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INTRODUÇÃO

Em meio às profundas transformações sociais, econômicas e culturais,  o alto

nível de heterogeneidade em ciência, tecnologia e inovação (CT&I) compreende

um dos  principais  desafios  enfrentados  pelo  Brasil  e  pelos  demais  países  da

América Latina e do Caribe para alcançar um patamar competitivo em relação à

conformação  de  novos  processos  e  produtos.  Coexistem  na  região  latino-

americana e caribenha um setor muito pequeno que incorpora ações em CT&I,

competindo  fortemente  com  empresas  do  mundo  desenvolvido  e  de  alguns

países  emergentes  e,  por  outro  lado,  um grande  setor  que  incorpora  poucos

recursos de CT&I. Essa disparidade é estruturalmente responsável pelo grande

atraso do crescimento da produtividade observado na região, com recorrentes

impactos  econômicos  e  sociais.  Nesse  contexto,  a  força  motriz  da  mudança

estrutural para o desenvolvimento é a inovação em processos e produtos com

base nas novas tecnologias e na geração de conhecimento (CEPAL, 2014).

A Rede Interamericana de Academias de Ciências, IANAS, afirma que1

“No século XXI é inconcebível pensar na

criação  de  trabalhos  decentes,  no

combate à pobreza e no fortalecimento da

governabilidade  democrática  sem  usar

ciência  de  forma  extensiva,  aplicar  as

tecnologias  adequadas  localmente,

introduzindo  o  conceito  de  inovação  em

todos  os  níveis  da  sociedade  e

melhorando  o  ensino  da  ciência.  Sem

1 www.ianas.org.

6



estas  considerações,  a  sociedade

permanecerá  subjugada  pelo

subdesenvolvimento com empregos ruins

ou uma modernização acompanhada pela

pobreza e pelo desemprego.”

A América  Latina  e  o  Caribe  têm um atraso  histórico  em CT&I2 que  requer

políticas públicas e um maior compromisso do setor privado para promover o

progresso  do  conhecimento  sem  perder  os  vínculos  com  o  desenvolvimento

humano e social.  Contraditoriamente, não há uma preparação e ampliação da

base  científica  de  forma  proporcional  para  atender  à  crescente  demanda  de

profissionais  qualificados.  De  modo  geral,  a  ciência  Latino-Americana  ainda  é

refém de um modelo de ilhas de desenvolvimento, onde a maioria das ações são

unilaterais  e  desarticuladas.  Um  exemplo  é  mostrado  na  Fig.  1,  onde  se

demonstra um atraso da América Latina em relação a outros blocos de países

durante a década de 80 e meados de 90, com a baixa produção em setores

estratégicos pela falta de profissionais qualificados (da Silva, 2007). 

2 A América Latina investe em pesquisa e desenvolvimento apenas uma porcentagem do
produto interno bruto (PIB) equivalente a menos de um quarto do que é investido nos países
desenvolvidos. Fontes: Banco Interamericano para o Desenvolvimento (BID) e CEPAL.
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Figura  1:  Distribuição  das  parcerias  estratégicas  em

tecnologia nos países em desenvolvimento no período 1980-

1994

Em um contexto global, com a evolução tecnológica empregada na indústria, na

medicina,  na  informática  etc.,  surgem cada vez mais  problemas complexos e

interdisciplinares, que tem exigido dos profissionais uma melhoria contínua de

suas habilidades e aquisição de novos conhecimentos. Isso tendo em vista que as

atividades  produtivas  têm se  vinculado  cada  vez  mais  à  produção  de  novos

conhecimentos  técnicos  e  científicos,  à  introdução  de  inovações,  e  à
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transferência e incorporação de resultados de pesquisas com elevado potencial

para o melhoramento das relações de competitividade. Nesse contexto, as áreas

multidisciplinares  envolvendo  as  Ciências  Físicas  e  Engenharias

reconhecidamente  assumem  um  dos  principais  campos  estratégicos  para  o

desenvolvimento regional. 

Muitos  desses  processos  e  produtos  associados  à  tecnologia  moderna  são

baseados  em conceitos  da  física,  que  surgiram  a  partir  de  experimentos  de

laboratório ou indagações teóricas, sem levar em conta o uso prático.

Dentro do panorama atual de educação e ciência brasileira, que se estende sem

perda  de  generalidade  à  problemática  continental,  o  Ministério  da  Ciência,

Tecnologia e Inovação (MCTI) apresenta vários indicadores que apontam para a

necessidade de formar um novo tipo de profissional, com base científica sólida e

capaz de atender a esse novo paradigma. Segundo Chaves et al. (Chaves et al.,

2002): 

"A Engenharia no Brasil atingiu alto nível

em vários campos, como por exemplo as

Engenharias  Civil,  Elétrica,  Eletrônica,

Materiais,  Mecânica  e  Química.  A

Engenharia  Civil  brasileira  está  entre  as

mais  avançadas.  Na  tecnologia  do

concreto armado o Brasil se situa entre os

países  de  vanguarda,  o  que  permite  às

vezes  soluções  arrojadas.  A  Engenharia

Mecânica também é das mais adiantadas,

com sucessos que chamam a atenção do

resto  do  mundo,  por  exemplo  nas

construções para exploração do petróleo

em  águas  profundas,  e  na  indústria

aeronáutica. Em Engenharia Eletrônica há
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formação  de  profissionais  competentes

que  operam  em  diversas  áreas,  desde

controle industrial até telecomunicações."

"Além de formar bons profissionais nesses

setores,  temos necessidade de um novo

tipo  de  engenheiro  com  formação

científica  sólida,  que  possa  atuar  em

novas  áreas,  educado  em um ambiente

de  estimulante  pesquisa  científica  e

tecnológica.  Há  já  exemplos  de  cursos

com esse espírito, como o de Engenharia

Física  da  Universidade  Federal  de  São

Carlos.  A  formação  desses  engenheiros

deveria ser feita simultaneamente com a

elaboração  de  planos  de  pesquisa  em

campos  que  se  prestariam  a  novas

aplicações de Física."

 

A Engenharia Física,  um ramo da ciência aplicada que enfatiza Engenharia  e

Física, proporciona ao seu estudante uma formação científica consistente, com
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características  inter  e  multidisciplinares. Os engenheiros físicos são preparados

para lidar com os problemas de física nas diversas áreas da tecnologia moderna,

podendo  trabalhar  em  áreas  envolvendo  energias  alternativas,  ciências  dos

materiais,  ótica  e  lasers,  fibra  ótica,  holografia,  polímeros,  metais,

semicondutores  e  cerâmicas,  desenho  industrial,  dispositivos

(nano/micro)eletrônicos,  criogenia,  geofísica,  arquitetura  de  computadores  e

engenharia  de  software,  robótica,  dispositivos  biomédicos,  para  citar  apenas

alguns  exemplos. Diversas  universidades  renomadas  ao  redor  do  mundo  são

responsáveis pela formação de engenheiros físicos: Canadá (Queen's University,

University  of  British  Columbia,  University  of  Toronto  etc.),  Estados  Unidos  da

América  (California  Institute  of  Technology,  Cornell  University,  Harvard

University, Princeton University, Stanford University, Virginia Tech etc.), México

(Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

etc.),  Cuba  (Universidad  de  La  Havana),  Colômbia  (Universidad  Nacional  de

Colombia,  Universidad  EAFIT  etc.),  Chile  (Universidad  de  Santiago  de  Chile,

Universidad de Concepción etc.), Peru (Universidad Nacional de Ingeniería), além

de universidades e institutos de tecnologia de países como Portugal,  Espanha,

França, Reino Unido, Alemanha, Rússia, China e Japão. No Brasil  a Engenharia

Física existe desde 2000, por iniciativa do Departamento de Física da UFSCar, e é

oferecida  nas  seguintes  universidades:  UFSCar,  UNICAMP,  USP,  UFRGS,  UFG,

UFLA, UFVJM, UFABC (Física com ênfase em Engenharia Física), UEMS e UFOPA.

Histórico da UNILA

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), com sede em

Foz do Iguaçu, Paraná, foi criada pela Lei no 12.189, de 12 de janeiro de 2010,

com o objetivo de contribuir para a integração da América Latina e Caribe por

meio  do  conhecimento  compartilhado  e  da  geração,  transmissão,  difusão  e

aplicação de conhecimentos produzidos pelo ensino, a pesquisa e a extensão,

integrados na formação de cidadãos para o exercício acadêmico e profissional e

empenhados  na  busca  de  soluções  democráticas  aos  problemas  latino-

americanos e caribenhos. A UNILA tem por vocação ministrar educação superior,
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desenvolver pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e caracteriza-se por

ser  uma  universidade  de  caráter  internacional  com  metade  dos  alunos  e

professores brasileiros, e a outra metade, de estrangeiros. Outro traço inovador é

o de  ser  uma universidade  bilíngue.  Os idiomas português  e espanhol  fazem

parte do cotidiano da UNILA e o bilinguismo torna-se uma ferramenta-chave para

a integração cultural e intelectual da comunidade acadêmica.

Nesse contexto, a UNILA tem por objetivos:

1. formar cidadãos, com competência acadêmico-científica e profissional

para  contribuir  para  o  avanço  da  integração  latino-americana  e

caribenha,  promovendo  o  conhecimento  dos  problemas  sociais,

políticos,  econômicos,  ambientais,  científicos  e  tecnológicos  dos

diferentes países da América Latina e Caribe;

2. promover a cooperação para o desenvolvimento regional, nacional e

internacional  na produção de conhecimentos artísticos,  científicos e

tecnológicos  que  respondam  as  demandas  de  interesse  das

sociedades latino-americanas e caribenhas;

3. formular  e  implementar  projetos  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,

políticas  acadêmicas  e  programas  de  cooperação  que  concretizem

suas atividades-fim, respeitando a princípios éticos;

4. atuar  no  ensino  superior,  visando  à  formação,  com  qualidade

acadêmica e profissional, nos diferentes campos do saber estimulando

a produção cultural  e o desenvolvimento do espirito científico e do

pensamento reflexivo;

5. desenvolver pesquisa e atividades criadoras nas ciências, nas letras e

nas  artes  tendo  como  objetivos  precípuos  a  geração,  o

desenvolvimento  e  a  aplicação  de  conhecimentos,  visando  a

articulação dos saberes e a qualidade de vida humana;
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6. construir diálogos entre saberes, fundamentado em princípios éticos,

que garantam condições dignas de vida, com justiça social na América

Latina e no Caribe;

7. buscar  o  desenvolvimento  social,  político,  cultural,  científico,

tecnológico  e  econômico,  aberto  à  participação  da  comunidade

externa e articulada com instituições nacionais e internacionais, com

respeito no uso e preservação do patrimônio natural;

8. contribuir  para  a  integração  solidária  entre  as  nações,  povos  e

culturas,  mediante  a  cooperação  internacional,  o  intercâmbio

científico, artístico e tecnológico e o conhecimento compartilhado; 

9. promover o diálogo da Universidade com a sociedade por intermédio

de amplo e diversificado intercâmbio com instituições, organizações e

a sociedade civil;

10. praticar  a  interdisciplinaridade  como  concepção  pedagógica,  no

ensino, na pesquisa e na extensão;

11. garantir a igualdade de acesso e condições de permanência na UNILA,

adotando políticas de inclusão social; 

12. combater todas as formas de intolerância e discriminação decorrentes

de  diferenças  linguísticas,  sociais,  culturais,  nacionais,  éticas,

religiosas, de gênero e de orientação sexual;

13. valorizar  as atividades técnico-administrativas,  a fim de cumprir  os

objetivos que concernem às atividades-fim da instituição.

Para  atingir  esses  objetivos,  a  UNILA  adotou  a  multiculturalidade  e  a

interdisciplinaridade  como  conceitos  básicos  para  o  desenvolvimento  de  seu

projeto pedagógico. Com efeito, ênfase foi dada à formação de profissionais e

pesquisadores  voltados  para  o  desenvolvimento  econômico,  social,  cultural  e

político da América Latina e Caribe, igualmente estimulando a pesquisa científica,

tecnológica  e  a  produção  de pensamento  original  no  campo da  ciência  e  da

tecnologia.
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Em 2013 foi aprovado o primeiro Plano de Desenvolvimento Institucional   PDI

para o período de 2013 a 2017, que objetivava incrementar as ações nas linhas

de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  tendo  em  vista  a  diversidade  geográfica,

ambiental  e  cultural  latino-americana e caribenha,  além do enfrentamento  de

problemas  históricos  do  continente.  Assim,  a  UNILA  desempenha  um  papel

estratégico ao contribuir para a integração solidária, fundada no reconhecimento

mútuo  e  na  equidade,  no  compartilhamento  recíproco  de  recursos  e  de

conhecimentos,  incorporando  novas  formas  de  atuação  no  desenvolvimento

científico e tecnológico.

Histórico do Curso de Engenharia Física

O projeto de criação do Curso de Engenharia Física da UNILA se iniciou em 2013,

sob a responsabilidade do Centro Interdisciplinar  de Ciências da Natureza,  do

Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza, com a intensa e

estimulante participação dos professores da área da Física. A proposta se insere

no planejamento global da instituição, que objetiva se tornar um polo produtor de

conhecimento  de  nível  nacional  e  internacional,  e  está inserida  nas diretrizes

concernentes à "Pactuação do Câmpus de Foz do Iguaçu - Universidade Federal

da Integração Latino-Americana-UNILA", Física e Engenharias, da ata de reunião

de 07 de dezembro de 2010, da Diretoria de Desenvolvimento da Rede de IFES,

da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. 

O curso de Engenharia Física, criado pela Resolução UNILA no 004, de 04 de abril

de 2014, teve seu projeto pedagógico de curso elaborado pelo grupo de trabalho

responsável  pela  implantação  do  curso,  constituído  pelos  professores  Luciano

Calheiros Lapas (Presidente), Eduardo do Carmo (Vice-Presidente), Kelly Daiane

Sossmeier (Secretária), Rodrigo Leonardo de Oliveira Basso e Marcelo Gonçalves

Hönnicke, conforme Portaria Prograd-UNILA no 019/2014, de 22 de abril de 2014 e

sua Retificação, de 19 de maio de 2014.

A proposta compreende um curso em turno integral, constituído de 290 créditos,

equivalentes a um total de 4.930 horas a ser integralizado em dez semestres. A

organização curricular contém três núcleos: de conteúdos básicos, de conteúdos
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profissionalizantes  e  de  conteúdos  específicos  em cumprimento  às  Diretrizes

Curriculares  dos  Cursos  de  Graduação em Engenharia  (Resolução  CNE/CES no

11/2002,  de  11  de  março  de  2002)  e  as  Orientações  para  Apresentação  de

Projetos Pedagógicos da UNILA. Em conformidade com o parágrafo 2o, do art. 7o,

da Resolução Confea no 1.010/2005, de 22 de agosto de 2005, a atribuição de

título decorre rigorosamente da análise do perfil profissional do diplomado, de

seu  currículo  integralizado  e  do  projeto  pedagógico  do  curso  regular,  em

consonância com as respectivas diretrizes curriculares nacionais.  Não havendo

correspondência biunívoca entre os títulos acadêmicos e os respectivos títulos

profissionais,  deverá  ser  atribuído  o  título  mais  condizente  com  o  perfil  de

formação  do  egresso.  Como  a  Tabela  de  Títulos  da  Resolução  Confea  no

472/2002, de 26 de novembro de 2002,  deve ser revista periodicamente, existe

a possibilidade  de serem nela  incluídas  novas denominações.  Como exemplo,

citamos os profissionais formados pela UFSCar, que obtiveram registro no CREA-

SP  como  "Engenheiro  Físico",  com  atribuição  em  "Engenharia  de  Controle  e

Automação" (Resolução Confea no 427/1999, de 5 de março de 1999).

Justificativa

Uma estreita relação entre as atividades científicas e os processos sociopolíticos

e econômicos de um povo tem se tornado mais evidente nas últimas décadas

(Cruz,  2005).  Esse  fato  tem  sido  observado  especialmente  em  países  em

desenvolvimento;  com a necessidade de maior  formação de profissionais  nas

áreas  científicas  e  tecnológicas  e  o  direcionamento  desses  profissionais  em

diversos  setores  de  produtos  e  serviços.  Em  virtude  da  competitividade  em

inovação, a crescente demanda por profissionais com formação em pesquisa e

desenvolvimento em grandes corporações e indústrias vem alterando a forma de

relação e significância do papel da Ciência e do profissional.  Nesse sentido, o

Plano Brasil 2022 do Governo Federal estabelece como meta triplicar o número

de  engenheiros  formados,  com  intuito  de  atender  à  demanda  nacional  e

subsequente  reflexo  na  mitigação  das  desigualdades  econômicas  e  no

fortalecimento da governabilidade democrática. Segundo dados do MCTI, dentro

do cenário atual  da ciência e educação brasileira,  vários indicadores apontam

para a necessidade de formar um novo tipo de engenheiro, com base científica
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sólida,  que  possa  atuar  em  novas  áreas,  educado  em  um  ambiente  de

estimulante pesquisa científica e tecnológica (Chaves et al., 2002). A Engenharia

Física surge com esse espírito, formando profissionais a partir da elaboração de

planos de pesquisa e extensão em campos que se prestariam a novas aplicações

de Física, de forma mais ampla e profunda do que nas engenharias tradicionais,

envolvendo sofisticados conceitos de mecânica quântica, física do estado sólido e

física  estatística  para  solucionar  problemas  demandados  pela  tecnologia

moderna.

Em um contexto local, com a modernização da agricultura a partir da década de

60,  o  Oeste  do  Paraná  -  incluindo  a  região  de  tríplice  fronteira  -  vem

desenvolvendo  uma  reestruturação  da  base  produtiva.  Esse  panorama  é

fortalecido  essencialmente  pela  ocupação  intensiva  do  espaço  regional  e

conclusão de grandes obras  de infraestrutura.  Como resultado da intervenção

direta do Estado, sucedido pela criação de usinas hidrelétricas e construção de

estradas, a região vem desenvolvendo polos industriais diversificados que ainda

dependem de implementações de tecnologias avançadas em instrumentação e

equipamentos,  cujo  domínio  é  considerado  imprescindível  para  o

desenvolvimento regional.

No  contexto  econômico  e  social,  levando  em  conta  recursos  naturais  e

financeiros inerentes às demandas dos setores público e privado, é cada vez mais

imperativo o planejamento do desenvolvimento futuro de modo a identificar as

tecnologias  emergentes  e  áreas  estratégicas  de  pesquisa,  provendo,  por

conseguinte, uma visão comum de trajetórias socioeconômicas. Não obstante, a

tecnologia apresenta novos desafios para a competitividade, em termos de riscos

e  oportunidades,  sendo,  portanto,  indispensável  a  redução  de  incertezas  e  a

otimização no uso de recursos. Neste cenário, a área de instrumentação, como

um produto da física aplicada, representa um campo estratégico e necessário ao

desenvolvimento tecnológico atrelado à otimização de recursos com benefícios

estendidos  a  longo prazo.  A área de instrumentação  também é de particular

interesse  ao suporte  de  fabricantes  regionais  que  competem com o mercado

internacional; esta competição exige maior foco na qualidade e controle, que, por
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conseguinte, exige conhecimentos especializados e competências em tecnologia

de instrumentação.

De  modo  geral,  a  área  de  instrumentação  é  responsável  pela  concepção,

construção  e  fornecimento  de  instrumentos  de  medição  e  controle,  com

abrangência  em  diversos  setores.  Essa  área  exige  profissionais  capazes  de

analisar situações e/ou problemas reais, onde é necessário quantificar variáveis,

propor  soluções  de  viabilidade,  desenvolver  técnicas  de  medição,  construir

aparatos  ou  sistemas  de  medição,  automação  ou  controle,  além  de  criar

tecnologias aplicadas (Granados, 2007). No Curso de Engenharia Física da UNILA

essas habilidades são exploradas devido à relevância  da instrumentação para

processos industriais e científicos, assim como devido à demanda crescente por

processos avançados de fabricação, que são os carros-chefes indispensáveis para

o desenvolvimento econômico da América Latina e Caribe.

 Nos termos da Lei  no 12.189, de 12 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a

criação da UNILA, a Engenharia Física representa áreas estratégicas de grande

interesse  à  sociedade  latino-americana  e  caribenha,  vinculadas  direta  ou

indiretamente  a  uma  série  de  desdobramentos  tecnológicos  e  culturais  que

constituem a sociedade contemporânea. Previsto nas diretrizes da pactuação da

UNILA com a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, o Curso

de Engenharia Física se propõe a oferecer uma educação abrangente em Física

feita em associação estreita com áreas de matemática e química, contribuindo

significativamente para o desenvolvimento do Centro Interdisciplinar de Ciências

da Natureza (CICN). Respaldado na Estratégia Nacional de CT&I 2012 - 2015 do

MCTI, este curso está inserido na estrutura de desenvolvimento organizacional da

universidade, tendo em vista a necessidade de avanços de setores de fronteira

do  conhecimento;  setores  qualificados  em  domínios  estratégicos  de  um

tratamento  diferenciado  e  prioritário  à  grande  área  das  engenharias,

notadamente  nas  especialidades  voltadas  para  a  sustentação  do  processo

inovativo e em atividades científicas fundamentais para o desenvolvimento de

novas tecnologias. 
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Formação do Engenheiro Físico

O  Curso de Engenharia Física da UNILA tem a finalidade de formar engenheiros

capazes de projetar, inovar e desenvolver tecnologias na área de instrumentação

científica e/ou industrial.  Em sua formação, o estudante recebe conhecimentos

práticos  e  teóricos,  desenvolvendo  competências  e  habilidades  em  física

contemporânea, eletrônica moderna, computação e instrumentação, as quais lhe

permitirão  projetar  e  construir  equipamentos  e/ou  novos  sistemas  de

instrumentação  para  fins  específicos.  O  programa  de  estudos  do  curso  de

Engenharia Física é organizado de modo a contemplar as capacidades básicas de

um  engenheiro,  as  capacidades  próprias  de  um  engenheiro  físico  e  os

conhecimentos específicos em instrumentação e equipamentos. Nesse sentido, o

curso pretende fomentar o estudo e o desenvolvimento de processos e produtos

com alto valor agregado, contribuindo inclusive para a independência tecnológica

dos países latino-americanos e caribenhos. 

O egresso será capaz de conhecer, compreender e aplicar conhecimentos de

informática, análise e processamento de sinais, eletrônica, sensores, transdutores

e instrumentação para resolução de problemas em engenharia. A fim de resolver

problemas técnicos de instrumentação do setor produtivo,  o engenheiro físico

formado pela UNILA será capaz de aplicar novas metodologias e tecnologias no

processo de medição, aquisição, interpretação e análise de dados.

Mercado de Trabalho

O campo potencial de trabalho do Engenheiro Físico é bastante abrangente e a

demanda por esse profissional tem evidenciado cada vez mais sua contribuição

social. A partir do uso e desenvolvimento de tecnologias e métodos científicos

para  analisar  e  melhorar  produtos  e  processos,  o  engenheiro  físico  interage

diretamente com a sociedade através da análise de monitoramento da eficácia

de  suas  estratégias  de  engajamento.  Assim,  o  profissional  é  capaz  de  gerar
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soluções personalizadas para edificar o seu comprometimento e participação com

a finalidade de fortalecer a comunidade em torno do qual ele opera. 

Os  egressos  poderão  atuar  em  instituições,  organizações  ou  empresas  que

utilizam e/ou desenvolvem atividades cujas aplicações de conceitos estudados

pela  Física  sejam  relevantes,  tais  como:  indústrias,  empresas  de  tecnologia,

órgãos  governamentais,  hospitais  e  clínicas,  laboratórios  de  instrumentação,

metrologia e/ou controle de qualidade, instituições de ensino e pesquisa científica

e tecnológica, micro e pequenas empresas de cunho tecnológico, dentre outros.

O Engenheiro Físico formado na UNILA é capaz de realizar tarefas relacionadas a

padronização, controle de qualidade de produtos, metrologia, detecção remota,

instrumentação,  gestão  e  organização  da  produção,  investigação  e

desenvolvimento de novos produtos, processos e materiais, além de funções de

gerenciamento  em  empresas  de  serviços  e  consultoria.  Além  disso,  os

engenheiros dessa modalidade podem trabalhar em setores de nanotecnologia,

informática, telecomunicações, energia, medicina diagnóstica, automação, além

de setores aeroespacial e automotivo, para citar alguns exemplos.
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Dados gerais do curso

Denominação do curso: Engenharia Física

Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra/Engenharias

Modalidade: Presencial

Grau acadêmico: Bacharelado

Título a ser conferido/Habilitação: Bacharel em Engenharia Física

Unidade responsável pelo curso: Instituto Latino-Americano de Ciências da

Vida e da Natureza 

Turno de funcionamento: Integral

Carga horária total: 4.930 horas/aula

Quantidade de créditos para formatura: 290

Quantidade mínima de créditos optativos na área de concentração: 36

Quantidade  mínima  de  créditos  devido  às  atividades  acadêmicas

complementares: 14

Quantidade máxima de créditos em disciplinas livres: 24

Periodicidade: Semestral

Número de vagas: 50 vagas anuais

Integralização: 10 semestres

Permanência no curso em semestres:  

Limite mínimo de permanência: 10

Limite máximo de permanência: 15

Tabela 1: Dados Gerais do Curso

Formas de Acesso

Na  Universidade  Federal  da  Integração  Latino-Americana,  o  ingresso  é

regulamentado  em  Resoluções  e  em  normativas  internas  próprias,

disponibilizadas no site da universidade.
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São formas de acesso possíveis para os cursos de graduação da UNILA:

1. Processo  seletivo  classificatório  e  unificado:  sua  execução  é

centralizada e abrange os conhecimentos comuns às diversas áreas

lecionadas  no  ensino  médio,  sem  ultrapassar  esse  nível  de

complexidade;

2. Reopção,  transferência,  reingresso,  ingresso  de  portadores  de

diploma,  estudante  convênio,  estudante  especial:  a  execução  de

quaisquer umas dessas formas de ingresso em cursos de graduação

são normatizadas em legislações específicas, aprovadas pelos órgãos

competentes da Universidade.
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OBJETIVOS

Objetivos Gerais

O Curso de  Engenharia  Física da  UNILA objetiva a  formação de profissionais

éticos  e  responsáveis,  com  uma  base  sólida  de  conhecimentos  técnicos  e

científicos, principalmente àqueles em ciências exatas, com ampla capacidade de

empreendedorismo e adaptabilidade aos novos desenvolvimentos  científicos e

tecnológicos a partir do uso de estratégias multi e interdisciplinares. Outrossim, o

curso  tem  como  princípio  fornecer  competências  em  campos  tecnológicos

emergentes, formando profissionais qualificados e capazes de atuar em áreas de

alta tecnologia e engenharia tradicional, incubadoras de empresas e instituições

de ensino e pesquisa.

Objetivos Específicos

Os objetivos específicos do Curso de Engenharia Física são:

1. educar os alunos a pensar e participar profundamente, criativamente

e analiticamente em áreas emergentes de ciência e tecnologia;

2. educar  os  alunos  a  aplicar  os  conhecimentos  de  ciências  exatas  e

engenharia  para  resolver  problemas  de  fronteira  do  conhecimento

técnico-científico e do setor produtivo;

3. educar os alunos nos conceitos básicos de instrumentação, design de

equipamentos  e  técnicas  laboratoriais,  desenvolvimento  de  novos

materiais, medição, aquisição, interpretação e análise de dados, além

de simulação computacional;
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4. educar  os  alunos  na metodologia  de  pesquisa  e aprendizagem,  na

utilização  de  técnicas,  habilidades  e  ferramentas  modernas

empregadas  nas  ciências  e  engenharias,  necessárias  à  prática

profissional;

5. proporcionar  e  facilitar  o  trabalho  em  equipe  e  experiências

disciplinares,  multidisciplinares  e  interdisciplinares  em  todo  o

currículo;

6. expor para os alunos os impactos das soluções de engenharia em um

contexto global, político, econômico, ambiental e social, considerando

ainda  fatores  de  ética,  saúde,  segurança,  fabricação  e

sustentabilidade,  reconhecendo  potencialidades  e  almejando

contribuir sobretudo para o avanço da América-Latina e Caribe;

7. estimular a atuação nas áreas de pesquisa básica e aplicada;

8. fomentar o desenvolvimento de habilidades eficazes de comunicação

oral e escrita.

