estudando e discutindo questões históricas, 
filosóficas e sociológicas, além daquelas ligadas à cultura, à cidadania, à linguagem e à 
tecnologia. 

 

Específicos 

Conhecer a cosmologia antiga; a Física de Aristóteles; a Física medieval; o geocentrismo e o 
heliocentrismo e as origens da mecânica e o mecanicismo; 

Estudar a evolução do conceito de calor e da termodinâmica no período pré- Industrial; 

Estudar a teoria eletromagnética de Maxwell e o conceito de campo. 

Conhecer e discutir os impasses da Física clássica no início do século XX; a radioatividade e as 
origens da Física contemporânea; o surgimento da teoria da relatividade e da teoria quântica e 
suas implicações. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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I. História e evolução das idéias da Física: Cosmologia Antiga  

1. A ciência como cosmologia filosófica.  

2. O atomismo e o conceito de um mecanismo subjacente.  

3. A orientação pitagórico-platônica.  

4. Filosofia da Ciência de Aristóteles.  

5. O ideal da sistematização dedutiva de Eudóxio a Euclides.  

 

II. A Física de Aristóteles  

1. Aristóteles e a física do senso comum; o movimento natural dos corpos.  

2. Os céus incorruptíveis.  

3. Os fatores do movimento: força, resistência, velocidade, distância e tempo.  

4. Movimento de queda dos graves através do ar; a impossibilidade de movimento da Terra. 

  

III. A Terra e o Universo  

1. Eudóxio e o sistema das esferas homocêntricas.  

2. Aristarco e o heliocentrismo grego.  

3. Apolônio, Hiparco e Ptolomeu: epiciclos, deferentes, equantes.  

4. Os árabes, os franciscanos de Oxford e a Escola Nominalista de Paris.  

5. Copérnico e o nascimento de uma nova Astronomia e a Revolução Copernicana.  

 

IV. Explorando as profundezas do Universo  

1. Galileo Galilei e a evolução da nova física. O telescópio: um passo gigantesco.  

2. Tycho Brahe e Johann Kepler: a observação sistemática do Universo, a elipse e o universo 
kepleriano com suas três leis.  

3. Movimento retilíneo e uniforme – uma chaminé de locomotiva e um barco em movimento. Galileu e 
a ciência do movimento: a lei da inércia circular.  

4. Kepler e Descartes e a lei de inércia. 

 

V. O Grande Projeto – uma nova física  

1. Os precursores de Newton.  

2. Os “Principia” – Formulação definitiva da lei de inércia e os outros dois princípios da mecânica. “O 
Sistema do Mundo”. O golpe de mestre: a gravitação universal.  

3. As dimensões do êxito da Mecânica clássica.  

 

VI. Análises das Implicações da Nova Ciência para uma Teoria do Método Científico  

1. O Estado Cognitivo das Leis Científicas.  

2. Teorias do Procedimento Científico.  

3. A Estrutura das Leis Científicas.  
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4. Indutivismo versus a Visão Hipotético-Dedutiva da Ciência.  

 

VII. Origens da Termodinâmica.  

1. As teorias do Flogisto e do Calórico.  

2. Fourier: calor como movimento.  

3. Carnot: da Máquina a vapor à teoria das Transformações de Calor em movimento mecânico.  

4. Joule, Clausius e Kelvin: Primeira e Segunda Leis da Termodinâmica.  

5. Boltzmann e a definição estatística do aumento de Entropia.  

 

VIII. Campos: o Espaço não está Vazio.  

1. Os conceitos de Campos e Linhas de Força.  

2. O núcleo da Teoria de Maxwell incluindo a lei de Ampère como um caso especial.  

3. Os campos vetoriais.  

4. A luz como uma onda eletromagnética.  

 

IX. Magia e Mistérios Quânticos  

1. Os filósofos precisam da teoria quântica?  

2. O indeterminismo quântico e a complementaridade quântica.  

3. O experimento “EPR” e suas consequências físicas e filosóficas.  

4. Em busca da “gravidade quântica”.  

 

X. A Cosmologia e a seta do Tempo  

1. O fluxo do tempo e o aumento inexorável da entropia.  

2. A cosmologia e o big bang. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos 
audiovisuais e computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. 
Aplicação de trabalhos individuais, apresentações de seminários e lista de exercícios. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações escritas; 

Relatórios de algumas atividades práticas; 



 

232 

 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

LOSEE, John. Introdução histórica à filosofia da ciência. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: 
EDUSP, 1979. 

KUHN, T. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo. Perspectiva. 1982. 

COHEN, I. Bernard. O nascimento da nova física. Lisboa: Gradiva, '88 

 

Bibliografia Complementar: 

MARTINS, Roberto de A. O universo: teorias sobre a sua origem e evolução. São Paulo: Moderna, 
1997. 

OSTERMANN, F. A epistemologia de Kuhn. Florianópolis - SC. Editora da UFSC. Caderno 
Catarinense de Ensino de Física. Vol. 13 No. 03. Dez/96. 

SPEYER, Edward. Seis caminhos a parir de Newton: as grandes descobertas na física. Rio de 
Janeiro: Campus, 1995. 

HEMPEL: Filosofia da ciência natural. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 

GAMOW, George. Biografia da física. Rio de Janeiro: Zahar, 1963. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO EM DIVERSIDADE CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO:  

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 6° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 33h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
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EMENTA 

Diversidades.  O conceito  de  Identidade.  A concepção  de Igualdade e  Diferença. Gênero,  

violência e poder. Sexualidade e Orientação sexual. Relações Étnico-raciais. Políticas  

afirmativas em Educação. Pessoas com Deficiência. Implicações ao contexto educativo. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

 

Problematizar  diálogos  a respeito das  diversidades e  sua relação com a educação,  de forma a 

contribuir com  uma formação crítica, humana, teórica e cidadã  pautada na equidade,  no  

enfrentamento das dicotomias entre os gêneros  e na garantia dos direitos da pessoa com  

deficiência. 

 

Específicos 

 

Discorrer sobre os conceitos de identidade, igualdade e diferença; 

Analisar a concepção de diversidade; 

Realizar diálogos e fóruns de discussões  sobre  relações étnico-raciais,  identidade  de gênero,  

Sexualidade e orientação sexual; 

Analisar a relação entre gênero, violência e poder; 

Discutir à luz das políticas educacionais as implicações para a escola tendo em vista o respeito aos 
direitos da pessoa com deficiência. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I.  O conceito de diversidade e a diversidade no âmbito educacional 

II.  A concepção de identidade 

III. Diferença e Igualdade 

IV . Sexualidade e Orientação Sexual 

V . Gênero e violência de gênero na escola: homofobia, lesbofobia e transfobia 

VI. Relações Étnicos-Raciais: Políticas afirmativas e implicações educacionais 

VII. Pessoa com Deficiência: ser diferente, mas não desigual! 

 1.  Marcos legais, políticos e pedagógicos 

 2.  Implicações ao contexto educativo. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 



 

234 

 

Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 
computador). Aplicação de trabalhos individuais, apresentação de seminários. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Projetor multimídia, notebook, internet, câmera fotográfica, quadro branco, material para produção de 
materiais visuais entre outros. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Debates, participação às aulas e discussões; 

Participação em seminários e realização de fórum de discussão; 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

COVOLAN, Nadia Terezinha; OLIVEIRA, Daniel Canavese de. (orgs.) Educação &  

diversidade: a questão de gênero e suas múltipla s expressões. Rio de Janeiro: Editora  

Autografia, 2015. 

GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA: FORMAÇÃO DE PROFESSORAS/ES EM 

GÊNERO, ORIENTAÇÃO SEXUAL E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS. Livro de conteúdo. Rio  

de Janeiro: CEPESC;  Brasília: SPM, 2009. 

SILVA, Tomaz Tadeu da. (org.); HALL, Stuart; WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença:  

a perspectiva dos estudos culturais. 9. ed. Petropólis, RJ: Vozes, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

CUNHA, M. I. Sala de aula: espaço de inovações e formação docente. In: Enricone D, Grillo M.  

(Org.) Educação Superior: vivências e visão de futuro. Porto Alegre: Edipucrs, 2005. 

DESLANDES, Keila; LOURENÇO, Erika. (orgs.) “Por uma cultura dos direitos humanos na  

escola: Princípios meios e fins”. Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP , 2012. 

MOURA, Glória. O Direito à Diferença. In: MUNANGA, Kabengele. Superando o racismo na  

escola. SECAD/MEC, Brasília, 2005, p.69-82. 

SIERRA, Jamil Cabral; SIGNORELLI, Marcos Claudio (orgs.). Diversidade e educação: 

intersecções entre corpo, gênero e sexualidade, raça e etnia. Matinhos: UFPR Litoral, 2014. 

SCOTT , Parry; LEWIS, Liana; QUADROS, Marion Teodósio de.  Gênero, Diversidade e 

Desigualdades na Educação: Interpretações e reflexões para formação docente.  
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Pernambuco: Universidade Federal do Pernambuco- Editora Universitária UFPE, 2009. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

7º SEMESTRE 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: PRÁTICA DE ENSINO III CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: PRÁTICA DE ENSINO II 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 7° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA:  PRÁTICA: 67h/a EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Serão estudadas, discutidas e colocadas em práticas alternativas metodológicas para o Ensino de 
Física no Ensino Médio (acadêmico e técnico-profissionalizante) e na Educação de Jovens e 
Adultos. Serão estudados e desenvolvidos planos de ensino: elaboração, implementação 
simulada e avaliação de planos de aula. Metodologia do ensino de Física em educação especial.  

 

OBJETIVOS 

Geral 

Levar o aluno a refletir sobre os processos de ensino e aprendizagem de Física e das diferentes 
utilizações dos materiais didáticos, tendo em conta os objetivos educacionais a serem atingidos. 
Promover um espaço para a discussão e o desenvolvimento de habilidades para o preparo de 
planos de unidade didática e de diferentes recursos didáticos adequados à aprendizagem dos 
conceitos, procedimentos e atitudes previamente definidos nos objetivos do referido plano - em 
nível do Ensino Médio. 

