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CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO
• Modalidade: Presencial.
• Linha de Atuação: Ensino superior.
• Área Programática: Física.
• Local de Realização: Campus Caicó.
• Público Alvo: Alunos que estejam cursando graduação na área de ciências
da natureza e matemática, que tenham cursado cálculo de funções de
várias variáveis (integrais e derivadas) e cálculo vetorial.
• Carga Horária: 20 horas.
• Vagas Oferecidas: 20.
PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Professor com licenciatura em Física ou Matemática.
JUSTIFICATIVA
O processo de ensino-aprendizagem da Física, no Brasil, tem sido
reconhecido em diversos estudos como deficiente tanto no que se refere à
formação docente como discente, traduzindo-se no déficit de aprendizagem
dos conceitos Físicos (BRASIL, 2003; MOREIRA, 2001; MATHEUS, 2005;
SOUSA, 2005). Dentre os diversos problemas associados à deficiência do
referido processo de ensino-aprendizagem, encontra-se a dificuldade de
assimilação de alguns conceitos Físicos devido à falta de compreensão do
aparato matemático utilizado na descrição das Leis Físicas, como também dos
resultados obtidos a partir de suas aplicações.
Com o intuito de solucionar tal problema, muitos professores de Física
empreendem algum tempo na apresentação do aparato matemático
necessário à descrição dos fenômenos a serem estudados, particularmente,
nos componentes curriculares que ministram. No entanto, isto muitas vezes é
feito de forma superficial e corriqueira, não propiciando aos alunos o tempo
necessário para a aquisição de uma aprendizagem significativa do aparato
matemático, comprometendo a posterior compreensão pretendida dos
conceitos Físicos. Além disto, a utilização deste tempo empreendido em tal
finalidade, termina por acarretar novos problemas: uma descrição mais
apressada dos futuros conteúdos, podendo comprometer seu entendimento
novamente ou o não cumprimento do conteúdo programático delineado no
currículo, proporcionando assim, uma formação incompleta.
Neste sentido, uma possibilidade que pode contribuir para a solução deste
problema consiste na utilização de cursos de Formação Inicial e Continuada
(FIC), que introduzam o estudo de parte do aparato matemático necessário à
descrição dos conceitos Físicos, de tal forma que ao se depararem com os
novos conceitos, os alunos tenham uma melhor possibilidade de compreendêlos de forma significativa, relacionando-os de forma mais consistente a
elementos de sua vivência. Deste modo, o tempo destinado ao ensino-

aprendizagem dos conceitos Físicos poderá ser maximizado em componentes
curriculares ministrados a posteriori e os problemas mencionados poderão ser
amenizados.

OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS
• Compreender o conceito de vetor como elemento de um espaço vetorial e as
operações envolvendo vetores.
• Compreender a definição do operador diferencial nabla e as possíveis
operações de gradiente, divergência e rotacional de uma função (escalar ou
vetorial), assim como demonstrar algumas propriedades associadas a tais
operações.
• Reconhecer e aplicar os teoremas de Gauss e de Stokes em situaçõesproblemas associadas à física.
• Deduzir a forma diferencial das equações de Maxwell a partir de sua forma
integral.
• Estabelecer a relação das equações de Maxwell com as ondas
eletromagnéticas e deduzir o vetor de Poynting.
CONTEÚDOS
• O conceito de vetor como um elemento de um espaço vetorial;
• Operações com vetores: soma, produto por escalar, produto interno e
produto externo;
• Produto escalar triplo e produto vetorial triplo;
• O operador diferencial nabla;
• Gradiente de uma função escalar e sua interpretação geométrica;
• Divergência e rotacional de funções vetoriais;
• Algumas propriedades associadas ao gradiente, divergência e rotacional;
• Integrais de trajetória, de superfície e de volume;
• O teorema da divergência;
• O teorema do rotacional;
• Conversão das equações de Maxwell da forma integral para a forma
diferencial;
• Dedução das equações de ondas para os campos elétricos e magnéticos;
• Dedução da equação da continuidade para a energia de ondas
eletromagnéticas e o vetor de Poynting.
SISTEMÁTICA DE ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA
Em cada encontro será desenvolvida uma aula expositiva e dialogada acerca
dos conteúdos a partir da problematização, teorização e aplicação dos mesmos
em situações-problemas associadas ao contexto da Física, com ênfase na área
do eletromagnetismo clássico.
CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Os alunos serão avaliados de forma contínua, observando-se os critérios de
assiduidade, pontualidade e participação nas discussões. Também serão
consideradas atividades em que os alunos deverão utilizar os conceitos

abordados no decorrer do curso para resolver situações-problemas. Para
efeitos de aprovação, o aluno deverá obter 75% (setenta e cinco) de presença.
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Curso: Subsídios de análise vetorial para o eletromagnetismo clássico
Disciplina
CargaFísica
20h.
:
Horária:
EMENTA
Vetores e espaço vetorial. Operação com vetores. Gradiente, divergência e rotacional
de funções. Teorema de Gauss e de Stokes. Equações de Maxwell. Onda
eletromagnética.
PROGRAMA
Objetivos
• Compreender o conceito de vetor como elemento de um espaço vetorial e as
operações envolvendo vetores.
• Compreender a definição do operador diferencial nabla e as possíveis operações de
gradiente, divergência e rotacional de uma função (escalar ou vetorial), assim como
demonstrar algumas propriedades associadas a tais operações.
• Reconhecer e aplicar os teoremas de Gauss e de Stokes em situações-problemas
associadas à Física.
• Deduzir a forma diferencial das equações de Maxwell a partir de sua forma integral.
• Estabelecer a relação das equações de Maxwell com as ondas eletromagnéticas e
deduzir o vetor de Poynting.
Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdos)
• O conceito de vetor como um elemento de um espaço vetorial;
• Operações com vetores: soma, produto por escalar, produto interno e produto
externo;
• Produto escalar triplo e produto vetorial triplo;
• O operador diferencial nabla;
• Gradiente de uma função escalar e sua interpretação geométrica;
• Divergência e rotacional de funções vetoriais;
• Algumas propriedades associadas ao gradiente, divergência e rotacional;
• Integrais de trajetória, de superfície e de volume;
• O teorema da divergência;
• O teorema do rotacional;
• Conversão das equações de Maxwell da forma integral para a forma diferencial;
• Dedução das equações de ondas para os campos elétricos e magnéticos;
• Dedução da equação da continuidade para a energia de ondas eletromagnéticas e o
vetor de Poynting.
Procedimentos Metodológicos
• Aulas expositivas e dialogadas.
• Discussões sobre situações-problemas através de exercícios.
Recursos Didáticos
• Quadro branco e pincel;
• Datashow;
• Computador;
• Textos complementares.
Avaliação
Os alunos serão avaliados de forma contínua, observando os critérios de assiduidade,
pontualidade e participação nas discussões. Também serão consideradas atividades em

que os alunos deverão utilizar os conceitos abordados no decorrer do curso para
resolver situações-problemas. Para efeitos de aprovação, o aluno deverá obter 75%
(setenta e cinco) de presença.
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