
 1 

 

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
Departamento de Física de Ji-Paraná - DEFIJI 
Campus de Ji-Paraná 
 

 

PLANO DE ENSINO 

IDENTIFICAÇÃO 
EMENTA DA DISCIPLINA DO 

CURSO 

CURSO:   LICENCIATURA PLENA EM FÍSICA  Natureza da luz e as leis da óptica 

geométrica. Formação de imagens em 

dispositivos ópticos. Interferência. 

Difração e polarização. Onda 

eletromagnética. 

DISCIPLINA:  ÓPTICA CÓDIGO:    

PROFESSOR:  Dr. Carlos Mergulhão Júnior 

COORDENADOR:  Dr. Marco Polo Moreno de Souza  

PERÍODO: 

noturno 
SEMESTRE:   2o/2021 ANO:  2022 

TURMA:  6o Período CRÉDITOS:   04 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA:  80 PRÁTICA:  ----- TOTAL:  80 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA NO CURSO 

Propiciar ao acadêmico o embasamento teórico e prático necessário para o entendimento das leis e 

fenômenos ópticos. 

 

JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA NO CURSO 

Com esta disciplina, espera-se fornecer ao aluno os conhecimentos necessários para consolidar a sua 

formação conceitual na área da Óptica, estudo este que é indispensável para um futuro educador na área 

de Física. 

 

METODOLOGIA DE TRABALHO DO PROFESSOR NA DISCIPLINA 

- Aulas expositivas: teórica e pratica através de resolução de exercícios. As aulas serão quase 

todas presenciais e haverão também atividades de ensino assíncronas. 

- Aplicação de trabalho de pesquisa em grupo; 

- Aplicação de listas de exercícios. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

UNIDADE I – Natureza da luz e as Leis da 

Óptica Geométrica. 

A natureza da luz. Medida da velocidade da luz. 

Princípio de Huygens. Aproximação retilínea 

na Óptica. Leis da Óptica Geométrica: reflexão e 

refração e aplicações. Reflexão interna total. 

Polarização pela reflexão. 

UNIDADE II – Formação de imagens em 

dispositivos ópticos 

Dispositivos ópticos. Espelhos. Formação de 

imagens por espelhos planos e esféricos. Lentes 

delgadas. Equação dos fabricantes de lentes. 

Formação de imagens por lentes delgadas. Outros 

dispositivos ópticos. Aplicações. 

UNIDADE III – Interferência. Difração. Ondas 

eletromagnéticas. Polarização 

Óptica Física: definição e campo de validade. 
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Onda eletromagnética: definição geração, 

velocidade de propagação e polarização. 

Interferência de ondas. Interferência construtiva e 

destrutiva. Experimento de Young da dupla fenda. 

Coerência. Franjas de interferência. Interferência 

em filmes finos. O interferômetro de Michelson-

Morley. 

Introdução. Difração de Fresnel e de Fraunhofer. 

Difração em fenda única. Abertura circular: 

difração e poder separador. Difração em fenda 

dupla. Rede difração. Difração de raios X em 

cristais.  

 

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO CURSO 

Avaliação e seus será de forma diagnóstica, formativa e somativa e de forma continua. Os critérios 

dessa avaliação serão da seguinte forma: 

-  Avaliação diagnóstica: será feita no início das aulas e visa avaliar o quanto os alunos dominam 

determinados conhecimentos e habilidades, com o objetivo de verificar o que o aluno já sabe e suas 

necessidades. Serão avaliados os seguintes conhecimentos prévios sobre o conteúdo de optica contidos 

na ementa da disciplina. 

- Avaliação formativa: será feita ao longo do curso e tem como objetivo acompanhar a evolução da 

aquisição de conhecimento do aluno, ao mesmo tempo em que fornece subsídios para o professor 

compreender o quão eficiente está sendo seu processo de ensino. Não há atribuição de nota. É uma 

avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Essa avaliação permitirá a coleta de evidências, pelo 

aluno e pelo professor, da eficiência do ensino-aprendizagem para a correção rápida da rota. Essa 

avaliação será feita mediante o uso de um portifólio que, além de descrever as etapas de estudo dos 

alunos, deverá conter observações individuais dos alunos sobre as dificuldades na aprendizagem dos 

conteúdos ensinados além de fazerem uma autoavaliação. O portifólio deverá ser construído pelos 

alunos ao longo do curso e será compartilhado em sala durante o curso. Nesse momento de 

compartilhamentos dos portifólios, serão feitas discussões na sala de aula visando avaliar não somente o 

processo de aprendizagem dos alunos como também o processo de ensino do professor.  