PERFIL DO CURSO

O Curso de Engenharia Física tem como princípio proporcionar ao aluno uma sólida

formação  teórica  e  experimental  nas  ciências  exatas  (física,  matemática  e  química),

simultaneamente  com  habilidades  para  resolver  problemas  em  engenharia  por  meio  de
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abordagens multi e interdisciplinares, desenvolvendo o espírito crítico e o rigor científico. O

curso proporcionará uma formação científico-empreendedora, estimulando a criatividade e o

interesse  pela  inovação,  conferindo  ao  egresso  habilidades  de  planejamento,  construção,

manutenção e gestão de processos e produtos tecnológicos. Outrossim, estimulará o aluno à

necessidade de se  envolver em um processo de aprendizagem contínua  e independente,

expandindo a sua capacidade de solucionar problemas, sem deixar de levar em conta seus

aspectos  políticos,  econômicos,  sociais,  ambientais  e  culturais,  com  uma  visão  ética  e

humanista, atendendo à demanda da sociedade latino-americana, em consonância com os

princípios norteadores da UNILA.

O  programa  do  curso  apresenta  um  conteúdo  planificado,  direcionado  à

instrumentação,  ao  design  de  equipamentos  e  às  técnicas  laboratoriais,  empregadas  ao

desenvolvimento de tecnologias  e novos materiais.  Além do Ciclo Comum de Estudos3,  o

programa do curso está estruturado em três núcleos de conteúdos, em conformidade com a

Resolução CNE/CES no 11/2002, de 11 de março de 2002: 

1. Básicos;

2. Profissionalizantes; 

3. Específicos.

De modo geral, o programa se estabelece com uma ampla componente laboratorial

fornecendo  ao  estudante  experiência  prática,  além  de  conceitos  de  física  clássica  e

contemporânea.

 

3 Conforme Arts. 125 a 127, do Regimento Geral da UNILA, de 07 de junho de 2013, e a
Resolução UNILA no 009/2013, de 27 de setembro de 2013: o Ciclo Comum de Estudos (CCE),
obrigatório a todos os cursos de graduação, contempla conteúdos de Línguas, Epistemologia
e Metodologia, e Fundamentos de América Latina. O CCE possui duração de três semestres e
é regido por Projeto Pedagógico próprio.
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PERFIL DE EGRESSO

O engenheiro formado pelo Curso de Engenharia Física da UNILA é um profissional

com  formação  multiespecialista,  com  base  científica  e  tecnológica  consistente.  Pela  sua

formação diferenciada,  com forte  embasamento  em ciências  exatas,  principalmente  física

clássica e  contemporânea, o egresso estará preparado para aplicar esses conhecimentos na

investigação  de  problemas  em  engenharia,  podendo  atuar  em  áreas  emergentes  da

tecnologia moderna ou mesmo nas áreas tradicionais da engenharia.  O Engenheiro Físico

formado na UNILA recebe formação em instrumentação, design de equipamentos e técnicas

laboratoriais,  desenvolvimento  de  novos  materiais,  medição,  aquisição,  interpretação  e

análise de dados, além de simulação computacional.
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Competências/Habilidades/Atitudes

e Valores Fundamentais ao 

Engenheiro Físico

O  Curso  de  Engenharia  Física  da  UNILA  pretende  articular  as  informações

advindas de interações com fontes diretas (observações e aquisições de dados

em  situações  naturais  e  experimentais)  e  indiretas  (diversos  meios  de

comunicação:  artigos,  livros  etc.),  transformando-as  em  conhecimentos,

habilidades,  e  valores  que  possibilitarão  uma  futura  atuação  profissional

competente  e  compromissada  com  critérios  de  relevância  e  rigor  científico.

Quanto às atitudes que estão relacionadas à personalidade de cada indivíduo,

durante sua permanência na UNILA, o estudante terá a oportunidade de vivenciar

situações  integracionistas,  fomentando  uma  formação  científica,  tecnológica,

humanista e ambiental, pautadas em princípios éticos e legais, com respeito no

uso e na preservação do patrimônio natural. Todo esse conhecimento adquirido,

juntamente  com sua vivência  com diferentes  povos  e  culturas,  professores  e

demais servidores da Universidade, contribui para que o estudante do Curso de

Engenharia Física seja criativo, adaptável e flexível, além de tecnicamente apto. 

O Curso de Engenharia  Física da UNILA pretende ainda  desenvolver  as mais

diversas  competências  do  aluno,  muitas  vezes  estimulando-o  a  resolver

problemas complexos para que organize seus conhecimentos e desenvolva suas

habilidades.  A  formação  desse  profissional  tem  por  objetivo  dotá-lo  dos

conhecimentos, habilidades e atitudes, que lhe forneçam os subsídios requeridos
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para  o  exercício  com  competência  das  atividades  inerentes  à  sua  carreira

profissional (Art. 4o da Resolução CNE/CES no 11/2002, de 11 de março de 2002):

1. aplicar  conhecimentos  matemáticos,  científicos,  tecnológicos  e

instrumentais à engenharia em geral;

2. projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados;

3. conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos;

4. planejar,  supervisionar,  elaborar e coordenar projetos e serviços de

engenharia; 

5. identificar, formular e resolver problemas de engenharia;

6. desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;

7. avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas;

8. comunicar-se efetivamente nas formas escritas, oral e gráfica;

9. atuar em equipes multidisciplinares;

10. compreender e aplicar a ética e responsabilidades profissionais;

11. avaliar o impacto das atividades de engenharia no contexto social e

ambiental; 

12. avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia;

13. assumir a postura de permanente busca e atualização profissional.

Desse modo, o Engenheiro Físico estará apto a executar atividades de (Vieira,

2004): 

1. supervisão, coordenação e orientação técnica; 
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2. estudo, planejamento, projeto e especificação;

3. estudo de viabilidade técnico-econômica;

4. assistência, assessoria e consultoria;

5. direção de obra ou serviço técnico;

6. vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;

7. desempenho de cargo e função técnica;

8. ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica

e extensão; 

9. elaboração de orçamento;

10. padronização, mensuração e controle de qualidade; 

11. execução de obra ou serviço técnico; 

12. fiscalização de obra ou serviço técnico;

13. produção técnica e especializada;

14. condução de trabalho técnico;

15. condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou

manutenção;

16. execução de instalação, montagem e reparo; 

17. operação e manutenção de equipamento e instalação; 

18. execução de desenho técnico.
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Grupos de Conhecimentos 

FUNDAMENTAIS À FORMAÇÃO DO 

ENGENHEIRO FÍSICO

A formação do engenheiro físico egresso da UNILA compreende os seguintes

grupos de conhecimentos: 

1. Ciências Básicas;

2. Ciências Aplicadas;

3. Tecnológicos;

4. Administração e a Ciência da Informática;

5. Ciências Humanas, Ambientais e o Ciclo Comum de Estudos.

Ciências  Básicas.  Os  conteúdos  oferecidos  neste  grupo  proporcionam  ao

estudante o aprendizado de conceitos fundamentais  de computação,  desenho,

estatística, física, matemática e química. Os subgrupos deste grupo são: Física

Clássica, Física Contemporânea, Química, Computação, Matemática e Estatística.
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Física  Clássica  - pretende  desenvolver  o  aprendizado  dos  conceitos

fundamentais  que  constituem  a  base  das  engenharias,  proporcionando  o

aprendizado  teórico  e  experimental  em  Mecânica,  Eletromagnetismo,

Termodinâmica e Ótica.

 Física  Contemporânea -  pretende  desenvolver  o  aprendizado  de  conceitos

fundamentais que constituem a base das engenharias de alta tecnologia,  com

avançados  conteúdos  científico  e  tecnológicos,  visando  proporcionar  o

aprendizado teórico e experimental em Mecânica Quântica, Estado Sólido e Física

Estatística.

Química -  pretende  capacitar  o  estudante  para  trabalhar  na  interface  entre

física, química e tecnologia, proporcionando o aprendizado dos conceitos básicos,

de forma a habilitá-lo na compreensão e no domínio dos conceitos tecnológicos e

aplicados que envolvem o uso de técnicas de análise química.

Computação - pretende desenvolver o aprendizado de terminologias e conceitos

básicos  de  algoritmos,  computador,  software  e  hardware.  O  conteúdo  de

computação  está permeado por  todos  os  grupos de conhecimento constantes

neste projeto.

Matemática e Estatística -  pretende desenvolver o aprendizado dos conceitos

básicos de matemática e estatística, necessários para a sua atuação profissional,

em que se propiciará a compreensão e o domínio dos conceitos e das técnicas de

cálculo  diferencial,  integral  e  estatística,  desenvolvendo  a  habilidade  de

implementação desses conceitos e técnicas, para a solução de problemas através

de abordagens matemáticas e estatísticas mais adequadas.

Ciências  Aplicadas.  Os  conteúdos  oferecidos  neste  grupo  capacitam  o

estudante a aplicar os conceitos adquiridos ao longo do curso de Engenharia. Os

subgrupos  são:  Física  Computacional,  Matemática  Aplicada,  Fenômenos  de

Transporte, Ciência dos Materiais.

Física Computacional -  a partir de uma formação sólida em Física e uma base

em  computação,  este  subgrupo  pretende  capacitar  o  estudante  no

desenvolvimento de modelos físicos através de simulações computacionais.
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Matemática Aplicada -  pretende dotar os estudantes com autonomia científica

na área de matemática aplicada e suas aplicações em três grandes domínios:

Física, Matemática e Engenharia.

Fenômenos de Transporte - pretende capacitar o na aplicação dos conceitos de

mecânica de fluidos e transmissão de massa e calor.

Ciência dos Materiais - serão abordadas noções básicas sobre fenômenos físicos

envolvidos  nas  transformações  de  fase  e  a  sua  representação  através  de

diagramas de equilíbrio, assim como teorias que permitam relacionar a estrutura

de materiais, suas propriedade e comportamentos, diretamente vinculados com a

suas caracterizações.

Conhecimentos Tecnológicos. Os conteúdos oferecidos neste grupo fornecem

ao estudante o aprendizado de conceitos fundamentais necessários para a sua

atuação  profissional,  fomentando  a  compreensão  e  o  domínio  de  conceitos  e

técnicas  envolvidas  em  física  e  engenharia  do  estado  sólido  em  geral

(semicondutores,  supercondutores,  materiais  magnéticos,  ferroelétricos  etc.),

eletrônica,  instrumentação  e  desenvolvimento  de  projetos.  O  aprendizado  de

conceitos  básicos  em eletrônica,  ferramentas  de  controle  e  automação  estão

fortemente  relacionados  às  tecnologias  avançadas  e  contemporâneas,

fomentando habilidades para compreender e implementar o funcionamento de

equipamentos  modernos.  O  conteúdo  de  Eletrônica  pretende  desenvolver  o

aprendizado de conceitos básicos em eletrônica analógica e digital, permitindo a

compreensão,  o  desenvolvimento,  a  melhor  utilização  e  aproveitamento  de

equipamentos  com  aplicação  tecnológica.  Esses  equipamentos  vão  desde

computadores e processos por eles controlados, até instrumentos de medição e

aferição cujo domínio é hoje considerado imprescindível para qualquer área da

engenharia e ciências aplicadas.

Administração e a Ciência da Informação.  Os conteúdos oferecidos neste

grupo  fornecem  ao  estudante  o  aprendizado  de  conceitos  fundamentais

relacionados com a racionalização do trabalho e com a adequação da mão-de-

obra à tecnologia subjacentes às necessidades de desenvolvimento do Brasil e
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dos  demais  países  latino-americanos  e  caribenhos.  São  abordados  problemas

ligados a gestão financeira, além do planejamento e gerenciamento da produção,

avaliando a situação do emprego e identificando oportunidades para aplicar os

conhecimentos de forma criativa. Neste grupo também são abordados conteúdos

em  ciências  da  informação,  possibilitando  complementar  a  formação  do

estudante,  outorgando-lhe  competência  para  acompanhar  e  implementar  as

mudanças  das  tecnologias  de  informação,  gerenciamento  de  unidades  de

informação, além de identificação e elaboração de estratégias que atendam às

necessidades e usos da informação nas áreas sociais, educacionais, tecnológicas

e empresariais.

Ciências  Humanas,  Ambientais  e  o  Ciclo  Comum  de  Estudos.  Os

conteúdos oferecidos neste grupo têm por objetivo familiarizar o discente com

conceitos  básicos  vinculados  à  missão  da  universidade,  estimulando  uma

formação integral e estabelecendo uma sintonia com a dinâmica contemporânea.

Esta formação humanista e ambiental pretende oferecer ao estudante uma base

formativa  sustentada  na  elaboração  de  pensamento  crítico,  conhecimento

contextual  da região latino-americana e entendimento/manejo do espanhol  ou

português como língua adicional. Outrossim, pretende abordar conteúdos na área

de ecologia e recursos naturais, visando discutir com os estudantes os efeitos do

uso indiscriminado de tecnologias. 

Políticas  de  Educação  Ambiental  -  no  curso,  objetiva-se  contribuir  com  a

construção  de  valores,  conhecimentos,  habilidades,  atitudes  e  competências

dedicadas à conservação do meio ambiente, atendendo, portanto, ao disposto na

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e no Decreto nº 4.281 de 25 de junho de

2002.  Nesse  sentido,  a  educação  ambiental  perpassa  a  matriz  curricular

transversalmente, com ênfase às abordagens no Ciclo Comum de Estudos e na

disciplina "Ciências do Ambiente".

Educação das Relações Étnico-Raciais  - inclui-se no curso os estudos sobre as

relações étnico-raciais, assim como o tratamento de questões e temáticas que

dizem respeito  aos  afrodescendentes.  Os referidos  conteúdos  são  ministrados

32



nas disciplinas do Ciclo Comum de Estudos, atendendo à Resolução CNE/CP n°

01, de 17 de junho de 2004.

Em consonância com esses objetivos está o Ciclo Comum de Estudos (Arts. 125

a 127, do Regimento Geral da UNILA, de 07 de junho de 2013, e a Resolução

UNILA no 009/2013, de 27 de setembro de 2013). O Ciclo Comum de Estudos,

obrigatório a todos os cursos de graduação da UNILA, contempla conteúdos de

Línguas, Fundamentos de América Latina, além de Epistemologia e Metodologia.

Integram ao Ciclo Comum de Estudos:

Português e Espanhol - pretendem desenvolver a compreensão e produção de

textos  e  discursos  na  língua-alvo,  sensibilizando  os  estudantes  para  o

multilinguísmo  regional,  problematizando  os  discursos  monoculturais  e

etnocêntricos,  reconhecendo  e  valorizando  a  diversidade  cultural  latino-

americana  e  promovendo  atividades  de  interação  sistemática  com  diversos

modos de viver e de se expressar. 

Fundamentos  de  América  Latina -  pretendem  desenvolver  o  estudo  das

principais questões vinculadas à integração regional a partir de diferentes visões

disciplinares  e  perspectivas.  Este  eixo  instrumentaliza  os  alunos  para  a

elaboração de fundamentos críticos em resposta às problemáticas comuns.

Epistemologia e Metodologia - pretendem oferecer os instrumentos teóricos para

uma compreensão crítica da construção do conhecimento e das distintas visões

de mundo, bem como analisar o conhecimento e introduzir a reflexão sobre o

desenvolvimento do pensamento científico.

Disciplinas Relacionadas aos Grupos de Conhecimentos
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Aspectos Interdisciplinares

De  modo  geral,  as  pesquisas  e/ou  atividades  interdisciplinares  exigem

interações  contínuas  entre  indivíduos  atuantes  em diferentes  disciplinas.  Isso

requer, portanto, algum aprendizado da linguagem básica da outra disciplina e o

intercâmbio  interativo  de  informações,  ideias  e  resultados  (Roy,  1979).  Com

efeito,  a interdisciplinaridade se apresenta como uma qualidade do objeto de

estudo, emergindo de uma abordagem ou um conjunto de esforços que integram

os componentes de duas ou mais áreas disciplinares. Nesse sentido, o programa

de  estudos  do  Curso  de  Engenharia  Física  da  UNILA  é  fundamentado  em

diretrizes curriculares interdisciplinares, com base na colaboração de diferentes

disciplinas,  por  meio  de  abordagens  pragmáticas  que  incidem  sobre  a

interdisciplinaridade através de dois aspectos essenciais: 

1. instrumental, como uma atividade de resolução de problemas sem a

expectativa de síntese ou fusão de diferentes perspectivas;

2. conceitual, que enfatiza a síntese do conhecimento teórico a partir de

um empreendimento epistemológico, envolvendo coerência interna, o

desenvolvimento  de  novas  categorias  conceituais,  a  unificação

metodológica e a pesquisa e investigação de longo prazo. 

Núcleos de Conteúdos

Para esse fim, e em conformidade com a Resolução CNE/CES no 11/2002, de 11

de março de 2002, a estrutura curricular é organizada de modo a desenvolver

uma  dinâmica  de  conteúdos  com  vistas  à  interdisciplinaridade  a  partir  de

conhecimentos disciplinares que integram aspectos teóricos e experimentais. 

34



O  Núcleo  de  Conteúdos  Básicos versa  sobre  o  grupo  de  conhecimentos  em

Ciências Básicas, de natureza disciplinar, e parte do grupo de conhecimentos em

Ciências Aplicadas, de natureza multidisciplinar.  Inclui-se nesse cenário aspectos

de formação ambiental e humanista (Ciclo Comum de Estudos), que fomenta o

pensamento crítico, o bilinguismo e um conhecimento básico da região latino-

americana  e  caribenha.  Os  objetivos  educacionais  do  Núcleo  de  Conteúdos

Básicos  são  proporcionar  aos  estudantes  um  conhecimento  adequado  dos

princípios fundamentais  da engenharia e da física,  juntamente com uma base

matemática apropriada.

O Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes aborda o grupo de conhecimentos em

Ciências Aplicadas, Administração e Ciências da Informação. Este núcleo tem por

objetivo  a  resolução  de  problemas  a  partir  das  habilidades  desenvolvidas  no

Núcleo de Conteúdos Básicos e sucedidas pelo conhecimento adquirido em sala

de aula e no ambiente de aprendizagem laboratorial.

O  Núcleo  de  Conteúdos  Específicos  compreende  o  grupo  de  conhecimentos

Tecnológicos. Os objetivos educacionais deste são proporcionar aos estudantes

extensões e aprofundamentos dos conteúdos supracitados, assim como de outros

que caracterizam a modalidade de Engenharia Física.

Disciplinas Obrigatórias

Na Tabela 2 são apresentados os grupos de conhecimentos e suas disciplinas

correlatas. São identificados: o período (Per.) sugerido, o nome da disciplina, seu

respectivo  número  de  créditos  (Cred.)  e  os  tópicos  e  número  de  créditos

relacionados com a Resolução CNE/CES no 11/2002, de 11 de março de 2002. (Na

UNILA,  cada  crédito  corresponde  a  15  horas  de  aula  e  as  disciplinas  são

semestrais.)
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Grupo de

Conhecimento
Per. Disciplina

C

r

e

d

.

NC

B4

N

C

P

5

N

C

E

6

Ciências

Básicas

(Física Clássica)

2 Mecânica 1
0

4

(VI

)

04

- -

3 Mecânica 2
0

4

(VI

)

04

- -

4
Mecânica

Clássica 1

0

4
-

(

X

X

I

X

)

 

0

2

0

2

2 Fluidos,

Ondas

e

Oscilaç

ões

0

4

(V

I)

0

4

- -

4 NCB: Núcleo de Conteúdos Básicos.
5 NCP: Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes. 
6 NCE: Núcleo de Conteúdos Específicos.
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3
Física

Térmica

0

4

(VI

)

04

- -

3
Eletromagn

etismo

0

6

(VI

)

06

- -

4

Eletromagn

etismo

Avançado

0

4
-

(

X

)

 

0

2

0

2

4

Ótica e

Relatividad

e

0

4

(VI

)

04

- -

5
Termodinâ

mica

0

4
-

(

L

I

)

 

0

2

0

2

Ciências

Básicas

5 Física

Moderna

0

6

- - 0

6
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(Física

Contemporânea

)

6

Mecâni

ca

Quântic

a 1

0

6
- -

0

6

6
Estado

Sólido 1

0

4
- -

0

4

7
Física

Estatística

0

4
- -

0

4

Ciências

Básicas

(Química)

5
Química

Geral

0

6

(X

e

XI)

06

- -

6
Engenharia

Eletroquími

ca

0

4
-

(

X

V

)

 

0

4

Ciências

Básicas

(Computa

3 Programaç

ão de

Computado

res

0

4

(III

)

01

(

I

 

e

-
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ção)

 

V

I

)

 

0

3

2

Introdução

à

Probabilida

de e aos

Métodos

em

Estatística

0

4

(I e

V)

04

- -

Ciências

Básicas

(Outros)

6

Disciplina

do Quadro

2

0

4
-

0

4
-

Ciências

Aplicadas

(Física

Computacional)

5

Métodos

Numéricos

e

Computaci

onais em

Engenharia

Física

0

4
-

(

X

X

X

I

I

I

 

e

 

X

X

X

)

 

0

2

0

2

39



Ciências

Aplicadas

(Matemática

Aplicada)

1
0

4

(I e

V)

04

- -

5

Física

Matemátic

a 1

0

4
- -

0

4

4
0

4
-

(

X

X

X

)

 

0

4

-

Ciências

Aplicadas

(Fenômenos de

Transporte)

4
Mecânica

dos Fluidos

0

4

(VI

I)

04

- -

6

Fenômenos

de

Transporte

0

4

(VI

I)

04

- -

Ciências

Aplicadas

6 Estrutura e

Propriedad

0

6

- (

I

0

5

40



(Ciências dos

Materiais)

es dos

Materiais

I

I

)

 

0

1

7
Resistência

de

Materiais

0

4
-

(

I

I

I

 

e

 

X

X

I

X

)

 

0

4

-

Ciências

Aplicadas

(Outros)

7

Disciplinas

do Quadro

3

0

8
- -

0

8

Conhecimentos

Tecnológicos
1

Introdução

à

Engenharia

Física

0

2
- -

0

2

1 Laboratório

de

Instrument

0

4

- - 0

4
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ação para

Engenharia

Física

2
Desenho

Técnico

0

6
-

(

X

L

I

X

)

 

0

6

-

5
Circuitos

Elétricos 1

0

4
-

(

I

V

)

 

0

4

-

6
Lógica

Digital

0

4
-

(

V

)

 

0

4

-

7 Eletrônica

Aplicada

0

6

- - 0

6
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7

Desenvolvi

mento de

Projeto

0

4
- -

0

4

8

Processos

de

Fabricação

0

6
-

(

X

X

X

V

I

I

I

)

 

0

2

0

4

8

Processam

ento Digital

de Sinais

0

4
- -

0

4

8

Eletrônica

de

Potência

0

6
- -

0

6

8 Técnicas

Avançadas

em

Instrument

ação

0

6

- - 0

6
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8
Microestági

o 1

0

2
- -

0

2

9

Estágio

Curricular

em

Engenharia

Física

2

0
- -

2

0

10

Trabalho

de

Conclusão

de Curso

0

6
- -

0

6

Conhecimentos

Tecnológicos

(Outros)

7

Disciplina

do Quadro

4

0

4
- -

0

4

8

Disciplina

do Quadro

4

0

4
- -

0

4

10

Disciplina

do Quadro

4

0

8
- -

0

8
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Ciências

Humanas e

Ambientais

3
Ciência do

Ambiente

0

2

(XI

V)

02

- -

Vários

Ciclo

Comum de

Estudos

3

0

(I,

II,

XII,

XIII

,

XV

)

22

-
0

8

Administração

e Ciência da

Informação

4

Disciplina

do Quadro

1

0

2
- -

0

2

5

Disciplina

do Quadro

1

0

2
- -

0

2

Outros

Vários

Atividades

Acadêmica

s

Compleme

ntares

1

4
- - -

10

Disciplina

do Quadro

1, 2, 3 ou 4

4 - - 4
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Total de créditos em cada um dos núcleos

2

9

0

91
4

4

1

4

1

Percentual do total de créditos do curso dedicado a cada um dos Núcleos*

1

0

0

%

31

,4

%

1

5

,

2

%

4

8

,

6

%

Tabela 2: Grupos de Conhecimentos e Disciplinas Correlatas

*  Atividades  Acadêmicas  Complementares  correspondem  a  4,8%  do  total  de

créditos mínimos. Em conformidade com a Resolução CNE/CES no 2/2007, de 18

de  junho  de  2007,  os  Estágios  e  as  Atividades  Acadêmicas  Complementares

compreendem  a  aproximadamente  11,7%  da  carga  horária  total  do  curso.

Adicionalmente, o curso possui uma carga horária mínima de 4.930 horas/aula.

Disciplinas Optativas e Livres

As  disciplinas  Optativas  e  Livres  têm a  finalidade  de  flexibilizar  a  estrutura

curricular do curso, possibilitando ao estudante contemplar suas necessidades e

interesses  específicos  no  âmbito  da  Engenharia  Física.  Essas  disciplinas  são

orientadas pelos Incisos V e VI, do Art. 120, do Regimento Geral da UNILA, de 07

de junho de 2013.

Uma das características do curso é que as disciplinas optativas, necessárias à

integralização da carga horária mínima, são divididas em quatro categorias. Para

concluir  o curso,  o estudante deverá cursar  disciplinas de todas essas quatro

categorias, tendo para isso uma certa flexibilidade.
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Disciplinas  Optativas:  Quadro  1.  Essas  disciplinas  correspondem  às

disciplinas inerentes ao campo de trabalho do Engenheiro, as quais possibilitam a

interação com profissionais atuantes na área de engenharia e/ou com as funções

exercidas por engenheiros no Brasil e no mundo. Este quadro aborda os grupos

de  conhecimento  relacionados  com  Ciências  Humanas  e  Ambientais,

Administração e Ciência da Informação. Fazem parte desse quadro, as seguintes

disciplinas:

 Engenharia Econômica;

 Administração em Engenharia;

 Engenharia do Produto;

 Empreendedorismo;

 Contabilidade e Finanças;

 Estatística Industrial e Controle de Qualidade;

 Engenharia de Segurança no Trabalho;

 Organização Industrial;

 Economia Industrial;

 LIBRAS I;

 LIBRAS II.

Neste quadro, é obrigatório o cumprimento de, no mínimo, 02 (dois) créditos.

Disciplinas  Optativas:  Quadro  2.  Essas  disciplinas  correspondem  às

disciplinas  inerentes  a  formação  profissional,  as  quais  possibilitam  o

aprofundamento em áreas aplicadas, além de técnicas específicas. Este quadro
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aborda  os  grupos  de  conhecimento  relacionados  com  Ciências  Básicas  e

Aplicadas. Fazem parte desse quadro, as seguintes disciplinas: 

 Design Computadorizado de Instrumentação 1;

 Métodos Numéricos e Computacionais em Engenharia Física 2;

 Equações Diferenciais 2;

 Variáveis Complexas;

 Físico-Química;

 Química Analítica.

Neste quadro, é obrigatório o cumprimento de, no mínimo, 04 (quatro) créditos.

Disciplinas  Optativas:  Quadro  3.  Essas  disciplinas  correspondem  às

disciplinas inerentes a formação específica com ênfase em temas avançados de

Física e Materiais. Este quadro aborda os grupos de conhecimentos relacionados

com Ciências Básicas e Aplicadas, além de conhecimentos Tecnológicos. Fazem

parte desse quadro, as seguintes disciplinas: 

 Física Matemática 2;

 Mecânica Quântica 2;

 Mecânica Clássica 2;

 Estado Sólido 2;

 Circuitos Elétricos 2;

 Diagrama de Fases;
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 Tecnologia e Aplicações de Materiais Magnéticos;

 Tecnologia e Aplicações de Materiais Ferroelétricos;

 Tecnologia e Aplicações de Materiais Semicondutores;

 Tecnologia e Aplicações de Materiais Supercondutores;

 Tecnologia de Vidros e Cerâmicos;

 Reologia;

 Ótica Moderna.

Neste quadro, é obrigatório o cumprimento de, no mínimo, 08 (oito) créditos.

Disciplinas  Optativas:  Quadro  4.  Essas  disciplinas  correspondem  às

disciplinas inerentes a formação específica com ênfase em temas avançados de

Física  Aplicada.  Este  quadro  aborda  o  grupo  relacionado  com conhecimentos

Tecnológicos. Fazem parte desse quadro, as seguintes disciplinas: 

 Métodos de Caracterização 1;

 Métodos de Caracterização 2;

 Design Computadorizado de Instrumentação 2;

 Optoeletrônica;

 Ensaios em Engenharia Física;

 Máquinas Elétricas;

 Controle e Servomecanismos;

 Automação e Controle de Experimentos;

 Laser e Aplicações;

 Sensores e Transdutores;

 Métodos e Técnicas Experimentais em Física Nuclear;
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 Microestágio 2.

Neste  quadro,  é  obrigatório  o  cumprimento  de,  no  mínimo,  16  (dezesseis)

créditos.

Disciplinas Livres. Considera-se como Disciplinas Livres, qualquer disciplina do

elenco  de  disciplinas  oferecidas  pela  universidade  e/ou  cursada  em  outra

instituição e validada pela UNILA.  A disciplina livre permite ao discente obter

conhecimento sobre outras áreas, estimulando a prática interdisciplinar com a

aplicação desse conhecimento em suas atividades acadêmicas e profissionais.