 

Específicos 

Desenvolver conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais, que possibilitem a utilização prática de 
recursos tecnológicos no ensino–incluindo calculadoras, computadores e internet–simulações 
físicas–explicitando o seu alcance e as suas limitações. 

Desenvolver conhecimentos teóricos e instrumentais sobre o uso de modelagem–explicitando seu 
alcance e limitações. 
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Desenvolver o domínio de conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais, que possibilitem ao 
aluno analisar livro textos–trabalhando textos do PNLD empregados para a escolha dos livros 
didáticos distribuídos pelo referido plano. 

Propiciar a execução prática de materiais pedagógicos. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Práticas alternativas metodológicas para o Ensino de Física no Ensino Médio e na Educação de 
Jovens e Adultos. 

 Planos de ensino: elaboração, implementação simulada e avaliação de planos de aula. 

 Metodologia do ensino de Física em educação especial.  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos 
audiovisuais e computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. 
Aplicação de trabalhos individuais, apresentações de seminários e lista de exercícios. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Debates, participação às aulas e discussões; 

Participação em seminários e realização de fórum de discussão; 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, A. e VILELA, M. C. Didáctica das Ciências. Portugal. Edições Asa. 1996. 

SILVA, A. A. Didáctica da Física. Portugal. Edições Asa. 1996. 

COLL, C. (org). Psicologia da Aprendizagem no Ensino Médio. Porto Alegre. Artmed.2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de janeiro: WVA, 
2003. Rio de Janeiro. 5Ed. 

SOLOMON, J. Teaching Children in the Laboratory. London. Croom Helm Ltd. 1980. 
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ANDERSON, O. R. The experience of science: a new perspective for laboratory teaching. USA. 

HEWITT, P. Física Conceitual. Porto Alegre. Artmed. 2002. 

DOLZ, J.; OLLANGNIER, E. (Org). O enigma da competência em educação. Porto Alegre. Artmed. 
2004. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO III CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA BÁSICA III; ESTÁGIO SUPERVISIONADO II; PRÁTICA DE ENSINO II 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 7° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA:  PRÁTICA: 100h/a EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6 CARGA HORÁRIA TOTAL: 100h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Planejamento, avaliação e Reflexão sobre a prática pedagógica relacionada a conteúdos do ensino 
médio. Participação na realidade escolar. Regência em sala de aula 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Capacitar o licenciando como profissional do magistério a partir do desenvolvimento de práticas 
pedagógicas fundamentadas. 

Específicos 

Saber lidar com as dificuldades práticas da profissão e buscar meios de superá-las. 

Superá-las Desenvolver habilidades na transmissão dos conteúdos de Física, relacionando os 
mesmos com o cotidiano dos alunos.  

Participar da formação e construção do pensamento crítico do aluno. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O Ensino de Física e a escola atual;  

Análise das atividades que compõem o Ensino de Física na escola atual; 
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Recursos Didáticos para o Ensino de Física;  

Estratégias e Técnicas para o Ensino de Física;  

Abordagem teórica sobre o estágio supervisionado-orientações e instrumentalização; 

Elaboração do planejamento de curso a ser desenvolvido no estágio supervisionado; 

Execução Supervisionada do Planejamento de Curso -  Exercício efetivo da docência em disciplina de 
física, preferencialmente do primeiro ano do Ensino Médio;  

Portfólio do Estágio Supervisionado: Formação, Experiências e Perspectivas. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas preferencialmente nas turmas dos cursos integrados do IFPB – Campus de Campina 
Grande, e em escolas públicas e privadas devidamente conveniadas com o IFPB – Campus 
Campina Grande. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Escola disponível para receber o aluno estagiário; professor orientador. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os alunos serão acompanhados em suas atividades por um professor orientador, o qual avaliará, de 
forma contínua, o desempenho do aluno em sua prática de docência. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

BRASIL. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS. Brasília: MEC/SEF. 1998 

Livros didáticos de Física do Ensino Fundamental e Médio. 

 

Bibliografia Complementar: 

REVISTA NOVA ESCOLA. São Paulo: Editora Abril. 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: MECÂNICA QUÂNTICA CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA MODERNA 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 7° 
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CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Equação de Schrödinger, funções de onda e Princípio de Incerteza; Potenciais unidimensionais e 
Oscilador Harmônico; Formalismo da Mecânica Quântica; Potenciais em três dimensões, átomo 
de Hidrogênio, momento angular orbital e de spin. Partículas Idênticas. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Estudar a Equação de Schrödinger, funções de onda e Princípio de Incerteza; Potenciais 
unidimensionais e Oscilador Harmônico; Formalismo da Mecânica Quântica; Potenciais em três 
dimensões, átomo de Hidrogênio, momento angular orbital e de spin. Partículas Idênticas. 

 

Específicos 

Estudar a função de onda de uma partícula como solução da Equação de Schrödinger, sua 
interpretação estatística e o Princípio de Incerteza de Heisenberg. 

Resolver problemas de potenciais unidimensionais independentes do tempo destacando o Oscilador 
Harmônico. 

Estudar os Postulados da Mecânica Quântica e suas consequências numa descrição formal de 
álgebra linear. 

Resolver problemas em três dimensões de um elétron confinado em potenciais radiais destacando o 
átomo de Hidrogênio, descrevendo o momento angular orbital e de spin do elétron. 

Desenvolver as soluções quânticas para um sistema de duas ou mais partículas idênticas 
independentes e soluções aproximadas para átomos e elétrons de condução em sólidos. 

Desenvolver a Estatística Quântica de um sistema de partículas idênticas. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. A função de onda  

1. A equação de Schrödinger  

2. A interpretação estatística  

3. Probabilidade  

4. Normalização  

5. Momento  

6. O princípio da incerteza  

 

II. A equação de Schrödinger independente do tempo  
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1. Estados estacionários  

2. O poço potencial infinito  

3. O oscilador Harmônico  

4. A partícula livre  

5. O potencial função delta  

6. O poço potencial finito  

7. A matriz de espalhamento  

 

III. Formalismo  

1. Álgebra linear  

2. Espaço de funções  

3. A interpretação estatística generalizada  

4. O princípio da incerteza  

 

IV. Mecânica Quântica em três dimensões  

1. Equação de Schrodinger em coordenadas esféricas  

2. O átomo de hidrogênio  

3. Momento angular  

4. Spin  

 

V. Partículas idênticas  

1. Sistema de duas partículas  

2. Atomos  

3. Sólidos  

4. Mecânica Estatística Quântica 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 
computador). Aplicação de listas de exercícios, trabalhos individuais, apresentação de 
seminários. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Avaliações escritas; 
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Relatórios de algumas atividades práticas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

GRIFFITHS D.J. Introduction to Quantum Mechanics. EUA. Editora Prentice Hall, Inc., 1995 

COHEN-TANNOUDJI, C., DIU, BELALÖE, F. Quantum Mechanics. New York. Wiley. 

GREINER, W. Quantum Mechanics: An Introduction. Editora Springer. 

 

Bibliografia Complementar: 

LANDAU, L. D. e LIFSHITZ, E. M. Quantum Mechanics: non-relativistic Theory. Great Britain. 
Pergamon. 

EISBERG, R.; RESNICK, R. Física Quântica. 9ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1994.  

TIPLER, P.; LLEWELLYN, R. A. Física Moderna. 5ª ed. LTC Editora, 2010. 

CARUSO, F.; OGURI, V. Física Moderna: Fundamentos Clássicos e Fundamentos Quânticos. 
Elsevier Editora, s/d. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica, vols. 2, 3, 4. Editora Edgard Blucher, São Paulo, s/d. 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: ELETROMAGNETISMO CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA BÁSICA III; CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 7° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 
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EMENTA 

Análise Vetorial, Eletrostática, Soluções da Equação de Laplace, Campo Elétrico em Meios Materiais, 
Magnetostática, Campo Magnético em Meios Materiais, Equações de Maxwell. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Estudar as Equações de Maxwell completas nas formas integral e diferencial e aplicá-las aos 
problemas de eletrostática e eletrodinâmica no regime estacionário. Estudar causa e efeito da 
Polarização de materiais dielétricos e da Magnetização de materiais magnéticos, lineares e não-
lineares. Desenvolver as expressões dos Campos Elétrico e Magnético e respectivos Potenciais 
em contribuições de Multipolos. 

 

Específicos 

Rever elementos de análise vetorial; 

Abordar problemas de eletrostática: campo elétrico para distribuições discretas e contínuas de carga. 

