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Plano de Curso
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Ementa: *

Matrícula Docente(s)
1312153 CARLOS MERGULHAO JUNIOR - 80h
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Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:

-     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.

Procedimentos de Avaliação
da Aprendizagem:

A avaliação 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 relatividade
contidos na ementa da disciplina. Esse diagnóstico poderá ser feito mediante uma conversa com os
próprios alunos durante as aulas iniciais.
- 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 poderá ser 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. Uma outra forma de
avaliação formativa, ao invés do uso do portifólio, poderá ser feita pelo próprio professor a partir de
observações obtidas durante as aulas na sala de aula.
- Avaliação somativa: será aplicado 2 avaliações escritas e a será cobrado o desenvolvimento de listas de
exercícios. Assim, serão computadas 2 notas: a nota 1 será referente às unidades 1 e 2  e será composta
da seguinte forma: 0 a 4 pontos para a média das listas de exercícios, 0 a 6 pontos para a avaliação
escrita 1. A nota 2 será referente à unidades 3 e 4 e será composta da seguinte forma: 0 a 3 pontos para
uma lista de exercícios, 0 a 2 pontos para trabalho escrito de tema sobre relatividade restrita e 0 a 5
pontos para a avaliação escrita 2. A Nota Final será calculada pela média aritmética simples das 2 notas
descritas anteriormente.
Unidade 1: Postulados da Relatividade Restrita 
Unidade 2: Cinemática Relativística
Unidade 3: Dinâmica Relativística
Unidade 4: Transformações Relativísticas dos Campos Eletromagnéticos
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.

Horário de Atendimento: 18:00 - quarta feira

Cronograma de Aulas

Início Fim Descrição

01/02/2023 01/02/2023 Postulados da Relatividade Restrita: definição e implicações físicas e razões históricas e
conceituais pelo surgimento da relatividade

08/02/2023 08/03/2023
Cinemática Relativística. Descrição de eventos na relatividade. Transformações de Lorentz e suas
consequências na cinemática. Relatividade da simultaneidade, Dilatação temporal e contração
espacial. Paradoxo dos gêmeos.

11/03/2023 11/03/2023 Resolução de exercícios e de trabalhos em casa (atividade assíncrona). - Aula Extra [Reposição]

15/03/2023 15/03/2023 Resolução de dúvidas e de exercícios como preparação para a avaliação escrita.

18/03/2023 18/03/2023 Resolução de exercícios e de trabalhos em casa (atividade assíncrona). - Aula Extra [Reposição]

22/03/2023 22/03/2023 Resolução de dúvidas e de exercícios como preparação para a avaliação escrita.

25/03/2023 25/03/2023 Resolução de exercícios e de trabalhos em casa (atividade assíncrona). - Aula Extra [Reposição]

29/03/2023 29/03/2023 Avaliação escrita 1.

05/04/2023 05/04/2023 Dinâmica Relativística. Momento e força relativísticos.

12/04/2023 12/04/2023 Segunda Lei de Newton na relatividade. Energia e massa relativística. Discussão física sobre a
conversão massa-energia.

19/04/2023 19/04/2023 Conseqüências e confirmações da Teoria da Relatividade. Efeito Doppler e suas aplicações na
astrofísica.

26/04/2023 26/04/2023 Resolução de exercícios.

03/05/2023 03/05/2023 Espaço-tempo. Intervalos no espaço-tempo e cone de luz. Quadri-vetores e sua aplicação física
na relatividade.

10/05/2023 10/05/2023 Transformação de Lorentz e 4-vetores. Transformação relativística de 4-força e do 4-momentum.

13/05/2023 13/05/2023 Resolução de exercícios e de trabalhos em casa (atividade assíncrona). - Aula Extra [Reposição]

17/05/2023 17/05/2023 Transformações Relativísticas dos Campos Eletromagneticos.

20/05/2023 20/05/2023 Resolução de exercícios e de trabalhos em casa (atividade assíncrona). - Aula Extra [Reposição]

24/05/2023 24/05/2023 Resolução de dúvidas e de exercícios como preparação para a avaliação escrita.

27/05/2023 27/05/2023 Resolução de exercícios e de trabalhos em casa (atividade assíncrona). - Aula Extra [Reposição]

31/05/2023 31/05/2023 Avaliação escrita 2.
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Avaliações

Data Hora Descrição

29/03/2023 19:00 hs 1ª Avaliação

31/05/2023 19:00 hs 2ª Avaliação

Referências Complementares

Tipo de Material Descrição

Livro MILFORD, Frederick J et al. Fundamentos da teoria eletromagnética. 17ª Tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
516. ISBN: 9788570011039.

Livro NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica, 4: Ótica, Relatividade, Física Quântica. São Paulo: Edgard
Blücher, 1998. 437 p 435. ISBN: 852120163.

Livro TIPLER, Paul A; LLEWELLYN, Ralph A. Física moderna. 3. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 515. ISBN:
9788521612742.

Livro LANDAU, Lev Davidovich Landau; RUMER, Yuri Borisovich; MOSCATI, Giorgio. O que é a teoria da relatividade.
São Paulo: Hemus, 2004. 116. ISBN: 8528901890.

Livro MARTINS, Roberto de Andrade. Teoria da relatividade especial. São Paulo: Livraria da Física, 2012. ISBN:
9788578610500.

Livro EINSTEIN, Albert; PEREIRA, Carlos Almeida. A teoria da relatividade especial e geral. Contraponto, 1999. 132.
ISBN: 9788585910273.

Livro EINSTEIN, Albert. A teoria da relatividade especial e geral. Contraponto, 2007. 132. ISBN: 9788585910273.
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