Dessa forma,  o discente terá liberdade para  complementar  sua formação em

qualquer um dos grupos supracitados e/ou em outros pelos quais venha a se

interessar.  Existe  ainda  a  possibilidade  de  disciplinas  cursadas  em  outras

instituições  de  ensino  como,  por  exemplo,  em  programa  de  Mobilidade

Acadêmica, serem aproveitadas como disciplinas livres.

Outras  disciplinas  que  futuramente  venham  a  ser  criadas  e/ou  propostas,

poderão ser incluídas na matriz curricular do Curso de Engenharia Física, após

discussão e aprovação no Núcleo Docente Estruturante e no Colegiado do Curso,

uma  vez  que,  ajustes/atualizações  neste  curso,  deverão  ser  um  processo

contínuo,  visando  sua  adequação  e  aperfeiçoamento  para  a  formação  do

profissional pretendido.
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ATIVIDADES CURRICULARES

Atividades Acadêmicas Complementares

As atividades acadêmicas complementares são aquelas que contribuem com o

perfil profissional do egresso em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais

para cursos de graduação em engenharia, Resolução CNE/CES no 11/2002, de 11

de março de 2002. Objetivam enriquecer o processo de ensino-aprendizagem,

por  meio  da  participação  do  discente  em  atividades  de  complementação  à

formação técnico-científica,  social,  humana e cultural,  em consonância  com o

Parecer  CNE/CES  no 67/2003,  de  11  de  março  de  2003,  que  estabelece  um

Referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação, e

com a Resolução CNE/CES no 2/2007, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre a

carga horária mínima e os procedimentos relativos à integralização e duração dos

cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial.

Em conformidade com a Resolução UNILA no 008/2013, de 27 de setembro de

2013, as atividades acadêmicas complementares do Curso de Engenharia Física

são  regidas  por  normas  gerais  próprias,  a  serem complementadas  em futuro

regulamento do curso sobre o assunto.

As atividades acadêmicas complementares poderão ser realizadas na própria

UNILA ou em organizações públicas e privadas. Preferencialmente aos sábados

ou no contraturno das aulas, não sendo justificativa para faltas em atividades

curriculares do curso.

Elas serão divididas em 3 grupos:

Grupo 1 - Atividades de complementação da formação social, humana, cultural e

acadêmica, estando inclusas:

I. atividades esportivas - participação em atividades esportivas;

II. cursos de línguas – participação em cursos de outros idiomas;
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III. participação em atividades artísticas e culturais,  tais  como: música,

teatro, coral, radioamadorismo e outras;

IV. participação  efetiva  na  organização  de  exposições  e  seminários  de

caráter artístico ou cultural;

V. participação como expositor em exposição artística ou cultural;

VI. participação em tutoria acadêmica;

VII. participação em programa de monitoria acadêmica.

Grupo  2  -  Atividades  de  cunho comunitário  e  de  interesse  coletivo,  estando

inclusas:

I. participação  efetiva em Diretórios  e Centros  Acadêmicos,  Entidades de

Classe, Conselhos e Colegiados internos à Instituição;

II. participação  efetiva  em  trabalho  voluntário,  atividades  comunitárias,

CEPAS,  associações  de  bairros,  brigadas  de  incêndio  e  associações

escolares;

III. participação em atividades beneficentes;

IV. atuação como instrutor em palestras técnicas, seminários, cursos da área

específica, desde que não remunerados e de interesse da sociedade;

V. engajamento como docente em cursos preparatórios e de reforço escolar;

VI. participação em projetos de extensão e de interesse social.

Grupo  3  -  Atividades  de  iniciação  científica,  tecnológica  e  de  formação

profissional, estando inclusas:
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I. participação  em  cursos  extraordinários  da  sua  área  de  formação,  de

fundamento científico ou de gestão;

II. participação em palestras, congressos e seminários técnico-científicos;

III. participação como apresentador de trabalhos em palestras, congressos e

seminários técnico-científicos;

IV. participação em projetos de iniciação científica e tecnológica, relacionados

com o objetivo do Curso;

V. participação como expositor em exposições técnico-científicas;

VI. participação efetiva na organização de exposições e seminários de caráter

acadêmico;

VII. publicações em revistas técnicas;

VIII. publicações  em  anais  de  eventos  técnico-científicos  ou  em  periódicos

científicos de abrangência local, regional, nacional ou internacional;

IX. estágio não obrigatório na área do curso;

X. trabalho com vínculo empregatício, desde que na área do curso;

XI. trabalho como empreendedor na área do curso;

XII. estágio acadêmico na Universidade;

XIII. participação em visitas técnicas organizadas pela Universidade;

XIV. participação em Empresa Júnior e Incubadora Tecnológica;

XV. participação em projetos multidisciplinares ou interdisciplinares.

A  validação  das  atividades  acadêmicas  complementares  apresentadas  pelos

discentes ficarão condicionadas ao atendimento dos seguintes critérios:

I. as  atividades  acadêmicas  complementares  serão  avaliadas  segundo  a

carga horária ou por participação efetiva do aluno;

II. as atividades que se enquadram em mais de um item serão validadas por

aquele que propiciar maior carga horária;
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III. o aluno deverá participar ao menos de 1 (uma) atividade de cada um dos

grupos listados.

O  aluno  que  atingir  a  carga  horária  mínima  em  atividades  acadêmicas

complementares  (14  créditos)  terá  cumprido  a  integralização  exigida  para  o

componente curricular.

Abaixo,  apresentamos quadro resumo relativo às possibilidades de atividades

para cumprimento da carga horária de AACs no curso de Engenharia Física:

Atividades Carga horária

Cômput

o 

Máximo

Comprovação

Apresentação de trabalho em 

evento científico ou tecnológico
15 horas por trabalho 60 h

Certificado de 

apresentação 

de trabalho

Atividades de extensão 

universitária, realizadas na UNILA
60 horas por ano 60 h

Certificado ou 

declaração de 

participação
Atuação como instrutor em 

palestras técnicas, seminários, 

cursos da área específica, desde 

que não remunerados e de 

interesse da sociedade

Conforme carga 

horária indicada na 

declaração

30 h
Certificado ou 

Declaração

Bolsista de Iniciação Científica ou

Tecnológica (PIBIC/PROBIC ou 

outro)

90 horas por ano 90 h
Certificado ou 

declaração

Bolsista de programa especial de 

treinamento no âmbito da UNILA
60 horas por ano 60 h

Certificado ou 

declaração

Curso de idiomas reconhecidos 30 horas por semestre 60 h

Certificado de 

conclusão de 

curso
Cursos, minicursos e oficinas Conforme carga 

horária indicada no 

60 h Certificado de 

participação
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certificado
Disciplinas de outros 

cursos/habilitações ou ênfases da

UNILA, ou de instituições de 

ensino superior nacionais ou 

estrangeiras, cursadas com 

aproveitamento

15 horas por crédito 60 h
Histórico 

Acadêmico

Disciplinas livres quando 

excedentes ao número máximo 

de créditos livres estabelecidas 

pelo curso

15 horas por crédito 60 h
Histórico 

Acadêmico

Engajamento como docente não 

remunerado em cursos 

preparatórios e de reforço 

escolar

Conforme carga 

horária indicada na 

declaração

30 h
Certificado ou 

declaração

Ensino não remunerado em 

cursos preparatórios e de reforço

escolar

30 horas por semestre 60 h
Certificado ou 

declaração

Estágio acadêmico na UNILA

Conforme carga 

horária indicada na 

declaração

90 h
Declaração de 

Estágio

Estágio não obrigatório na área 

do curso

Conforme carga 

horária indicada na 

declaração

90 h
Declaração de 

Estágio

Grupo de estudos orientado sob a

supervisão de um docente da 

UNILA

20 horas por semestre 40 h
Certificado ou 

declaração

Membro do Conselho 

Universitário
25 horas por mandato 50 h

Portaria ou 

declaração
Membro dos Comissões 

Superiores de pesquisa, ensino 

ou extensão ou Colegiado do 

curso

20 horas por mandato 40 h
Portaria ou 

declaração

Monitoria de disciplina da 

graduação
60 horas por semestre 60 h

Certificado ou 

declaração
Monitoria em programa de 

tutoria acadêmica
60 horas por semestre 60 h

Certificado ou 

declaração
Outras atividades propostas pelo 

estudante, em qualquer área do 

conhecimento

15 horas por ano 15 h
declaração de 

participação
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Participação como expositor em 

exposição artística ou cultural
2 horas por atividade 10 h

Certificado ou 

declaração
Participação efetiva em trabalho 

voluntário, atividades 

comunitárias, CIPAS, associações 

de bairros, brigadas de incêndio 

e associações escolares

5 horas por 

participação
30 h

Declaração de 

participação

Participação em atividades 

artísticas e culturais
2 horas por atividade 10 h

Certificado ou 

declaração
Participação em atividades 

beneficentes

5 horas por 

participação
30 h

Declaração de 

participação

Participação em atividades 

esportivas

Conforme carga 

horária indicada no 

certificado/declaração

10 h
Certificado ou 

declaração

Participação em comissão 

organizadora de evento 

reconhecido/cadastrado no 

ILACVN ou na UNILA

Conforme carga 

horária indicada no 

certificado

40 h
Certificado de 

participação

Participação em Empresa Júnior e

Incubadora Tecnológica
45 horas por ano 45 h

Declaração de 

participação
Participação em entidades de 

classe, diretórios e centros 

acadêmicos

30 horas por ano 60 h
Declaração de 

participação

Participação em eventos 

científicos correlatos à área de 

engenharia (Seminários, semanas

acadêmicas, minicursos, feiras, 

exposições etc.)

Conforme carga 

horária indicada no 

certificado

60 h
Certificado de 

participação

Participação em eventos 

científicos não correlatos à área 

de engenharia (Seminários, 

semanas acadêmicas, minicursos,

feiras, exposições etc.)

Conforme carga 

horária indicada no 

certificado

30 h
Certificado de 

participação

Participação em mídias (Artigos, 

debates, entrevistas em jornal, 

rádio, TV ou outros meios de 

comunicação)

5 horas por evento 20 h

Certificado ou 

declaração de 

participação

Participação em visitas técnicas 

realizadas sob a supervisão de 

Conforme carga 

horária indicada no 

20 h Certificado ou 

declaração
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um docente do Curso certificado/declaração

Prêmio referente a trabalho 

acadêmico ou pesquisa
30 horas por prêmio 60 h

Certificado ou 

declaração de 

premiação

Publicação de artigos em 

periódicos indexados
30 horas por artigo 90 h

Cópia do 

trabalho ou 

aceite de 

publicação

Publicação de artigos em 

periódicos não indexados
10 horas por artigo 20 h

Cópia do 

trabalho ou 

aceite de 

publicação
Publicação de resumo ou resumo 

expandido em evento
5 horas por resumo 20 h

Cópia dos anais

do evento
Trabalho com vínculo 

empregatício, desde que na área 

do curso

100 horas por ano 100 h
Certificado ou 

declaração

Trabalho como empreendedor na 

área do curso
100 horas por ano 100 h

Certificado ou 

declaração

Tutoria acadêmica
até 30 horas por 

semestre
60 h

Certificado ou 

declaração
Voluntário de Iniciação Científica 

ou Tecnológica (PIBIC/PROBIC ou 

outro)

60 horas por ano 60 h
Certificado ou 

declaração

Tabela 3: Atividades Acadêmicas Complementares

Atividades Curriculares Especiais

As atividades curriculares especiais visam proporcionar ao aluno oportunidades

de  realizar  atividades  acadêmicas,  industriais  e/ou  sociais  com o  objetivo  de

enriquecer profundamente sua formação profissional. As atividades curriculares

especiais correspondem a:
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1. Tutoria Acadêmica 1;

2. Tutoria Acadêmica 2;

3. Desenvolvimento de Projeto;

4. Microestágio 1;

5. Microestágio 2;

6. Estágio Curricular em Engenharia Física;

7. Trabalho de Conclusão de Curso.

Tutorias Acadêmicas

As  Tutorias  Acadêmicas  têm  o  objetivo  de  orientar  academicamente  os

estudantes nas disciplinas introdutórias do Curso. Os alunos são designados a

pequenos grupos que se reúnem semanalmente para analisar temas importantes

ou tópicos  abordados  em aula  naquela  semana.  De modo geral,  a equipe de

Apoio  Acadêmico  é  composta  por  Tutores,  professores  atuantes  no  curso,  e

Monitores, estudantes com competência comprovada nos tópicos abordados. As

Tutorias  Acadêmicas   correspondem  a,  no  máximo,  30  (trinta)  horas,  por

semestre, de atividades acadêmicas complementares ao discente do curso  (Vide

Tabela  3)  e  atribuição  de  carga  horária  docente,  em  conformidade  com  as

regulamentações da Universidade. O Regimento do Curso deverá dispor sobre as

normas gerais das Tutorias Acadêmicas em Engenharia Física.

Tutoria  Acadêmica  1. Essa  atividade  é  oferecida  ao  discente  calouro,

regularmente matriculado no primeiro semestre do Curso de Engenharia Física, e

tem como objetivo orientar  academicamente  os  estudantes  em disciplinas  de

matemática. 
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Tutoria Acadêmica 2. Essa atividade é oferecida ao discente regularmente

matriculado no segundo semestre do Curso de Engenharia Física, e tem como

objetivo orientar  academicamente os estudantes  em disciplinas de estatística,

física e matemática.

Desenvolvimento de Projeto

Essa disciplina  tem como objetivo o desenvolvimento de um projeto técnico-

científico, em conjunto entre o discente e um docente/pesquisador das Unidades

Acadêmicas participantes do curso de Engenharia Física. Esta disciplina propicia

ao  aluno  uma  oportunidade  ímpar  de  ter  contato  com  pesquisa  e/ou

desenvolvimento  básico  e/ou  tecnológico,  frequentando  -  se  possível  -

laboratórios  de  pesquisa  da  universidade  ou  atuando  em  alguma

organização/empresa.

Microestágios

Os  Microestágios  são  disciplinas  de  fundamental  importância  para  o  Estágio

Curricular em Engenharia Física, pois oferecem a oportunidade de apresentar ao

discente  a  realidade  do  mercado  de  trabalho  e  as  aplicações  práticas  dos

conceitos  desenvolvidos  no  curso,  através  de  visitas  guiadas  a  empresas  e

centros de pesquisa e inovação na área de Engenharia Física e afins. As visitas

devem ser  organizadas  prioritariamente  nas  empresas  do  entorno  de  Foz  do

Iguaçu  (até  150  km).  Cada  disciplina  corresponde  a  2  (dois)  créditos.  O

Regimento de Estágios deverá dispor sobre normas gerais desta disciplina.
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Microestágio  1. Disciplina  de  caráter  obrigatório  e  pré-requisito  para  o

componente curricular de Estágio Curricular em Engenharia Física;

Microestágio  2. Disciplina  de  caráter  não-obrigatório,  disponível  no  rol  de

optativas do curso.

Estágio Curricular em Engenharia Física

Essa atividade visa oferecer ao discente a oportunidade de adquirir experiência

profissional  antes  de  se  formar.  Essa  experiência  fornecerá  ao  aluno  a

oportunidade  ímpar  de  ter  contato  com  pesquisa  básica  e/ou  tecnológica,

frequentando - se possível - laboratórios de pesquisa da universidade ou atuando

em alguma organização/empresa onde desenvolverá o trabalho. Essa atividade

compreende 20 (vinte) créditos e se dará na modalidade obrigatória, através de

regulamentação  específica  a  ser  definida  pelo  Colegiado  do  Curso  e  em

conformidade com as regulamentações da UNILA.

As  normas  gerais  do  Estágio  Curricular  em  Engenharia  Física  serão  assim

conformadas:

1. Disposições gerais:

I. O Estágio Curricular em Engenharia Física é uma atividade de

aprendizagem  proporcionada  ao  estudante  pela  participação
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em  situações  reais,  dentro  e  fora  da  universidade,  que  lhe

permitam vivenciar, aplicar e aprofundar os conhecimentos e

objetivos do curso. O estágio deve propiciar a complementação

do ensino e da aprendizagem, com a finalidade de se constituir

como  um  instrumento  de  integração,  em  termos  de

treinamento  prático,  de  aperfeiçoamento  técnico-cultural,

científico e de relacionamento humano;

II. O  estágio  curricular,  de  caráter  obrigatório,  deverá  ser

realizado  na  área  de  formação  e  terá  a  duração  de  340

(trezentas  e  quarenta)  horas-aula.  O  estágio  poderá  ser

cumprido em um ou mais locais, desde que o número total de

horas em um único local seja de, no mínimo, 100 (cem) horas.

Para  efeito  de  registro  serão  computadas  340  horas-aula

mesmo que a duração efetiva tenha excedido este número de

horas;

III. O estágio curricular exercido pelos alunos de Engenharia Física

da  UNILA poderá  ser  realizado  nas  dependências  da  própria

Universidade,  em  empresas,  em  instituições  externas,

fundações  públicas  ou  privadas,  institutos  de  pesquisa  ou

outras  instituições  relacionadas  ao  campo  de  atuação  do

engenheiro  bacharel  nos  termos  da  Lei  11.788,  de  25  de

setembro  de  2008,  e  regidos  pela  Resolução  UNILA  no

003/2013, de 10 de setembro de 2013;

IV. A jornada de atividade em estágio, a ser cumprida pelo aluno,

deverá compatibilizar-se  com o seu horário  escolar  e  com o

funcionamento do órgão ou empresa concedente do estágio, no

caso de aluno regularmente matriculado em outro componente

curricular;

V. Todo estágio dos alunos do Curso de Engenharia Física deverá

ser  orientado  por  um  professor  orientador  da  UNILA,  cuja

escolha terá anuência do Coordenador de Estágios;
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VI. O  orientador  é  o  responsável  por  analisar  o  andamento  do

estágio, observando que o mesmo deve se constituir em uma

atividade  de  aprendizado,  aprofundamento  e  aplicação  dos

conhecimentos adquiridos na UNILA.

2. Critérios  para  a  realização  do  Estágio  Curricular  em

Engenharia Física.  O aluno regularmente matriculado no curso de

Engenharia Física da UNILA poderá realizar o estágio, desde que tenha

cumprido as seguintes condições:

a. ter concluído a disciplina de Microestágio 1;

b. o aluno deverá apresentar um plano de atividade, no início do

estágio,  seguindo  as  normas  vigentes  estabelecidas  pelo

Colegiado  do  Curso.  Para  a  elaboração  desse  plano  o  aluno

deverá  contar  com  a  orientação  do  supervisor  do  local  de

estágio e do professor orientador;

c. a carga horária máxima a ser dedicada ao estágio será de 20

(vinte) créditos, desde que os horários não entrem em conflito

com as horas de aulas presenciais;

d. ao final do estágio, o aluno deverá apresentar um Relatório de

Estágio, elaborado sob o acompanhamento de seu supervisor,

que deverá ser avaliado pelo professor orientador, que indicará

um conceito.  Caberá  ao coordenador  do estágio  conceder  o

conceito final ao aluno, levando em consideração a avaliação

dada pelo professor orientador. O relatório deverá estar dentro

das  normas  estabelecidas  pelo  Regimento  de  Estágios,
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entregue  em  época  previamente  estabelecida  pelo

coordenador de estágio para avaliação.

Trabalho de Conclusão de Curso

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem papel relevante na graduação em

Engenharia  Física,  permitindo  ao  discente  fazer  uso  dos  conceitos  teóricos  e

práticos  abordados  nas  diversas  disciplinas  do  curso,  assim  como  no

desenvolvimento  de  pesquisa  e  extensão.  O  TCC  deve  ser  desenvolvido  em

conformidade com áreas de abrangência da Engenharia Física e com a identidade

e  o  perfil  do  egresso  do  curso.  A  indução  ao  questionamento  crítico,  pelo

conhecimento do estado da arte através de consultas  em bases de patentes,

assim como em bases  de  teses  e  dissertações,  como também em bases  de

artigos  científicos,  além do  conhecimento  in  loco,  deverá  constituir  elemento

fundamental  para  o  TCC,  sendo,  portanto,  desenvolvido  após  a  conclusão  do

Estágio Curricular em Engenharia Física. 

Para a disciplina de TCC haverá um Coordenador que, em consonância com a

coordenação  do  curso,  irá  organizar  e  conduzir  os  trabalhos  em andamento,

assim  como  promover  encontros  de  verificação  de  desenvolvimento  dos

professores orientadores e seus orientandos, além de conduzir o cerimonial de

defesa e os respectivos registros para fins de controle acadêmico.

O  estudante  deverá  obrigatoriamente  elaborar  um  trabalho  monográfico  e

apresentar  sua defesa em um seminário de TCC.  O orientador  e o estudante

orientado poderão, a qualquer momento, protocolar pedido de defesa, quando

assim julgarem adequado, desde que este tenha concluído o Estágio Curricular
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em Engenharia Física, ou o colegiado julgue que a quebra deste pré-requisito é

relevante.

A produção científica em qualquer momento do curso que originar publicação de

artigo científico em revistas indexadas, ou o equivalente em depósito de patente,

que demonstrar a evolução decorrente da escolha de um tema que equivalha ao

TCC poderá, neste caso, substituir a redação final do TCC, não dispensando a sua

defesa. Os critérios de avaliação desta produção científica e o número de artigos

considerados serão definidos pelo Regulamento de TCC do Curso.

O  TCC  é  considerado  requisito  necessário  para  a  integralização  do  Curso  de

Engenharia Física da UNILA, devendo estar centrado em uma das áreas teórico-práticas e/ou

de formação profissional,  como atividade de síntese e integração de conhecimento, assim

como de consolidação das técnicas de pesquisa e elaboração/desenvolvimento projetual. O

TCC compreende 6 (seis) créditos e será regido por normas estabelecidas no Regimento do

Curso e em conformidade com a Resolução UNILA no 002/2013, de 05 de setembro de 2013. 
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aspectos metodológicos

O Curso de Engenharia Física é direcionado a alunos com uma forte aptidão para

ciências  exatas,  que  desejam  aplicar  esses  conhecimentos  básicos  na

investigação  e  na  resolução  de  problemas  tecnológicos,  deixando  de  lado  a

histórica  divisão  entre  as  especializações  e  atacando  o  problema  proposto,

através  do  uso  de  uma  estratégia  multidisciplinar,  tornando  sua  formação

generalista: uma formação de multiespecialista.

O  Curso  de  Engenharia  Física  da  UNILA  tem  como  um  de  seus  objetivos:

proporcionar ao discente uma sólida formação teórica e experimental nas áreas

das ciências exatas, desenvolvendo nele as qualidades de espírito crítico e rigor

científico, estimulando-lhe a criatividade e o interesse pela inovação, dando-lhe

uma formação única, que o torne apto não só para a pesquisa, mas também para

o  desenvolvimento  e  apoio  tecnológico.  Nesse  sentido,  muitas  disciplinas

apresentam  aspectos  metodológicos  que  integram,  concomitantemente,

abordagens  de  conceitos  teóricos  e  práticas  experimentais.  Devido  a

complexidade  no  processo  de  ensino-aprendizagem  correspondentes  a  esses

aspectos,  recomenda-se  que  as  práticas  laboratoriais  sejam  realizadas  com

turmas  reduzidas,  de  acordo  com  a  viabilidade  técnica  a  ser  versada  no

Regimento do Curso.

Devido  a  essa  formação  básica  robusta  em  ciências  exatas,  característica

incomum em outros cursos de engenharia no Brasil, apresenta-se nesse projeto

as Tutorias Acadêmicas. Por um lado, as tutorias acadêmicas visam mitigar os

índices  de  reprovação  e  evasão  nas  disciplinas  introdutórias  de  Física  e

Matemática através de acompanhamentos e orientações semanais com tutores e

monitores, abordando tópicos desenvolvidos em sala de aula. Adicionalmente, as

tutorias acadêmicas visam estimular os estudantes,  dirigindo temas de estudo

sobre  fenômenos  físicos  nos  quais  se  baseiam  a  maioria  das  aplicações

tecnológicas atuais em Engenharia Física. Assim, pretende-se desenvolver uma
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excelente  preparação  para  um  campo  de  estudos  e  trabalho  extremamente

amplo. 

Posteriormente às atividades de tutoria,  a grande maioria das disciplinas que

constituem  o  Curso  de  Engenharia  Física,  são  formativas,  com  um  pequeno

número de disciplinas  informativas.  Essas disciplinas  formativas  estimularão o

aluno  a  estudar  e  aprender  de  forma  mais  autônoma  e  independentemente;

condição  indispensável  para  que  o  egresso  enfrente  qualquer  problema  que

envolva ciência e/ou tecnologia depois de formado. Neste sentido, o curso estará

em sintonia com os novos rumos do ensino de engenharia,  que preconizam a

importância de acabar com o conceito de  formatura;  o egresso do curso será

conscientizado, desde seu primeiro dia na Universidade, que ele será um eterno

estudante e aprendiz.

A sólida formação técnica,  cientifica e profissional  que adquire  o  egresso do

Curso  de Engenharia  Física  da  UNILA,  o  tornará  competente  para  absorver  e

desenvolver  novas  tecnologias,  com  uma  participação  crítica  e  criativa  na

identificação e resolução dos problemas,  sem deixar de levar em conta,  seus

aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com uma visão

ética e humanista  que, com certeza,  atenderá a demanda da sociedade e os

anseios em prol do continente latino-americano e caribenho. Essa formação será

complementada  pela  vivência  que  esse  profissional  terá  enquanto  aluno  da

UNILA. Essa vivência se dará com alunos que estarão sendo preparados, direta ou

indiretamente,  para  lidar  com  os  constantes  desafios  contemporâneos,

desenvolvendo  as  habilidades  necessárias  para  acompanharem  o

desenvolvimento do “mundo do trabalho”.

A possibilidade que o aluno de Engenharia Física da UNILA tem ao frequentar e

participar  de  atividades  relacionadas  aos  diferentes  grupos  de  pesquisa  da

Universidade  ou  fora  dela,  consistirá  em  uma  oportunidade  ímpar  na  sua

formação.  Neste sentido, algumas das experiências relacionadas às disciplinas

práticas, são realizadas no âmbito desses grupos.
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM

O processo de ensino e aprendizagem deve priorizar nos alunos a construção de

conhecimento  ativa  e  colaborativa  entre  eles,  a  expressão  oral  e  escrita,  a

criatividade, a compreensão das relações entre as áreas do conhecimento e o

raciocínio  metodológico  próprio  da  área  de  Engenharia.  Os  instrumentos

avaliativos do desempenho dos alunos, portanto, devem ser tão diversificados

quanto os elementos da prática pedagógica, considerando todas as situações de

aprendizagem. A avaliação é um momento de reflexões, de maneira que se deve

considerar  o  momento  de  vida  do  aluno  e  as  diferenças  no  processo  de

construção do conhecimento, levando em conta a importância da autoavaliação e

dos conhecimentos prévios do aluno.

Ao se transpor o modelo conteudístico de currículo, o processo avaliativo não

pode estar centrado apenas nos conteúdos trabalhados, mas nas competências

específicas, nas habilidades demonstradas e atitudes tomadas individualmente

ou em grupo, considerando, inclusive a capacidade de trabalho em equipe. Com

efeito, será incentivado o desenvolvimento de atividades associadas ao processo

de ensino, pesquisa e extensão, tais como atividades de monitoria, de iniciação

científica,  de  projetos  de  extensão  e  atividades  decorrentes  de  projetos

voluntários ou associados a bolsas de auxílio-financeiro.

Não há um limite máximo de avaliações a serem realizadas, mas é indicado que

sejam realizadas ao menos duas avaliações em cada disciplina durante o período

letivo. Esse mínimo de duas sugere a possibilidade de ser feita uma avaliação

diagnóstica logo no início do período, que identifique a capacidade do aluno em

lidar com conceitos que apoiarão o desenvolvimento de novos conhecimentos e o

quanto ele conhece dos conteúdos a serem discutidos na duração da disciplina, e

outra no final do período, que possa identificar a evolução do aluno em relação ao
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estágio de diagnóstico inicial. De posse do diagnóstico inicial, o professor poderá

ser mais eficiente na mediação do conhecimento. Por fim, deverá ser levado em

alta consideração o processo evolutivo descrito pelas sucessivas avaliações no

desempenho do aluno para que se faça a atribuição de um conceito a ele.

Respeitando as concepções e princípios deste Projeto, sugerem-se as seguintes

formas de avaliação: provas escritas, trabalhos individuais e coletivos, atividades

investigativas,  projetos  interdisciplinares,  estudos  realizados  de  forma

independente  pelo  aluno,  devidamente  sistematizados,  estudo  de  caso,

autoavaliação,  participação  em atividades  não  dirigidas,  mas  pertinentes  aos

conteúdos desenvolvidos e aprendizado baseado em resolução de problemas.

