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2. EMENTA
Análise  dos  principais  fenômenos  da  eletricidade  e  magnetismo,  abrangendo  o  estudo  do  campo
elétrico, potencial elétrico, capacitor, corrente elétrica, força eletromotriz, campo magnético e indução
eletromagnética.

3. OBJETIVOS
Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de definir as grandezas físicas envolvidas na descrição dos
fenômenos eletromagnéticos, enunciar as leis físicas que regem o Eletromagnetismo e aplicá-las na
resolução de problemas.

4. PROGRAMA

1. Carga e matéria
1.1 - Introdução ao eletromagnetismo
1.2 - Carga elétrica
1.3 - Condutores e isolantes
1.4 - Lei de Coulomb
1.5 - Quantização e conservação da carga

2. Campo elétrico
2.1 - O campo elétrico
2.2 - Linhas de força
2.3 - Cálculo do campo elétrico de distribuições discretas e contínuas de cargas
2.4 - Carga puntiforme e dipolo em um campo elétrico

3. Lei de Gauss
3.1 - Fluxo do campo elétrico
3.2 - Lei de Gauss
3.3 - A lei de Gauss e a lei de Coulomb
3.4 - Aplicações da lei de Gauss

4. Potencial elétrico



4.1 -Potenciais criados por cargas puntiformes e por um dipolo
4.2 - Energia potencial elétrica
4.3- Obtenção do campo elétrico a partir do potencial
4.4 - Condutor isolado

5. Capacitores e dielétricos
5.1 - Capacitância
5.2 - Cálculo da capacitância
5.3 - Energia de um campo elétrico
5.4 - Dielétricos
5.5 - Visão microscópica dos dielétricos
5.6 - Dielétricos e a lei de Gauss

6. Corrente e resistência elétrica
6.1 - Corrente e densidade de corrente
6.2 - Resistência, resistividade e condutividade
6.3 - A lei de Ohm
6.4 - Transferência de energia num circuito elétrico

7. Força eletromotriz e circuitos elétricos
7.1 - Força eletromotriz
7.2 - Cálculo da corrente elétrica em circuitos de uma única malha
7.3 - Diferença de potencial
7.4 - Circuitos de malhas múltiplas
7.5 - Medidas de corrente e diferença de potencial
7.6 - Circuito RC

8. Campo magnético
8.1 - O campo magnético
8.2 - Definição do vetor indução magnética
8.3 - Força magnética sobre uma corrente elétrica
8.4 - Torque sobre uma espira de corrente
8.5 - O efeito Hall
8.6 - Trajetória de cargas em campos magnéticos uniformes
8.7 - A descoberta do elétron

9. Lei de Ampère
9.1 - A lei de Biot-Savart
9.2 - A lei de Ampère
9.3 - Dois condutores paralelos
9.4 - O campo magnético de um solenóide

10. Lei de Faraday
10.1 - A lei de indução de Faraday
10.2 - A lei de Lenz
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6. METODOLOGIA

O curso será desenvolvido através de atividades não presenciais e de resolução de problemas e listas de
exercícios na forma remota. Consideram-se atividades pedagógicas não presenciais um conjunto de
atividades disponibilizadas aos estudantes no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem Moodle e
plataformas  correlatas,  síncronas  e/ou  assíncronas,  utilizando  tecnologias  de  informação  e
comunicação.

7. CRONOGRAMA

Atividades remotas ao longo de 16 semanas de acordo com o seguinte cronograma: 

- semanas 1 a 3 (tópicos 1 - 3) – atividades remotas síncronas e/ou assíncronas, resolução de exercícios
e primeira avaliação;
- semanas 4 a 7 (tópicos 4 - 5) – atividades remotas síncronas e/ou assíncronas, resolução de exercícios
e segunda avaliação;
-  semanas  8  a  11  (tópicos  6  -  7)  –  atividades  remotas  síncronas  e/ou  assíncronas,  resolução  de
exercícios e terceira avaliação;
-  semanas 12 a 15 (tópicos  8 -  10)  – atividades  remotas síncronas  e/ou assíncronas,  resolução de
exercícios e quarta avaliação;
- semana 16  aplicação de exames finais

8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Serão realizadas quatro provas versando sobre os tópicos discriminados no cronograma. As provas
serão realizadas  de forma assíncrona e/ou síncrona.  Detalhes  sobre duração, critérios de avaliação,
formato  síncrono/assíncrono  etc.,  serão  descritos  no  Moodle  da  disciplina  a  critério  do  Professor,
podendo variar  de uma avaliação para  outra.  Para ser  considerado aprovado o aluno deverá  obter
frequência suficiente (75%) e atingir a média parcial mínima igual a 6,0 (seis inteiros). O aluno que não
obtiver  frequência  suficiente  ou  não  atingir  a  média  3,0  (três  inteiros)  estará  automaticamente
reprovado. A frequência será computada mediante confirmação de acesso aos ambientes virtuais onde
serão desenvolvidas as atividades remotas síncronas/assíncronas. 

9. EXAME DE RECUPERAÇÃO

Aqueles  que  obtiverem  frequência  suficiente  e  atingirem  média  parcial  (MP)  entre 3≤MP<6
deverão realizar o exame final contemplando todo o conteúdo; neste caso, a nota final será a média
simples entre a nota do exame final e a média parcial, conforme estabelece o art.71, parágrafo 3° da
Resolução 017/Cun/97 de 06/10/97. O aluno que realizar o exame final e não atingir a nota 6,0 (seis
inteiros) estará reprovado. 


