
 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Física III Código: CF111 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  

Física I e Cálculo 

diferencial e 

integral A ou 

Cálculo II. 

Co-requisito:  

Não há. 
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (x)  60 horas ERE 

CH Total: 60 horas 

CH semanal: 4 horas Padrão (PD): 0 Laboratório (LB): 00 Campo (CP): 00 Estágio (ES): 00 
Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente Curricular 
(PCC): 00 

Ensino 
Emergencial 
Remoto (ERE): 
60 

    

 

EMENTA 

Campo elétrico. Potencial elétrico. Corrente elétrica. Campo elétrico. Campo magnético. Indução eletromagnética. 
Leis de Maxwell. 

 

PROGRAMA 
 

Campo elétrico: Leis de Coulomb. Definição de campo elétrico. Leis de Gauss. Linhas de campo. 
Potencial elétrico: Energia potencial. Diferença de potencial. Condutores e dielétricos. Capacitância. Polarização. 
Vetor deslocamento. 
Corrente elétrica: Densidade da corrente. Condutividade elétrica. Leis de Ohm. 
Campo magnético: Definição de campo magnético. Lei de Biot-Savart. Lei de Ampére. Efeito Hall. 
Indução eletromagnética: Lei de Faraday. Lei de Lenz. Auto-indução e indutância mútua. Propriedades magnéticas 
da matéria. 
Leis de Maxwell: Corrente de deslocamento. Equação de Maxwell. Propagação das ondas eletromagnéticas. 

 
OBJETIVO GERAL 

Apresentar ao estudante os conceitos básicos de eletromagnetismo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Capacitar o estudante para compreender, dissertar e encontrar soluções para questões que se apresentem no seu 
cotidiano envolvendo conceitos básicos de eletromagnetismo. 

 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina será totalmente assíncrona. As aulas serão previamente gravadas usando um misto de apresentação de 
slides superpostas à imagem do professor dissertando sobre os conteúdos e solução de exercícios referentes ao 
programa da ementa. Vídeos adicionais de outros autores apresentando complementações, experimentos e/ou 
curiosidades sobre a temática das aulas podem ser indicados durante a apresentação ou nas descrições dos vídeos. 
Estas complementações não são atividades obrigatórias da disciplina. Com duração máxima de 1h40min., as 
videoaulas somam 40 horas de atividades na disciplina. As demais 20 horas serão utilizadas pelos alunos para 
preparação e submissão de atividades de avaliação como descrito abaixo no item “Formas de Avaliação”. 
 
As videoaulas serão disponibilizadas duas vezes por semana, nas segundas e quartas feiras no período da manhã, em 
um canal do Youtube criado especificamente para a disciplina e, no qual, os estudantes poderão se inscrever para 
receber as notificações sobre novos vídeos se desejarem. Será igualmente criado um site, usando a ferramenta gratuita 
Google Sites, contendo as informações básicas da disciplina, cronograma, links para as aulas, links para envio de 
mensagem ao professor e links para envio de avaliações e frequências (via Formulários do Google). As notas de aula 
do professor serão disponibilizadas no site da disciplina. 
 
Um grupo do Telegram será criado especificamente para a disciplina. Neste grupo, os alunos serão avisados pelo 
professor sobre novas videoaulas e eventos relacionados à disciplina e poderão interagir com o professor em tempo 
integral para tirar suas dúvidas. Com o intuito de facilitar a interação professor-aluno, neste grupo poderão ser usadas 
mensagens de texto, áudio e vídeo de acordo com a vontade individual. Dependendo das necessidades dos alunos, 



vídeos adicionais mais longos com solução às dúvidas poderão ser elaborados e disponibilizados no canal Youtube da 
disciplina. 
 

Cronograma 
Este cronograma será disponibilizado no site da disciplina. O cronograma está apresentado com periodicidade semanal. 
Todas as atividades são assíncronas. As videoaulas serão disponibilizadas todas as segundas e quartas feiras no 
período da manhã. A data limite para o estudante apresentar todas as atividades da disciplina é 05/03/2021. 
 