Em cada componente  curricular,  o  desempenho acadêmico  do discente  será

avaliado de acordo com as normas vigentes da universidade. A aprovação nas

atividades de ensino dependerá do resultado das avaliações efetuadas ao longo

de seu período de realização, na forma prevista no Plano de Ensino do docente,

sendo o resultado global expresso em uma nota final que pode variar de zero a

10 (dez).  É  obrigatória,  também,  no  caso de disciplinas,  a  presença em pelo

menos 75% da carga horária de cada componente curricular.

A  metodologia  de  ensino  consta  de  aulas  expositivas,  atividade  práticas,

experimentais  em  laboratório  ou  campo,  através  do  auxílio  de  materiais  e

equipamentos adequados a cada atividade. Neste sentido, o Curso de Engenharia

Física  da  UNILA promove  atividades  obrigatórias  de  laboratório  e  de  inserção

tecnológica,  além  de  outras  formas  de  avaliação  como  listas  de  exercício,

seminários,  trabalhos  em  grupo,  atividades  extraclasse,  exposições,  dentre

outras técnicas. Estas iniciativas são apoiadas e incentivadas e têm sempre o

intuito de se viabilizar um processo de avaliação que não seja apenas qualitativo,

mas  que  se  caracterize  por  uma  avaliação  contínua.  Assim,  propõem-se  não

apenas a avaliação de conteúdos, mas de estratégias cognitivas e habilidades

desenvolvidas.

Além de aulas presenciais, está previsto a adoção de aulas semipresenciais e

totalmente a distância em até 20% da carga horária do curso, conforme previsto

na Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, do Ministério da Educação,

quando assim for  considerado adequado pelo Colegiado do Curso.  Também é

considerado  aulas  por  videoconferência,  por  serem  consideradas  presenciais,
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como forma de permitir a participação de professores de outras universidades

nacionais e internacionais a integrarem o processo de ensino e aprendizagem

deste Projeto Pedagógico.

A todo  discente  é assegurada a realização  de atividades de  recuperação  de

ensino,  em  uma  perspectiva  de  avaliação  contínua  e  diagnóstica.  Essas

atividades de recuperação são oferecidas ao longo do período letivo ou entre os

períodos letivos, conforme o respectivo plano de ensino. Reserva-se ao professor

o direito de definir quais as atividades de recuperação que serão adotadas, bem

como  o  tempo  previsto  para  a  execução  das  mesmas.  São  consideradas

atividades  de  recuperação  de  ensino:  listas  de  exercícios,  estudos  de  caso,

grupos  de  estudos,  seminários,  atendimento  individualizado,  oficinas  de

aprendizagem, atividades de monitoria e provas.

No que tange ao estágio curricular  obrigatório,  o aluno será aprovado se na

avaliação  global  de  suas  atividades  de  estágio  obtiver  média  final  igual  ou

superior a 6,0 (seis). Não caberá exame final em Estágio Curricular Obrigatório.

No  caso  de  reprovação  o  discente  deverá  cursar  novamente  o  componente

curricular apresentando novo plano de estágio.
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AVALIAÇÃO DO PROJETO DO 

CURSO

Para que sejam assegurados os objetivos fundamentais do Curso de Engenharia

Física,  presentes  neste  Projeto  Pedagógico,  considerando  ainda  as  demandas

específicas da formação do profissional  em questão, o Engenheiro Físico, será

criado um Núcleo Docente Estruturante (NDE) cujos membros terão as seguintes

responsabilidades:

1. Implementar,  avaliar  e  promover  adequações  futuras  no  presente

projeto pedagógico; 

2. Promover reuniões com os professores do curso, visando assegurar a

efetiva implantação da presente proposta pedagógica; 

3. Realizar avaliação diagnóstica dos alunos ingressantes, identificando

lacunas formativas a serem preenchidas no decorrer do curso; 

4. Acompanhamento  permanente  dos  estudantes  no  âmbito  de

programa específico; 

5. Acompanhar a inserção profissional de alunos egressos; 

6. Coordenar a participação dos alunos do curso no Exame Nacional de

Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

Através do NDE, será promovido um sistema de avaliação interno, o qual com

autonomia,  mas  seguindo  diretrizes  da  Comissão  Própria  de  Avaliação  (parte
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integrante  do  Sistema  Nacional  de  Avaliação  do  Ensino  Superior  –  SINAES  e

responsável  pela coordenação dos processos internos de avaliação da UNILA),

elaborará seus instrumentos de avaliação.

O  Projeto  Pedagógico  em  pauta  não  se  apresenta  como  imutável.

Constantemente,  ele  será  avaliado  com  vistas  à  sua  atualização  diante  das

transformações  da  realidade.  A  avaliação  deverá  ser  considerada  como

ferramenta  que  contribuirá  para  melhorias  e  inovações,  identificando

possibilidades  e  gerando  readequações  que  visem  a  qualidade  do  curso  e,

consequentemente, da formação do egresso.

No processo avaliativo do curso, a ser conduzido pelo NDE, considerar-se-ão:

1. A organização didático-pedagógica: administração acadêmica, projeto

do curso, atividades acadêmicas articuladas ao ensino de graduação;

2. O  corpo  docente:  formação  acadêmica  e  profissional,  condições  de

trabalho; 

3. Atuação e desempenho acadêmico e profissional;

4. A  infraestrutura:  instalações  gerais,  biblioteca,  instalações  e

laboratórios específicos;

5. O acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos.
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INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO 

FUNCIONAMENTO DO CURSO

O Curso de Engenharia Física está vinculado ao Instituto Latino-Americano de Ciências

da  Vida  e  da Natureza,  ILACVN.  Para  as  disciplinas  já  existentes,  dispomos  na UNILA da

infraestrutura  necessária.  Algumas  disciplinas  a  serem  criadas,  poderão  exigir  uma

infraestrutura  a  ser disponibilizada  na UNILA.  Vislumbra-se a  possibilidade  de montar  um

Núcleo  de  Laboratórios  Interdisciplinares  de  Ciências  Físicas,  composto  de  equipamentos

modernos, que possibilitarão o estudo/aprendizado de técnicas modernas de instrumentação

e caracterização de materiais.  Com um laboratório  com essas características,  poderíamos

atender às necessidades mais específicas dos cursos de engenharia da UNILA, em particular,

o de Engenharia Física.

Serão amplamente utilizados pelo Curso de Engenharia Física os seguintes laboratórios

multiusuários, além de salas de aulas e biblioteca:

Laboratórios Disciplinas

Laboratório de Mecânica

 Laboratório de Instrumentação para 

Engenharia Física

 Mecânica 1

 Mecânica 2

Laboratório de Fluidos, Ondas e 

Oscilações

 Fluidos Onda e Oscilações

 Laboratório de Instrumentação para 

Engenharia Física
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Laboratório de Física Térmica

 Física Térmica

 Laboratório de Instrumentação para 

Engenharia Física 

Laboratório de Eletromagnetismo

 Eletromagnetismo

 Laboratório de Instrumentação para 

Engenharia Física 

Laboratório de Ótica

 Laboratório de Instrumentação para 

Engenharia Física 

 Ótica e Relatividade

Laboratório de Física Moderna
 Física Moderna

 Laboratório de Instrumentação para 

Engenharia Física 

Laboratório de Desenho

 Desenho Técnico

 Design Computadorizado de 

Instrumentação 1

 Design Computadorizado de 

Instrumentação 2

Laboratório de Informática

 Design Computadorizado de 

Instrumentação 1

 Design Computadorizado de 

Instrumentação 2

 Programação de Computadores

Laboratório de Química

 Engenharia Química

 Físico-Química

 Química Analítica

 Química Geral

Laboratório de Circuitos Elétricos

 Circuitos Elétricos 1

 Circuitos Elétricos 2

 Lógica Digital

Laboratório de Computação de Alto 

Desempenho

 Estágio Curricular em Engenharia Física

 Métodos Numéricos e Computacionais em

Engenharia Física 1 

 Métodos Numéricos e Computacionais em

Engenharia Física 2

 Trabalho de Conclusão de Curso
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Laboratório de 

Caracterização de Materiais
 Automação e Controle de Experimentos

 Controle e Servomecanismos

 Diagrama de Fases

 Eletrônica Aplicada

 Eletrônica de Potência

 Ensaios em Engenharia Física

 Estágio Curricular em Engenharia Física

 Estrutura e Propriedades dos Materiais

 Laser e Aplicações

 Lógica Digital

 Máquinas Elétricas

 Métodos de Caracterização 1

 Métodos de Caracterização 2

 Métodos e Técnicas Experimentais em 

Física Nuclear

 Métodos Numéricos e Computacionais em

Engenharia Física 1

 Métodos Numéricos e Computacionais em

Engenharia Física 2

 Optoeletrônica

 Ótica Moderna

 Processamento digital de Sinais

 Processos de Fabricação

 Reologia

 Resistência de Materiais

 Sensores e Transdutores

 Técnicas Avançadas em Instrumentação

 Tecnologia de Vidros e Cerâmicos

 Tecnologia e Aplicações de Materiais 

Ferroelétricos

 Tecnologia e 

 Aplicações de Materiais 

 Magnéticos

Laboratório de 

Instrumentação Científica

Laboratório de Magnetismo e 

Supercondutividade

Laboratório de Superfície e 

Interfaces

Laboratório de Eletrônica

Laboratório de 

Optoeletrônica

Laboratório de Sensores e 

Transdutores

Laboratórios de Vidros, 

Cerâmicos e Ferroelétricos

Laboratório de Fabricação 

Mecânica
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 Tecnologia de Vidros e Cerâmicos

 Tecnologia e Aplicações de Materiais 

Ferroelétricos

Laboratório de Computação 

Científica
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Matriz curricular

Matriz  curricular  sugerida  ao  aluno,  com  as  especificações  do  número  de

créditos, requisitos, periodização tanto das disciplinas, como de outras atividades

curriculares.

Vide ANEXO I

Ementas das Disciplinas

Vide ANEXO II

Representação Gráfica

Vide ANEXO III
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Questões administrativas gerais

Política de Qualificação Docente e Técnico-Administrativo

As  concepções  técnicas  e  pedagógicas  abordadas  neste  projeto  requerem

constante  capacitação  de  docentes  e  técnicos-administrativos.  Os  pontos

principais  perpassam  a  sensibilização  sobre  os  processos  e  as  discussões

envolvendo metodologia de aprendizagem, avaliação formativa, aprimoramento

de processos de trabalho, inter-relação ensino-serviço-comunidade e integração

entre ensino, pesquisa e extensão. De forma a concretizar ações no campo da

qualificação, o Regimento do Curso versará sobre metas e estratégias para haver

um fluxo  coerente  de  saída  de  pessoal  docente  e  técnico-administrativo,  em

conformidade com normas da universidade.

Outras Disposições

Outras  disposições  sobre  normas  e  regulamentos  inerentes  ao  Curso  de

Engenharia Física serão versadas no Regimento do Curso.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

Anexo I: Matriz curricular sugerida

COMPONENTES CURRICULARES PRÉ-REQUISITOS (P) / CORREQUISITOS (C) CRÉDITOS

CARGA HORÁRIA (HORA-AULA)

 TEÓRICA PRÁTICA TOTAL

1º SEMESTRE

FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA I Disciplina sem Pré-requisitos 4 68 0 - 68

PORTUGUÊS/ESPANHOL ADICIONAL BÁSICO Disciplina sem Pré-requisitos 6 102 0 - 102

INTRODUÇÃO Á ENGENHARIA FÍSICA Disciplina sem Pré-requisitos 2 34 0 - 34

LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ENGENHARIA FÍSICA Disciplina sem Pré-requisitos 4 34 34 - 68

CÁLCULO I Disciplina sem Pré-requisitos 6 102 0 - 102

TOTAL PARCIAL SEMESTRAL 22 340 34 - 374

2º SEMESTRE

FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA II Disciplina sem Pré-requisitos 4 68 0 - 68

INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO CIENTÍFICO Disciplina sem Pré-requisitos 4 68 0 - 68

PORTUGUÊS/ESPANHOL ADICIONAL INTERMEDIÁRIO I (p) Português/Espanhol Adicional Básico 6 102 0 - 102

MECÂNICA 1 4 34 34 - 68

FLUÍDOS, ONDAS E OSCILAÇÕES 4 34 34 - 68

DESENHO TÉCNICO Disciplina sem Pré-requisitos 6 34 68 - 102

INTRODUÇÃO Á PROBABILIDADE E AOS MÉTODOS ESTATÍSTICOS Disciplina sem Pré-requisitos 4 68 0 - 68

CÁLCULO II (p) Cálculo I 6 102 0 - 102

GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR Disciplina sem Pré-requisitos 4 68 0 - 68

TOTAL PARCIAL SEMESTRAL 42 578 136 - 714

Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Pró-Reitoria de Graduação

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ENGENHARIA FÍSICA

ESTÁGIO 
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3º SEMESTRE

FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA III (p) Fundamentos de América Latina I e II 2 34 0 - 34

ÉTICA E CIÊNCIA Disciplina sem Pré-requisitos 4 68 0 - 68

MECÃNICA 2 (p) Mecânica 1 4 34 34 - 68

FÍSICA TÉRMICA (p) Mecânica 1;  (p) Fluídos, Ondas e Oscilações 4 34 34 - 68

ELETROMAGNETISMO (p) Mecânica 1 6 68 34 - 102

CÁLCULO III (p) Cálculo II; (p) Geometria Analítica e Álgebra Linear 6 102 0 - 102

PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES Disciplina sem Pré-requisitos 4 17 51 - 68

CIÊNCIA DO AMBIENTE Disciplina sem Pré-requisitos 2 34 0 - 34

TOTAL PARCIAL SEMESTRAL 32 391 153 - 544

4º SEMESTRE

MECÂNICA CLÁSSICA 1 (p) Mecânica 2;  4 68 0 - 68

ÓTICA E RELATIVIDADE (p) Eletromagnetismo 4 34 34 - 68

ELETROMAGNETISMO AVANÇADO (p) Eletromagnetismo 4 68 0 - 68

CÁLCULO NUMÉRICO (p) Cálculo III 4 34 34 - 68

MECÃNICA DOS FLUÍDOS (p) Física Térmica 4 68 0 - 68

OPTATIVA QUADRO 1 Vide QUADRO 1 2 34 0 34

TOTAL PARCIAL SEMESTRAL 22 306 68 - 374

5º SEMESTRE

TERMODINÃMICA (p) Física Térmica 4 68 0 - 68

FÍSICA MODERNA (p) Ótica e Relatividade 6 68 34 - 102

CIRCUITOS ELÉTRICOS 1 (p) Eletromagnetismo 4 34 34 - 68

MÉTODOS NUMÉRICOS E COMPUTACIONAIS EM ENGENHARIA FÍSICA 1 (p) Programação de Computadores;  4 34 34 - 68

QUÍMICA GERAL Disciplina sem Pré-requisitos 6 68 34 - 102

FÍSICA MATEMÁTICA 1 Disciplina sem Pré-requisitos 4 68 0 - 68

OPTATIVA QUADRO 1 Vide QUADRO 1 2 34 0 34

TOTAL PARCIAL SEMESTRAL 30 374 136 - 510
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6º SEMESTRE

MECÂNICA QUÃNTICA 1 (p) Física Moderna 6 102 0 - 102

ESTADO SÓLIDO 1 (p) Termodinâmica;  (p) Física Moderna 4 68 0 - 68

LÓGICA DIGITAL (p) Circuitos Elétricos 1 4 34 34 - 68

ESTRUTURA E PROPRIEDADE DOS MATERIAIS (p) Termodinâmica;  (p) Física Moderna 6 85 17 - 102

ENGENHARIA ELETROQUÍMICA (p) Química Geral 4 34 34 - 68

FENÕMENOS DE TRANSPORTE (p) Termodinâmica 4 68 0 68

OPTATIVA QUADRO 2 Vide QUADRO 2 4 68 0 68

TOTAL PARCIAL SEMESTRAL 32 459 85 - 544

7º SEMESTRE

FÍSICA ESTATÍSTICA (p) Termodinâmica;  (p) Física Moderna 4 68 0 - 68

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO Mínimo de 150 Créditos com Aproveitamento 4 68 0 - 68

ELETRÕNICA APLICADA (p) Lógica Digital 6 51 51 - 102

RESISTẼNCIA DE MATERIAIS (p) Estrutura e Propriedades dos Materiais 4 51 17 - 68

OPTATIVAS QUADRO 3 Vide QUADRO 3 8 136 0 136

OPTATIVAS QUADRO 4 Vide QUADRO 4 4 68 0 68

TOTAL PARCIAL SEMESTRAL 30 442 68 - 510

8º SEMESTRE

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO (p) Desenvolvimento de Projeto 6 34 68 - 102

PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS (p) Eletrônica Aplicada 4 34 34 - 68

ELETRÕNICA DE POTẼNCIA (p) Eletrônica Aplicada 6 34 68 - 102

TÉCNICAS AVANÇADAS EM INSTRUMENTAÇÃO (p) Estrutura e  Propriedades dos Materiais 6 34 68 - 102

MICROESTÁGIO 1 (p) Desenvolvimento de Projeto 2 0 34 - 34

OPTATIVA QUADRO 4 Vide QUADRO 4 4 68 0 68

TOTAL PARCIAL SEMESTRAL 28 204 272 - 476



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

9º SEMESTRE

ESTÁGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA FÍSICA (p) Microestágio 1 20 - - 340 340

TOTAL PARCIAL SEMESTRAL 20 - - 340 340

10º SEMESTRE

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (p) Estágio Curricular em Engenharia Física 6 102 - - 102

OPTATIVAS QUADRO 4 8 136 136

OPTATIVA QUALQUER QUADRO 4 68 68

TOTAL PARCIAL SEMESTRAL 18 306 - - 306

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 14 - - - 238

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

HORA-AULA HORA-RELÓGIO MÍNIMA EXIGIDA PELO MEC (HORA-RELÓGIO)

4930 4108 3600

TOTAL ESTÁGIO OBRIGATÓRIO (HORA-RELÓGIO) 283

TOTAL ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES (HORA-RELÓGIO) 198

TOTAL ESTÁGIO + ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES (HORA-RELÓGIO) 482 MÁXIMA PERMITIDA PELO MEC (HORA-RELÓGIO) 822



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

TABELA DE DISCIPLINAS OPTATIVAS A SEREM OFERTADAS PARA O CURSO

DISCIPLINAS OPTATIVAS QUADRO  1 CRÉDITOS
CARGA HORÁRIA (HORA-AULA)

 TEÓRICA PRÁTICA TOTAL

ENGENHARIA ECONÕMICA Disciplina sem Pré-requisitos 2 34 0 34

ADMINISTRAÇÃO EM ENGENHARIA Disciplina sem Pré-requisitos 2 34 0 34

ENGENHARIA DO PRODUTO Disciplina sem Pré-requisitos 2 34 0 34

EMPREENDEDORISMO Disciplina sem Pré-requisitos 2 34 0 34

CONTABILIDADE E FINANÇAS Disciplina sem Pré-requisitos 4 68 0 68

ESTATÍSTICA INDUSTRIAL E CONTROLE DE QUALIDADE Disciplina sem Pré-requisitos 4 68 0 68

ENGENHARIA DE SEGURANÇA NO TRABALHO Disciplina sem Pré-requisitos 2 34 0 34

ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL Disciplina sem Pré-requisitos 2 34 0 34

ECONOMIA INDUSTRIAL Disciplina sem Pré-requisitos 4 68 0 68

LIBRAS  I Disciplina sem Pré-requisitos 2 17 17 34

LIBRAS  II Libras   I 2 12 22 34

DISCIPLINAS OPTATIVAS QUADRO  2 PRÉ-REQUISITOS (P) / CORREQUISITOS (C) CRÉDITOS
CARGA HORÁRIA (HORA-AULA)

 TEÓRICA PRÁTICA TOTAL

DESIGN COMPUTADORIZADO DE INSTRUMENTAÇÃO 1 (p) desenho Técnico 4 68 0 68

MÉTODOS NUMÉRICOS E COMPUTACIONAIS EM ENGENHARIA FÍSICA 2 4 34 34 68

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 2 4 68 0 68

VARIÁVEIS COMPLEXAS 4 68 0 68

FÍSICO-QUÍMICA (p) Química Geral 4 51 17 68

QUÍMICA ANALÍTICA (p) Química Geral 4 34 34 68

(p) Métodos Numéricos e computacionais em 
Engenharia Física 1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

DISCIPLINAS OPTATIVAS QUADRO  3 PRÉ-REQUISITOS (P) / CORREQUISITOS (C) CRÉDITOS
CARGA HORÁRIA (HORA-AULA)

 TEÓRICA PRÁTICA TOTAL

FÍSICA MATEMÁTICA 2 (p) Física Matemática 1;  (p) Equações Diferenciais 2 4 68 0 68

MECÃNICA QUÃNTICA 2 (p) Mecânica  Quântica 1 4 68 0 68

MACÂNICA CLÁSSICA 2 (p) Mecânica Clássica 1 4 68 0 68

ESTADO SÓLIDO 2 (p) Estado Sólido 1 4 68 0 68

CIRCUITOS ELÉTRICOS 2 (p) Circuitos Elétricos 1 4 34 34 68

DIAGRAMA DE FASES (p) Estrutura e Propriedades dos Materiais 4 51 17 68

TECNOLOGIA E APLICAÇÕES DE MATERIAIS MAGNÉTICOS (p) Estrutura e Propriedades dos Materiais 4 34 34 68

TECNOLOGIA E APLICAÇÕES DE MATERIAIS FERROELÉTRICOS (p) Estrutura e Propriedades dos Materiais 4 34 34 68

ÓTICA MODERNA (p) Física Moderna 4 68 0 68

TECNOLOGIA E APLICAÇÕES DE MATERIAIS SEMICONDUTORES (p) Estrutura e Propriedades dos Materiais 4 34 34 68

TECNOLOGIA  E APLICAÇÕES DE MATERIAIS SUPERCONDUTORES (p) Estrutura e Propriedades dos Materiais 4 34 34 68

TECNOLOGIA DE VIDROS E CERÂMICOS (p) Diagrama de Fases 4 51 17 68

REOLOGIA (p) Fenômenos de Transporte 4 34 34 68

DISCIPLINAS OPTATIVAS QUADRO  4 PRÉ-REQUISITOS (P) / CORREQUISITOS (C) CRÉDITOS
CARGA HORÁRIA (HORA-AULA)

 TEÓRICA PRÁTICA TOTAL

MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO 1 (p) Eletrônica Aplicada 4 34 34 68

MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO 2 (p) Métodos de Caracterização 1 4 34 34 68

DESIGN COMPUTADORIZADO DE INSTRUMENTAÇÃO 2 (p) Design Computadorizado de Instrumentação 14 4 34 34 68

OPTOELETRÔNICA (p) Eletrônica Aplicada 4 34 34 68

ENSAIOS EM ENGENHARIA FÍSICA (p) Estrutura e Propriedades dos Materiais 4 0 68 68

MÁQUINAS ELÉTRICAS (p) Circuitos Elétricos 1 4 68 0 68

CONTROLE E SERVOMECANISMOS (p) Circuitos Elétricos 1 4 34 34 68

AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE EXPERIMENTOS (p) Controle e Servomecanismos 4 34 34 68

LASER E APLICAÇÕES (p) Ótica Moderna 4 68 0 68

SENSORES E TRANSDUTORES (p) Eletrônica Aplicada 4 51 17 68

MÉTODOS E TÉCNICAS EXPERIMENTAIS EM FÍSICA NUCLEAR (p) Física Moderna 4 0 68 68

MICROESTÁGIO 2 (p) Microestágio 1 2 0 34 34



Anexo II: Ementas das disciplinas

Disciplinas Obrigatórias

Primeiro Semestre 

Português Adicional Básico

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

86

fundamentos de américa latina I

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos

4 4 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Estudar as principais questões vinculadas à integração da América

Latina a partir  de diferentes disciplinas e perspectivas a fim de que os alunos

possam elaborar fundamentos críticos sobre a região, a serem utilizados durante

seus cursos e vida profissional.
Bibliografia
Básica
1. L. Bethel (Org). Historia de América Latina, Vols. 1-7. EDUSP, Imprensa Oficial 
do Estado, FUNAG (2001). 
2. A. Casas. Pensamiento sobre integración y latinoamericanismo: orígenes y 
tendências hasta 1930. Ediciones Ántropos (2007).
3. A. Rouquie. O Extremo-Ocidente: introdução à América Latina. EDUSP (1991).
Complementar
1. M. H. Capelato. Multidões em cena. Propaganda política no varguismo e 
peronismo. Papirus (1998).
2. F. H. Cardoso e E. Falleto. Dependência e desenvolvimento em américa latina: 
ensaio de uma interpretação sociológica. Civilização Brasileira (2004).
3. E. D. Valdés. Del Ariel de Rodó a la Cepal (1900-1950). Biblos (2000).
4. R. F. Retamar. Pensamiento de nuestra América: autorreflexiones y 
propuestas. CLACSO (2006).
5. A. Rouquie.  O estado militar na América Latina. Alfa-Omega (1984).



Disciplina sem pré-
requisitos

6 6 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos:  Reconhecimento da diversidade linguístico-cultural latino-americana

e  introdução  do  aluno  aos  universos  de  expressão  em  língua  portuguesa

brasileira.

Tópicos:  Promover o reconhecimento e valorização das variedades linguísticas

em português (orais e escritas, regionais, de gênero, de grupo social, de idade

etc.),  em  interface  com  seu  próprio  idioma;  desenvolver  as  competências

linguísticas  (fonético-fonológicas,  morfossintáticas,  lexicais,  semânticas,  textual

discursivas) e interculturais para interação em situações cotidianas em diferentes

contextos sociais e acadêmicos.
Bibliografia
Básica
1. J. C. Azeredo, G. Oliveira Neto e A. M. Brito. Gramática comparativa Houaiss: 
quatro línguas românicas. Publifolha (2011).
2. A. R. Machado, E. Lousada e L. Abreu-Tardelli. Diários de leitura para a revisão 
bibliográfica. Parábola (2010).
3. D. Ribeiro. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. Companhia das 
Letras (2006).
Complementar
1. N. G. Canclini. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da 
modernidade. H. P. Cintrão e A. R. Lessa (Tradução). EDUSP (2000).
2. T. C. SILVA. Fonética e fonologia do português: roteiro de estudos e guia de 
exercícios. Contexto (2002).
3. R. L. P. Dell'Isola e M. J. A Almeida. Terra Brasil: curso de língua e cultura. 
UFMG (2008).
4. E. Mendes. Brasil Intercultural - Nível 2. Ed. Casa do Brasil (2011).
5. L. Wiedemann e M. V. R. Scaramucci, Matilde V. R. (Orgs./Eds.). Português para
Falantes de Espanhol-ensino e aquisição: artigos selecionados escritos em 
português e inglês/Portuguese por Spanish Speakers-teaching and acquisition: 
selected articles written in portuguese and english. Campinas, SP: Pontes, 2008.

Espanhol Adicional Básico

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos

6 6 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
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Objetivos: Reconhecimento da diversidade linguístico-cultural latino-americana e

introdução do aluno aos universos de expressão em língua espanhola.

Tópicos:  Promover o reconhecimento e valorização das variedades linguísticas

em espanhol  (orais e escritas, regionais,  de gênero, de grupo social,  de idade

etc.),  em  interface  com  seu  próprio  idioma;  desenvolver  as  competências

linguísticas (fonético-fonológicas, morfossintáticas,  lexicais, semânticas,  textual-

discursivas) e interculturais para interação em situações cotidianas em diferentes

contextos sociais e acadêmicos.
Bibliografia
Básica
1. A. Di Tulio e M. Malcuori. Gramática del Español para maestros y profesores 
del Uruguay. PROLEE (2012).
2. F. M. Bon. Gramática comunicativa del español. Tomo I: De la lengua a la idea. 
Edelsa (2003).
3. R. Penny. Variación y cambio en español. Versión esp. de Juan Sánchez Méndez
(BRH, Estudios y Ensayos, 438) Gredos (2004).
Complementar
1. I. Antunes. Gramática e o ensino de línguas. São Paulo: Parábola, 2007.

2.  M.  J.  R.  Coracini.  A  celebração  do  outro:  arquivo,  memória  e  identidade.

Campinas-SP: Mercado das Letras, 2007.

3. Gil, M. Toresano. Agência ELE Brasil. A1-A2. Madrid, SGEL, 2011.

4.  E.  R.  A.  Kravisk.  Estereótipos  culturais:  o ensino de espanhol  e  o  uso da

variante argentina em sala de aula. Dissertação (Mestrado em Letras – Curso de

Pós-Graduação em Letras, Universidade Federal do Paraná), Curitiba, 2007.

5. I. Martin. Síntesis: curso de lengua española1. 1ª edição. Saão Paulo: Ática,

2010.