Conhecer técnicas especiais de solução de problemas eletrostáticos:; 

Estudar o Campo Elétrico em Meios Materiais; 

Estudar os fenômenos de Magnetostática; 

Estudar o Campo Magnético em meios materiais; 

Estudar fenômenos de Eletrodinâmica. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Análise Vetorial  

1. Integrais de linha, superfície e volume  

2. Gradiente, divergente e rotacional  

3. Teoremas da divergência, de Stokes e de Helmholtz  

4. Função delta de Dirac e função degrau  

 

II. Eletrostática  

1. Vetor Campo Elétrico E – Lei de Coulomb, Distribuições contínuas de carga  

2. Fluxo e Divergência de E – Lei de Gauss e aplicações, Rotacional de E  

3. Potencial Elétrico – Equações de Laplace e Poisson, Condições de Contorno  

4. Trabalho e Energia na Eletrostática – Energia de Interação e AutoEnergia  

5. Condutores – Cargas induzidas, Capacitores  

 

III. Técnicas Especiais de Solução de Problemas Eletrostáticos  
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1. Equação de Laplace em uma, duas e três dimensões – Condições de Contorno e Teoremas da 
unicidade da solução  

2. Método de Imagens – Problemas típicos, carga superficial induzida, força e energia, outros 
problemas de imagens  

3. Separação de variáveis – Coordenadas cartesianas e esféricas  

4. Expansão em multipolos : Potencial e Campo Elétrico a grandes distâncias, termos de monopolo, 
dipolo e quadrupolo  

 

IV. Campo Elétrico em Meios Materiais  

1. Dielétricos – Dipolos induzidos, moléculas polares e vetor Polarização P  

2. Campo de um objeto polarizado – Cargas ligadas, Campo Elétrico no interior de um dielétrico  

3. Vetor Deslocamento Elétrico D – Lei de Gauss nos dielétricos, Condições de Contorno para E e D  

4. Dielétricos Lineares – Susceptibilidade e Permeabilidade Elétrica, Problemas de contorno com 
dielétricos lineares  

5. Energia e força em sistemas dielétricos  

 

V. Magnetostática  

1. Vetor Campo Magnético B – Força magnética e correntes  

2. Lei de Biot-Savart – Correntes estacionárias como fontes de B e aplicações  

3. Lei de Ampère – O rotacional de B, Aplicações da lei de Ampère  

4. Potencial Vetor Magnético A – Expansão de A em contribuições de multipolos, Momento de dipolo 
magnético  

 

VI. Campo Magnético em meios materiais  

1. Magnetização – Diamagnetismo, Paramagnetismo e Ferromagnetismo, Momentos de dipolo 
magnético atômicos,  

Vetor magnetização M  

2. Campo de um objeto magnetizado – Correntes ligadas, Campo Magnético no interior de um 
material magnético  

3. Vetor Campo Auxiliar H – Lei de Ampère em materiais magnéticos. Condições de contorno para B 
e H.  

4. Meios magnéticos lineares e não-lineares – Susceptibilidade e Permeabilidade magnéticas. 
Ferromagnetismo.  

 

VII. Eletrodinâmica  

1. Força eletromotriz – Lei de Ohm. Força eletromotriz de movimento.  

2. Lei de Indução de Faraday – Campos elétricos induzidos. Indutância. Energia no campo 
magnético.  

3. Equações de Maxwell – Lei de Ampère-Maxwell. Equações de Maxwell no vácuo e em meios 
materiais com relações  

constitutivas conhecidas.  
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4. Condições de contorno dos campos vetoriais em interfaces. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 
computador). Aplicação de listas de exercícios, trabalhos individuais, apresentação de 
seminários. 

 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Projetor multimídia, notebook, internet, câmera fotográfica, quadro branco, material para produção de 
materiais visuais entre outros. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Avaliações escritas; 

Relatórios de algumas atividades práticas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

GRIFFITHS, DAVID J., Introduction to Electrodynamics, Prentice Hall, 1999. 

REITZ, J. R., MILFORD, F. J., CHRISTY, R. W., Fundamentos da Teoria Eletromagnética, R J. 
Campus 1991 

HEALD, M.A.; MARION, J.B. Classical Electromagnetic Radiation, Saunders College Publishing, 
1995. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

RAYMOND A. SERWAY, JOHN W. JEWETT, JR., PRINCÍPIOS DE FÍSICA - VOLUME 3 - 
ELETROMAGNETISMO - TRADUÇÃO DA 5ª EDIÇÃO NORTE-AMERICANA, 5ª ED, 
CENGAGE, 2015,  

HAUSER, W., Introduction to the Principles of Electromagnetism, Addison-Wesley 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Física. Vol. 3.  4aª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 

TIPLER, P. Eletricidade e Magnetismo. Vol.3. 4ª ed. Rio de Janeiro: LTC,1995. 
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SEARS, FRANCIS / YOUNG, HUGH D./ FREEDMAN, ROGER A./ ZEMANSKY, MARK WALDO, 
FÍSICA 3 – ELETROMAGNETISMO, 12ª ED., Addison Wesley, 2009 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: PRÁTICA DE LABORATÓRIO E 

INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE FÍSICA I 
CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA BÁSICA II; DIDÁTICA GERAL 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 7º 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA:  PRÁTICA: 67h/a EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Experimentos usados no ensino de física. Técnicas gerais em laboratórios de Física. Planejamento, 

execução e avaliação das atividades teórico-experimentais das diversas tendências do ensino de 

física nas áreas de mecânica e calor.  

 

OBJETIVOS 

Geral 

Desenvolver materiais que venham a melhorar a aprendizagem dos alunos no decorrer da disciplina 

de Física. 

 

Específicos 

Familiarização com materiais didáticos disponíveis comercialmente, sabendo seleciona-los seguindo 

alguns parâmetros; 

Utilização de laboratórios, de recursos de informática e de vídeos; 

Uso de ferramentas básicas para a montagem de atividades didáticas simples; 

Atividades extraclasse e aproveitamento de espaços especiais como Museus interativos; 

Métodos de avaliação diagnóstica, formativa e somativa. 
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Elaborar simulações computacionais; 

Preparar experimentos com materiais de baixo e médio custo. 

 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Modelos de construção de equipamentos e instrumentos.  

O laboratório didático: metodologias e exemplos.  

Experimentos de baixo custo.  

O livro didático no ensino de Física. 

Tecnologia para o ensino: os recursos audiovisuais. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Atividade prática dos alunos, reunidos em pequenos grupos, para propor procedimentos 

experimentais em assuntos de uma das áreas da Física, bem como redigir o texto 

correspondente.  

O preparo do material didático deverá envolver a seleção de material audiovisual e a elaboração de 

uma atividade prática. O método de avaliação deverá sempre conter atividades “para casa” que 

podem incluir leituras, atividades práticas e uma lista com exercícios e problemas.  

Cada aluno receberá um conjunto de temas para serem desenvolvidos individualmente ao longo do 

semestre letivo. 

Ao final do curso, cada aluno terá desenvolvido um PLANO DE AULA em cada uma das áreas da 

Física e utilizado um livro-texo diferente em cada projeto. Ao final de cada projeto o aluno terá 

um prazo de uma semana para a apresentação de um relatório sob a forma de PLANO DE AULA 

COMENTADO, ao qual será atribuído uma nota. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Utilização do Laboratório de Instrumentação para o Ensino de Física. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será dada de forma continuada, levando em conta a elaboração e confecção de 

atividades experimentais e audiovisuais voltadas para o ensino de Física. 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

AMORIM, H. S.; SOUZA BARROS, S. L. Instrumentação para o Ensino da Física 1. 1 ed. Rio de Janeiro: 

Fundação CECIERJ, 2010. v 1. 

BRAGA, N. C. Curso básico de eletrônica. São Paulo: Saber, 2001. 272 p. 
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CABRAL, F.; LAGO, A. Física. 1 ed. São Paulo: São Paulo: Harbra, 2002. v 1. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

TEODORO, V. D. Software Para Ensino de Física: Interactive Physics e Modellus. 1 ed. São Paulo: 

Revista Brasileira de Ensino de Física, 2002. v 24. 
BARBOSA, R. M. Ambientes virtuais de aprendizagem. 1 ed. Porto Alegre: Porto Alegre: Artmed, 

2005. v 1. 
WEISSMANN, H. Didática das Ciências Naturais. 1 ed. Porto Alegre: Porto Alegre, 1998. v 1. 

MASSON, T.J. & SILVA, G.T. da. - Física Experimental I - Manual de Laboratório - Universidade 

Mackenzie 2005 

SILVA, G.T. da. - Física Experimental IV - Manual de Laboratório - Universidade Mackenzie 2005. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

8º SEMESTRE 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: MECÂNICA ESTATÍSTICA CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: TERMODINÂMICA, MECÂNICA QUÂNTICA 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 8° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Introdução aos Métodos Estatísticos; Descrição Estatística de um Sistema Físico; Ensemble 
Microcanônico; Ensemble Canônico; Gás Clássico no Formalismo Canônico; Ensemble Grã-
Canônico e Ensemble das Pressões; Gás Ideal Quântico; Gás Ideal de Fermi; Bósons Livres. 

 

OBJETIVOS 

Geral 
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Dotar o aluno de ferramentas formais e conceituais para compreender, descrever e aplicar os 
métodos e técnicas estatísticos em variados sistemas físicos, deduzindo suas principais 
propriedades macroscópicas a partir de suas componentes microscópicas, de acordo com 
abordagens clássicas e quânticas. 

 

Específicos 

Conhecer os Métodos Estatísticos; 

Conhecer a Descrição Estatística de Um Sistema Físico; 

Estudar o Ensemble Microcanônico; 

Estudar o Ensemble Canônico; 

Estudar o Gás Clássico no Formalismo Canônico; 

Estudar o Ensemble Grã-Canônico e Ensemble das Pressões;  

Estudar o Gás Ideal Quântico; 

Estudar a teoria dos bósons livres. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I.Introdução aos Métodos Estatísticos 

1. O Problema do Caminho Aleatório 

2. Valores Médios e Desvio Padrão 

3. Limite Gaussiano da Distribuição Binomial 

4. Distribuição de Várias Variáveis Aleatórias; 

Distribuições Contínuas 

 

II. Descrição Estatística de Um Sistema Físico 

1. Especificação do Estado Microscópico de um 

Sistema: Exemplos Quânticos 

2. Especificação do Estado Microscópico de um 

Sistema Clássico de Partículas 

3. Ensemble Estatístico, Hipótese Ergódica, Postulado Fundamental da Mecânica Estatística 

 

III. Ensemble Microcanônico 

1. Interação Térmica Entre Dois Sistemas Macroscópicos 

2. Interação Térmica e Mecânica Entre Dois 

Sistemas 

3. Conexão Com a Termodinâmica 

4. Gás Ideal Monoatômico Clássico 
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IV. Ensemble Canônico 

1. Conexão Com a Termodinâmica 

2. Ensemble Canônico no Espaço de Fase Clássico 

3. Flutuações da Energia 

4. Dedução Alternativa da Distribuição Canônica 

5. Aplicações 

 

V. Gás Clássico no Formalismo Canônico 

1. Gás Ideal Monoatômico Clássico 

2. Distribuição de Maxwell-Boltzmann 

3. Teorema da Eqüipartição de Energia 

4. Gás Monoatômico Clássico de Partículas Interagentes 

 

VI. Ensemble Grã-Canônico e Ensemble das Pressões 

1. Ensemble das Pressões 

2. Conexão com a Termodinâmica 

3. Flutuações da Energia e do Volume 

4. Gás Ideal Monoatômico Clássico 

5. Ensemble Grã-Canônico 

6. Conexão com a Termodinâmica 

7. Flutuações da Energia e do Número de Partículas 

8. O Gás Ideal Monoatômico Clássico 

 

VII. Gás Ideal Quântico 

1. Orbitais de Uma Partícula Livre 

2. Formulação do Problema Estatístico 

3. Limites Clássicos: Distribuição de Maxwell- Boltzmann, Formalismo de Helmholtz 

4. Limite Clássico da Função Canônica de Partição 

5. Gás Diluído de Moléculas Diatômicas 

 

VIII. Gás Ideal de Fermi 

1. Gás Ideal de Fermi Completamente Degenerado 

2. Gás Ideal de Fermi Degenerado 

3. Paramagnetismo de Pauli: Magnetização no Estado Fundamental, Magnetismo no Limite 

Degenerado, Limite Clássico. 

