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Ementa 
 

Carga elétrica: isolantes e condutores; processos de eletrização; eletroscópio; Lei de 
Coulomb; Campo elétrico: linhas de força, distribuição de cargas em um condutor, 
blindagem eletrostática, poder das pontas, relâmpago e trovão, para-raios; Campo elétrico 
de uma carga pontual; campo elétrico de uma esfera eletrizada; campo elétrico uniforme; 
Potencial elétrico; diferença de potencial; voltagem em um campo uniforme; voltagem no 
campo de uma carga pontual; superfícies equipotenciais; o gerador de Van der Graaff; 
Corrente elétrica: sentidos da corrente elétrica; diferença de potencial; associação de 
pilhas; corrente contínua e alternada; efeitos da corrente elétrica; Resistência elétrica: Leis 
de Ohm; associação de resistores; potência de um aparelho elétrico; efeito Joule; curto-
circuito; fusível e instrumentos de medidas; Geradores e receptores elétricos; força 
eletromotriz; equação do gerador; rendimento de um gerador e curva característic; 
associação de geradores; equação do receptor e curva característica; rendimento de um 
receptor; leis de Kirchhoff; Capacitores; associação de capacitores e energia em um 
capacitor; Eletromagnetismo: ímã, inseparabilidade dos polos, forças entre os polos de um 
ímã, bússola; campo magnético de um ímã; linhas de força; Força magnética: a experiência 
de Oersted; campo magnético de um condutor retilíneo; campo magnético de uma espira e 
de um solenoide; eletroímã; substâncias ferromagnéticas; forças magnéticas sobre cargas 
em movimento; Indução eletromagnética; corrente elétrica induzida; transformadores; Lei 
de Lenz. 
 
Objetivos 
 

Almeja-se que o aluno seja capaz de empregar as leis que regem o campo elétrico 
em análises qualitativas e quantitativas de fenômenos eletrostáticos, relacionar corrente e 
resistência elétrica em meios materiais. Saber identificar e dimensionar características 
elétricas de circuitos simples e dispositivos tecnológicos envolvendo capacitores, resistores 
e geradores de energia elétrica. Aplicar as leis que regem o campo elétrico e o campo 
magnético na análise de fenômenos eletromagnéticos; aplicar a força de Lorentz na análise 
da interação do campo eletromagnético com partículas carregadas eletricamente. Também 
se espera que o aluno possa compreender e saber aplicar a Lei de Ampère na 
determinação de campos magnéticos produzidos por correntes elétricas e usar a Lei de 
Faraday no cálculo da força eletromotriz induzida. No tocante a ondas eletromagnéticas, o 
aluno deve saber diferenciar ondas eletromagnéticas através de sua frequência 
relacionando-as com suas aplicações. 



 
 
Metodologia 
 

O conteúdo é ministrado em aulas expositivas, explorando-se eventualmente, 
quando necessário, a parte prática de cada conteúdo, em aulas de que envolvam a sala de 
vídeo e laboratórios. Os exercícios serão tratados como principal fonte de desenvolvimento 
de atividades de avaliação e identificação de cada elemento teórico estudado. Listas de 
exercícios serão propostas para verificação e fixação da aprendizagem e serão cobradas 
nas aulas de correção, com a participação de todos (alunos, professores e estagiários). 
Serão oferecidos regularmente atendimentos semanais pelo professor da disciplina aos 
alunos com dificuldade de assimilação do conteúdo. Tais atendimentos serão ministrados 
no período vespertino. Em cada escala, o aluno será avaliado mediante sua participação, 
sua pontualidade nas entregas dos exercícios, sua motivação para o desenvolvimento 
proposto e através de avaliações escritas (provas, testes e simulados).  
 
Avaliação 
 

Quanto à avaliação, esta será feita de acordo com os objetivos definidos no plano, 
segundo critérios (e não segundo normas) a fim de medir o desempenho em questão. A 
função principal dessa avaliação é proporcionar um feedback ao aprendiz (avaliação 
somativa e formativa). A avaliação é uma etapa fundamental do processo de ensino-
aprendizagem que oferece informações ao professor que possibilitem o diagnóstico das 
dificuldades dos alunos para possíveis reorientações de estratégias, visando uma 
aprendizagem significativa. Os instrumentos que serão utilizados nas avaliações englobam 
atividades em classe e extraclasse; participação do aluno; pesquisas e produção de textos; 
e avaliações escritas (individuais e coletivas). 
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