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FÍSICA
Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos

2 2 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
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Objetivos: Proporcionar ao aluno um contato direto com os conceitos da área de

Engenharia, em particular a Engenharia Física, com as atividades profissionais e

com as áreas de atuação dos engenheiros, através de palestras e debates com

profissionais especializados.

Tópicos: Conceitos de engenharia (regulamentos e ética profissional); evolução

tecnológica e consequências sociais; ciência, pesquisa, engenharia, projeto, riscos

e humanidade; modelos de instrumentação e simulação; relação com clientes; 

ciclo do produto; computação, otimização e informatização; interação com outros

ramos de ciência e engenharia; mercado de trabalho; palestras de especialistas

da área.
Bibliografia
Básica
1. W. A. Bazzo e L. T. V. Pereira. Introdução à engenharia. UFSC (2006).
2. M. T. Holtzapple e W. D. Reece. Introdução à engenharia. LTC (2006).
3.  A.  Osterwalder  e  Y.  Pigneur.  Business  model  generation:  a  handbook  for

visionaries, game changers, and challengers. Wiley (2010).
Complementar
1. L. J. Kamm. Real-world engineering: a guide to achieving career success. IEEE 
Press (1991).
2. R. Hill e G. Solt. Engineering money: financial fundamentals for engineers. 
Wiley (2010).
3. T. Griffith. The physics of everyday Phenomena: A conceptual  introduction to 
physics. McGrawll-Hill (2007).
4. E. V. Krick. An introduction to engineering and engineering design. Jhon 
Wiley&Sons (1970).
5. M. N. Horenstein. Desing Concepts for Engineers. Prentice Hall (2009).

LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ENGENHARIA FÍSICA

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos

4 2 2 0
Obrigatóri

a
Ementa

89



Objetivos: Apresentar  aos  alunos  o  uso  e  aplicação  da  metrologia  com

instrumentos de medição em diferentes unidades. Além disso, de familiarizar os

alunos  com instrumentos  avançados  de  medidas  e  caracterização  elétricas  e

eletrônicas auxiliando na identificação e uso dos mesmos.

Tópicos:  Unidades de medida,  escala,  paquímetro,  micrômetro,  medidores  de

espessura, planicidade e perpendicularidade, goniômetro, balanças de precisão,

normas para tolerâncias e ajustes, normas e medidas de qualidade e curvatura de

superfície,  Esferômetro,  Interferômetros  de  Fizeau,  Perfilômetros  ótico,

Microscópio  de  força  atômica,  sensores  de  posição,  temperatura,  pressão,

umidade, vibração e radiação (ionizante e não ionizante), noções de geração e

análise de sinais através do uso, ainda que simplificado, de fontes de corrente,

geradores de sinais, osciloscópios e multímetros.
Bibliografia
Básica
1. A. Hebra. The physics of metrology: all about instruments: from trundle 
wheels to atomic clocks. Springer Verlag(2010).
2. A. S. Morris, R. Langari.  Measurement and instrumentation: theory and 
application. Elsevier (2012).
3. J. G. Webster, H. Eren. Measurement, instrumentation, and sensors handbook: 
spatial, mechanical, thermal, and radiation measurement. CRC (2014).
Complementar
1. H. Czichos, T. Saito, L. E. Smith. Springer handbook of metrology and testing. 
Springer Verlag (2011).
2. E. Mainsah, J. Greenwood, D. Chetwynd. Metrology and properties of 
engineering surfaces (sensor physics and technology). Kluwer (2001).
3. J. H. Moore, C. C. Davis, M. A. Coplan and S. C. Greer. Building scientific 
apparatus. Cambridge University Press (2009).
4. S. Few. Now you see it: Simple visualization techniques for quantitative 
analysis. Analytics Press (2009).
5. D. R. Brooks. Bringing the Sun down to Earth: designing inexpensive 
instruments for monitoring the atmosphere. Springer (2008).

CÁLCULO I

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos

6 6 0 0 Obrigatória

Ementa
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Limites  e  Continuidade.  Derivadas.  Aplicações  das  derivadas.  Integrais  definidas  e

indefinidas. Aplicações da integral definida. Métodos de integração.

Bibliografia
Básica
1. GUIDORIZZI, Hamilton. Luiz. UM CURSO DE CÁLCULO. Volume 1. Editora LTC, 5ª edição, 2001.
2. LEITHOLD, Loius. O CÁLCULO COM GEOMETRIA ANALÍTICA. Volume 1. Editora Harbra, 3ª
edição, 1994.
3. STEWART, James. CÁLCULO. Volume 1. Editora Cengage Learning, 2ª edição, 2010 (tradução da 6ª
edição norte-americana).
Complementar
1. ANTON, Howard; DAVIS, Stephen L.; BIVENS, Irl. C. CÁLCULO. Volume 1. Editora Bookman, 8ª
edição, 2007.
2. FLEMMING, Diva. Marília.; GONÇALVES, Mirian. Buss. CÁLCULO A. Editora Prentice Hall Brasil,
6ª edição, 2006.
3. MUNEM, Mustafa  A.; FOULIS, David. J. CÁLCULO. Volume 1. Editora LTC, 1982.
4. SIMMONS, George. F. CÁLCULO COM GEOMETRIA  ANALÍTICA. Volume 1. Editora McGraw-
Hill, 1987.
5. THOMAS, George. B.; WEIR, Maurice. D.; HASS, Joel. CÁLCULO. Volume 1. Editora Pearson, 12ª
edição, 2012.

Segundo Semestre

Fundamentos de américa latina II

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos

4 4 0 0 Obrigatória

Ementa
Objetivos: Diversidade  territorial,  econômica,  cultural  e  social  na  região

latinoamericana, tendo como objetivo analisar as diversas formas de integração.

Espaços de interlocução, tendo como objetivo analisar as trajetórias, experiências

de vida e visões de mundo dos estudantes.
Bibliografia
Básica
1. N. G. Canclini.  Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade.
A. R. Lessa e H. P. Cintrão (Tradução). EDUSP (1997).
2. G. Freyre.  Americanidade e latinidade da América Latina e outros textos afins. 
Ed. UNB, Imprensa Oficial do Estado (2003).
3. J. Vasconcelos. La raza cósmica. Misión de la raza iberoamericana. A. M. Librería
(1926).
Complementar
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1. P. Castaño. América Latina y la producción transnacional de sus imágenes y

representaciones.  Algunas  perspectivas  preliminares.  In:  Cultura  y

transformaciones  sociales  em  tiempos  de  globalización:  perspectivas

latinoamericanas. CLACSO (2007).

2. M. Couto. A fronteira da cultura. Asoc. Moçambicana de Economistas (2003).
3. M. Hopenhayn. El debate posmoderno y la cultura del desarrollo em América

Latina. In: Ni apocalípticos ni integrados. Aventuras de la modernidad en América

Latina. FCE (1995).

4. C. Gertz. Arte como uma sistema cultural.  In: O saber local: novos ensaios em

antropologia interpretativa, p. 142-181. Vozes (1997).

5. R. Ortiz. América Latina. De la modernidad incompleta a la modernidad-mundo.
Nueva Sociedad, p. 44-61(2000).

Português Adicional intermediário I

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Português Adicional 
Básico

6 6 0 0 Obrigatória

Ementa
Objetivos: Aprofundamento do estudo de aspectos fonéticos, gramaticais, lexicais

e  discursivos  para  a  interação  oral  e  escrita,  em diversos  contextos  sociais  e

acadêmicos em português.

Tópicos:  Desenvolver  as  competências  linguísticas  (fonético-fonológicas,

morfossintáticas,  lexicais,  semânticas,  textual-discursivas)  e  interculturais  para

interação  na  língua  adicional  com maior  grau  de  complexidade,  em contextos

menos familiares e acadêmicos
Bibliografia
Básica
1. C. A. Faraco. Português: língua e cultura. Base Editorial (2003).
2. E. Mendes (Coord.). Brasil Intercultural - Nível 2, Ed. Casa do Brasil (2011).
3. R. Ortiz. Cultura brasileira e identidade nacional. Brasiliense (2006).
Complementar
1. J. C. P. Almeida Filho (Org.). Português para estrangeiros interface com o 
espanhol. Pontes (2001).
2. J. C. Azeredo, G. Oliveira Neto e A. M. Brito. Gramática comparativa Houaiss: 
quatro línguas românicas. Publifolha (2011).
3. A. Castilho. Nova gramática do português brasileiro. Contexto (2010).
4. J. L. Maurer, A. Bonini e D. Motta-Roth (Orgs.). Gêneros: teorias, métodos, 
debates. Parábola (2005).
5. V. Masip. Gramática do português como língua estrangeira. Fonologia, 
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ortografia e morfossintaxe. EPU (2000).

espanhol Adicional intermediário I

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Espanhol Adicional Básico 6 6 0 0 Obrigatória
Ementa
Objetivos: Aprofundamento do estudo de aspectos fonéticos, gramaticais, lexicais

e  discursivos  para  a  interação  oral  e  escrita,  em diversos  contextos  sociais  e

acadêmicos em espanhol.

Tópicos:  Desenvolver  as  competências  linguísticas  (fonético-fonológicas,

morfossintáticas,  lexicais,  semânticas,  textual-discursivas)  e  interculturais  para

interação  na  língua  adicional  com maior  grau  de  complexidade,  em contextos

menos familiares e acadêmicos.
Bibliografia
Básica
1. B. Autieri et. al. Voces del sur 2. Nivel Intermedio. Voces del Sur (2004).

2. J. L. Meurer e D. Motta-Roth (Org.). Gêneros textuais e práticas discursivas. 
EDUSC, 2002.
3. M. L. Villanueva e I. Navarro. Los estilos de aprendizaje de lenguas. 
Publicaciones de la Universitat Jaume I (1997).
Complementar
1. D. Cassany. Describir el escribir. Paidós (2000).
2. M. Marin. Una gramática para todos. Voz Activa (2008).
3. I. Martin. Síntesis: curso de lengua española 1. Ática (2010).
4. M. F. M. Fernández. Qué español enseñar. Arco/Libros (2000).
5. G. Ortega e G. Rochel. Dificultades del español. Ariel (1995).

introdução ao pensamento científico

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos

4 4 0 0 Obrigatória

Ementa
Objetivos:  Habilidades  críticas  e  argumentativas  na  produção  do

conhecimentocientífico. Relações entre epistemologia e metodologia.
Bibliografia
Básica
1. A. Koyrè. Estudos de história do pensamento científico. Ed. Forense 
Universitária, Ed. Universidade de Brasília (1982).
2. E. Lander (Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais – 
perspectivas latino-americanas. CLACSO (2005).
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3. K. Lehrer, G. Pappas e D. Corman. Introducción a los problemas y argumentos 
filosóficos. Editorial UNAM (2005).
Complementar
1. P. Burke. Uma história social do conhecimento. Jorge Zahar Ed. (2003).
2. E. Cassirer. El problema del conocimiento en la filosofía y en La ciencia 
modernas. FCE (1979).
3. M. Bunge. La investigación científica. Siglo XXI (2000).
4. G. Volpato. Ciência: da Filosofia à publicação. Ed. Scripta (2007).
5. H. G. Gauch Jr. Scientific method in practice. Cambridge (2003).

GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR 

Carga horária total: 68h Carga horária teórica: 68h Carga horária prática: 0h

Ementa: Espaços Vetoriais euclidianos. Sistemas de equações. Transformações lineares. Autovalores e autovetores.
Diagonalização e outras  aplicações. Tópicos adicionais de álgebra linear.

Bibliografia básica:

1. KOLMAN, B.; HILL, D. R. Introdução  à Álgebra Linear com suas Aplicações. Editora LTC, 8ª edição, 2006.
2. BOULOS, P.; CAMARGO, I. Geometria Analítica: Um Tratamento Vetorial. Editora Prentice Hall, 3ª edição,
2005.
3. POOLE, David. ÁLGEBRA LINEAR. Editora Cengage Learning, 1ª edição, 2011.

Bibliografia complementar:

1. D. Norman e D. Wolczuk. Introduction to linear algebra for science and engineering. Pearson Education (2011).
2. LIMA, E. L. Geometria Analítica e Álgebra Linear. IMPA, Coleção Matemática Universitária, 2ª edição, 2008.
3. SANTOS, R. J. Um curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Imprensa Universitária da UFMG, 2010.
4. WINTERLE, P. Vetores e Geometria Analítica. Editora Mackron Books, 2000.
5. STRANG, Gilbert. ÁLGEBRA LINEAR E SUAS APLICAÇÕES. Editora Cengage Learning, 1ª edição, 2010.

Pré-requisito: Nenhum

MECÂNICA 1

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Laboratório de 
Instrumentação para 
Engenharia Física

4 2 2 0 Obrigatória

Ementa
Objetivos: Apresentar aos alunos os conceitos básicos da Mecânica, através de

aulas expositivas, exercícios e atividades laboratoriais.

Tópicos: movimento  de  uma  partícula;leis  de  Newton; gravitação;  trabalho  e

energia mecânica; conservação da energia.
Bibliografia
Básica
1. A. Chaves e J. F. Sampaio. Física básica, vols. 1 e 2. LTC (2007).
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2. M. Nussenzveig. Curso de física básica, vol. 1. Edgard Blücher (2013).
3. D. Halliday, R. Resnick e J. Walker. Fundamentos da física, vols. 1 e 2. LTC (2012).
Complementar
1. R. P. Feynman, R. B. Leighton e M. Sands. Lições de física de Feynman. Bookman 
(2008).
2. P. A. Tipler e G. Mosca. Física para cientistas e engenheiros, vol. 1, mecânica, 
oscilações e ondas, termodinâmica. LTC (2009).
3. M. Alonso e E. J. Finn, Física, vol. 1, mecánica. Addison Wesley Iberoamericana 
(1999).
4. R. A. Serway e J. W. Jewett Jr. Física para cientistas e engenheiros, vol. 1, 
mecânica. Cengage (2012).
5. J. Peruzzo. Experimentos de física básica: mecânica. Livraria da Física (2012).

Fluidos, Ondas e Oscilações

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Laboratório de 
Instrumentação para 
Engenharia Física

4 2 2 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Apresentar  aos alunos os conceitos básicos relacionados a fluidos,

ondas e oscilações, integrando teoria e experimento para analisar e solucionar,

de maneira simples e lógica, problemas que envolvam fenômenos relacionados a

estes tópicos. 

Tópicos:  Estática dos fluidos; noções de hidrodinâmica; movimento oscilatório,

oscilações forçadas e amortecidas; ondas em meios elásticos e ondas sonoras.
Bibliografia
Básica
1. A. Chaves e J. F. Sampaio. Física básica: gravitação, fluidos, ondas, 
termodinâmica. LTC (2007).
2. D. Halliday, R. Resnick e J. Walker. Fundamentos de física, vol. 2, gravitação, 
ondas e termodinâmica. LTC (2011). 
3.  F.  Sears,  H.  D.  Young,  R.  A.  Freedman  e  M.  W.  Zemansky.  Física  II,

termodinâmica e ondas.  Addison Wesley (2008).
Complementar
1. R. P. Feynman, R. B. Leighton e M. Sands. Lições de física de Feynman. 
Bookman (2008).
2 P. A. Tipler e G. Mosca. Física para cientistas e engenheiros, vol. 1, mecânica, 
oscilações e ondas, termodinâmica. LTC (2009).
3. M. Alonso e E. J. Finn, Física: um curso universitário, vol. 2, campos e ondas. 
Edgard Blucher (2004).
4. R. A. Serway e J. W. Jewett Jr. Física para cientistas e engenheiros, vol. 2, 
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oscilações, ondas e termodinâmica. Cengage (2012).
5. J. Peruzzo. Experimentos de física básica: termodinâmica, ondulatória e óptica.
Livraria da Física (2012).

DESENHO TÉCNICO

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos

6 2 4 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Essa disciplina pretende fornecer conhecimentos básicos de técnicas,

convenções  e  uso  de  instrumentos  aplicados  ao  desenho  na  realização  de

projetos.

Tópicos: Instrumental básico para desenho técnico com aplicação em projetos de

engenharia, normas para o desenho, escalas, cotagem, desenho projetivo – vistas

principais e auxiliares. Desenho assistido por computador.
Bibliografia
Básica
1.  T. E. French e C. Vierck. Desenho técnico e tecnologia gráfica. Globo (1995). 
2. A. C. Ribeiro, M. P. Peres e N. Nacir. Curso de desenho técnico e AutoCAD. 
Pearson (2013). 
3. F. D. K. Ching e S. P. Juroszek. Dibujo y proyecto. Gustavo Gili (2012). 
Complementar
1. M. A. Bortolucci. Desenho: teoria e prática. EESC/USP (2005). 
2. A. Silva, C. T. Ribeiro, J. Dias e L. Sousa. Desenho técnico Moderno. Lidel (2012).
3. L. Oberg. Desenho arquitetônico. Livro Técnico (1997). 
4. G. H. Baker. Análisis de la forma. Gustavo Gili (1998). 
5. C. P. Bueno e R. S. Papazoglou. Desenho técnico para engenharias. Juruá 
(2008). 

CÁLCULO II

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Cálculo I 6 6 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
Funções  vetoriais.  Funções  de  várias  variáveis.  Limites  de  funções  de  várias
variávies.  Derivadas  parciais.  Aplicações  das  derivadas  parciais.  Derivadas
direcionais  e  vetor  gradiente.  Integrais  múltiplas.  Sequências  e  séries  infinitas.
Integrais  de  linha,  Teorema  de  Green.  Rotacional  e  Divergente.  Integrais  de
superfície. Teorema de Stokes. Teorema de Grauss.

Bibliografia
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Básica
1. GUIDORIZZI, Hamilton. Luiz. UM CURSO DE CÁLCULO. Volumes 2. Editora
LTC, 5ª edição, 2001.
2. LEITHOLD, Louis. O CÁLCULO COM GEOMETRIA ANALÍTICA. Volume 2.
Editora Harbra, 3ª edição, 1994.
3. STEWART, James. CÁLCULO. Volume 2. Editora Cengage Learning, 2ª edição,
2010 (tradução da 6ª edição norte-americana).
Complementar
1.  ANTON,  Howard.  DAVIS,  Stephen  L.;  BIVENS,  Irl.  C.  Cálculo,  volume 2.  .
Editora Bookman, 8ª edição, 2007.
2. MUNEM, Mustafa, A.; FOULIS, David J. Cálculo, Volume 2. Editora LTC, 1982.
3. THOMAS, George B.; WEIR, Maurice D.; HASS, Joel. Cálculo, volume 2. Editora

Pearson, 12ª edição, 2012.

4. SIMMONS, George F. Cálculo com geometria analítica, volume 2. Editora Person,
1987.
5.  FLEMMING,  Diva  Marília.  GONÇALVES,  Mirian  Buss.  Cálculo  B.  Editora
Prentice Hall Brasil, 2ª edição, 2007.

INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E AOS MÉTODOS ESTATÍSTICOS

Pré-requisitos Créditos
Teóric
a

Prática Estágio Conjunto

- Sem pré-requisito 4 4 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Apresentar  os  princípios  de  estatística  básica  uni  e  multivariadas

como  ferramentas  para  análises  exploratórias  e  inferenciais  bem  como  na

detecção de padrões.

Tópicos: Introdução à Estatística. Estatística descritiva. Probabilidade: conceitos

e  teoremas  fundamentais.  Variável  aleatória  discreta  e  contínua:  binomial,

Poisson,  normal  e  exponencial.  Teorema  do  limite  central  e  intervalos  de

confiança.  Correlação  e  regressão  linear  simples.  Introdução  à  análise

multivariada.  Análise  de  agrupamento.  Métodos  de  ordenação  e  análise  de

gradientes. Análise de função discriminante. Análise de correlação canônica.
Bibliografia
Básica
1. R. Larson e B. Farber. Estatística aplicada. Pearson (2004).
2. D. Anderson, D. Sweeney e T. Williams. Estatística aplicada à administração e 
economia. Pioneira Thomson Learning (2002).
3. W. Bussab e P. Morettin. Estatística básica. Saraiva (2002).
Complementar
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1. D. Bertsekas. Introduction to probability. Athena Scientific (2002).

2. S. Ross. Introduction to probability models. Academic Press (2009).

3. S. Goldberg. Probability: an introduction. Dover (1986).

4. R. Hamming. The art of probability for scientists and engineers. Westview Press
(1994).
5. J. I. D. Pinheiro, S. B. Da Cunha, G. C. Gomes e S. S. Ramírez. Probabilidade e

estatística: Quantificando a incerteza. Campus (2012).

Terceiro Semestre

fundamentos de américa latina III

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Fundamentos de América 
Latina I
- Fundamentos de América 
Latina II

2 2 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Analisar  as  especificidades  do  modelo  de  desenvolvimento  dos

diferentes  países  da  América  Latina  a  luz  de  quatro  eixos  temáticos:  cidade,

campo, infraestrutura e meio ambiente.
Bibliografia
Básica
1. J. Martinez-Alier. O ecologismo dos pobres: conflitos ambientais e linguagens. 
Contexto (2007).
2. E. Fernandes. Regularização de Assentamentos Informais na América Latina. 
Lincoln Institute of Land Policy (2011).
3. H. Lefebvre. O direito à cidade. Centauro (2001).
Complementar
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1. L. L. B. Bodazar e L. M. Bono. Los proyectos de infraestructura sudamericana

frente a la crisis financiera internacional.  In: Revista Relaciones Internacionales.

Publicación  Semestral.  Instituto  de  Relaciones  Internaionales  (IRI),  p.  61-75

(2009). 

2. A. Gorelik. A Produção da "cidade latino-americana". In: Tempo Social, Vol. 17,

p. 111-133 (2005).

3. R. Rolnik. Planejamento urbano nos anos 90: novas perspectivas para velhos 
temas. In: Globalização, fragmentação e reforma urbana - o futuro das cidades 
brasileiras na crise. L. Ribeiro e O. Júnior (Org.). Civilização Brasileira (1994).
4. M. Smolka e L. Mullahy (Ed.). Perspectivas Urbanas: temas críticos en política 
de suelo en América Latina. Lincoln Institute of Land Policy (2007).
5.  J.  C.  Suzuki.  Questão  agrária  na  América  Latina:  renda  capitalizada  como

instrumento  de leitura  da  dinâmica  sócio-espacial.  In:  América  Latina:  cidade,

campo e turismo. A. I. G. Lemos, M. Arroyo e M. L. Silveira. CLACSO (2006).

ética e ciência

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos

4 4 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Ciência  e  modelo  societário.  Conhecimento  e  interesse.

Descolonização epistêmica na América Latina.
Bibliografia
Básica
1. M. Foucault. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). 
Martins Fontes (2000).
2. M. Horkheimer e T. Adorno. Dialética do esclarecimento. Zahar (1990).
3. W. Mignolo. Desobediencia epistémica: retórica de la modernidad, lógica de la 
colonialidad y gramática de la descolonialidad. Del Signo (2010).
Complementar
1. N. Elias. A sociedade dos indivíduos. Jorge Zahar Ed. (1994).
2. S. Hall. A identidade cultural na pós-modernidade. DP&A (2000).
3. M. L. Pelizzoli. Correntes da ética ambiental. Vozes (2002).
4. A. Roig. Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano. Fondo de Cultura 
Econômica (1981).
5. S. B. F. Tavolaro. Movimento ambientalista e modernidade: sociabilidade, risco
e moral. Annabume Ed. (2001).

MECÂNICA 2

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Mecânica 1 4 2 2 0 Obrigatóri
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a
Ementa
Objetivos: Apresentar aos alunos os conceitos básicos da Mecânica, através de

aulas expositivas, exercícios e atividades laboratoriais.

Tópicos: sistema  de  muitas  partículas  (momento  linear,  impulso  e  colisões);

rotação de corpos rígidos (torque e momento angular); dinâmica de movimento

rotacional; equilíbrio e elasticidade.
Bibliografia
Básica
1. A. Chaves e J. F. Sampaio. Física básica, mecânica. LTC (2007).
2. M. Nussenzveig. Curso de física básica, vol. 1. Edgard Blücher (2013).
3. D. Halliday, R. Resnick e J. Walker. Fundamentos da física, vol. 1, mecânica. LTC
(2012).
Complementar
1. R. P. Feynman, R. B. Leighton e M. Sands. Lições de física de Feynman. 
Bookman (2008).
2. P. A. Tipler e G. Mosca. Física para cientistas e engenheiros, vol. 1, mecânica, 
oscilações e ondas, termodinâmica. LTC (2009).
3. Manual de apoio para o curso de laboratório de física geral 2.UNILA (2015).
4. R. A. Serway e J. W. Jewett Jr. Física para cientistas e engenheiros, vol. 1, 
mecânica. Cengage (2012).
5. A. Bedford e Fowler. Ingeniería mecánica: dinámica. Pearson Education 
(2008).

FÍSICA TÉRMICA

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Mecânica 1 e 
- Fluidos, Ondas e 
Oscilações

4 2 2 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos:  Apresentar  aos  alunos  os  conceitos  básicos  da  Física  Térmica,

integrando teoria e experimento para analisar e solucionar, de maneira simples e

lógica, problemas que envolvam fenômenos relacionados a este assunto.

Tópicos: Temperatura,  calor, primeira lei da termodinâmica,  propriedades dos

gases, teoria cinética dos gases, entropia e segunda lei da termodinâmica.
Bibliografia
Básica
1. A. Chaves e J. F. Sampaio. Física Básica: gravitação, fluidos, ondas, 
termodinâmica. LTC (2007).
2. M. Nussenzveig. Curso de física básica: fluidos, oscilações e ondas, calor. 

100



Edgard Blücher (2013).
3. D. Halliday, R. Resnick e J. Walker. Fundamentos de física, vol. 2, gravitação, 
ondas e termodinâmica. LTC (2011). 
Complementar
1. R. P. Feynman, R. B. Leighton e M. Sands. Lições de física de Feynman. 
Bookman (2008).
2. P. A. Tipler e G. Mosca. Física para cientistas e engenheiros, vol. 1, mecânica, 
oscilações e ondas, termodinâmica. LTC (2009).
3. R. E. Sonntag, C. Borgnakke, G. J. Van Wylen. Fundamentos da termodinâmica. 
Edgard Blücher (2009).
4. R. A. Serway e J. W. Jewett Jr. Princípios de física, vol. 2, movimento 
ondulatório e termodinâmica. Thomson (2004).
5. J. Peruzzo, Experimentos de física básica: termodinâmica, ondulatória e óptica.
Editora Livraria da Física (2012). 

ELETROMAGNETISMO

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Mecânica 1 6 4 2 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Introduzir  a teoria eletromagnética por  meio da eletrostática e da

magnetostática. Levar o estudante a compreender as equações de Maxwell e a

descrição  das  ondas  eletromagnéticas.  Aplicar  os  conceitos  na  solução  de

circuitos de corrente alternada. Tomar contato com as propriedades elétricas e

magnéticas da matéria.

Tópicos: Cargas  e  campos;  potencial  elétrico;  campos  elétricos  em torno  de

condutores; correntes elétricas; campo magnético; indução eletromagnética e as

equações  de  Maxwell;  circuitos  de  corrente  alternada;  campos  elétricos  da

matéria; campos magnéticos da matéria.
Bibliografia
Básica
1. A. Chaves e J. F. Sampaio. Física básica, eletromagnetismo. LTC (2007).
2. D. Halliday, R. Resnick. Fundamentos de Física 3: Eletromagnetismo (2 últimas

edições) LTC Livros Técnicos e Científicos (2012).

3. A. Raymond,  J. Serway, J. Jewett Jr. Princípios de física, vol. 3, 
eletromagnetismo. Thomson Learning (2004).
Complementar
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1. P. Tipler e G. Mosca. Física para cientistas e engenheiros, vol. 2, eletricidade e

magnetismo, óptica. LTC (2009).

2. F. Sears, H. D. Young, R. A. Freedman e M. W. Zemansky. Física III, 
eletromagnetismo.  Addison Wesley (2009).
3. R. Eisberg e L. Lerner. Física - fundamentos e aplicações, vol. 3. McGraw-Hill 
(1982).
4.  M.  Nussenzveig.  Curso  de  física  básica:  eletromagnetismo.  Edgard  Blücher

(2013).

5. J. Peruzzo, Experimentos de física básica: eletromagnetismo, física moderna e 
ciências espaciais. Editora Livraria da Física (2013).

CÁLCULO III

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Cálculo II; Geometria 
Analítica e Álgebra Linear

6 6 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Equações diferenciais lineares de
segunda  ordem.  Equações  diferenciais  lineares  de  ordens  mais  altas.  Séries  de
números reais  e de potências.  Soluções em série de equações diferenciais  lineares
(incluindo funções de Bessel).  Sistemas de equações diferenciais. Transformada de
Laplace.  Transformada  de  Fourier.  Séries  de  Fourier.  Introdução  a  equações
diferenciais parciais (equações da onda, do calor e de Laplce).