 

IX. Bósons Livres 
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1. Condensação de Bose-Einstein 

2. Gás de Fótons. Estatística de Planck: Decomposição Espectral do Campo Eletromagnético; 
Solução Clássica e Lei de Planck. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos 
audiovisuais e computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. 
Aplicação de trabalhos individuais, apresentações de seminários e lista de exercícios. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Projetor multimídia, notebook, internet, câmera fotográfica, quadro branco, material para produção de 
materiais visuais entre outros. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Avaliações escritas; 

Relatórios de algumas atividades práticas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

REIF, F., Fundamentals of Statistical and Thermal Physics, New York: MacGraw-Hill Book C, 1965 

SALINAS, SÍLVIO R.A. Introdução à Física Estatística . São Paulo: edusp,2005. 

MORSE, Física Estatística. Rio de Janeiro:Guanabara Dois S.A., 1 9 7 9 . 

 

Bibliografia Complementar: 

PATHRIA, R.K. Statistical Mechanics. Oxford: Pergamon Press,1972. 

M. J. de Oliveira, Termodinâmica, Editora Livraria da Física, São Paulo, 2012, 2a edição. 

H. B. Callen, Thermodinamics and an Introduction to Thermostatistics, Wiley, New york, 1985, 2nd. 
edition - Parte I. 

M.W. Zemansky and R.H. Dittman, Heat and Thermodynamics, McGraw-Hill, New York, 1996, 7th 
edition. 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Física. 5a ed. Vol.2. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2003. 

OBSERVAÇÕES 
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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: LIBRAS CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: EDUCAÇÃO EM DIVERSIDADE 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 8° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 33h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA TOTAL: 33h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

História da Língua de Sinais. Concepção sociocultural sobre a surdez e implicações sociais, 
linguísticas, legais e culturais. Abordagens educacionais para educação de surdos: Oralismo, 
Comunicação Total e Bilinguismo. Introdução aos aspectos fonéticos, morfológicos e sintáticos 
da Libras. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Compreender o processo histórico da Língua Brasileira de Sinais, sua estrutura e principais 
repercussões no campo linguístico, na cultura surda e educação das Pessoas Surdas. 

 

Específicos 

Discutir a mudança conceitual sobre as Pessoas Surdas ao longo da história; 

Analisar o status atribuído à língua de sinais nas filosofias educacionais para surdos: Oralismo, 
Comunicação Total e Bilinguismo; 

Reconhecer aspectos da Identidade e Cultura Surda; 

Discriminar os aspectos fonológicos e morfossintáticos da Libras; 

Praticar conversação básica conforme léxico abordado na disciplina. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 1. História da Língua de Sinais e sua evolução aqui no Brasil 

 1.1 Principais fatos históricos sobre as línguas de sinais no mundo e no Brasil 

 1.2 As comunidades linguísticas de surdos 

 1.3 Mitos sobre as línguas de sinais 
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 2. Filosofias educacionais para a educação de surdos 

2.1 Oralismo 

2.2 Comunicação Total 

2.3 Bilinguismo 

 

 3. O reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais e principais desdobramentos  

3.1 Lei 10436/2002 (Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências.)  

3.2 Decreto 5626/2005 ( Regulamenta  a Lei 10436/2002)  

 

 

 4. A cultura surda  

4.1 O Povo Surdo 

4.2 Artefatos Culturais do Povo surdo 

4.3 A cultura e a Identidade Surda 

 

 

 5. Aspectos fonológicos da Língua Brasileira de Sinais 

5.1 Os parâmetros fonológicos da Libras; 

5.2 Pares mínimos 

5.3 A estrutura sublexical: simultaneidade e sequencialidade 

 

6.  Aspectos morfológicos da Língua Brasileira de Sinais 

6.1 A marcação de gênero 

6.2 Processos de derivação da Libras 

6.3 Classificação verbal da Libras 

 

7.  Aspectos sintáticos da Língua Brasileira de Sinais 

7.1 A sintaxe espacial 

7.2 Estrutura da frase em Libras: sentenças afirmativas, interrogativas e negativas. 

 

8. Língua de Sinais (básico): Alfabeto datilológico; saudações; pronomes; advérbios; números e 
quantidade; relações de parentesco; valores monetários; noções de tempo; calendário; meios de 
comunicação; tipos de verbos; animais; objetos; classificadores; meios de transportes; alimentos; 
profissões, material escolar, adjetivos. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 
computador). Aplicação de trabalhos individuais, apresentação de seminários. 
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RECURSOS DIDÁTICOS 

Projetor multimídia, notebook, internet, câmera fotográfica, quadro branco, material para produção de 
materiais visuais entre outros. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Avaliações escritas; 

Relatórios de algumas atividades práticas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

QUADROS, Ronice de; KARNOPP, Lodenir B. Língua Brasileira de Sinais: Estudos lingüísticos. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 

SANTANA, Ana Paula. Surdez e Linguagem: aspectos e implicações neurolingüísticas. São Paulo: 
Plexus, 2007. 

BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática da língua de sinais. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, UFRJ, 1995. 

 

Bibliografia Complementar: 

CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais 
Brasileira. 3a Ed. São Paulo: Edusp, 2001. Vl I e II. 

COUTINHO, Denise. LIBRAS – Língua Brasileira de sinais e Língua Portuguesa: semelhanças e 
diferenças. João Pessoa: Idéia,Vol. I, 1996. 

COUTINHO, Denise. LIBRAS e Língua Portuguesa: semelhanças e diferenças. João Pessoa: 
Arpoador,Vol. II, 2000. 

FERNANDES, Eulália. Linguagem e Surdez. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

FILIPE, Tanya A. Libras em Contexto: curso básico, livro do professor e do estudante cursista. 

Programa Nacional de Apoio à Educação dos surdos, Brasília, MEC; SEESP, 2001. 

 

OBSERVAÇÕES 
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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: PRÁTICA DE ENSINO IV CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: PRÁTICA DE ENSINO III 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 8° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 34h/a PRÁTICA: 33h/a EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Serão estudadas, discutidas e colocadas em práticas alternativas metodológicas para o Ensino de 
Física no Ensino Médio (acadêmico e técnico-profissionalizante) e na Educação de Jovens e 
Adultos. Serão estudados e desenvolvidos planos de ensino: elaboração, implementação 
simulada e avaliação de planos de aula. Metodologia do ensino de Física em educação especial.  

 

OBJETIVOS 

Geral 

Levar o aluno a refletir sobre os processos de ensino e aprendizagem de Física e das diferentes 
utilizações dos materiais didáticos, tendo em conta os objetivos educacionais a serem atingidos. 
Promover um espaço para a discussão e o desenvolvimento de habilidades para o preparo de 
planos de unidade didática e de diferentes recursos didáticos adequados à aprendizagem dos 
conceitos, procedimentos e atitudes previamente definidos nos objetivos do referido plano - em 
nível do Ensino Médio. 

 

Específicos 

Desenvolver conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais, que possibilitem a utilização prática de 
recursos tecnológicos no ensino – incluindo calculadoras, computadores e internet – simulações 
físicas – explicitando o seu alcance e as suas limitações. 

Desenvolver conhecimentos teóricos e instrumentais sobre o uso de modelagem – explicitando seu 
alcance e limitações. 

Desenvolver o domínio de conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais, que possibilitem ao 
aluno analisar livro textos – trabalhando textos do PNLD empregados para a escolha dos livros 
didáticos distribuídos pelo referido plano. 

Propiciar a execução prática de materiais pedagógicos 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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Práticas alternativas metodológicas para o Ensino de Física no Ensino Médio e na Educação de 
Jovens e Adultos. 

Planos de ensino: elaboração, implementação simulada e avaliação de planos de aula. 

Metodologia do ensino de Física em educação especial.  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 
computador). Aplicação de trabalhos individuais, apresentação de seminários. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Projetor multimídia, notebook, internet, câmera fotográfica, quadro branco, material para produção de 
materiais visuais entre outros. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Avaliações escritas; 

Relatórios de algumas atividades práticas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, A. e VILELA, M. C. Didáctica das Ciências. Portugal. Edições Asa. 1996. 

SILVA, A. A. Didáctica da Física. Portugal. Edições Asa. 1996. 

COLL, C. (org). Psicologia da Aprendizagem no Ensino Médio. Porto Alegre. Artmed.2003. 

HEWITT, P. Física Conceitual. Porto Alegre. Artmed. 2002. 

DOLZ, J. e OLLANGNIER, E. (Org). O enigma da competência em educação. Porto Alegre. Artmed. 
2004. 

 

Bibliografia Complementar: 

SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de janeiro: WVA, 
2003. Rio de Janeiro. 5Ed. 

