
Ficha 2

Disciplina:  Física III Código: CF111

Natureza: 
( x ) Obrigatória 
(  ) Optativa

( x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

Pré-requisito: 

Física I, Cálculo 

Diferencial e 

Integral I.

Co-requisito: Modalidade: (  ) Presencial     ( x ) Totalmente EaD   ( x )   60 horas 

*C.H.EaD

CH Total: 60 horas

CH semanal: 4,3 horas 

(60 horas/14 semanas)

Padrão (PD): 
60

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

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC)
*Indicar a carga horária que será à distância.

EMENTA

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

PROGRAMA

Módulo 1  - Eletricidade - Fundamentos

1A Interação Eletrostática: Carga Elétrica; Lei de Coulomb;
1B Campo Elétrico: Campo de Sistemas Cargas Puntuais; Corpos contínuos 
1C Lei de Gauss: Fluxo de Campo Elétrico, Simetrias; Lei de Gauss;
1D Potencial Elétrico: Energia Eletrostática e Potencial Elétrico.

Módulo 2  - Eletricidade – Aplicações

2A Capacitância: Capacitância; Dielétricos; Teoria Microscópica dos Dielétricos; Lei de Gauss para Dielétricos.

2B Corrente Elétrica: Corrente Elétrica; Resistência Elétrica; Lei de Ohm; Transferência de Energia.

2C Circuitos de Corrente Contínua: Força Eletromotriz; Diferenças de Potencial; Circuitos de Múltiplas Malhas; 
Regras de Kirchoff; Instrumentos de Medição.

Módulo 3  - Magnetismo -  Fundamentos e Aplicações

3A Campo Magnético: Força Magnética sobre Carga Elétrica; Efeito Hall; Dipolo Magnético;

3B  Fontes de Campos Magnéticos: Lei de Biot-Savart; Leis de Ampère; Força entre corrente elétricas; Torque
sobre Espiras de Corrente; Propriedades Magnéticas da Matéria.

3C Indutância: Fluxo Magnético; Lei da Indução de Faraday; Lei de Lenz; Força Eletromotriz Induzida; Indutância.
3D  Circuitos  de  Corrente  Alternada:  Circulos  RL,  RC  e  RLC;  Correntes  Alternadas;  Transformador.
3E Equações  de  Maxwell: Corrente  de  deslocamento.  Equação  de  Maxwell.  Propagação  das  ondas
eletromagnéticas.

OBJETIVO GERAL

Capacitar o aluno para a compreensão dos fenômenos eletromagnéticos de maneira conceitual simples e saber 
aplicá-los a problemas do cotidiano.

OBJETIVO ESPECÍFICO



Fornecer o ferramental teórico e matemático para o aluno saber reconhecer e resolver problemas associados ao 
eletromagnetismo.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida em um misto de atividades síncronas e assíncronas, ambientadas na plataforma 
UFPR Virtual.

O conteúdo da disciplina será exposto aos alunos de maneira assíncrona através de aulas gravadas com exposições 
teóricas, assim como resolução de exercícios e exemplos. Serão utilizadas nestas aulas apresentações em slides, 
vídeos de experimentos, sites de simulações de fenômenos físicos, etc. Estas aulas terão de 1h30min a 2h00min de  
duração e serão disponibilizadas duas vezes por semana em vídeos gravados pelo professor e hospedados em seu 
canal no YouTube. Esta exposição do conteúdo somará aproximadamente 40hrs, sendo as 20hrs restantes divididos 
entre avaliações e encontros síncronos para esclarecimentos de dúvidas.

Após cada aula será fornecido material de estudo referente ao tema desenvolvido constando de: bibliografia indicada 
para leitura; lista de exercícios; atividade 

No cronograma da disciplina ainda são previstos ainda encontros síncronos, em sala de reuniões virtual a ser 
definida (provavelmente no e-aula jitsi da UFPR Virtual), com duração de aproximadamente 2h00min, para resolução 
de exercícios e esclarecimento de dúvidas antes de cada avaliação. Estes encontros serão gravados e 
disponibilizados para consulta futura.

Além dos horários de esclarecimentos de dúvidas inseridos no cronograma os alunos poderão solicitar com 
antecedência encontros síncronos fora horário da disciplina, a serem marcados conforme disponibilidade do 
professor.

O contato entre professor de alunos se poderá se dar por meio de fórum de discussão e mensagem privada (em 
ferramentas disponibilizadas no ambiente da disciplina na plataforma UFPR Virtual) e por e-mail. Estes canais 
poderão ser utilizados tanto para discussões mais gerais, quanto para tirar dúvidas sobre o conteúdo da disciplina. 
Se necessário, ainda, poderá ser criado grupo de Whatsapp para avisos e troca de informações mais rápidas.

CRONOGRAMA
Início: 04/05/2021
Término: 04/08/2021

Abaixo segue cronograma tentativa para disciplina que, conforme necessário, pode sofrer alterações.