Bibliografia
Básica
1. IÓRIO, Valéria. EDP – Um Curso de Graduação. Coleção Matemática Universitária, IMPA.
2. ZILL, D. G. Equações Diferenciais com Aplicações em Modelagem. Editora Cengage, 2ª edição,
2011.
3.  FIGUEIREDO,  Djairo.  Análise  de  Fourier  e  Equações  Diferenciais  Parciais.  Projeto  Euclides,
IMPA.
Complementar
1. BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. Equações Diferenciais Elementares e Problemas
de Valores de Contorno. Editora LTC, 9ª edição, 2010.
2.  CULLEN,  M.  S.;  ZILL,  D.  G.  Equações  Diferenciais.  Volumes  1  e  2.  Editora
Makron, 3ª edição, 2001.
3. DOERING, C. I.; LOPES, A. O. Equações Diferenciais Ordinárias. IMPA, Coleção
Matemática Universitária, 3ª edição, 2009.
4. IÓRIO, JR, Rafael/Iório, Valéria. Equações Diferenciais Parciais: Uma Introdução.
Projeto Euclides, IMPA.
5.  KREYSZIG, E.  Matemática Superior  para Engenharia.  Volumes 1 e  2.  Editora
LTC, 9ª edição, 2009.

PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES

102



Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos

4 1 3 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Dar ao aluno noções básicas de programação de computadores.

Tópicos: Introdução à computação; paradigmas e linguagens de programação;

programação  em  uma  linguagem  estruturada,  estruturas  condicionais  e  de

controle  de  fluxo;  subprogramação;  estruturas  básicas  de  dados;

desenvolvimento de programas voltados a engenharia.
Bibliografia
Básica
1. H. Schidt. C Completo e total. Makron Books (1996).
2. V. Mizrahi. Treinamento em linguagem C. Pearson Education (2008).
3. W. Aalves. Lógica de programação de computadores, Érica (2010).
Complementar
1. U. Oliveira. Programando em C. Ciência Moderna. (2008).
2. N. Wirth. Algoritmos e estruturas de dados. LTC (1989).
3. A. de Melo e F. da Silva. Princípios de linguagens de programação. Edgard 
Blücher (2003).
4. P. Pereira, P. Rodrigues e M. Sousa. Programação em C++: conceitos básicos e 
algoritmos. Ed. 10. Lidel–Zamboni (2010).
5. A. Drozder. Estrutura de Dados e Algoritmos em C++. Thomson (2002).

Ciência do Ambiente

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos

2 2 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Apresentar aos alunos, noções básicas sobre a estrutura e dinâmica

dos ecossistemas terrestres e aquáticos. Discutir os efeitos das ações antrópicas,

decorrentes  de  obras  de  engenharia  sobre  os  ecossistemas,  assim  como,  as

medidas corretivas para um gerenciamento ambiental adequado.

Tópicos: Noções básicas de ecologia; noções básicas de ecossistemas; biosfera;

ciclos  biogeoquímicos  (água,  oxigênio,  carbono,  nitrogênio,  fósforo,  enxofre);

poluição  atmosférica;  poluição  dos  solos;  poluição  das  águas;  efeitos  da

tecnologia  sobre  o  equilíbrio  ecológico;  noções  de  gerenciamento  ambiental

(impactos  ambientais:  ferramentas  de  avaliação  e  medidas  de  atenuação);

legislação ambiental.
Bibliografia
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Básica
1. B. Braga et al. Introdução à engenharia ambiental. Pearson/Prentice Hall 
(2005).
2. J. C. Derísio. Introdução ao controle de poluição ambiental. Signus (2007).
3. B. F. Giannetti e C. M. V. B. Almeida. Ecologia industrial: conceitos, ferramentas 
e aplicações. Edgard Blücher (2009).
Complementar
1. L.E. Sánchez. Desengenharia: o passivo ambiental na desativação de 
empreendimentos industriais. EDUSP (2001).
2.  R. E. Ricklefs. A Economia da natureza. Guanabara-Koogan (2003). 
3.  N. Bensusan. Conservação da biodiversidade em áreas protegidas. FGV 
(2009).
4. A. Philippi Jr. e M. C. F. Pelicioni. Educação Ambiental e Sustentabilidade. 
Editora Manole (2005).
5. J. Mac Neill, P. Winsenmius e T. Yakushiji. Para além da interdependência - a 
relação entre economia mundial e a ecologia da terra. Zahar (1991).

Quarto Semestre

MECÂNICA CLÁSSICA 1

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Mecânica 2 4 4 0 0
Obrigatóri

a
Ementa
Objetivos: Fornecer  ao  aluno  um  aprofundamento  dos  tópicos  tratados  em

Mecânica 1 e 2, empregando maior rigor matemático.

Tópicos:  Revisão  de  mecânica  newtoniana;   oscilações;  cálculo  variacional;

mecânica lagrangeana; movimento em campo de força central; movimento em

referencial não-inercial;  dinâmica de corpos rígidos.
Bibliografia
Básica
1.  S. Thornton e J. B. Marion. Dinâmica clássica de partículas e sistemas. Cengage 
(2011).
2. H. Goldstein, C. P. Poole e J. L. Safko. Classical mechanics. Pearson  (2014).
3. K. R. Symon. Mecânica.  Campus (1992).
Complementar
1. L. Landau e E. Lifshitz. Mechanics. Ed. 3. Pergamon Press (1976).
2. J. B. Marion. Dinámica Clásica de las Partículas y Sistemas. Reverté (2010).
3. N. Lemos. Mecânica analítica. Livraria da Física (2004).
4. A. O. Lopes. Introdução à Mecânica Clássica. Edusp (2006).
5. M. A. M. de Aguiar. Tópicos de mecânica clássica. Livraria da física (2011).
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Ótica e Relatividade

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Eletromagnetismo 4 2 2 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Apresentar  aos  alunos  os  conceitos  básicos  de  ótica  e  teoria  da

relatividade,  integrando  teoria  e  experimento,  para  analisar  e  solucionar,  de

maneira simples e lógica,  problemas que envolvam fenômenos relacionados a

estes assuntos.

Tópicos: Equações de Maxwell; ondas eletromagnéticas; ótica física; introdução

à relatividade.
Bibliografia
Básica
1. R. A. Serway e J. W. Jewett Jr. Princípios de física: óptica e física moderna. LTC 
(2004). 
2. M. Nussenzveig. Curso de Física Básica: Ótica, Relatividade e Física Quântica, 
Blücher (2013).
3. D. Halliday, R. Resnick e J. Walker. Fundamentos da física, vol. 4, ótica e física 
Moderna. LTC (2012).
Complementar
1. R. P. Feynman, R. B. Leighton e M. Sands. Lições de física de Feynman. 
Bookman (2008).
2. F. Sears, H. D. Young, R. A. Freedman e M. W. Zemansky. Física IV, ótica e física 
Moderna. Addison Wesley (2009).
3. P. A. Tipler e G. Mosca. Física para cientistas e engenheiros: eletromagnetismo 
e magnetismo, ótica.  LTC (2009).
4.  A. F. Jenkins e E. W. Harvey. Fundamentals of optics. McGraw-Hill (1981).
5. J. Peruzzo, Experimentos de física básica: eletromagnetismo, física moderna e 
ciências espaciais. Editora Livraria da Física (2013).

ELETROMAGNETISMO AVANÇADO

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Eletromagnetismo 4 4 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
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Objetivos: Apresentar  aos  alunos  conceitos  avançados  de  Eletromagnetismo

bem como aplicações específicas do eletromagnetismo em engenharia.

Tópicos:  Análise  vetorial;  lei  de  Coulomb  e  intensidade  do  campo  elétrico;

densidade de fluxo elétrico; energia e potencial elétrico; condutores; dielétricos e

capacitância;  métodos  experimentais  de  mapeamento  de  campo  elétrico;

equações de Poisson e Laplace; campo magnético estático; forças magnéticas;

materiais magnéticos e indutância; campos que variam no tempo e as equações

de Maxwell;  onda plana  e uniforme;  ondas  planas  e condições de  contorno  e

interface  em  meios  dispersivos;  linhas  de  transmissão;  guias  de  onda  e

fundamentos de antenas.
Bibliografia
Básica
1. C. R. Paul. Eletromagnetismo para engenheiros. LTC (2006). 
2. W. Hayt e J. Buck. Eletromagnetismo. Bookman (2012).
3.  S.  M.  Wentworth.  Fundamentos  de  eletromagnetismo  com  aplicações  em

engenharia. LTC (2006). 
Complementar
1. J. R. Reitz, F. J. Milford e R. W. Christy. Fundamentos da Teoria 
Eletromagnética. Campus (1982).
2. K. D. Machado. Eletromagnetismo, vol. 1. Toda Palavra (2012).
3. K. D. Machado. Eletromagnetismo, vol. 2. Toda Palavra (2012).
4. K. D. Machado. Eletromagnetismo, vol. 3. Toda Palavra (2012).
5. D. J. Griffiths. Eletrodinâmica. Pearson (2011).

CÁLCULO NUMÉRICO

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Cálculo III 4 4 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
 Erros.  Solução  de  equações  em  uma  variável.  Interpolação  e  aproximação
polinomial. Derivação e  integração numérica.  Soluções  numéricas  para  equações
diferenciais ordinárias. Solução de sistemas lineares (métodos diretos e interativos).
Solução  de  sistemas  não-lineares.  Teoria  de  aproximação.  Introdução  às  soluções
numéricas de equações diferenciais parciais.
Bibliografia
Básica
1. BARROSO, L. C.; BARROSO, M. A.; CAMPOS, F. F.; CARVALHO, M. L. B.;
MAIA, M. L. CÁLCULO NUMÉRICO. Editora Harbra, 2ª edição, 1987.
2.  BURDEN,  Richard.  L.;  FAIRES,  J.  Douglas.  ANÁLISE NUMÉRICA.  Editora
Cengage, 1ª edição, 2008.
3.  RUGGIERO,  Márcia.  A.  Gomes.;  LOPES,  V.  L.  da  Rocha.  CÁLCULO
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NUMÉRICO:  ASPECTOS  TEÓRICOS  E  COMPUTACIONAIS.  Editora  Makron

Books, 2ª edição, 1997.
Complementar
1.  BATHE,  Klaus-Jurgen.  FINITE ELEMENT PROCEDURES.  Prentice  Hall,  1st
edition, 1996.
2. BORCHE, Alejandro. MÉTODOS NUMÉRICOS. Editora da UFRGS, 1ª edição,
2008.
3.  PRESS,  Willian   H.;  TEUKOLSKY,  Saul.;  VETTERLING,  Willian.  T.;
FLANNERY,  Brian.  P.  NUMERICAL  RECIPES:  THE  ART  OF  SCIENTIFIC
COMPUTING. Cambridge University Press, 3rd edition, 2007.
4.  STRIKWERDA,  John.  C.  FINITE DIFFERENCE SCHEMES  AND  PARTIAL
DIFFERENTIAL EQUATIONS. . SIAM, 2nd edition, 2004.
5.  VERSTEEG,  H.  K.;  MALALASEKERA,  W.  INTRODUCTION  TO
COMPUTATIONAL  FLUID  DYNAMICS,  THE  FINITE  VOLUME  METHOD.
Editora Prentice Hall, 2nd edition, 2007.

MECÂNICA DOS FLUIDOS

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Física Térmica 4 4 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Esta disciplina objetiva transmitir ao estudante os princípios básicos e

os conceitos de mecânica dos fluidos, que são essenciais na análise e projeto dos

sistemas em que o fluido é o meio atuante.

Tópicos: conceitos e propriedades fundamentais de fluidos; estática dos fluidos;

relações  integrais  para  um  volume  de  controle;  relações  diferenciais  para

movimentos  de  fluidos;  análise  dimensional  e  semelhança;  escoamento  de

fluidos.
Bibliografia
Básica
1. R. W. Fox, A. T. McDonald e P. J. Pritchard. Introdução à mecânica dos fluidos, 
LTC. (2012).
2. Y. Çengel e J. M. Cimbala. Mecánica de fluidos, fundamentos y aplicaciones. 
McGraw Hill (2012). 
3. F. M. White. Mecánica de fluidos. McGraw Hill (2008).
Complementar
1. C. O. Bennett e J. E. Myers. Fenômenos de transporte. McGraw-Hill (1978).
2. C. P. Livi. Fundamentos de fenômenos de transporte: um texto para cursos 
básicos. LTC (2012).
3. R. B. Bird, W. E. Stewart e E. N. Lightfoot. Fenômenos de transporte. LTC 
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(2004).
4. I. Shames. Mecánica de fluidos. McGraw Hill interamericana (1995).
5. F. Brunetti. Mecânica dos fluidos. Prentice Hall (2008).

Quinto Semestre

TERMODINÂMICA

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Física Térmica 4 4 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: A profundar o estudo da termodinâmica, dentro de um formalismo

matemático mais avançado e com aplicações. 

Tópicos:  conceitos fundamentais  de termodinâmica; variáveis e equações de

estado;  leis  da  termodinâmica;  sistemas  termodinâmicos;  potenciais

termodinâmicos; transições de fase e misturas.
Bibliografia
Básica
1. H. Callen. Termodynamics and an introduction to thermostatistics. John Wiley &

Sons (1985).

2. M. Moran, H. Shapiro. Princípios de termodinâmica para engenharia. LTC 
(2013).
3. F. W. Sears e G. L. Salinger. Termodinâmica, Teoria Cinética e Termodinâmica

Estatística. Guanabara Dois (1979).
Complementar
1. C. Borgnakke e R. E. Sonntag. Fundamentos da termodinâmica. Edgard Blücher

(2013). 

2. R. Baierlein. Thermal Physics. Cambridge University Press (1999). 

3. D. V. Schroeder. An Introduction to Thermal Physics. Addison-Wesley (1999). 

4. E. Fermi. Thermodynamics. Dover (1956).

5. C. B. P. Finn. Thermal Physics. Chapman & Hall (1991).

FÍSICA MODERNA

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Ótica e Relatividade 6 4 2 0
Obrigatóri
a

Ementa
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Objetivos: Apresentar  aos  alunos  conceitos  avançados  de  Eletromagnetismo

bem como aplicações específicas do eletromagnetismo em engenharia.

Tópicos:  Radiação  térmica  e  origens  da  mecânica  quântica;  dualidade  onda-

partícula;  bases  químicas  da  teoria  atômica;  átomo  de  Bohr;  equação  de

Schrödinger; aplicações da equação de Schrödinger; átomos de um elétron; spin e

momentos de dipolo magnético; átomos de muitos elétrons; modelos nucleares;

decaimento e reações nucleares; partículas elementares.
Bibliografia
Básica
1. R. M. Eisberg e R. Resnick. Física quântica. Campus (1979).
2. C. Schiller. Motion Mountain, vols. 1 - 6. CreateSpace Independent Publishing

Platform (2013). Disponível em: http://www.motionmountain.net/download.html

3. K. S. Krane. Modern physics. Wiley (2012).
Complementar
1. R. M. Eisberg. Fundamentos da física moderna. Guanabara Dois (1979).
2. F. Sears, H. D. Young, R. A. Freedman e M. W. Zemansky. Física IV, ótica e física 
Moderna. Addison Wesley (2009).
3. F. Caruso e V. Oguri. Física moderna: origens clássicas & fundamentos 
quânticos. Elsevier (2006).
4. D. Medeiros. Física moderna. Ciência Moderna (2008).
5. H. M. Nussenzveig. Curso de Física Básica, v. 4.  1a Edição. Edgard Blücher 
(2003).

CIRCUITOS ELÉTRICOS 1

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Eletromagnetismo 4 2 2 0
Obrigatóri
a

Ementa
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Objetivos: Introduzir aos alunos os conceitos de circuitos elétricos lineares em

corrente contínua e corrente alternada além dos circuitos trifásicos. Capacitar o

aluno para a compreensão dos princípios básicos de funcionamento de máquinas

elétricas.

Tópicos: Análise de redes, medidas elétricas e magnéticas, circuitos de primeira

ordem,  circuitos  de  segunda  ordem,  análise  senoidal,  circuitos  polifásicos,

transformada  de  Laplace,  resposta  em  frequência,  acoplamento  magnético,

transformadores e máquinas elétricas.  Circuitos de primeira e segunda ordem.

Análise e potência em regime permanente C.A., bipolos, associação de bipolos,

fontes de tensão e corrente, circuitos de corrente contínua,  métodos clássicos

para resolução de circuitos, circuitos de corrente alternada, valor eficaz, fasores,

conceito  de impedância  e admitância,  potência  complexa e fator  de potência,

diagramas  fasoriais.  Circuitos  trifásicos.  Simulação  computacional  aplicada  a

circuitos elétricos.
Bibliografia
Básica
1. J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos elétricos. Pearson (2009).
2. L. Q. Orsini e D. Consonni. Curso de circuitos elétricos, vol. 1. Blücher (2002).
3. L. Q. Orsini e D. Consonni. Curso de circuitos elétricos, vol. 2. Blücher (2004).
Complementar
1. R. L. Boylestad. Introdução à análise de circuitos. Pearson (1998).
2. Y. Burian Jr. e A. C. C. Lyra. Circuitos elétricos. Pearson (2006).
3. P. A. Mariotto. Análise de circuitos elétricos. Pearson (2003).
4. M. Nahvi e J. Edminister. Circuitos elétricos. Bookman (2005).
5. C. M. Close. Circuitos lineares. Ed. 2. LTC (1975).

MÉTODOS NUMÉRICOS E COMPUTACIONAIS EM ENGENHARIA FÍSICA 1

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Programação de 
computadores; Cálculo Numérico

4 2 2 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Tornar o aluno familiarizado com os métodos numéricos mais usuais 
para a resolução de problemas em engenharia.

Tópicos: Álgebra linear; integração aproximação de funções; funções especiais; 
raízes;  equações  não  lineares;  autovalores e autovetores;  métodos espectrais; 
equações diferenciais ordinárias.
Bibliografia
Básica
1.  W. H. Press, B. P. Flannery, S. A. Teukolsky e W. T. Vetterling. Numerical 
recipes: the art of scientific computing. Cambridge University Press (2007).
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2. S. E. Koonin. Computational physics. Benjamin-Cummings (1985). 
3. C. A. J. Fletcher e C. A. Fletcher. Computational techniques for fluid dynamics, 
vol. 1, fundamental and general techniques. Springer (2013).
Complementar
1. L. C. Barroso, M. M. A. Barroso, F. F. C. Filho, M. L. B. Carvalho, M. L. Maia.

Cálculo numérico. Harbra (1997).

2. R. Burden e J. Faires. Análise numérica.  Cengage (2008).

3.  M A. G. Ruggiero e Vera L. R. Lopes. Cálculo numérico - aspectos teóricos e

computacionais. Makron Books (1996).

4. D. Sperandio, J. T. Mendes, L. H. Monkey e Silva. Cálculo numérico: 
características matemáticas e computacionais dos métodos numéricos. Pearson 
Prentice Hall (2003).
5. A. L. Garcia. Numerical methods for physics. Addison-Wesley (1999).

Química Geral

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos

6 4 2 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos:  A disciplina fornece a base em conceitos que sustentam a química,

abordagem dos  conteúdos  dentro  dos  campos  da  inorgânica,  físico-química  e

química orgânica.

Tópicos: Estrutura  e  periodicidade  química;  configuração  eletrônica,  ligações

químicas;  estrutura  e  forma  molecular;  moléculas,  substâncias  e  misturas;

transformações químicas; equilíbrios químicos e iônicos; termoquímica; cinética

química e introdução à eletroquímica, preparo de soluções, reações e equações

químicas,  cálculos  estequiométricos,  termodinâmica  química,  cinética  química,

equilíbrio químico e iônico.
Bibliografia
Básica
1. P. Atkins e L. Jones.  Princípios de química: questionando a vida moderna e o

meio ambiente. Bookman (2012).

2. T. L. Brown, H. E. LeMay e B. E. Burstein. Química, a ciência central. Prentice 
Hall (2005).
3. J. C. Kotz, P. M. Treichel e G. C. Weaver. Química geral e reações químicas, vols. 
1 e 2. Cengage Learning (2013).
Complementar
1. I. M. Rozemberg. Química geral. Edgard Blucher (2002).
2. D. W. Oxtoby, H. Pat Gillis e A. Campion. Principles of modern chemistry. 
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Cengage Learning (2012).
3.  B.H.  Mahan,  R.J.  Myers.  Química:  um  curso  universitário.  Edgard  Blücher

(1995).

4. S. L. Suib e J. Tanaka. Experimental methods in inorganic chemistry. Prentice 
Hall (1999).
5. S. M. Richard e J. F. John. Chemistry: a guided inquiry. Wiley (2011).

FÍSICA MATEMÁTICA 1

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Sem pré-requisitos 4 4 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos:  Desenvolver no aluno a habilidade matemática necessária para a 
solução de problemas aplicados.

Tópicos: Análise vetorial e tensorial; funções de Green; funções especiais.   
Bibliografia
Básica
1 M. Boas. Mathematical methods in the physical sciences. Wiley (2005).
2. G. B. Arfken, H. J. Weber e F. E. Harris. Mathematical methods for physicists, 
seventh edition: a comprehensive guide. Academic Press (2012).
3. K. F. Riley, M. P. Hobson e S. J. Bence. Mathematical methods for physics and 

engineering: a comprehensive guide. Cambridge University Press (2006).
Complementar
1. H. Wyld. Mathematical methods for physics. Westview Press (1976).

2. E. Butkov. Física matemática. LTC (1988).
3. S.  Hassani.  Mathematical  physics:  a modern introduction to its foundations.

Springer (2013).

4. E. Kreyszig. Advanced mathematical engineering. Willey (1998).
5. F. Byron and R. Fuller. Mathematics of classical and quantum physics. Dover 
(1992).

Sexto Semestre

MECÂNICA QUÂNTICA 1

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Física Moderna 6 6 0 0
Obrigatóri
a

Ementa

112



Objetivos: Dominar o formalismo matemático da Mecânica Quântica e ser capaz

de  utilizá-lo  na  solução  de  problemas  simples.  Compreender  os  postulados  e

ideias  fundamentais  da  Mecânica  Quântica  e  ser  capaz  de  utilizá-los  para  a

análise e interpretação de resultados relativos a sistemas quânticos simples.

Tópicos: Introdução  às  ideias  fundamentais  da  teoria  quântica.  O  aparato

matemática  da  mecânica  quântica  de  Schrödinger.  Formalização  da  Mecânica

Quântica  enunciando-se  os  postulados.  Spin  1/2  e  sistemas  de  dois  níveis.  O

oscilador  harmônico  unidimensional.  Momento  angular.  Partícula  em potencial

central. Átomo de hidrogênio.
Bibliografia
Básica
1. C. Cohen-Tannoudji, B. Diu e F. Laloë. Quantum mechanics, vol. I e II. John 
Wiley & Sons (1992).
2. D. Griffiths. Introduction to quantum mechanics. Prentice Hall (1995).
3.  J. Sakurai. Modern quantum mechanics. Addison-Wesley (1994).
Complementar
1. R. Liboff. Introductory quantum mechanics. Addison-Wesley (1993).
2. R. Shankar. Principles of quantum mechanics. Plenum Press (2008).
3. D. A. B. Miller.  Quantum mechanics for scientists and engineers. Cambridge

University Press (2008).

4. L. Pauling e E. B. Wilson Jr. Introduction to quantum mechanics with 
applications to chemistry. Dover (1985).
5. A. Messiah. Quantum mechanics. Dover (2014).

Estado sólido 1

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Física Moderna e
- Termodinâmica 

4 4 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Possibilitar  aos  alunos  a  assimilação  das  ideias  básicas  que

possibilitaram o desenvolvimento da Física do Estado Sólido e as suas aplicações

em temas atuais.

Tópicos:  Estruturas  cristalinas,  rede  recíproca,  difração  em cristais,  ligações

cristalinas,  elasticidade,  fônons,  vibrações  da  rede,  propriedades  térmicas  de

isolantes, gás de Fermi: modelos de elétrons livres, bandas de energia, teria de

condução, materiais semicondutores.
Bibliografia
Básica
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1. N. W. Ashcroft e N. D. Mermin. Física do estado sólido. Cengage (2011). 
2. C. Kittel. Introduction to solid state physics. John Wiley & Sons (2004).
3. M. A. Omar. Elementary solid state physics, principles and applications. 
Addison-Wesley (2013).  
Complementar
1. J. M. Ziman. Principles of the theory of solids. Editora Cambridge (1999).
2 S. M. Resende. Materiais e dispositivos eletrônicos. Livraria da Física Editorial 
(2014).
3. G. Grosso e G. P. Parravicini. Solid state physics. Academic Press (2000). 
4. L. Mihaly e M.C. Martin. Solid state physics: problems and solutions. John 
Wiley & Sons (2009).
5. M. P. Marder. Condensed matter physics. John Wiley & Sons (2000).

LÓGICA DIGITAL

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Circuitos Elétricos 1 4 2 2 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Transferir aos alunos, os conceitos e técnicas de sistemas digitais e

da  lógica  envolvida,  de  forma  a  prepará-los  para  a  realização  de  síntese,

minimização e implementação de circuitos lógicos combinatórios e sequenciais,

utilizados em subsistemas digitais.

 
Tópicos: Sistemas de numeração  e codificação,  base  intrínseca  dos  sistemas

digitais,  modelagem  e  manipulação  de  sistemas  digitais,  identificação  e

representação de sistemas lógicos  digitais,  álgebra de Boole,  portas  lógicas  e

suas combinações, elementos de memória.
Bibliografia
Básica
1. J. N. Souza. Lógica para ciência da computação. Campus (2002).
2. L. Null e J. Lobur. Princípios básicos de arquitetura e organização de 
computadores. Bookman Ltda (2010).
3. H. Taub e D. Schilling. Eletrônica digital. McGraw-Hill (1982).
Complementar
1. M. R. A. Huth, M. D. Ryan. Lógica em ciência da computação. LTC (2008).
2. T. Floyd. Sistemas digitais: fundamentos e aplicações. Bookman (2007).
3. M. M. Mano. Digital design. Prentice-Hall (1991).
4. R. H. Katz. Contemporary logic design. Cummings Publishing Company (1994)
5. D. D. Gajski. Principles of digital design. Prentice-Hall (1997).

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS
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Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Física Moderna e
- Termodinâmica

6 5 1 0 Optativas

Ementa
Objetivos: Proporcionar ao aluno o contato direto com conceitos de estrutura e

propriedades  de  diferentes  materiais,  capacitando-o  a  reconhecer,  classificar,

selecionar materiais para equipamentos e processos no campo da nanotecnologia

e  engenharia  física,  com base  nos  conhecimentos  adquiridos  sobre  estruturas

atômicas e propriedades dos materiais.

Tópicos:
Ciência dos materiais; classificação dos materiais; correlação entre ligações 
químicas e propriedades dos materiais; materiais cristalinos, semicristalinos e 
amorfos; estruturas cristalinas de metais; planos e direções cristalográficas; 
densidade atômica; estruturas cristalinas; sistemas de escorregamento em mono
e policristais; imperfeições; deformação plástica em sistemas policristalinos; 
difusão; diagramas de equilíbrio de fases; conceitos de tensão e deformação; 
relações típicas de tensão-deformação dos materiais; propriedades elásticas e 
plásticas; dureza dos materiais; propriedades térmicas, elétricas, magnéticas e 
ópticas dos materiais.
Bibliografia
Básica
1. W. D. Callister Jr. Fundamentos da ciência e engenharia de materiais. LTC 
(2006).
2. L. H. Van Vlack. Princípios de ciências dos materiais. Edgard Blücher (1970). 
3. J. F. Shakelford. Ciência dos Materiais. Pearson (2008).
Complementar
1. M. A. Meyers. Mechanical behavior of materials. University Press (2008).
2. S. Rezende. Materiais de dispositivos eletrônicos. Livraria da Física (2004).
3. W. D. Callister Jr. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. LTC 
(2012).
4. A. F. Padilha. Materiais de engenharia: microestrutura e propriedades. Hemus. 
(2007).
5. W. F. Smith. Princípios de ciência e engenharia dos materiais. McGraw-Hill 
(2003).

ENGENHARIA ELETROQUÍMICA

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Química Geral 4 2 2 0
Obrigatóri
a

Ementa
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Objetivos: Proporcionar ao aluno o contato direto com conceitos de engenharia

eletroquímica além de ensinar conhecimentos gerais de eletroquímica através da

compreensão  da  descrição  e  funcionamento  de  processos  eletroquímicos

industriais.

Tópicos:
Conceitos fundamentais de eletroquímica, indústria de cloro e álcalis, metalurgia 
extrativa e refino de metais, excessos de superfície, modelos de dupla camada 
elétrica e fenômenos eletrocinéticos, cinética eletroquímica, tipos de 
sobretensão e tratamento matemático da cinética de reações simples e noções 
sobre reações em multietapas. Processos de corrosão, processos eletroquímicos 
industriais, eletroquímica ambiental, fundamentos de voltametria de estado 
estacionário e de algumas técnicas de estado estacionário e não estacionário.
Bibliografia
Básica
1. A. J. Bard, L.R. Faulkner. Electrochemical methods: fundamentals and 
applications. Wiley (2001).
2. F. Coeuret. Introducción a la ingeniería electroquímica. Reverté (1992). 
3.  C.  Brett  e  A.  M.  Brett.  Eletroquímica:  princípios,  métodos  e  aplicações.