SOLOMON, J. Teaching Children in the Laboratory. London. Croom Helm Ltd. 1980. 

ANDERSON, O. R. The experience of science: a new perspective for laboratory teaching. USA. 

SALVADOR, C. C. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento. Porto Alegre. Artmed. 
1994. 

ZABALA, A. (org). Como trabalhar os conteúdos procedimentais em aula. Porto Alegre. Artmed. 1999. 
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OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA BÁSICA IV; PRÁTICA DE ENSINO III; ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 8° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA:  PRÁTICA: 100h/a EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6 CARGA HORÁRIA TOTAL: 100h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Planejamento, avaliação e Reflexão sobre a prática pedagógica relacionada a conteúdos do 

ensino médio. Participação na realidade escolar. Regência em sala de aula 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Capacitar o licenciando como profissional do magistério a partir do desenvolvimento de práticas 
pedagógicas fundamentadas. 

Específicos 

Saber lidar com as dificuldades práticas da profissão e buscar meios de superá-las. 

Superá-las Desenvolver habilidades na transmissão dos conteúdos de Física, relacionando os 
mesmos com o cotidiano dos alunos.  

Participar da formação e construção do pensamento crítico do aluno. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

O Ensino de Física e a escola atual;  

Análise das atividades que compõem o Ensino de Física na escola atual; 

Recursos Didáticos para o Ensino de Física;  

Estratégias e Técnicas para o Ensino de Física;  

Abordagem teórica sobre o estágio supervisionado-orientações e instrumentalização; 
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Elaboração do planejamento de curso a ser desenvolvido no estágio supervisionado; 

Execução Supervisionada do Planejamento de Curso -  Exercício efetivo da docência em disciplina de 
física, preferencialmente do primeiro ano do Ensino Médio;  

Portfólio do Estágio Supervisionado: Formação, Experiências e Perspectivas. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas práticas preferencialmente nas turmas dos cursos integrados do IFPB – Campus de Campina 
Grande, e em escolas públicas e privadas devidamente conveniadas com o IFPB – Campus 
Campina Grande. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Escola disponível para receber o aluno estagiário; professor orientador. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os alunos serão acompanhados em suas atividades por um professor orientador, o qual avaliará, de 
forma contínua, o desempenho do aluno em sua prática de docência. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

BRASIL. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS. Brasília: MEC/SEF. 1998 

Livros didáticos de Física do Ensino Fundamental e Médio. 

 

Bibliografia Complementar: 

REVISTA NOVA ESCOLA. São Paulo: Editora Abril. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO; LÍNGUA PORTUGUESA II 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 8° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA:  PRÁTICA: 100h/a EaD:  
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CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6 CARGA HORÁRIA TOTAL: 100h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Esta disciplina consiste na produção/elaboração de um trabalho de pesquisa desenvolvido pelo aluno, 
articulado com a sua trajetória acadêmica e com as suas vivências na área de formação 
profissional. A elaboração do projeto de pesquisa é feita em conjunto com o professor orientador, 
consistindo de levantamento bibliográfico necessário para o desenvolvimento da pesquisa. 
Procurar-se-á suscitar em cada aluno em particular, uma produção intelectual atendendo aos 
rigores que norteiam o saber acadêmico, mas também que represente uma reflexão sobre o ser 
educador num mundo em constante transformação. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

· Levar o aluno a vivenciar todas as fases da produção e apresentação de uma pesquisa científica 
possibilitando-lhe experiência e amadurecimento. Elaborar o projeto da Monografia sob a 
orientação de um Professor levantando a bibliografia necessária. 

 

Específicos 

a)  Organizar dados teóricos e instrumentos metodológicos necessários para a elaboração científica;  

b)  Fornecer as principais noções e diretrizes acerca da estruturação e dos procedimentos básicos para a 

realização do Trabalho de Conclusão de Curso.  

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Orientação na elaboração do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, realizada em conjunto com 
o professor orientador, desde o levantamento e fichamento bibliográfico para fundamentação 
teórica até o desenvolvimento dos tópicos: introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados 
esperados, cronograma e referências bibliográficas; 

Orientação da escrita de acordo com as normas de trabalhos acadêmicos da Instituição; 

Apresentação e defesa da dissertação do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

As aulas serão desenvolvidas em forma de orientação para elaboração do Trabalho de Conclusão de 
Curso. O aluno(a) deverá ser orientado para conseguir escolher o tema do trabalho com a 
identificação do problema a ser pesquisado, seu objeto, abrangência e profundidade, com 
explicitação dos aspectos a serem investiados e analisados na pesquisa, bem como a relevância 
do tema em termos de contribuição científica e/ou social; as fontes bibliográficas devem permitir 
o posicionamento claro do objeto de pesquisa, permitindo a fundamentação teórica. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
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Utilização do quadro para exposição do assunto e do laboratório para exercícios práticos e 
apresentações. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será pautada com base no desenvolvimento do Projeto e redção do esboço do Trabalho. 
Considerando que o Trabalho de Conclusão de Curso é realizado em etapas sucessivas e 
eliminatórias, a avaliação será a soma da nota do Orientador e Professor da Disciplina TCC + 
nota da banca examinadora. A nota será atribuída somente após a apresentação da banca final 
ao termino e entrega do TCC dentos dos padrões exigidos pela Norma Institucional. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT: comentadas para trabalhos científicos. 4. ed. Curitiba: 
Juruá, 2010.  

KÖCHE, José C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 23. 
ed. Petrópolis: Vozes, 2006. 182 p. 

MAGALHÃES, Gildo. Introdução à metodologia da pesquisa: caminhos da ciência e tecnologia. São 
Paulo: Ática, 2005. 263 p. 

 

Bibliografia Complementar: 

GALUPPO, Marcelo Campos. Da Idéia à Defesa - Monografias e Teses Jurídicas. 2. ed. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2008.  

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do Trabalho Científico. 7. ed. São 

Paulo: Atlas, 2007.  

MENDONÇA, Samuel. Projeto e Monografia Jurídica. 4. ed. Campinas, Millennium, 2009.  

VIEIRA, Liliane dos Santos. Pesquisa e Monografia Jurídica – Na Era da Informática. 3. ed. São 
Paulo: Método, 2007. 

BOAVENTURA, Edivaldo M.. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, tese. São Paulo: 
Atlas, 2004.160p 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: PRÁTICA DE LABORATÓRIO E 

INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE FÍSICA II 
CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: PRÁTICA DE LABORATÓRIO E INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE FÍSICA 
I 
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UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 8º 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA:  PRÁTICA: 67h/a EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Experimentos usados no ensino de física. Técnicas gerais em laboratórios de Física. Planejamento, 

execução e avaliação das atividades teórico-experimentais das diversas tendências do ensino de 

física nas áreas de Óptica e Eletricidade. 

 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Desenvolver materiais que venham a melhorar a aprendizagem dos alunos no decorrer da disciplina 

de Física. 

 

Específicos 

Familiarização com materiais didáticos disponíveis comercialmente, sabendo seleciona-los seguindo 

alguns parâmetros; 

Utilização de laboratórios, de recursos de informática e de vídeos; 

Uso de ferramentas básicas para a montagem de atividades didáticas simples; 

Atividades extraclasse e aproveitamento de espaços especiais como Museus interativos; 

Métodos de avaliação diagnóstica, formativa e somativa. 

Elaborar simulações computacionais; 

Preparar experimentos com materiais de baixo e médio custo. 

 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Modelos de construção de equipamentos e instrumentos.  

O laboratório didático: metodologias e exemplos.  

Experimentos de baixo custo.  

O livro didático no ensino de Física. 

Tecnologia para o ensino: os recursos audiovisuais. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Atividade prática dos alunos, reunidos em pequenos grupos, para propor procedimentos 

experimentais em assuntos de uma das áreas da Física, bem como redigir o texto 

correspondente. Seminários e realização por outros grupos dos materiais elaborados, com 

avaliação intergrupal. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Utilização do Laboratório de Instrumentação para o Ensino de Física. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será dada de forma continuada, levando em conta a elaboração e confecção de 

atividades experimentais e audiovisuais voltadas para o ensino de Física. 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

AMORIM, H. S.; SOUZA BARROS, S. L. Instrumentação para o Ensino da Física 1. 1 ed. Rio de Janeiro: 

Fundação CECIERJ, 2010. v 1. 

BRAGA, N. C. Curso básico de eletrônica. São Paulo: Saber, 2001. 272 p. 

CABRAL, F.; LAGO, A. Física. 1 ed. São Paulo: São Paulo: Harbra, 2002. v 1. 

 

Bibliografia Complementar: 

TEODORO, V. D. Software Para Ensino de Física: Interactive Physics e Modellus. 1 ed. São Paulo: 

Revista Brasileira de Ensino de Física, 2002. v 24. 
BARBOSA, R. M. Ambientes virtuais de aprendizagem. 1 ed. Porto Alegre: Porto Alegre: Artmed, 

2005. v 1. 
WEISSMANN, H. Didática das Ciências Naturais. 1 ed. Porto Alegre: Porto Alegre, 1998. v 1. 

MASSON, T.J. & SILVA, G.T. da. - Física Experimental II - Manual de Laboratório - Universidade 

Mackenzie 2005 

SILVA, G.T. da. - Física Experimental IV - Manual de Laboratório - Universidade Mackenzie 2005. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 
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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE ASTRONOMIA E 
ASTROFÍSICA I 

CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: MECÂNICA ANALÍTICA 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [  ]   Optativa [ X ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE:  

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Mecânica do Sistema Solar. Rotação da Terra. Sistema Terra-Lua. Planetas. Meio interplanetário. 
Cosmogonia. Radiação eletromagnética. Telescópio e detectores. O Sol. Estrelas: distância e 
magnitude. Sistemas binários. Diagrama H-R. A Galáxia. Rotação Galáctica. Evolução estelar. 
Estrelas variáveis. Meio interestelar. Evolução galáctica. Outras galáxias. Estrutura do Universo. 
Cosmologia. O modelo do Big-Bang. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Utilizar o Universo como laboratório, deduzindo de sua observação as leis físicas que poderão ser 
utilizadas em coisas muito práticas, desde prever as marés e estudar a queda de asteroides 
sobre nossas cabeças, até como construir reatores nucleares, analisar o aquecimento da 
atmosfera por efeito estufa causado pela poluição, bem como estudar as teorias sobre a 
formação do Universo e seu desfecho. 

