
 
Título da Disciplina: Física Contemporânea  

Nome do Professor responsável: Wander Gomes Ney  

Carga horária total: 60 horas  

Número de créditos: 4  

Caráter: obrigatória  

 

Ementa:  

Teoria da Relatividade. Física Nuclear. Partículas elementares. Tópicos de Física Contemporânea e 

aplicações.  
 

Objetivos gerais e específicos:  

Abordar conceitos centrais da disciplina, enfatizando a análise de fenômenos naturais e algumas de suas 

aplicações.  

Promover a compreensão do papel dos princípios fundamentais da disciplina.  

Contribuir para que o aluno-professor seja capaz de reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos 

explicativos para fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos.  
 

Conteúdo programático: 

Teoria da Relatividade Especial: contextualização histórica e conceitual, as transformações de Galileu, as 

transformações de Lorentz, dilatação de tempo e contração do espaço, mecânica relativística, espaço-tempo  

Teoria da relatividade geral: contextualização histórica, princípio da equivalência, espaçotempo curvo, 

geometria riemanniana  

Física nuclear: a descoberta do núcleo atômico, decaimentos radioativos, datação radioativa, energia nuclear, 

fissão e fusão nuclear  

Partículas Elementares e interações fundamentais: as descobertas históricas, o modelo padrão; a descoberta 

do bóson de Higgs  

Matéria escura e energia escura  

Física em dimensões extras  

Teoria de cordas  
 

Estratégias de ensino: 

A carga horária da disciplina estará distribuída em três categorias:  

- Aulas teóricas com apresentação de conteúdos, aplicações e discussões.  

- Aulas práticas de laboratório com utilização de recursos experimentais e computacionais. - Aulas práticas da 

teoria com resolução de problemas em grupos, leitura e discussão de temas selecionados, apresentações dos 

alunos de aplicações didáticas e utilização de recursos didáticos.  
 

Sistema de avaliação: 

Elementos da avaliação: participação em aulas, realização das tarefas propostas (resolução de problemas em 

grupo, apresentação de aplicação didática, leitura e discussão de textos) e duas provas no decorrer do período 

letivo.  

Os alunos poderão refazer todas as atividades para alcançar o conceito mínimo. O conceito final será a média 

aritmética das notas obtidas nas provas e tarefas.  
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