Almedina (1996)
Complementar
1. J. Wang. Analytical electrochemistry. Wiley (2000).
2.  F. Scholz. Electroanalytical methods: guide to experiments and applications. 
Springer (2005).
3. C. H. Hamann, A. Hamnett e W. Vielstich. Electrochemistry. Wiley (2007).
4. G. Vicente. Corrosão. LTC (2011).
5. E. Ticianelli e E. R. Gonzalez. Eletroquímica: Princípios e Aplicações.  EDUSP 
(2005).

FENÔMENOS DE TRANSPORTE

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Termodinâmica 4 4 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Esta  disciplina  visa  apresentar  os  conceitos  fundamentais  dos

fenômenos de transferência de calor e massa.

Tópicos: Transferência  de  calor  por  condução  e  convecção;  radiação;

transferência de massa por difusão e convecção; experimentos de transporte de

quantidade de movimento, calor e massa.
Bibliografia
Básica
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1.  C.  P.  Kothandaraman. Fundamentals  of  heat  and  mass  transfer.  New  Age

International (2006).

2. Y. A. Çengel e A. J. Ghajar. Transferência de calor e massa - uma abordagem 
prática. McGraw Hill (2012).
3. J. R. Welty, C. E. Wicks, G. L. Rorrer e R. E. Wilson. Fundamentals of momentum,
heat and mass transfer. Wiley (2007). 
Complementar
1. C. O. Bennett e J. E. Myers. Fenômenos de transporte. McGraw-Hill (1978).
2. C. P. Livi. Fundamentos de fenômenos de transporte: um texto para cursos 
básicos. LTC (2012). 
3. F. Kreith e M Bohn. Princípios de transmissão de calor. Thomson (2003).
4. L. E. Sisson e D. R. Pitts. Fenômenos de transporte. Guanabara Dois (1979).
5. A. B. Bejan. Convective heat transfer. John Wiley & Sons (2003).

Sétimo Semestre

FÍSICA ESTATÍSTICA

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Termodinâmica e 
- Física Moderna

4 4 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos:  Discutir  os  conceitos  básicos  de  física  estatística  e  métodos

apropriados para a descrição de sistemas envolvendo muitas partículas.

Tópicos:  introdução  aos  métodos  estatísticos.  Descrição  estatística  de  um

sistema de partículas. Termodinâmica estatística. Métodos básicos e resultados

da física estatística. Aplicações. Transições de fase. Estatística quântica. Sistemas

com número variável de partículas. Processos reversíveis e flutuações. 
Bibliografia
Básica
1. F. Reif. Fundamentals of statistical and thermal physics. McGraw-Hill (1965).
2. S. R. Salinas. Introdução à física Estatística. EDUSP (1997).
3. R. Pathria. Statistical mechanics. Academic Press (2007).
Complementar
1. W. Greiner, L. Neise, H. Stöcker e D. Rischke. Thermodynamics and statistical 
mechanics. Springer (2000).
2. K. Huang. Statistical Mechanics. Wiley (1987). 
3. F. Mandl. Statistical Physics. Wiley (1988).
4. L. D. Landau e E. M. Lifshitz. Statistical physics, part 1, vol 5. Butterworth-
Heinemann (1975).
5. L. D. Landau e E. M. Lifshitz. Statistical physics, part 2, vol 9. Butterworth-
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Heinemann (1980).

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Mínimo 150 (cento e 
cinquenta) créditos com 
aproveitamento

4 4 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Esta disciplina  tem como objetivo o desenvolvimento de um projeto

técnico-científico, em conjunto entre o discente e um docente/pesquisador das

Unidades Acadêmicas participantes do curso de Engenharia Física. Esta disciplina

fornecerá ao aluno uma oportunidade ímpar de ter contato com pesquisa e/ou

desenvolvimento  básico  e/ou  tecnológico,  frequentando  -  se  possível  -

laboratórios  de  pesquisa  da  universidade  ou  atuando  em  alguma

organização/empresa.

Tópicos: Desenvolvimento de projeto em grupo com solução integrada 
envolvendo diferentes aspectos de Engenharia Física.
Bibliografia
Básica
1. P. Abrahamsohn. Redação científica. Guanabara Koogan (2004).
2. M. M. A. Andrade. Introdução à metodologia do trabalho científico. Atlas 
(2009).
3. A. J. S. Barros, N. A. S. Lehfeld. Fundamentos de metodologia científica: um guia
para a iniciação científica. Makron Books (2000).
Complementar
1. A. C. Gil. Como elaborar projetos de pesquisa. Atlas (2002).
2. F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. Vozes (2009).
3. E. M. Boaventura. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, tese. 
Atlas (2007).
4. A. L. Cervo, P. A. Bervian. Metodologia científica. Makron Books (2002).
5. A. L. Cervo, P. A. Bervian, R. Silva. Metodologia científica. Pearson (2007).

ELETRÔNICA APLICADA

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Lógica Digital 6 3 3 0
Obrigatóri
a

Ementa
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Objetivos: Proporcionar ao aluno o contato direto com conceitos de eletrônica

aplicada e dispositivos semicondutores em circuitos.

Tópicos:  Bases  físicas  da  eletrônica,  semicondutores,  diodos  semicondutores,

diodos  retificadores,  aplicações;  fontes  de  tensão  lineares:  conversão  ac/dc,

conceitos  básicos,  filtragem  capacitiva,  regulação  de  tensão,  reguladores  de

tensão;  diodos  especiais:  zener,  led,  aplicações  em  circuitos  eletrônicos,

transistor de junção, transistor como chave eletrônica, amplificadores de sinais,

amplificadores  operacionais  suas  configurações  básicas,  acopladores  ópticos  e

suas aplicações em circuitos eletrônicos. Conversão de dados e análise de ruído,

sensores e condicionamento de seus sinais, atuadores.
Bibliografia
Básica
1. S. Sedra e K. C. Smith. Microelectronic circuits. Pearson (2007).
2. R. L. Boylestad e L. Nashelsky. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. 
Pearson (2004).
3. J. Millman e A. Grabel. Microelectronics. McGraw Hill (1987).
Complementar
1. A. Bar-Lev. Semiconductors and electronic devices. Prentice Hall (1993).
2. G. M. Antognetti. Semiconductor devices modelling with spice. McGraw-Hill 
(1998).
3. P. Horowitz e W. Hill. The art of electronics. Cambrige University Press (1990).
4. A. Malvino. Eletrônica, vols. 1 e 2.  Pearson Makron Books (2008).
5. P. Cutler. Teoria dos dispositivos de estado sólido. McGraw-Hill (1979).

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Estrutura e Propriedades 
dos Materiais

4 3 1 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Fornecer  ao  aluno,  os  fundamentos  teóricos  do  comportamento

mecânico dos corpos deformáveis, capacitando-o a reconhecer as limitações das

hipóteses, analisar e relacionar as distribuições de esforços e deformações de

elementos lineares sujeitos a ações simples e combinadas. 

 Tópicos: Introdução, estado de tensão; esforço solicitante como resultante das

tensões; barras submetidas à força normal; flexão; torção; critérios de resistência;

flambagem.
Bibliografia
Básica
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1. F. P. Beer e E.R. Johnston Jr. Resistência dos Materiais. Makron Books (2005).
2. J. M. Gere. Mecânica dos materiais. Thomson (2003).
3. R. C. Hibbeler. Resistência dos materiais. Pearson Education (2008).
Complementar
1. F. Schiel. Introdução à resistência dos materiais. Harbra (1984).
2. I. H. Shames. Introdução à mecânica dos sólidos. Prentice Hall do Brasil (1975).
3. J. F. Silva Jr. Resistência dos materiais. Ao Livro Técnico ( 1974).
4. S. P. Timoshenko. Resistência dos materiais, vols. 1 e 2. LTC (1973).
5. S. P. Timoshenko e J. M.  Gere. Mecânica dos sólidos, vols. 1 e 2. LTC (1994).

Oitavo Semestre

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Desenvolvimento de 
Projeto

6 2 4 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Apresentar aos alunos de forma teórica e experimental equipamentos

utilizados na manufatura de peças e componentes de mecânica e mecânica fina,

assim como de materiais cerâmicos e semicondutores.

Tópicos:  Sistema  CAD/CAM,  Máquinas,  ferramentas  e  procedimentos  de

manufatura  mecânica  (tornearia,  frezamento  e  retifica).  Máquinas  e

procedimentos  de  soldagem  (oxi-acetileno,  TIG  e  MIG/MAG).  Máquinas  e

procedimentos de corte e revestimento por plasma. Máquinas e procedimentos

de corte a laser. Máquinas e procedimentos de manufatura de materiais duros

(cerâmicos, semicondutores e piezoelétricos): corte por serra diamantada, corte

com fio diamantado e corte com jato de água, lixamento e polimento.
Bibliografia
Básica
1. M. P. Groover. Fundamentals of modern manufacturing: materials, processes,

and systems. Wiley (2010)

2.  S.  Kalpakjian  e  S.  R.  Schmid.  Manufacturing  engineering  and  technology.

Prentice Hall (2010).

3. I. Gibson, D. W. Rosen e B. Stucker. Additive manufacturing technologies: rapid 
prototyping to direct digital manufacturing. Springer (2010).
Complementar
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1. D. Ferraresi. Fundamentos da usinagem dos metais. Edgard Blüncher (1974).

2. H. Colpaert. Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns. 4ª Edição. Edgard

Blücher (2008).

3. G. E. DIETER. Metalurgia mecânica. Guanabara Dois (1981).

4. H. Helman, P. R. Cetlin. Fundamentos da conformação mecânica dos metais.

Guanabara Dois (1983).

5. V. Chiaverini. Aços e ferros fundidos. Publicação ABM (1998).

PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Eletrônica Aplicada 4 2 2 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Transferir aos alunos, os fundamentos de processamento digital de

sinais, assim como as suas aplicações.

Tópicos: Revisão de transformada de Fourier de sinais discretos, transformada Z

e sistemas lineares invariantes com o deslocamento. Processamento discreto de

sinais analógicos e variação da taxa de amostragem. Análise de sistemas lineares

invariantes  com  o  deslocamento.  Transformada  discreta  de  Fourier  e

transformada  rápida  de  Fourier.  Estruturas  de  implementação  de  sistemas

discretos.  Técnicas  de  projeto  de  filtros  digitais.  Tópicos  em  processamento

discreto de sinais.
Bibliografia
Básica
1. A. Oppenheim e R. Schafer. Discrete-time signal processing. Prentice Hall 
(1999).
2. S. Mitra. Digital signal processing - a computer-based approach. McGraw-Hill 
(1998).
3. J. Mcclellan. Computer-based exercises for signal processing using Matlab 5R. 
Prentice Hall (1998).
Complementar
1. M. R. A. Huth e M. D. Ryan. Lógica em ciência da computação. LTC (2008).
2. T. Floyd. Sistemas digitais: fundamentos e aplicações. Bookman (2007).
3. M. M. Mano. Digital design. Prentice-Hall (1991).
4. J. Proakis e D. Manolakis. Digital signal processing – principles, algorithms and 
applications. Prentice Hall (1996).
5. S. Haykin e B. V. Veen. Sinais e sistemas. Bookman (2001). 

ELETRÔNICA DE POTÊNCIA
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Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Eletrônica Aplicada 6 2 4 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos:  Apresentar  aos  alunos  conceitos  avançados  de  Eletromagnetismo,

assim como aplicações específicas do eletromagnetismo em engenharia.

Tópicos: Diodos de potência. Retificadores. Tiristores. Retificadores controlados.

Controladores  de  tensão  AC.  Transistores  de  potência.  Retalhadores  DC.

Inversores. Controle de Motores DC. Controle de Motores AC. Experimentos.
Bibliografia
Básica
1. M. H. Rashid. Power electronics, circuits devices and applications. Prentice Hall
(1999).
2. N. Mohan, T. M. Underland e W. P. Robbins. Power electronics: converters, 
applications, and design. John Willey & Sons (1994).
3. A. Ahmed. Eletrônica de potência. Prentice-Hall (2000).
Complementar
1. R. W. Ericson e D. Maksimovic. Fundamentals of power electronics. Springer 
(2001).
2. R. H. Muhammad. Eletrônica de potência circuitos, dispositivos e aplicações. 
Makron Books (1999).
3. I. Barbi. Eletrônica de potência. Editora UFSC (1997).
4. R. W. Good. MicroSim PSpice for Windows, vol.1, DC, AC, and devices & circuits.
Prentice Hall (1996).
5. A. S. Sedra e K. C. Smith. Microeletronic circuits. Oxford University Press 
(1997).

TÉCNICAS AVANÇADAS EM INSTRUMENTAÇÃO

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Estrutura e propriedades 
dos materiais

6 2 4 0
Obrigatóri
a

Ementa
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Objetivos: Fornecer  ao  futuro  engenheiro  conhecimentos  e  capacidade  de

projetar,  montar  e  fornecer  assessoria  de  manutenção  em  equipamentos

avançados utilizados em medicina, indústria e pesquisa.

Tópicos:  Instrumentação  para  Ressonância  Magnética,  Tomografia

computadorizada,  ultrassonografia,  geradores  e  fontes  de  raios-X,  microscopia

eletrônica, microscopia de força atômica, magnetômetros, perfilômetros, Masers

e  Lasers.  Dispositivos  de  controle  de  temperatura  (criostatos,  Peltier  e

desmagnetização  adiabática),  nanoposicionadores,  picomotores,  cavidade  de

rádio-frequência, dispositivos de controle e detecção de fenômenos ultra-rápidos

e design de supercomputadores. 
Bibliografia
Básica
1. S. C. Bushong e G. Clarck. Magnetic resonance imaging: physical and biological 
principles. Elsevier (2014). 
2. D. H. Evans e W. N. McDicken. Doppler ultrasound: physics, instrumentation 
and signal processing. Wiley (2000).
3. E. G. Gamaly. Femtosecond laser-matter interaction: theory, experiments and 
applications. Pan Stanford Publishing (2011).
Complementar
1. P. H. Garret.  Advanced instrumentation and computer I/O design: real-time 
computer interactive engineering. Wiley-IEEE Press (2000).
2. R. Cierniak. X-Ray computed tomography in biomedical engineering. Springer 
(2011). 
3. K. K. Leang. Design, modeling and control of nanopositioning systems 
(advances in industrial control). Springer (2014). 
4. D. Ibrahim. Microcontroller-based temperature monitoring and control. 
Newnes (2002).
5. P. Hawkes e J. C. H. Spence. Science of microscopy, vols. 1 e 2. Springer (2008).

MICROESTÁGIO 1

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Desenvolvimento de 
Projeto

2 0 2 0
Obrigatóri
a

Ementa

Objetivos: O  Microestágio  é  de  fundamental  importância  para  o

Estágio Curricular em Engenharia Física, pois oferece a oportunidade
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de apresentar ao discente a realidade do mercado de trabalho e as

aplicações práticas dos conceitos desenvolvidos no curso, através de

visitas guiadas a empresas e centros de pesquisa e inovação na área

de  Engenharia  Física  e  afins.  As  visitas  devem  ser  organizadas

prioritariamente nas empresas do entorno de Foz do Iguaçu (até 150

km).

Tópicos:  Confecção  de  relatórios  de  visitas  em  campo  e  outros  temas

relacionados à Engenharia Física.  O Microestágio será regido por normas gerais

estabelecidas no Regimento do Curso e com o Projeto Pedagógico do Curso.
Bibliografia
Básica
1. M. M. C. Macedo. Motodologia científica aplicada. Scala (2005).
2. E. L. Nardi e R. dos Santos. Pesquisa: teoria e prática. EST (2003).
3. J. C. Koche. Fundamentos de Metodologia Científica: teoria da ciência e 
iniciação à pesquisa. Vozes (2003).
Complementar
1. E. M. Lakatos e M. A. Marconi. Fundamentos da metodologia Científica. Atlas 
(2007).
2.  A. C. Gil. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Atlas (2002).
3. M. T. Serafini. Como escrever textos. Globo (1994).
4. A. J. Severino. Metodologia do trabalho científico. Cortez (1986).
5. Materiais definidos por cada orientador.

Nono Semestre

ESTÁGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA FÍSICA

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Microestágio 1 20 0 0 20
Obrigatóri
a

Ementa
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Objetivos: Essa atividade visa oferecer ao discente a oportunidade de adquirir

experiência profissional antes de se formar. Essa experiência fornecerá ao aluno a

oportunidade  ímpar  de  ter  contato  com  pesquisa  básica  e/ou  tecnológica,

frequentando - se possível - laboratórios de pesquisa da universidade ou atuando

em alguma organização/empresa onde desenvolverá o trabalho. 

Tópicos: Essa  atividade  se  dará  na  modalidade  obrigatória,  através  de

regulamentação  específica  a  ser  definida  pelo  Colegiado  do  Curso  e  em

conformidade com as regulamentações da UNILA Resolução UNILA no 003/2013,

de 10 de setembro de 2013, e com o Projeto Pedagógico do Curso.
Bibliografia
Básica
1. P. Abrahamsohn. Redação científica. Guanabara Koogan (2004).
2. M. M. A. Andrade. Introdução à metodologia do trabalho científico. Atlas 
(2009).
3. A. J. S. Barros, N. A. S. Lehfeld. Fundamentos de metodologia científica: um guia
para a iniciação científica. Makron Books (2000).
Complementar
1. A. C. Gil. Como elaborar projetos de pesquisa. Atlas (2002).
2. F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. Vozes (2009).
3. E. M. Boaventura. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, tese. 
Atlas (2007).
4. A. L. Cervo e P. A. Bervian. Metodologia científica. Makron Books (2002).
5. A. L. Cervo, P. A. Bervian e R. Silva. Metodologia científica. Pearson (2007).

Décimo Semestre

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Estágio Curricular em 
Engenharia Física

6 0 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
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Objetivos: O TCC é considerado requisito necessário para a integralização do

bacharelado em Engenharia Física da UNILA, devendo estar centrado em uma das

áreas teórico-práticas e/ou de formação profissional, como atividade de síntese e

integração  de  conhecimento,  assim  como  de  consolidação  das  técnicas  de

pesquisa e elaboração/desenvolvimento projetual.

Tópicos:  O TCC será regido por normas gerais estabelecidas no Regimento do

Curso  e  em  conformidade  com  a  Resolução  UNILA  no 002/2013,  de  05  de

setembro de 2013, e com o Projeto Pedagógico do Curso.
Bibliografia
Básica
1. P. Abrahamsohn. Redação científica. Guanabara Koogan (2004).
2. M. M. A. Andrade. Introdução à metodologia do trabalho científico. Atlas 
(2009).
3. A. J. S. Barros e N. A. S. Lehfeld. Fundamentos de metodologia científica: um 
guia para a iniciação científica. Makron Books (2000).
Complementar
1. A. C. Gil. Como elaborar projetos de pesquisa. Atlas (2002).
2. F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. Vozes (2009).
3. E. M. Boaventura. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, tese. 
Atlas (2007).
4. A. L. Cervo, P. A. Bervian. Metodologia científica. Makron Books (2002).
5. A. L. Cervo, P. A. Bervian e R. Silva. Metodologia científica. Pearson (2007).

Disciplinas Optativas

Quadro 1

ENGENHARIA ECONÔMICA

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos

2 2 0 0 Optativa

Ementa
Objetivos: Apresentar aos alunos os principais aspectos da gestão financeira das
empresas industriais, comerciais e de serviços. 
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Tópicos: Cálculo de juros e valores equivalentes. Comparação de alternativas de

investimento.  Depreciação técnica.  Imposto  de  Renda.  Análise  custo/benefício.

Riscos.  Incertezas  e  sensibilidade.  Substituição  de  equipamentos.  Modelos  de

decisão econômica. 
Bibliografia
Básica
1. W. Fabryck e G. Thuesen. Economic decision analysis. Prentice-Hall (1997).
2. P. Ehrlich. Engenharia econômica. Atlas (2005).
3. L. Gitman.  Princípios de administração financeira. Pearson Education (2005).
Complementar
1. H. Van. Política e administração financeira. LTC (2001).
2.  J. Silva. Análise financeira das empresas. Atlas (2008).
3. A. Sanvicente. Administração financeira. Atlas (1995).
4. N. Casarotto Filho e B. Harmut. Análise de investimentos. Atlas (2007).
5. H. Hirschfeld. Engenharia econômica e análise de custos. Atlas (2001).

ADMINISTRAÇÃO EM ENGENHARIA

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos

2 2 0 0 Optativa

Ementa
Objetivos: Introduzir conceitos básicos de administração de empresas. 

Tópicos:  A empresa como  sistema.  Evolução do  pensamento  administrativo.

Estrutura formal e informal da empresa. Planejamento de curto, médio e longo

prazos.  Gestão  de recursos  materiais  e  humanos.  Mercado,  competitividade  e

qualidade. O planejamento estratégico da produção.
Bibliografia
Básica
1. I. Chiavenato. Introdução à teoria geral da administração: uma visão 
abrangente da moderna administração das organizações. Elsevier (2003).
2. J. B. Lodi. História da administração. Livraria Pioneira Editora (1971).
3. A. Maximiano. Teoria geral da administração. Atlas (2011).
Complementar
1. E. Charron, S. Evers e E. Fenner. Introdução à psicologia da administração. 
Saraiva (1977).
2. W. H. Newman. Ação administrativa. Atlas (1976).
3. E. C. Da Silva. Introdução à Administração Financeira: Uma Nova Visão 
Econômica e Financeira para a Gestão de Negócios da Pequena e Média Empresa.
LTC (2009).
4. C. L. Padoveze. Introdução à administração Financeira. Cengage Learning 
(2005).
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5. D. P. De Oliveira. Introdução à administração – Teoria e prática. Atlas (2008).

ENGENHARIA DO PRODUTO

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos

2 2 0 0 Optativa

Ementa
Objetivos:  Conhecimento do desenvolvimento do produto e seu planejamento

desde as necessidades dos usuários. Treinar o aluno em tópicos da engenharia do

produto, enfatizando a metodologia da análise do valor, gerenciamento do valor e

racionalização administrativa.

Tópicos:  Conceituação  de  Gerência  do  Produto.  Ciclo  de  Vida  do  Produto.

Padronização.  Normalização.  A  Engenharia  de  Valor  como  ferramenta  no

desenvolvimento  de  produtos.  Atendimento  das  necessidades  do  usuário  e  a

ferramenta  QFD  (quality  function  deployment  desmembramento  da  função

qualidade). Técnicas de modelagem do produto. 
Bibliografia
Básica
1. P. Kaminski. Desenvolvendo produtos com planejamento, criatividade e 
qualidade. LTC (2000).
2.  S. Cogan. Custos e preço. Formação e análise. Pioneira (1999).
3. M. Baxter. Projeto de produto - guia prático para o design de novos produtos. 
Edgard Blucher (1998).
Complementar
1. V. Mirhawka. QFD a vez do Brasil. Makron Book (1994).
2. T. S. Bateman e S. A. Snell. Administração: construindo a vantagem 
competitiva. Atlas (1998).
3. C. Buss e G. D. Da Cunha. Modelo referencial para o processo de 
desenvolvimento de novos produtos. XXII Simpósio de gestão da inovação 
tecnológica. (2002).
4. L. B. Guimarães. Ergonomia de produto. FEENG/UFRGS (2004).
5. N. Slack, S. Chambers e R. Johnston. Administração da produção. Atlas (2002).

EMPREENDEDORISMO

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos

2 2 0 0 Optativa

Ementa
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Objetivos: Fomentar o desenvolvimento de novos empreendedores, sintonizados

com  as  novas  tendências  mundiais,  avaliando  a  situação  do  emprego  e

identificando oportunidades para aplicar os conhecimentos de forma criativa.

Tópicos: Definição, características e aspectos de um plano de negócios. Técnicas

de identificação e aproveitamento de oportunidades.  Como desenvolver novas

ideias  de  negócios.  As  forças  mais  importantes  na  criação  de  uma empresa.

Principais  características e perfil  do empreendedor.  Aquisição e gerenciamento

dos recursos necessários ao negócio. Análise da importância da visão do futuro e

quebra  de  paradigmas.  Estudo  de  metodologias  que  priorizam  técnicas  de

criatividade  e  da  aprendizagem  proativa  possibilitando  a  inovação  em novos

produtos e serviços. Análise de mercado: concorrência, ameaças e oportunidades.

Princípios  fundamentais  de  marketing  para  a  empresa  emergente.  O

planejamento  financeiro  nas  empresas  emergentes.  Conceitos  básicos  de

legislação  empresarial  para  pequenos  empresários.  Conceitos  básicos  de

propaganda aplicados à empresa emergente. Elaboração de planos de negócios.

O perfil do empreendedor de sucesso.
Bibliografia
Básica
1. L. Dornelas. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. Campus 
(2001).
2. I. Chiavenato. Vamos abrir um novo negócio? Makron Books (1995).
3. R. Degen. O Empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial. McGraw-
Hill (1989).
Complementar
1. P. Drucker. Inovação e espirito empreendedor (entrepreneurship): prática e 
princípios. Pioneira (2005).
2. H. Pereira e S. Santos. Criando seu próprio negocio; como desenvolver o 
potencial empreendedor. SEBRAE (1995).
3. J. C. Dornelas. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades dos 
empreendedores de sucesso. Elsevier (2007).
4. C. Salim. Construindo plano de negócios. Elsevier (2003).
5. A. C. A. Maximiano. Administração para empreendedores: fundamentos da 
criação e da gestão de novos negócios. Prentice-Hall (2006).

CONTABILIDADE E FINANÇAS

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos

4 4 0 Optativa

Ementa
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Objetivos: Mostrar aos alunos o funcionamento do sistema contábil e fornecer

noções básicas da técnicas contábeis e de análise financeira.

Tópicos: Estática  patrimonial;  procedimentos  contábeis  básicos;  variações  do

patrimônio  líquido;  operações  com  mercadorias;  problemas  contábeis;  ativo

imobilizado e amortizações; balanço e demonstrativo de resultados; fontes e usos

de  capital  de  giro;  princípios  e  convenções  contábeis;  introdução  à  análise

financeira; análise das demonstrações contábeis.
Bibliografia
Básica
1. S. Indícibus. Contabilidade introdutória. Atlas (1983).
2. S. Indícibus. Análise de balanços. Atlas (1982). 
3. Equipe de professores da FEA/USP. Contabilidade introdutória. Atlas (1998). 
Complementar
1. S. Iudícibus e J. Marion. Introdução à teoria da contabilidade. Atlas (2002).
2. J. Marion. Contabilidade empresarial. Atlas (1993).
3. Contabilidade introdutória. Livro de Exercícios. Atlas (1998). 
4.  M.  Almeida.  Curso  básico  de  contabilidade:  introdução  à  metodologia  da

contabilidade.  Atlas (1996).

5. C. R. M. Passos e O. Nogami. Princípios de economia. Pioneira Thomson 
Learning (2005).

ESTATÍSTICA INDUSTRIAL E CONTROLE DE QUALIDADE

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos

4 4 0 0 Optativa

Ementa
Objetivos: Apresentar e discutir a utilização de técnicas estatísticas aplicadas na

melhoria da qualidade de processos industriais e na prestação de serviços.

Tópicos:  Qualidade  como  filosofia  de  administração  industrial.  Relação  entre

qualidade  e  produtividade  e  competitividade.  As  ferramentas  estatística  s

elementares para a promoção da qualidade. Controle estatístico de processos.

Inspeção da qualidade. Os vários sistemas de promoção da qualidade.
Bibliografia
Básica
1. D. Montgomery. Introdução ao controle estatístico de qualidade. LTC (2004).
2. A. Costa, E. Epprecht e L. Carpinetti. Controle estatístico de qualidade. Atlas 
(2009).
3. W. Bussab e P. Morettin. Estatística básica. Saraiva (2006).
Complementar
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1. D. Montgomery, G. Runger. Estatística aplicada e probabilidade para 
engenheiros. LTC (2009).
2. K. Shikawa. Controle de qualidade total à maneira japonesa. Campus (1993). 
3. F. Dellaretti e F.  Drumond. Itens de controle e avaliação de processos. 
Fundação Christiano Ottoni (1995).
4. C. Derman e S. M. Ross. Statistical aspects of quality control. Academis Press 
(1996).
5. E. P. Paladini. Gestão da qualidade. Teoria e prática. Atlas (2004).