 

Específicos 

 Estudar a Astronomia Antiga: Os astrônomos da Grécia antiga; Modelo geocêntrico e modelo 
heliocêntrico. 

 Conhecer as Constelações: A esfera celeste; Coordenadas; Coordenadas geográficas; Coordenadas 
astronômicas. 

 Estudar a Gravitação universal; 

 Estudar o sistema solar; 

 Estudar a estrutura das estrelas e galáxias; 

 Discutir sobre a Vida na Terra, Vida no sistema solar, Vida na galáxia. 

 Estudar Fotometria e Espectroscopia e a origem das linhas espectrais. 

 Estudar princípios de Cosmologia. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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I. Astronomia Antiga. 

1. Os astrônomos da Grécia antiga. 

2. Modelo geocêntrico e modelo heliocêntrico. 

3. Constelações. 

4. A esfera celeste. 

 

II. Coordenadas. 

1. Coordenadas geográficas. 

2. Coordenadas astronômicas. 

 

III. Gravitação universal. 

1. As leis de Kepler 

2. Gravitação universal de Newton. 

3. Leis de Kepler generalizadas: 

3.1. Equação do movimento 

3.2. Conservação da energia total do sistema 

3.3. Conservação do momentum angular 

3.4. 1ª lei de Kepler: lei das órbitas. 

3.5. 2ª lei de Kepler: lei das áreas. 

3.6. 3ª lei de Kepler: lei harmônica. 

3.7. A equação da energia. 

3.8. Velocidade circular e velocidade de escape. 

3.9. Problema de muitos corpos. 

 

IV. Forças gravitacionais diferenciais 

1. Derivação da força diferencial 

2. Marés 

2.1. Expressão da força de maré. 

2.2. Maré da Lua e do Sol. 

2.3. Rotação sincronizada. 

2.4. Limite de Roche. Precessão. 

 

V. O Sol e os planetas. 

1. Origem do sistema solar. 

2. Estrutura do Sol. A energia do Sol. 

3. Planetologia comparada. 

3.1. Características gerais dos planetas. 
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3.2. Propriedades fundamentais dos planetas. 

3.3. Estrutura interna: superfícies e atmosferas. 

3.4. Efeito estufa. 

 

VI. Vida 

1. Vida na Terra. Vida no sistema solar. 

2. Vida na galáxia. 

 

VII. Fotometria e Espectroscopia. 

1. Grandezas típicas do campo de radiação. 

2. Magnitudes. 

3. Teoria da radiação. Leis de Kirchhoff. 

4. A origem das linhas espectrais: átomos e luz. 

5. Classificação espectral. 

6. Classificação de luminosidade. 

7. Velocidade radial e efeito Doppler. 

8. Perfil da linha. 

9. Lei de Boltzmann. – Equação de excitação. 

10. Lei de Saha – Equação de ionização. 

 

VIII. Estrelas 

1. O Diagrama HR. 

2. Cúmulos e aglomerados estelares. 

3. Distâncias espectroscópicas. 

4. A relação massa-luminosidade. 

5. Extremos: as estrelas mais luminosas, as estrelas de baixa  luminosidade e as anãs brancas. 

6. A fonte de energia das estrelas. 

7. Fusão termonuclear. 

8. Tempo de vida das estrelas. 

9. Escalas de tempo evolutivo: tempo nuclear e tempo térmico. 

10. O problema do neutrino solar. 

11. Energia nuclear de ligação. 

12. Massas nucleares. 

13. Evolução final das estrelas. 

14. Estrelas variáveis. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos 
audiovisuais e computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. 
Aplicação de trabalhos individuais, apresentações de seminários e lista de exercícios. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia, Telescópio, Notebook, Câmera CCD, 
Softwares de astronomia. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Avaliações escritas; 

Relatórios de algumas atividades práticas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final conforme as Normas 
Didáticas. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

OLIVEIRA, K.; SARAIVA, M. S., ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA - 3A. ED. REVISADA E EM 
CORES, editora livraria da fisica 2014, 9788578611873, R$ 68,00. 

JORGE E. HORVATH, ABCD DA ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA, O, 1ª ED., editora livraria da 
física, 2008, 9788578610050, R$ 68,00 

AMANCIO C.S. FRIACA, ASTRONOMIA - UMA VISÃO GERAL DO UNIVERSO, Edição 2ª 2008, 
Edusp, SBN 9788531404627, R$ 63,90 

 

Bibliografia Complementar: 

RODOLPHO CANIATO, (RE)DESCOBRINDO A ASTRONOMIA, 2ª ED., Atomo, 2013, ISBN 
9788576702146, R$ 35,00, 

RODOLPHO CANIATO, O QUE É ASTRONOMIA, 8ªEd., Brasiliense, ISBN 8511010459. 

MARIO NOVELLO, O QUE É COSMOLOGIA?, 1ª ED. 2006, JORGE ZAHAR EDITOR, ISBN 
9788571109124, R$ 54,90 

MARIO NOVELLO, COSMOLOGIA, editora livraria da física, 1A. ED. 2010, ISBN 9788578610760, R$ 
33,15 

BERNARD F SCHUTZ, POD - FIRST COURSE IN GENERAL RELATIVITY, 2ª ED 2009, 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780521887052, R$ 331,16 

 

OBSERVAÇÕES 
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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: FÍSICA MATEMÁTICA II CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA MATEMÁTICA I 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [  ]   Optativa [ X ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE:  

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Equações diferenciais parciais, teoria de Sturm-Liuville, funções especiais da Física. Equações 
diferenciais ordinárias de primeira ordem e aplicações, equações diferenciais ordinárias lineares 
de ordem superior: técnicas fundamentais e técnicas avançadas, aplicações de equações 
diferenciais de segunda ordem com coeficiente constantes, aplicações dos métodos de séries, 
Frobenius, e transformada de Laplace. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Conhecer ferramentas matemáticas essenciais para o entendimento dos fenômenos físicos, no 
sentido de desenvolver uma abordagem matemática mais formal para os mesmos. 

 

Específicos 

Desenvolver soluções para Equações Diferenciais Parciais (EDP) a partir da caracterização, 
separação de variáveis, solução em série, técnica de obtenção de uma segunda solução. 

Desenvolver soluções para Equações Diferenciais Ordinárias Auto-Adjuntas pela teoria de funções 
ortogonais de Sturm- Liuville. 

Estudar as funções de Bessel de primeira e segunda espécie, funções de Bessel modificada e 
funções esféricas de Bessel a partir de suas equações diferenciais correspondentes. 

Estudar as funções de Legendre de primeira e segunda espécie, funções de Legendre Associadas e 
Harmônicos Esféricos com suas equações diferenciais correspondentes. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. Equações diferenciais  

1. Equações Diferenciais Parciais  

2. Equações Diferenciais de Primeira Ordem  
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3. Separação de Variáveis  

4. Pontos Singulares  

5. Soluções de Séries-Métodos de Frobenius  

6. Uma Segunda Solução  

7. Equação Não-Homegênea – Função de Green  

8. EDP de Fluxo de Calor ou de Difusão  

II. Teoria de Sturm-Liuville – Funções ortogonais  

1. EDO Auto-Adjuntas  

2. Operadores Hermitianos  

3. Ortogonalização de Gram-Schmidt  

4. Completude de Autofunções  

5. Teorema de Green – Expansão em autofunções  

III. Funções de Bessel  

1. Funções de Bessel da primeira Espécie, Jν (x) 

2. Ortogonalidade  

3. Funções de Neumann e Funções de Bessel da segunda espécie  

4. Funções de Hankel  

5. Funções modificadas de Bessel Iν e Kν  

6. Expansões assintóticas  

7. Funções esféricas de Bessel  

IV. Funções de Legendre  

1. Função Geratriz  

2. Relações de Recorrência e Propriedades Especiais  

3. Ortogonalidade  

4. Definições alternativas de Polinômios de Legendre  

5. Funções associadas de Legendre  

6. Harmônicos esféricos  

7. Operadores de Momento Angular Orbital  

8. O Teorema da Adição para Harmônicos Esféricos  

9. Integrais de Produtos de Três Harmônicos Esféricos  

10. Funções de Legendre da segunda Espécie  

11. Harmônicos Esféricos Vetoriais  

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
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A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos 
audiovisuais e computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. 
Aplicação de trabalhos individuais, apresentações de seminários e lista de exercícios. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Projetor multimídia, notebook, internet, câmera fotográfica, quadro branco, material para produção de 
materiais visuais entre outros. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações escritas; 

Relatórios de algumas atividades práticas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final conforme as Normas 
Didáticas. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

ARFKEN, G. B , WEBER, H. J. , Física Matemática, Elsevier, Inc.  

BUTKOV, E. Física Matemática, LTC Editora, Rio de Janeiro 

SOKOLNIKOFF, I. S. Tensor Analysis, Theory and Applications to Geometry and Mechanics. 

 

Bibliografia Complementar: 

APOSTOL, T.M. Cálculo I e II. Reverté, 1994.  

GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo, Vol. 2, 3 e 4 Rio de Janeiro: Ed. LTC, 2001. 

MUNEM, M. A.; FOULIS, D. J. Cálculo. Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

SIMMONS, G. F. Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 2. São Paulo: Ed. McGraw–Hill, s/d. 

SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com Geometria Analítica. Vol 2. São Paulo: McGraw-Hill, s/d 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 
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CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: MECÂNICA QUÂNTICA II CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: MECÂNICA QUÂNTICA I; FÍSICA MODERNA 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [  ]   Optativa [ X ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE:  

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Teoria de Perturbação Independente do Tempo, Métodos Variacionais e Aproximação WKB, Teoria 
de Perturbação Dependente do Tempo, Aproximação adiabática, Espalhamento. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Desenvolver e Aplicar a Teoria de Perturbação Independente do Tempo. Desenvolver métodos de 
obtenção da energia do estado fundamental a partir de princípios variacionais e estudar o 
método de aproximação WKB. Estudar a Teoria de Perturbação Dependente do Tempo 
aplicando-a na descrição de processos de emissão e absorção de energia. Desenvolver 
soluções para o problema de Espalhamento através do método de ondas parciais e aproximação 
de Born. 

 

Específicos 

Estudar a Teoria da perturbação independente do tempo: Teoria da perturbação não degenerada; 
Teoria da perturbação degenerada; A estrutura fina do Hidrogênio; O efeito Zeeman; Separação 
Hiperfina.  

Aplicar o princípio variacional: O estado fundamental do Hélio, O íon da molécula de hidrogênio. 

Conhecer e aplicar a aproximação WKB: A região clássica, Tunelamento, As fórmulas de conexão; o 
princípio da incerteza. 

Estudar a teoria da perturbação dependente do tempo: Sistema de dois níveis; Emissão e absorção 
de energia; Emissão espontânea. 

Conhecer a aproximação adiabática: O teorema adiabático, Fase de Berry, Espalhamento; análise de 
ondas parciais; A aproximação de Born. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. Teoria da perturbação independente do tempo 

1. Teoria da perturbação não degenerada 

2. Teoria da perturbação degenerada 

3. A estrutura fina do Hidrogênio 

4. O efeito Zeeman 
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5. Separação Hiperfina 

 

II. O princípio variacional 

1. Teoria 

2. O estado fundamental do Hélio 

3. O íon da molécula de hidrogênio 

 

III. A aproximação WKB 

1. A região clássica 

2. Tunelamento 

3. As fórmulas de conexão 

4. O princípio da incerteza 

 

IV. Teoria da perturbação dependente do tempo 

1. Sistema de dois níveis 

2. Emissão e absorção de energia 

3. Emissão espontânea 

 

V. A aproximação adiabática 

1. O teorema adiabático 

2. Fase de Berry 

 

VI. Espalhamento 

1. Análise de ondas parciais 

2. A aproximação de Born 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos 
audiovisuais e computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. 
Aplicação de trabalhos individuais, apresentações de seminários e lista de exercícios. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Projetor multimídia, notebook, internet, câmera fotográfica, quadro branco, material para produção de 
materiais visuais entre outros. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações escritas; 
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Relatórios de algumas atividades práticas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final conforme as Normas 
Didáticas. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

COHEN-TANNOUDJI, C.; DIU BELALÖE, F. Quantum Mechanics.Vol1. New York: John Wiley,1997. 

GRIFFITHS D.J. Introduction to Quantum Mechanics. EUA. Editora Prentice Hall, Inc., 1995. 

LANDAU, L. D.; LIFSHITZ, E. M. Quantum Mechanics: non-relativistic Theory. Great Britain. 
Pergamon. 

 

Bibliografia Complementar: 

GREINER, W. Quantum Mechanics: An Introduction. 3 ed. Editora Springer. 

EISBERG, R.; RESNICK, R. Física Quântica. 9ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1994.  

TIPLER, P.; LLEWELLYN, R. A. Física Moderna. 5ª ed. LTC Editora, 2010. 

CARUSO, F.; OGURI, V. Física Moderna: Fundamentos Clássicos e Fundamentos Quânticos. 
Elsevier Editora, s/d. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica, vols. 2, 3, 4. Editora Edgard Blucher, São Paulo, s/d. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: ELETROMAGNETISMO II CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: ELETROMAGNETISMO I 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [  ]   Optativa [ X ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE:  

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Leis de Conservação do Eletromagnetismo, Ondas Eletromagnéticas, Potenciais e Campos além do 
regime estacionário, Radiação, Eletrodinâmica e Relatividade. 
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OBJETIVOS 

Geral 

Conhecer os fenômenos relacionados às leis de conservação no eletromagnetismo, às ondas e à 
radiação eletromagnéticas e à eletrodinâmica relativística. 

 

Específicos 

Conhecer as Leis de Conservação do Eletromagnetismo; 

Compreender o comportamento das Ondas Eletromagnéticas; 

Estudar Potenciais e Campos; 

Estudar a Radiação Eletromagnética; 

Estudar a Eletrodinâmica Relativística. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Leis de Conservação do Eletromagnetismo  

Carga e Energia – Equação de Continuidade, Vetor de Poynting e Teorema de Poynting  

Momento – Tensor das Tensões de Maxwell, Momento Eletromagnético Linear e Angular, 
Conservação do Momento  

 

II. Ondas Eletromagnéticas  

Ondas em uma dimensão – Equação de onda, ondas harmônicas, Reflexão e Transmissão, 
Polarização  

Ondas Eletromagnéticas no Vácuo – Equação de Onda para E e B, ondas planas monocromáticas, 
Energia e momento das ondas eletromagnéticas  

Ondas Eletromagnéticas na Matéria – Propagação em meios lineares, Reflexão e Transmissão em 
incidência normal e oblíqua  

Absorção e Dispersão – Ondas eletromagnéticas em condutores, reflexão numa superfície condutora, 
Permissividade Elétrica em função da frequência da onda  

Ondas Guiadas – Guias de ondas, ondas TE em guias retangulares, Linha de transmissão coaxial . 

 

III. Potenciais e Campos  

Formulação de Potenciais – Equação para o Potencial Escalar e Potencial Vetor em função da 
posição e do tempo, Transformações de Calibre, Calibre de Coulomb e de Lorentz . 

Distribuições Contínuas de Carga – Potenciais Retardados , Equações de Jefimenko  

Cargas Pontuais – Potenciais de Liénard-Wiechert e campos de uma carga em movimento . 

 

IV. Radiação  

Radiação de Dipolo – Radiação de dipolo elétrico e de dipolo magnético, radiação de uma fonte 
arbitrária  
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Radiação de cargas Pontuais – Potência irradiada por uma carga pontual, Força de Reação de 
Radiação e sua base física  

Vetor Deslocamento Elétrico D – Lei de Gauss nos dielétricos, Condições de Contorno para E e D  

Dielétricos Lineares – Susceptibilidade e Permeabilidade Elétrica, Problemas de contorno com 
dielétricos lineares  

Energia e força em sistemas dielétricos  

 

V. Eletrodinâmica e Relatividade  

Teoria Especial da Relatividade – Postulados de Einstein e transformações de Lorentz. Estrutura do 
EspaçoTempo 

Mecânica Relativística – Momento e Energia relativísticos. Cinemática e Dinâmica relativísticas; 

Eletrodinâmica Relativística – Transformação dos Campos. Tensor de Campo e 
Eletrodinâmica.Tensorial. Potenciais Relativísticos . 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 
computador). Aplicação de listas de exercícios, trabalhos individuais, apresentação de 
seminários. Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, 
Projetor multimídia, computador).  

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Projetor multimídia, notebook, internet, câmera fotográfica, quadro branco, material para produção de 
materiais visuais entre outros. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Avaliações escritas; 

Relatórios de algumas atividades práticas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final conforme as Normas 
Didáticas. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

GRIFFITHS, D. J., Introduction to Electrodynamics, Prentice Hall, 1999. 

REITZ, J. R., MILFORD, F. J., CHRISTY, R. W., Fundamentos da Teoria Eletromagnética, R J. 
Campus 1991. 

HEALD, M.A., Marion, J.B., Classical Electromagnetic Radiation, Saunders College Publishing, 1995. 
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Bibliografia Complementar: 

HAUSER, W., Introduction to the Principles of Electromagnetism, Addison-Wesley 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Física. Vol. 3.  4aª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 

TIPLER, P. Eletricidade e Magnetismo. Vol.3. 4ª ed. Rio de Janeiro: LTC,1995. 

SEARS, FRANCIS / YOUNG, HUGH D./ FREEDMAN, ROGER A./ ZEMANSKY, MARK WALDO, 
FÍSICA 3 – ELETROMAGNETISMO, 12ª ED., Addison Wesley, 2009 

RAYMOND A. SERWAY, JOHN W. JEWETT, JR., PRINCÍPIOS DE FÍSICA - VOLUME 3 - 
ELETROMAGNETISMO - TRADUÇÃO DA 5ª EDIÇÃO NORTE-AMERICANA, 5ª ED, 
CENGAGE, 2015,  

 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: VARIÁVEIS COMPLEXAS CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [  ]   Optativa [ X ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE:  

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

O corpo dos números complexos. Funções complexas de uma variável complexa. O cálculo 
diferencial de funções complexas. Teoria integral de Cauchy. Série de Taylor e séries de 
Laurent. Resíduos e aplicações. 

OBJETIVOS 

Geral 

Ser capaz de estabelecer os conceitos e propriedades que fundamentam o cálculo diferencial e 
integral de funções complexas de uma variável complexa, bem como aplicar tais problemas ao 
cálculo real e na resolução de problemas de Física. 

 

Específicos 

Conhecer o corpo dos números complexos. 
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Conhecer o cálculo diferencial complexo. 

Conhecer a teoria da Integral de Cauchy. 

Conhecer a série de Taylor e Laurent. 