Semana - Data Atividades* Tipo de atividade

1 - 02 à 08/05 Apresentação da Disciplina (03/05)
Aulas conteúdo 1A

Síncrona (Apresentação) 
Assíncrona (Aula)

2 – 09 à 15/05 Aulas conteúdo 1B Assíncronas

3 - 16 à 22/05 Aulas conteúdo 1C Assíncronas

4 - 23 à 29/05 Aulas conteúdo 1D Assíncrona

5 - 30/05 à 05/06    Dúvidas e Exercícios (31/05) 
Prova 1 (02/06)

Síncronas

6 - 06 à 12/06 Aulas conteúdo 2A Assíncronas

7 - 13 à 19/06 Aulas conteúdo 2B Assíncronas

8 - 20 à 26/06 Aulas conteúdo 2C Assíncronas

9 - 27/06 à 03/07 Dúvidas e Exercícios  (28/06)
Prova 2 (30/07)

Síncronas

10 - 04 à 10/07 Aulas conteúdo 3A Assíncronas

11 - 11 à 17/07 Aulas conteúdo 3B Assíncronas

12 - 18 à 24/07 Aulas conteúdo 3C Assíncronas

13 - 25 à 31/07 Aulas conteúdo 3D e 3E Assíncronas

14 - 01 à 07/08 Dúvidas e Exercícios (02/08)
Prova 3 (04/08)

Síncronas

15 - 18/08 Exame final Síncrona

Os vídeos, material de estudo e atividades para entrega de cada aula serão disponibilizados às segundas-feiras de 
cada semana, conforme cronograma.
As atividades síncronas acontecerão nas 2as às 21:00min e 4as às 19:00min (dias e horários normais da disciplina).

*Conteúdo das aulas segundo códigos utilizados no item PROGRAMA.



FORMAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação acontecerá de duas maneiras, cada uma contribuindo para a nota final do aluno.

- Após cada aula assíncrona será disponibilizado no ambiente da UFPR Virtual atividade em forma de lista curta de 
questões (1 a 3 questões) que deverá ser entregue até o final da semana de sua semana de disponibilização.
Além de servir como controle de frequência, a soma destas atividades N contribuirá com uma nota A (valendo de 0 a 
100) com valor de 30% para média do aluno.

- Após o término de cada módulo será feita uma prova, com valor de 0 a 100, de forma síncrona com 2h00min de 
duração em datas conforme cronograma. As provas poderão ser feitas através de atividades respondidas 
diretamente no ambiente da UFPR Virtual e/ou a provas respondidas a mão e digitalizadas (utilizando-se, por 
exemplo, aplicativos de celular como o CamScanner) e entregues no ambiente da UFPR Virtual.

A média aritmética das notas Pi das provas contribuirá com uma nota P  com valor de 70% para a média do aluno. 
Estas provas serão constituídas por questões teóricas e problemas numéricos.

- Poderão ainda ser propostos outros trabalhos e atividades conforme julgado necessário no transcorrer do curso, os 

quais contribuirão com outras notas Ai para a média final do aluno, somando-se à nota A.

Ao final do curso a média do aluno será obtida comoMédia =  0.3*A + 0.7*P,
onde 

 A=

∑
i=1

N

Ai

N
 e P=

∑
i=1

3

Pi

3

A condições para aprovação e realização segunda chamada e exame final são aqueles definidos pela Resolução 37-
97/CEPE.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

Bauer, Westfall e Dias, Física para Universitários, Volume 3. (Disponível na biblioteca virtual Minha Biblioteca)

Halliday, Resnick e Walker, Fundamentos da física, Volume 3. (Disponível na biblioteca virtual Minha Biblioteca)

Tipler e Mosca, Física para Cientistas e Engenheiros, Volume 3. (Disponível na biblioteca virtual Minha Biblioteca)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

Slides das vídeo aulas do professor fornecidas na plataforma UFPR Virtual.

Sears e Zemanski, Física III.

Paul Hewitt, Física Conceitual. (Disponível na biblioteca virtual Minha Biblioteca)

Richard P. Feynman, Lições de Física, Volume 2. Disponível em 
https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_toc.html

Moyses Nussenzveig, Curso de Física Básica, Volume 3. (Disponível na biblioteca virtual Minha Biblioteca)

University Physics, Vol II, Unidade 2. Disponível em https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-2

Material de Curso de Física III (Eletromagnetismo Básico, nível graduação) do MIT. Disponível em 
https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-02-physics-ii-electricity-and-magnetism-spring-2007/

Phet Simulações Interativas. Site com simulações de Fenômenos Físicos do Grupo de Pesquisa em Ensino da 
Universidade Boulder, Colorado. Disponível em https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/filter?
subjects=physics&sort=alpha&view=grid

Canal do YouTube Física na Prática. Canal voltado para o ensino e divulgação de Experimentos de Física 
realizados pelos professores Gil da Costa Marques e Cláudio Furukawa. Instituto de Física da Universidade de São 
Paulo. Disponível em https://www.youtube.com/c/F%C3%ADsicanaPr%C3%A1tica/featured

Professor da Disciplina: Fabio Marcel Zanetti
Assinatura: __________________________________________
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