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EMENTA (Unidade Didática)
Estudo dos princípios da óptica geométrica e da óptica física. Estudo da teoria da relatividade e da mecânica
quântica. Introdução á condutividade em sólidos e à física nuclear.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)
Óptica geométrica. Introdução. Refração e reflexão. Lei de Snell. Princípio de Fermat. Formação de imagens por
superfícies curvas. Lentes. Magnificação. Lentes compostas. Aberrações. Resolução.
Óptica física. Introdução. Interferência. Difração. A origem do índice de refração. Dispersão. Espalhamento.
Polarização.
Teoria da relatividade especial. O princípio da relatividade. A transformação de Lorentz. O experimento de MichelsonMorley. A transformação do tempo. A contração de Lorentz. Simultaneidade. Dinâmica relativística. Equivalência
massa-energia. O paradoxo dos gêmeos. Transformada das velocidades. A geometria do espaço-tempo. Passado,
presente e futuro.
Física quântica. Os mecanismos atómicos. Os efeitos fotoelétrico e Compton. De Broglie. Ondas e partículas. A
função de onda. Ondas de matéria. A equação de Schrodinger. Interferência eletrônica. O experimento das duas
fendas e o princípio da superposição de estados. Tunelamento quântico. O princípio da incerteza e a não localidade
das partículas. Emaranhamento quântico. Exemplos.
Condução de eletricidade em sólidos. Níveis de energia em sólidos. Metais, isolantes e semicondutores. Junções.
Física nuclear. O modelo nuclear. Fissão e Fusão nuclear. Quarks e Leptons. Particular elementares. O Big Bang.
Teorias da unificação. Matéria e energia escura. A fronteira do conhecimento.

OBJETIVO GERAL
O aluno deverá ter condições de compreender, formular, explicar os fundamentos experimentais e teóricos das
teorias da relatividade especial e da física quântica. O aluno também deverá conhecer os fundamentos da condução
elétrica em sólidos e os princípios da óptica geométrica e física.
OBJETIVO ESPECÍFICO
O aluno deverá poder explicar os fundamentos das teorias relativística e quântica dando exemplos e explicando eles a
partir dos fundamentos. Da mesma forma o aluno deverá poder explicar como acontece a condução elétrica em sólidos
e as diferenças observadas em diferentes materiais e induzir possíveis comportamentos em circunstâncias predefinidas
a partir dos modelos de condução estudados. Finalmente, no caso da óptica geométrica e física o aluno deverá poder
explicar as causas dos fenômenos ópticos observados a partir dos conhecimentos estudados e dos modelos
desenvolvidos.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão apresentados os
conteúdos curriculares teóricos. Serão utilizados os seguintes recursos: quadro branco, notebook e projetor
multimídia.

FORMAS DE AVALIAÇÃO
Serão realizadas duas provas individuais e a nota final será a média das notas destas provas.
No primeiro dia de aula, será informado aos alunos:
1.
2.
3.
4.

Tipo de avaliação que será realizada (duas provas individuais com correção em sala de aulas);
Calendário das provas, com as datas, horários e conteúdo que será cobrado em cada uma delas;
Sistema de aprovação (médias das notas das provas)
Método de controle de assistências
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1.
2.
3.
4.

Fundamentos de Física – 8a Ed. – Volume IV – Ótica e Física Moderna. David Halliday, Robert Resnick,
Jearl Walker.
The Feynman Lectures on Physics. Vol 1. Capítulos 26 e 27. Optics: The principle of Least Time and
Geometric optics. Richard Feynman.
Física – 5a Ed. – Vol 2 (parte V- ótica) e 3 – Física Moderna: Mecânica quântica, relatividade e a estrutura da
matéria. Paul A. Tipler, Gene Mosca.
Física IV: Óptica e física moderna 12a Ed. Young & Freedman
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1.
2.
3.
4.
5.

O Princípio da Relatividade. Textos fundamentais de física moderna, Volume 1. H.A. Lorentz, A. Einstein e
H. Mincowski.
The New Physics. Cambridge University Press. Paul Davies
O universo elegante Compania das Letras (2008). Brian Greene.
The Hole in the Universe. A Harvest Book. Harcourt Inc (2001). K. C. Cole
Física Moderna. Editora LTC. P. Tipler e Ralph Llewellyn.
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