Saber como aplicar os conhecimentos do curso. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Números complexos 

Propriedades dos números complexos 

Números complexos e o plano Argand 

Potências inteiras e fracionárias de um número complexo 

Lugares, pontos, conjuntos e regiões no plano complexo 

 

II. Função complexa e suas derivadas 

Limite e continuidade 

A derivada complexa 

Derivada e analiticidade 

Funções Harmônicas 

Algumas aplicações físicas das funções harmônicas 

 

III. Funções transcendentais básicas 

Função exponencial 

Funções trigonométricas 

Funções hiperbólicas 

Função logarítmica 

Analiticidade da função logarítmica 

Exponenciais complexas 

Funções trigonométricas inversas e funções hiperbólicas 

 

IV. Integração no plano complexo 

Contorno de integração e teorema de Green 

Teorema fundamental do cálculo das funções analíticas 

Fórmula integral de Cauchy 

Problemas de Dirichlet – A fórmula integral de Poisson para o círculo e o 

semiplano 
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V. Séries infinitas envolvendo variáveis complexas 

Convergências de séries complexas 

Convergência uniforme de séries 

Séries de potências e série de Taylor 

Série de Laurent 

 

VI. Resíduos 

Definição de resíduos 

Singularidades isoladas 

Resolução de integrais envolvendo cálculo de resíduo 

Integração em torno do infinito 

 

VII. Mapeamento conforme 

Propriedade conforme 

Mapeamento um a um e regiões de mapeamento 

Transformação bilinear 

Mapeamento conforme e problema de valores de contorno 

Problemas de contorno com fontes 

A transformação de Schwarz-Christoffel 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, 
computador). Aplicação de listas de exercícios, trabalhos individuais, apresentação de 
seminários. Utilização de recursos didáticos disponíveis (Quadro branco, Pincéis Coloridos, 
Projetor multimídia, computador).  

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Projetor multimídia, notebook, internet, câmera fotográfica, quadro branco, material para produção de 
materiais visuais entre outros. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Avaliações escritas; 

Relatórios de algumas atividades práticas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 
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O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final conforme as Normas 
Didáticas. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

ÁVILA, G. S. S. Variáveis Complexas e Aplicações. 3ª Ed. Rio de Janeiro:LTC, 2000. 

CHURCHILL, R.V. Variáveis Complexas e Aplicações. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1975. 

ARFKEN, G. B , WEBER, H. J. Física Matemática. 6ª ed. Oxford: Elsevier, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

WUNSCH, A. D. Complex Variables with Applications, 3a ed. Editora Pearson,2004. 

BUTKOV, E. Física Matemática. 1a ed. Rio de Janeiro LTC,1988. 

FERNANDEZ, C. S. ; JÚNIOR, N. C. Introdução às Funções de uma Variável Complexa. Textos 
Universitários – SBM, 2006. 

APOSTOL, T.M. Cálculo I e II. Reverté, 1994.  

GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo, Vol. 2, 3 e 4 Rio de Janeiro: Ed. LTC, 2001. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: ELETRÔNICA BÁSICA CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO: FÍSICA BÁSICA III; FÍSICA EXPERIMENTAL III 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [  ]   Optativa [ X ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE:  

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 

Fundamentos da Eletrônica. Transistores. Amplificadores. Filtros. Fontes de Tensão e Corrente. 
Circuitos de Precisão e Técnicas de Baixo Ruído. Teorema de Thevenin. Teorema de Norton. 
Diodo. Osciloscópio. Circuitos retificadores. Diodo Zener. Transistores. Transistores como chave. 
Polarização de resistores. Amplificadores de pequeno sinal. Fonte de tensão regulada. 
Amplificador operacional. 

OBJETIVOS 
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Geral 

Conhecer os conceitos e princípios básicos da Eletrônica. 

 

Específicos 

Entender o princípio de funcionamento dos componentes eletrônicos incluindo a física dos 
semicondutores, bem como o comportamento dos mesmos nos circuitos; 

Aprender a projetar circuitos eletrônicos de acordo com especificações desejadas de variáveis de 
saída como: tensão, corrente, potência e frequência; 

Aprender a montar circuitos e utilizar os instrumentos de medição em laboratório; 

Aprender a fazer simulações de circuitos eletrônicos utilizando softwares. 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Fundamentos da Eletrônica. Transistores. Amplificadores. Filtros. Fontes de Tensão e 

Corrente. Circuitos de Precisão e Técnicas de Baixo Ruído. 

Teorema de Thevenin. Teorema de Norton. Diodo. Osciloscópio. Circuitos retificadores. 

Diodo Zener. Transistores. Transistores como chave. Polarização de resistores. 

Amplificadores de pequeno sinal. Fonte de tensão regulada. Amplificador operacional. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivo-dialogadas com base em recursos audiovisuais (textos, vídeos, músicas, etc). 
Atividades de leitura e reflexão individuais e em grupo onde os alunos irão compartilhar 
conhecimento. Atividades em grupos utilizando também recursos da Internet (laboratório). 
Apresentações pelos alunos de atividades desenvolvidas (seminários). 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Projetor multimídia, notebook, internet, câmera fotográfica, quadro branco, material para produção de 
materiais visuais entre outros. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Avaliações escritas; 

Relatórios de algumas atividades práticas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 
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O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final conforme as Normas 
Didáticas. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

BOYLESTAD R.; NASHELSKY. L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 6ª edição, São 
Paulo, Prentice Hall do Brasil, 1994. 

SEDRA & SMITH. Microeletrônica. 4ª edição, São Paulo, Makron Books, 2000. 

MALVINO, Albert Eletrônica. Volume 1., 4ª edição, São Paulo, Makron Books, 2008 

 

Bibliografia Complementar: 

MALVINO, Albert Eletrônica. Volume 2., 4ª edição, São Paulo, Makron Books, 2007 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Física. Vol. 3.  4aª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 

TIPLER, P. Eletricidade e Magnetismo. Vol.3. 4ª ed. Rio de Janeiro: LTC,1995. 

SEARS, FRANCIS / YOUNG, HUGH D./ FREEDMAN, ROGER A./ ZEMANSKY, MARK WALDO, 
FÍSICA 3 – ELETROMAGNETISMO, 12ª ED., Addison Wesley, 2009 

ALONSO, M.; FINN, E. J. Física - Um curso universitário. Vol. 3. 4ª ed. São Paulo: Edgar Blücher, 
1972.  

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: LICENCIATURA EM FÍSICA 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA ASTRONOMIA E 
ASTROFÍSICA II 

CÓDIGO DA DISCIPLINA:  

PRÉ-REQUISITO:FUNDAMENTOS DA ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA I 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [  ]   Optativa [ X ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE:  

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 67h/a PRÁTICA:  EaD:  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

EMENTA 
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Esta disciplina consiste na produção/elaboração de um trabalho de pesquisa desenvolvido pelo aluno, 
em um assunto relacionado à Astronomia e Astrofísica. A elaboração do projeto de pesquisa é 
feita em conjunto com o professor orientador, consistindo de levantamento bibliográfico 
necessário para o desenvolvimento da pesquisa. Procurar-se-á suscitar em cada aluno em 
particular, uma produção intelectual atendendo aos rigores que norteiam o saber acadêmico, 
mas também que represente uma reflexão sobre como tais temas podem contribuir para uma 
melhor aprendizagem dos conteúdos de Física. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

 Desenvolver estudos, projetos de trabalhos ou pesquisa em tópicos especiais e específicos de 
Astronomia e Astrofísica. 

 

Específicos 

Despertar nos alunos o interesse pela pesquisa científica, particularmente na área de Astronomia e 
Astrofísica. 

Desenvolver projetos de pesquisa e extensão, junto a um professor orientador na área de Astronomia 
e astrofísica, utilizando os conhecimentos da disciplina Fundamentos da Astronomia e Astrofísica 
I 

Realizar observações astronômicas 

Conhecer softwares de uso específico à Astronomia e Astrofísica. 

 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I.Galáxias 

1. A descoberta das galáxias. 

2. Classificação morfológica: Espirais, Elípticas e Irregulares 

3. A nossa galáxia: a Via Láctea. 

4. Massas: determinação de massa em galáxias elípticas e espirais 

5. A relação entre luminosidade e a velocidade para galáxias elípticas e espirais. 

6. A formação e evolução das galáxias. Aglomerados de galáxias. 

7. Superaglomerados. 

8. Colisões entre galáxias. 

9. Galáxias ativas. 

10. Lei de Hubble. 

 

II. Cosmologia 

1. O paradoxo de Olbers: a escuridão da noite. 

2. Relatividade geral: lentes gravitacionais. 
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3. Modelos de universo da cosmologia relativística. 

4. Expansão do Universo. Big-Bang. 

5. A questão da matéria escura. 

6. A idade do universo. COBE. 

7. Viagem no tempo. 

8. Quarks, gráviton e modelo padrão.  

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivo-dialogadas com base em recursos audiovisuais (textos, vídeos, músicas, etc). 
Atividades de leitura e reflexão individuais e em grupo onde os alunos irão compartilhar 
conhecimento. Atividades em grupos utilizando também recursos da Internet (laboratório). 
Apresentações pelos alunos de atividades desenvolvidas (seminários). 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Utilização do quadro para exposição branco, telescópio, notebook, projetor multimídia, maquetes de 
astronomia e astrofísica, software e laboratório de física experimental. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Avaliações escritas; 

Relatórios de algumas atividades práticas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final conforme as Normas 
Didáticas. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 

OLIVEIRA, K. ; SARAIVA, M. F. Astronomia e Astrofísica. 2a. ed. São Paulo: Editora Livraria Física, 
2004. 

BOCZKO, R. Conceitos de Astronomia. São Paulo: Edgard Blücher, 1984. 

MACIEL, W. (ED). Astronomia e astrofísica. São Paulo: IAG/USP, 1991. 

 

Bibliografia Complementar: 

FERRIS, T. O despertar na Via Láctea. 2a. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1990. 

MACGOWAN,R.A. ; ORDWAY; FAREDERICK I. Inteligência no Universo. Petrópolis(RJ): vozes, 
1970. 

SILK, J. O big-bang: a origem do Universo. 2. ed. Brasília: UnB/Hamburg, 1988. 
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FARIA, R. P. Fundamentos de Astronomia. São Paulo: Papirus,1987. 

JORGE E. HORVATH, ABCD DA ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA, O, 1ª ED., editora livraria da 
física, 2008, 9788578610050. 

OBSERVAÇÕES 

 