Ano de 2020 

03/11 – 06/11: Apresentação da disciplina e formação de grupo no Telegram.  
--------------------------------------------------- 
Itens da ementa: Campo elétrico 
--------------------------------------------------- 
09-11 – 13/11: Lei de Coulomb 
16/11 – 20/11: Campos elétricos 
23/11 – 27/11: Lei de Gauss 
--------------------------------------------------- 
Itens da ementa: Potencial elétrico 
--------------------------------------------------- 
30/11 – 04/12: Potencial elétrico 
07/12 – 11/12: Capacitância 
--------------------------------------------------- 
Itens da ementa: Campo elétrico 
--------------------------------------------------- 
14/12 – 18/12: Corrente e resistência 
21/12 – 16/01/21: Dias não letivos 

Ano de 2021 

18/01 – 22/01: Circuitos 
--------------------------------------------------- 
Itens da ementa: Campo magnético 
--------------------------------------------------- 
25/01 – 29/01: Campos magnéticos 
01/02 – 05/02: Campos magnéticos produzidos por correntes 
--------------------------------------------------- 
Itens da ementa: Indução eletromagnética 
--------------------------------------------------- 
08/02 – 12/02: Indução e indutância 
15/02 – 19/02: Dias não letivos 
--------------------------------------------------- 
Itens da ementa: Leis de Maxwell 
--------------------------------------------------- 
22/02 – 26/02: Oscilações eletromagnéticas e corrente alternada 
01/03 – 05/03: Equações de Maxwell e magnetismo da matéria 
05/03: Data limite para a apresentação de todas as atividades da disciplina 
--------------------------------------------------- 
Exame e encerramento da disciplina 
--------------------------------------------------- 
08/03 – 12/03: Notas parciais e indicação da necessidade de exame 
15/03 – 19/03: Período de preparação para o exame 
22/03 – 26/03: Exames 
27/03: Divulgação das notas finais e encerramento 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Avaliação: A avaliação será do tipo continuada. Ao final de cada aula será proposta uma atividade de avaliação aos 
estudantes e para a qual será atribuída uma nota de 0 a 10. As atividades de avaliação serão compostas por resolução 
de exercício, elaboração de resumos de aula o ainda a dissertação livre sobre a importância dos conceitos da aula na 
vida cotidiana. As avaliações serão planejadas para serem resolvidas em até 20 min. pelos estudantes, compondo um 
total de 20 horas de atividades. O estudante deverá então acessar o site da disciplina e submeter um formulário 
específico para cada atividade contendo respostas e/ou arquivos com respostas e cujos links serão disponibilizados 
nas descrições dos vídeos das referidas aulas. A nota final será a média simples destas avaliações. A única restrição 
temporal para o estudante apresentar suas atividades de avaliação e frequência na disciplina é a data limite de 
05/03/2021.  
 
Frequência: A frequência será controlada pelos registros de login dos formulários de avaliação enviados pelos 
estudantes. Os registros serão feitos de maneira automatizada em planilha associada aos formulários de submissão. 
 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

1 - Notas de aula do professor. 

2 – Videoaulas da disciplina. 

3 - University Physics, Jeff Sanny & Samuel Ling, volume 2. Disponível gratuitamente em: 

https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/university-physics-volume-2  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

1 - Halliday, Resnick & Walker. Fundamentos de Física, vol. 3 – 9a edição, LTC –Livros Técnicos e Científicos. 

2 - P. A. Tipler & G. Mosca; Física para Cientistas e Engenheiros, vol. 2 – 6a edição, LCT – Livros Técnicos e 
Científicos. 

 
 

 
Professor da Disciplina: José Varalda 

 

Assinatura:  

 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 

 

https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/university-physics-volume-2

