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Curso (s): Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia 

Unidade Curricular (UC): Física moderna 

Unidade Curricular (UC): Modern physics 
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Docente (s) Colaborador/a (es/as)/Departamento (s): 
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Ano letivo:  2022 Termo: 3° Turno/Turma: Integral 

Nome do Grupo/Módulo/Eixo da UC (se 
houver): Não se aplica 

 Idioma predominante em que a UC será 
oferecida: 
( x ) Português 
(  ) English 
(  ) Español 
(  ) Français 
(  ) Libras 
(  ) Outro:  

UC: 
(  ) Fixa 
( X ) Eletiva 
(  ) Optativa 

Oferecida como: 
( x ) Disciplina 
(  ) Módulo 
(  ) Estágio 
(  ) Outro: 

Oferta da UC: 
(  ) Semestral 
( X ) Anual 

Ambiente Virtual de Aprendizagem: 
(  ) Moodle 
( X ) Classroom 
(  ) Outro: 
(  ) Não se aplica 

Pré-Requisito(s): Fenômenos mecânicos (4369); fenômenos do contínuo (4348); fenômenos eletromagnéticos (4748). 

Carga horária total (em horas): 72 

Carga horária teórica (em horas): 72 Carga horária prática (em horas): 
0  

Carga horária de extensão (em horas, se 
houver): 0 
  

Se houver atividades de extensão, indicar código e nome do projeto ou programa vinculado na Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura (ProEC):  
 

Ementa: Relatividade. Fundamentos de Mecânica quântica 

Conteúdo programático:  

• Relatividade restrita Relatividade de Galileu Velocidade da luz Transformações de Lorentz Princípio da relatividade 
restrita: momento, força e energia relativísticas 2. Fundamentos de mecânica quântica Radiação de corpo negro 
Interferência e difração e ondas de radiação e partículas Efeito Compton Efeito Fotoelétrico Modelos atômicos 
Quantização do momento angular Quantização da energia Dualidade partícula-onda Postulado de deBroglie 
Princípio da incerteza Função de onda Teoria de Schrödinger da mecânica quântica Oscilador harmônico 
quantizado: moléculas e sólidos 3. Aplicações da mecânica quântica nas engenharias e medicina Oscilações de 
moléculas e estruturas cristalinas: modos normais de vibração Técnicas de caracterização de materiais empregando 
princípios físicos da mecânica quântica Princípios de funcionamento de componentes eletrônicos (díodos, 
transistores, circuitos Integrados, microprocessadores; etc..). Produção de energia (nuclear, solar, célula 
combustível, etc.) Técnicas de diagnoses e terapias biomédicas empregando princípios físicos da mecânica quântica 
(TC, PET, RMN, lasers, radioterapia, etc). 

Objetivos:  
Gerais: Desenvolver os aspectos conceituais e os princípios básicos da física moderna, em particular da mecânica 
quântica e da relatividade especial. Esclarecer tais conceitos, através de uma ampla gama de aplicações atuais e 
exemplos nas áreas de engenharias. Estabelecer uma ponte entre as noções elementares da teoria quântica com as 
aplicações contemporâneas 
 

Específicos:• Compreender o contexto do surgimento da física moderna. • Assimilar os postulados básicos da 
mecânica quântica e da relatividade. • Compreender e aceitar a natureza quântica da matéria e da luz e seus e a 
natureza probabilística dos efeitos observados. • Reconhecer o papel crucial da aplicação física moderna em áreas 



contemporâneas do conhecimento, como nanotecnologia, fotônica e engenharia. 
 

 

Metodologia de ensino: Aulas expositivas; Apresentação e discussão de situações-problema, Listas de exercícios e 
Seminários sobre estudo de casos por parte dos alunos.  
 

Avaliação: Três provas. Os critérios para obtenção da nota final (NF) do aluno se constitui na aplicação de três provas. Será 
aprovado, sem a necessidade de exame, quem obtiver nota igual ou superior a 6 (seis). Esta nota será obtida através da média 
aritmética das três provas. Só poderá fazer o exame quem obtiver média no semestre igual ou superior à 3 e frequência de, no 
mínimo 75%. 
   

Bibliografia:  
Básica:  
1. Paul A. Tipler e Ralph A. Llewellyn, Física Moderna, 3ª ed., Livros Técnicos e Científicos Editora. 2. Raymond A. 

Serway e John W. Jewett, Jr., Principios de Física, v.4, Editora Thonsom. 3. David Halliday, Robert Resnick e Jearl 

Walker, Fundamentos de Física, v.4, 8ª ed., Livros Técnicos e Científicos Editora. 4. Robert Eisberg e Robert Resnick, 

Física Quântica, 9ª ed., Editora Campus.  

Complementar: 
1. Moisés Nussenzweig, Curso de Física Básica, v.4, 4ª ed., Editora Edgard Blücher. 2. Marcelo Alonso e Edward Finn, 

Fundamental University Physics, v.3, Editora Addison Wesley. 3. Richard Feynman, Lectures on Physics, v.3, Addison 

Wesley. 4. CHESMAN, C.; ANDRÉ, C.; MACÊDO, A. Física Moderna Experimental e Aplicada. São Paulo: Editora 

Livraria da Física, 2004. 5. CAVALCANTE, Marisa Almeida; TAVOLARO, Cristiane R.C. Física moderna e experimental. 

2.ed. Barueri: Manole, 2007 

 

Cronograma: 

 
 

 