- Avaliação somativa: será aplicado 3 avaliações escritas (uma avaliação por unidade) e a será cobrado o 

desenvolvimento de listas de exercícios, sendo uma lista para cada unidade. Assim, serão computadas 3 

notas (uma para cada unidade) sendo cada nota calculada da seguinte forma: 0 a 3 pontos para a lista de 

exercícios e 0 a 7 pontos para a avaliação escrita. Haverá uma quarta nota referente a realização de um 

trabalho escrito e feito em grupo sobre um tema a ser definido pelo professor. A Nota Final será 

calculada pela média aritmética simples das 4 notas descritas acima. 

Se Nota Final, numa escala de 0 a 10, for igual ou maior que 6,0 (seis) e se tiver 75% da frequência nas 

aulas então o aluno estará aprovado, conforme determina as resoluções da UNIR. A prova substitutiva 

será aplicada no final do curso e tem por finalidade substituir a menor nota obtida pelo aluno ao longo 

do curso. 
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CRONOGRAMA DE AULAS 

 

Data Conteúdo a ser abordado 

29/04/2022 Avaliação diagnóstica. Introdução à Óptica. A natureza da luz. Medida da 

velocidade da luz. Princípio de Huygens. Aproximação retilínea na Óptica. 

Leis da Óptica Geométrica. reflexão e refração e aplicações. Reflexão 

interna total. Polarização pela reflexão (Unidade 1). 

13/05/2022 

20/05/2022 Avaliação escrita 1 sobre a Unidade 1. 

27/05/2022 Dispositivos ópticos. Espelhos. Formação de imagens por espelhos planos e 

esféricos. Lentes delgadas. Equação dos fabricantes de lentes. Formação de 

imagens por lentes delgadas. Outros dispositivos ópticos. Aplicações. 

(Unidade 2). 

17/06/2022 

24/06/2022 Avaliação escrita 2 sobre a Unidade 2. 

01/07/2022 Óptica Física: definição e campo de validade. Onda eletromagnética: 

definição, geração, velocidade de propagação e polarização. Interferência 

de ondas. Interferência construtiva e destrutiva. Experimento de Young da 

dupla fenda. Coerência. Franjas de interferência. Interferência em filmes 

finos. O interferômetro de Michelson-Morley. Introdução. Difração de 

Fresnel e de Fraunhofer. Difração em fenda única. Abertura circular: 

difração e poder separador. Difração em fenda dupla. Rede difração. 

Difração de raios X em 

cristais.  

29/07/2022 

05/08/2022 Avaliação escrita 3 sobre a Unidade 3. 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA NO CURSO 

BÁSICA COMPLEMENTAR 

- YOUNG, H. D. e FREEDMAN, Física 4: Óptica 

e Física Moderna (Coleção Sears & Zemansky), 

Vol. 4, São Paulo: Addison Wesley, 2009. 

-HALLIDAY, D., RESNICK, R. e WALKER, J.. 

Fundamentos da Física. Vol. 4. Rio de Janeiro: 

LTC, 1996. 

- TIPLER, P.A.. Física para cientistas e 

engenheiros. Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

Tipler, P. A.; Mosca, G. Física para Cientistas e 

Engenheiros. Volume 2 - Eletricidade e 

Magnetismo, Ótica. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

-  NUSSENZVEIG, H. Moysés. Física Básica. 

Vol. 4 -  São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 

1999. 

- SERWAY, R.A.. Física para cientistas e 

engenheiros com Física Moderna. Vol. 3. Editora 

Campus. 

- ALONSO, M., FINN, E. J., Física. Addison-

Wesley, São Paulo, 1999. 

- RAMALHO, F.; G. F. NICOLAU, P.A. 

TOLEDO Os Fundamentos da Física. Vol. 2 e 3. 

São Paulo, Editora Moderna. 2003. 

- R. A. BONJORNO, J. R. BONJORNO, V. 

BONJORNO e C. M. Ramos. Física completa, 2a. 

ed. São Paulo: FTD, 2001. 

 

 

 