Engenharia De Segurança no Trabalho

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos

2 2 0 0 Optativa

Ementa
Objetivos: Fornecer ao aluno princípios de segurança e higiene no trabalho com

o intuito de familiarizar o aluno com os conhecimentos (conceitos e questões)

relativos às condições de trabalho e com as técnicas de prevenção, utilizadas

para a concepção e correções de trabalho. Correlacionar a importância da prática

da higiene e segurança na preservação da saúde e da qualidade do ambiente de

trabalho, bem como na melhoria dos serviços prestados. Apresentar ao aluno os

tipos de acidentes mais comuns e as medidas preventivas.  Fornecer ao aluno

princípios de segurança química nos laboratórios e almoxarifados e alertá-lo sobre

as responsabilidades pessoais e empresariais quanto à higiene e segurança do

trabalho.

Tópicos:  Fundamentos  da segurança  no trabalho;  análise  de  riscos;  aspectos

administrativos e organizacionais da função higiene e segurança; dispositivos de

proteção  individual;  prevenção  e  proteção  contra  incêndios;  riscos  elétricos;

manutenção;  cuidados  e  prevenção  de  acidentes  no  uso  de  lasers;  higiene

industrial e contaminação química; ruído; vibrações; ambiente térmico; radiações

ionizantes e não ionizantes;  iluminação; estocagem; armazenagem e manuseio

de produtos  químicos;  organização e dimensionamento de postos  de trabalho;

normas pertinentes à atividade específica.
Bibliografia
Básica
1. B. Cardella. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma abordagem 
holística: segurança integrada à missão organizacional com produtividade, 
qualidade, preservação ambiental e desenvolvimento de pessoas. Editora Atlas 
(1999).
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2. H. A. Couto. Qualidade e excelência no gerenciamento dos serviços de higiene, 
segurança e medicina do trabalho. Ergo Editora (1994).
3. E. L. Gonçalves. A empresa e a saúde do trabalhador. Pioneira/EDUSP (1988).
Complementar
1. M. B. A. Fança e C. F. Silva. Tecnologia Industrial e radiações ionizantes e não  
ionizantes. AB (2007).
2. N. R. Grist. Manual de biossegurança para o laboratório. Livraria Santos 
(1995).
3. A. L. Silva Filho. Segurança química – risco químico no meio ambiente de 
trabalho. LTR (1999).
4.  Manuais de legislação atlas. Segurança e medicina do trabalho. Atlas (2009).
5. A. Zocchio. Política de segurança e saúde no trabalho: elaboração - 
implantação – administração. Editora LTR (2000).

Organização Industrial

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos

2 2 0 0 Optativa

Ementa
Objetivos: Introduzir  o  aluno  nos  estudos  sobre  organização  do  trabalho

industrial  e  burocrático.  Apresentar  as  principais  teorias  administrativas,

aplicações práticas e contextualização no ambiente social latino-americano.

Tópicos:  Histórico  da  racionalização  do  trabalho;  psicofisiologia  aplicada  ao

trabalho; métodos de trabalho; técnicas para determinação de tempos; arranjo

físico; planejamento, controle de produção; técnicas de programação; controle e

dimensionamento de estoques; princípios gerais de administração e organização.
Bibliografia
Básica
1. L. C. G. Araújo. Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão 
organizacional, vol. 2. Atlas (2006).
2.  C. Machline. Manual de administração da produção, vol. 1. FGV (1974). 
3. J. Woodward. Organização industrial: teoria e prática. Atlas (1977).
Complementar
1.  R.L. Dalf. Organizações teoria e projetos. Thomson Learning (2002).
2. R. Marx. Trabalho em grupos e autonomia como instrumentos de competição. 
Atlas (1998).
3. M. Porter. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da 
concorrência. Elsevier/Campus (2004).
4. V. H. Russomano. Planejamento e controle da produção. Pioneira (2000).
5.  N. Slack et al. Administração da produção. Atlas (1997).
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economia industrial 

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos

4 4 0 0 Optativa

Ementa
Objetivos: Fornecer  ao  aluno  noções  básicas  de:  economia,  matemática

financeira, técnicas de percurso crítico e pesquisa operacional, com o objetivo de

fornecer ao mesmo algumas ferramentas administrativas.  Enfatizar, através da

análise teórica e de estudos de caso, as estratégias empresariais associadas às

diversas estruturas de mercado existentes na economia contemporânea.

Tópicos:  Elementos de economia; matemática financeira; técnicas de percurso

crítico; pesquisa operacional.
Bibliografia
Básica
1. D. Kupfer e L. Hasenclever. Economia industrial: fundamentos teóricos e 
práticas no Brasil. Elsevier (2002). 
2. A. Kon. Economia industrial. Nobel (1999).
3. C. Freeman e L. Soete. A economia da inovação industrial. UNICAMP (2008).
Complementar
1. A. A. Thompson Jr e J.P. Formby. Microeconomia da firma: teoria e prática. 
Prentice-Hall do Brasil (1998).
2.  A. H. Amsden. A ascensão do “resto”: os desafios ao ocidente de economias 
com industrialização tardia. Unesp  (2009).
3.  L. H. Salgado e R. S. Motta. Regulação e concorrência no Brasil: governança, 
incentivos e eficiência. IPEA (2007).
4. P. Zanotta e P. M. R. Brancher. Desafios atuais da regulação econômica e 
concorrência. Atlas (2010).
5. B. Carlton e J. Perloff. Modern industrial organization. Harper Collins (1990).

LIBRAS I

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
Disciplina sem pré-
requisitos 

2 2 0 0 Optativa

Ementa
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Objetivos: Esta  disciplina  pretende  fornecer  subsídios  para  que  o  aluno  seja

capaz de: compreender os fundamentos filosóficos e sócio históricos da educação

de surdos e os estudos linguísticos da língua brasileira de sinais.

Tópicos: Fundamentos  filosóficos  e  sócio  históricos  da  educação  de  surdos:

História  da educação  de surdos.  Sociedade,  cultura  e educação  de surdos  no

Brasil.  As  identidades  surdas multifacetadas  e  multiculturais.  Modelos

educacionais na educação de surdos.  Estudos linguísticos da língua brasileira de

sinais: Introdução às práticas de compreensão e produção em LIBRAS através do

uso  de  estruturas  e  funções  comunicativas  elementares:  sistema  fonológico,

morfológico, sintático e lexical da LIBRAS, bem como, o uso de expressões faciais

gramaticais e afetivas (nível iniciante).
Bibliografia
Básica
1. A. Gesser. LIBRAS? Que língua é essa? Editora Parábola (2009).
2. N. Pimenta e R. M. Quadros. Curso de LIBRAS I. (DVD) LSBVideo (2006).
3. R. M. Quadros e L. Karnopp. Estudos linguísticos: a língua de sinais brasileira: 
estudos linguísticos. Editora Artmed (2004). 
Complementar
1. F. Capovilla e W. D. Raphael. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da 
língua de sinais. Imprensa Oficial (2001).
2. Dicionário virtual de apoio: http://www.acessobrasil.org.br/libras/
3. Dicionário virtual de apoio: http://www.dicionariolibras.com.br/ Legislação 
Específica de Libras – MEC/SEESP – http://portal.mec.gov.br/seesp
4. ENCICLOPÉDIA da língua de sinais brasileira: o mundo do surdo em libras. 
EDUSP (2004).
5. N. Pimenta. Números na língua de sinais brasileira (DVD). Lsbvideo (2009).

LIBRAS II

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- LIBRAS I; 2 2 0 0 Optativa
Ementa
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Objetivos: Esta  disciplina  pretende  fornecer  subsídios  para  que  o  aluno  seja

capaz  de:  compreender  a  didática  e  educação  de  surdos  e  a  prática  de

compreensão e produção da LIBRAS, através do uso de estruturas em funções

comunicativas.

Tópicos: Didática  e  educação  de  surdos:  Processo  de  Aquisição  da  Língua

materna  (L1)  e  da  Língua  Portuguesa  (L2)  pelo  aluno  surdo.  As  diferentes

concepções acerca do bilinguismo dos surdos. O currículo na educação de surdos.

O processo avaliativo. O papel do intérprete de língua de sinais na sala de aula.

Legislação e documentos. Prática de compreensão e produção da LIBRAS, através

do uso de estruturas em funções comunicativas: Morfologia, sintaxe, semântica e

a pragmática da LIBRAS.  Aprimoramento das estruturas  da LIBRAS.  Escrita de

sinais. Análise reflexiva da estrutura do discurso em língua de sinais e da variação

linguística (nível intermediário).
Bibliografia
Básica
1. F.  Capovilla e W. D. Raphael.  Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da

língua de sinais. Imprensa Oficial (2001).

2. Dicionário virtual de apoio: http://www.acessobrasil.org.br/libras/
3. Dicionário virtual de apoio: http://www.dicionariolibras.com.br/ Legislação 
Específica de Libras – MEC/SEESP – http://portal.mec.gov.br/seesp
Complementar
1. F. Capovilla e W. D. Raphael. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da 
língua de sinais. Imprensa Oficial (2001).
2. Dicionário virtual de apoio: http://www.acessobrasil.org.br/libras/
3. Dicionário virtual de apoio: http://www.dicionariolibras.com.br/ Legislação 
Específica de Libras – MEC/SEESP – http://portal.mec.gov.br/seesp
4.  H. M. M. L. Salles, E. Faulstich, I. Carvalho e A. A. Ramos. Ensino de língua

portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica, vol. III, parte I. Ed.

Brasília (2004).

5. T. A. F. Souza. Os processos de formação das palavras na LIBRAS. Artigo. 
Estudos Linguísticos. Grupo de Estudos surdos e Educação. ETD Educação 
temática Digital, Campinas, vol. 7, n. 2, p.199-216 (2006). Portal do Ministério da 
Educação. Disponível em 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002297.pdf.

Quadro 2

DESIGN COMPUTADORIZADO DE INSTRUMENTAÇÃO  1

135



Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

Desenho técnico 4 4 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Elaborar desenhos de conjuntos mecânicos utilizando a computação

gráfica. Desenvolver a metodologia de aplicação das ferramentas, analisando as

dificuldades em que o projetista tem que considerar as três dimensões próprias

do processo de desenho simultaneamente. Desenvolver estudo da construção de

protótipos de elementos de máquinas. 

Tópicos:  Linguagem gráfica. Conceito, aplicação do sistema CAD no estudo de

elementos  de  máquinas.  Desenhos  de  conjuntos.  Desenvolvimento  prático  do

sistema CAD na parte documental, representação e integração do sistema 2D/3D.

Conceito  e  aplicação  de  softwares  em  projetos  mecânicos  e  mecatrônicos.

Conceito e aplicação de prototipagem rápida.
Bibliografia
Básica
1. A. B. Fialho. SolidWorks premium 2009: teoria e prática no desenvolvimento 
de produtos industriais. Erica (2009).
2. E. Rohleder, J. H. Speck e C. J. Santos. Utilizando o SolidWorks. Visual Books 
(2009).
3. N. Volpato. Prototipagem rápida. Tecnologia e aplicações. Edgard Blücher 
(2007).
Complementar
1. M. Lombard. Solidworks 2009 Bible. John Wiley (2009).

2.  A.  Silva,  J.  Dias,  T.  C.  Ribeiro e L.  Sousa.  Desenho Técnico Moderno.  LIDEL

(2008).

3. M. T.Miceli e P. Ferreira. Desenho Técnico Básico. LTC (2004).

4. G. Niemann. Elementos de Máquinas. Edgard Blücher (2002).

5. ABNT. Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico: NBR 10067. 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (1995).

MÉTODOS NUMÉRICOS E COMPUTACIONAIS EM ENGENHARIA FÍSICA 2

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Métodos Numéricos e 
Computacionais em 
Engenharia Física 1

4 2 2 0 Optativa

Ementa
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Objetivos: Desenvolver  métodos  numéricos  para  o  estudo  de  problemas  em

Engenharia Física.

Tópicos: Estatística  e  modelação  de  dados;  equações  integrais;  equações

diferenciais  parciais;  métodos de diferença finita; métodos variacionais; métodos

iterativos; métodos estocásticos.
Bibliografia
Básica
1.   W.  H.  Press,  B.  P.  Flannery,  S.  A.  Teukolsky e W. T.  Vetterling.  Numerical

recipes: the art of scientific computing. Cambridge University Press (2007).

2. S. E. Koonin. Computational physics. Benjamin-Cummings (1985). 
3. C. A. J. Fletcher e C. A. Fletcher. Computational techniques for fluid dynamics,

vol. 1, fundamental and general techniques. Springer (2013).
Complementar
1. L. C. Barroso, M. M. A. Barroso, F. F. C. Filho, M. L. B. Carvalho e M. L. Maia.

Cálculo numérico. Harbra (1997).

2. R. Burden e J. Faires. Análise numérica.  Cengage (2008).

3.  M A.  G.  Ruggiero e V.  L.  R.  Lopes.  Cálculo  numérico -  aspectos  teóricos  e

computacionais. Makron Books (1996).  

4. D. Sperandio, J. T. Mendes, L. H. Monkey e Silva. Cálculo numérico: 
características matemáticas e computacionais dos métodos numéricos. Pearson 
Prentice Hall (2003).
5. A. L. Garcia. Numerical methods for physics. Addison-Wesley (1999).

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 2

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Sem pré-requisito 4 4 0 0 Optativa
Ementa
Objetivos:  Apresentar  aos  alunos  técnicas  avançadas  para  a  solução  de

equações diferenciais

Tópicos:  Equações  diferenciais  parciais  de  primeira  ordem;  equações

diferenciais  parciais  de  segunda  ordem;   equações  elípticas;  equações  de

Laplace; equação da onda; equação do calor.
Bibliografia
Básica
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1. V. Iório. EDP: um curso de graduação. IMPA (2001).

2. W. A. Strauss.  Partial differential equations: an introduction. Wiley (2007). 
3. W. E. Boyce e R. C. Diprima. Equações diferenciais elementares e problemas de

valores de contorno. LTC (2010).
Complementar
1.R. Bronson e G. Costa. Equações diferenciais. Bookman  (2008).
2. D. Zill. Equações diferenciais com aplicações em modelagem. Cengage (2014).

3. D. Zill e M. Cullen. Equações diferenciais, vol. 1 e 2. Pearson Makron Books 
(2001).
4. W. Kaplan. Cálculo avançado, vol. 2. Edgard Blücher (1996).
5. C. H. Edward e D. E. Penney. Elementary Differential Equations With Boundary 
Value Problems. Prentice-Hall (1989).

VARIÁVEIS COMPLEXAS

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Sem pré-requisios 4 4 0 0 Optativa
Ementa
Objetivos: Prover  ao  aluno  técnicas  avançadas  de  cálculo  com  números

complexos. 

Tópicos: Números  complexos;  funções  de  uma  variável  complexa;

diferenciabilidade; funções analíticas; integração complexa; séries de potências;

resíduos e pólos.
Bibliografia
Básica
1. R. Churchill and J. Brown. Complex Variebles and Aplications. McGraw-Hill 
(1990).
2. G. Ávila. Variáveis Complexas e Aplicações.  LTC (2000).
3. M. G. Soares. Cálculo de uma variável complexa. IMPA (1999). 
Complementar
1. J. B. Conway. Functions of one complex variable. Springer-Verlag (1978). 
2. S. Shokranian. Variáveis Complexas 1. UnB (2002).

3. C. S. Hönig. Introdução às funções de uma variável complexa. Guanabara Dois 
(1981).
4. J. P. D'Angelo. An introduction to complex analysis and geometry. American 
Mathematical Society ( 2011). 
5. C. S. Fernandez e N. C. Bernardes.  Introdução às funções de uma variável 
complexa. SBM (2006). 

Físico-Química

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
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- Química Geral 4 3 1 0 Optativa
Ementa
Objetivos: Contribuir para que o aluno possa adquirir conhecimentos específicos

sobre a teoria cinética dos gases e dos princípios termodinâmicos e de cinética

química.

Tópicos: Sistemas físico-químicos, teoria cinética dos gases, gases ideais, gases

reais, capacidade calorífica, teoria das soluções, leis da termodinâmica, entropia,

termodinâmica de fases condensadas: aplicações da primeira e da segunda lei da

termodinâmica a fases condensadas, cinética química.
Bibliografia
Básica
1. 1. P.W. Atkins E J. de Paula. Físico-química, vols. 1, 2 e 3. LTC (2012).
2. W. J. Moore. Físico-química, vol. 1. Edgard Blücher (2000).
3. I. N. Levine. Físico-química, vol. 1. LTC (2012).
Complementar
1. G. Castellan. Fundamentos da físico-química, vols. 1 e 2. LTC (1986).
2. J. N. Spencer, R. S. Moog, J. J. Farrell. Physical chemistry: a guided inquiry – 
thermodynamics. Houghton Mifflin (2004).
3. T. Rabockai. Físico química de superfícies. OEA (1979).
4. F. D. Ferguson e T. K. Jones. La regla de las fases. Alhambra (1968).
5. A. W. Adamson. Understanding physical chemistry. Benjamin (1969).

QUÍMICA ANALÍTICA

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Química Geral 4 2 2 0 Optativa

Ementa
Objetivos: Fornecer aos alunos os conceitos de química analítica.

Tópicos: Métodos gravimétricos e volumétricos aplicados à analise química de

materiais.  Métodos  instrumentais  aplicados  à  análise  de  materiais  metálicos,

poliméricos e cerâmicos.  Potenciometria  e Voltametria.  Espectrofotometria  UV-

VIS.  Espectrometria  de  Absorção  e  Emissão  Atômica.  Cromatografia  em  fase

gasosa e em fase líquida. Métodos térmicos de análise.
Bibliografia
Básica
1. F. J. Holler, D. A. Skoog e S.R. Crouch. Princípios de análise instrumental. 
Bookman (2009). 
2.  D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler e S.R. Crouch. Fundamentos de química 
analítica. Thomson Learning (2006). 
3. J. W. Robinson. Undergraduate instrumental analysis. Marcel Dekker (1987).
Complementar
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1. G. W. Ewing. Métodos instrumentais de análise química, vol. I e II. Edgard 
Blücher (2000).
2. L. R. Taylor, R. B. Papp e B. D. Pollard. Instrumental methods for determining 
elements – selection and applications. Wiley (1994).
3. R. M. Barnes. Applications of inductively coupled plasma to emission 
spectroscopy. The Franlin Institute Press (1978).
4. D. T. Sawer, W .R. Heineman e J. M. Beebe. Chemistry experiments for 
instrumental methods. Wiley (1984).
5. F. Cienfuegos e D. Vaitsman. Análise instrumental. Interciência (2000).

Quadro 3

FÍSICA MATEMÁTICA 2

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Física Matemática 1
- Equações Diferenciais 2

4 4 0 0 Optativa

Ementa
Objetivos:  Ampliar e aprofundar  o estudo de técnicas matemática  pertinentes

à  física  desenvolvendo  no  aluno  a  habilidade  matemática  necessária  para  a

solução de problemas aplicados.

Tópicos: Aplicações de equações diferenciais parciais a problemas de contornos

vinculados  a  situações  físicas;  aplicações  de  funções  especiais;  aplicações  de

espaços  vetoriais  a  situações  físicas;  distribuições  de  probabilidade  com

aplicações  a  difusão;   estudo  de  sistemas  mecânicos  (e.g.,  uma  corda,  uma

membrana) e sistemas quânticos (e.g., uma partícula sujeita a um potencial do

tipo  morse,  o  átomo  de  hidrogênio  na  presença  de  um  campo  elétrico  ou

magnético)  usando métodos aproximados,  i.e.,  método variacional  e teoria de

perturbação. 
Bibliografia
Básica
1 M. Boas. Mathematical methods in the physical sciences. Wiley (2005).
2. G. B. Arfken, H. J. Weber e F. E. Harris. Mathematical methods for physicists: a

comprehensive guide. Academic Press (2012).

3. K. F. Riley, M. P. Hobson e S. J. Bence. Mathematical methods for physics and

engineering: a comprehensive guide. Cambridge University Press (2006).
Complementar
1. E. Butkov. Física matemática. LTC (1988).
2. S.  Hassani.  Mathematical  physics:  a modern introduction to its foundations.
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Springer (2013).

3. H. Wyld. Mathematical methods for physics. Westview Press (1976).

4. E. Kreyszig. Advanced mathematical engineering. Willey (1998).
5. F. Byron and R. Fuller. Mathematics of classical and quantum physics. Dover 
(1992).

MECÂNICA QUÂNTICA 2

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Mecânica Quântica 1 4 4 0 0 Optativa
Ementa
Objetivos: Proporcionar ao aluno conhecimentos de métodos de aproximação e

teoria de espalhamento em mecânica quântica.

Tópicos: Introdução  à Teoria do Espalhamento.  O Spin  do Elétron.  Adição de

Momento Angular. Teoria da Perturbação Independente e Dependente do Tempo.

Partículas Idênticas.
Bibliografia
Básica
1. C. Cohen-Tannoudji, B. Diu e F. Laloë. Quantum mechanics, vols. 1 e 2. John 
Wiley & Sons (1992).
2. D. Griffiths. Introduction to quantum mechanics. Prentice Hall (1995).
3.  J. Sakurai. Modern quantum mechanics. Addison-Wesley (1994).
Complementar
1. R. Liboff. Introductory quantum mechanics. Addison-Wesley (1993).
2. R. Shankar. Principles of quantum mechanics. Plenum Press (2008).
3. D. A. B. Miller.  Quantum mechanics for scientists and engineers. Cambridge

University Press (2008).

4. L. Pauling e E. B. Wilson Jr. Introduction to quantum mechanics with 
applications to chemistry. Dover (1985).
5. A. Messiah. Quantum mechanics. Dover (2014).

MECÂNICA CLÁSSICA 2

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Mecânica Clássica 1 4 4 0 0 Optativa
Ementa
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Objetivos: Fornecer  ao  futuro  engenheiro  um  maior  aprofundamento  e

entendimento de tópicos avançados de mecânica clássica.

Tópicos:  Pequenas  oscilações.  Formulação  Hamiltoniana  da  Mecânica.

Transformações canônicas. Teoria de Hamilton-Jacobi. Variáveis de ação-ângulo e

Teoria de Perturbação Canônica. Tópicos adicionais.
Bibliografia
Básica
1.  S. Thornton e J. B. Marion. Dinâmica clássica de partículas e sistemas. Cengage 
(2011).
2. H. Goldstein, C. P. Poole e J. L. Safko. Classical mechanics. Pearson  (2014).
3. K. R. Symon. Mecânica.  Campus (1992).
Complementar
1. L. Landau e E. Lifshitz. Mechanics. Ed. 3. Pergamon Press (1976).
2. J. B. Marion. Dinámica Clásica de las Partículas y Sistemas. Reverté (2010).
3. N. Lemos. Mecânica analítica. Livraria da Física (2004).
4. A. O. Lopes. Introdução à Mecânica Clássica. Edusp (2006).
5. V. I. Arnold. Mathematical methods of classical mechanics. Springer (1997).

Estado sólido 2

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Estado Sólido 1 4 4 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Possibilitar  aos  alunos  a  assimilação  das  ideias  básicas  que

possibilitaram o desenvolvimento da Física do Estado Sólido e as suas aplicações

em temas atuais.

Tópicos:  Supercondutividade; propriedades magnéticas de sólidos; ressonância

magnética; plasmons, polaritons e polarons; defeitos; propriedades e processos

óticos.
Bibliografia
Básica
1. N. W. Ashcroft e N. D. Mermin. Física do Estado Sólido. Editora Cengage 
(2011). 
2. C. Kittel. Introduction to Solid State Physics. John Wiley & Sons (2004).
3. M. A. Omar. Elementary Solid State Physics, principles and applications, 
Addison-Wesley (2013).
Complementar
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1. J. M. Ziman. Principles of the theory of solids. Cambridge (1999).
2. S. M. Resende. Materiais e dispositivos eletrônicos. Livraria da Física (2014).
3. G. Grosso e G. P. Parravicini. Solid state physics. Academic Press (2000). 
4. L. Mihaly e M. C. Martin. Solid state physics: problems and solutions. John 
Wiley & Sons (2009).
5. J. P. Mckelvey. Solid State Physics for engineering and materials science. 
Krieger Publishing Company (1993).    

CIRCUITOS ELÉTRICOS 2

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Circuitos Elétricos 1 4 2 2 0 Optativa
Ementa
Objetivos: Proporcionar  aos  acadêmicos  os  conhecimentos  básicos  e

fundamentais de circuitos elétricos para o desenvolvimento e aplicações de suas

atividades suportadas pelos recursos eletrônicos.

Tópicos: Redes magneticamente acopladas. Desempenho das redes em função

da frequência. Amplificadores operacionais. A transformada de Laplace. Aplicação

da transformada de Laplace na análise de circuitos. Técnicas de análise usando as

séries e a transformada de Fourier. Quadrupolos.
Bibliografia
Básica
1. J. W. Nilsson e S. A. Riedel. Circuitos elétricos. LTC (2003).
2. Y. Burian e A. C. C. Lyra. Circuitos elétricos. Prenntice Hall (2006).
3. M. Nahvi e J. E.dminister. Circuitos elétricos. Bookman (2005).
Complementar
1. J. D. Irwin e R. M. Nelms. Análise básica de circuitos para engenharia. 
LTC(2010).
2. D. E. Johnson, J. L. Hilburn e J. R. Johnson. Fundamentos de análise de circuitos 
elétricos. PHP (1994).
3. R. C. Dorf e J. A. Svoboda. Introdução aos circuitos elétricos. LTC (2012).
4. C. M. Close. Circuitos Lineares. LTC (1975).
5. C. A. Desoer e E. S. Kuh. Teoria básica de circuitos. Guanabara Dois (1979).

DIAGRAMA DE FASES

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Estrutura e Propriedades 
dos Materiais

4 3 1 0 Optativa

Ementa

143



Objetivos: Esta disciplina pretende fornecer: o entendimento da relação entre a

termodinâmica de soluções e os diagramas  de fases;  o domínio  da leitura de

diagramas unários, binários e ternários (configuração do sistema para um estado

termodinâmico, leitura de composições de fases e cálculo de suas quantidades); o

relacionamento entre microestruturas e diagramas de fases; o entendimento da

sequência de eventos que ocorrem no processo de solidificação em equilíbrio e

fora de equilíbrio.

Tópicos: introdução;  teoria  básica  de  equilíbrio  de  fases;  sistemas  unários;

sistemas binários;  sistemas ternários;  cálculo  termodinâmico  de diagramas  de

fases.
Bibliografia
Básica
1. P. Gordon. Principles of phase diagrams in materials systems, McGraw-Hill 
(1968). 
2. F. N. Rhines. Phase diagrams in metallurgy: Their development and 
applications. McGraw-Hill (1956). 
3. A. Prince. Alloy phase equilibria. Elsevier (1966).
Complementar
1. T. B. Massalski. Binary alloys phase diagrams. ASM, Metals Park (1990). 
2. Alloy Phase Diagrams, ASM Handbook, vol. 3. ASM, Metals Park (1992). 
3. M. Hansen. Constitution of binary alloys. McGraw-Hill (1958).
4. M. Hillert. Phase equilibria, phase diagrams and phase transformations. 
Cambridge University Press (1998).
5. R. P. Elliot. Constitution of binary alloys: first supplement. McGraw-Hill, 1965.

Tecnologia e Aplicações de Materiais Magnéticos

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Estrutura e Propriedades 
dos Materiais

4 2 2 0 Optativa

Ementa
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Objetivos: Fornecer  aos  alunos  noções  aprofundadas  dos  fenômenos  físicos

envolvidos na física dos materiais magnéticos, noções básicas sobre os diferentes

tipos/métodos  de  processamentos  envolvidos  na  fabricação  de  amostras

magnéticas, tanto volumétricas, quanto na forma de filmes finos e multicamadas.

Dar noções dos tipos de dispositivos que utilizam materiais magnéticos e as suas

aplicações  em  ciência  e  tecnologia.  Propiciar  ao  aluno  a  oportunidade  de

desenvolver  raciocínio  crítico  em  relação  ao  conteúdo  proposto,  através  de

exposições e abordagens ilustrativas do mesmo.

Tópicos:  Fundamentos  de  magnetismo;  ferromagnetismo  e  materiais

ferromagnéticos; paramagnetismo e materiais paramagnéticos; diamagnetismo e

materiais diamagnéticos; vidros de spin; outros estados magnéticos da matéria.
Bibliografia
Básica
1. J. M. D. Coey. Magnetism and magnetic materials. Cambridge University Press 
(2010).
2. D. Jiles, introduction to magnetism and magnetic materials. Chapman and Hall 
(1991).
3. W. Schmidt. Materiais elétricos, vol. 2, isolantes e magnéticos. Edgard Blücher 
(1979).
Complementar
1. C. Heck. Magnetic materials and their applications. ButterWorths (1974).
2. V. Sanchez-Giron. Materiales magnéticos. Montecorvo (1965).
3. P. Campbell. Permanent magnet materials and their applications. Cambridge 
University Press (1990).
4. G. R. Slemon. Equipamentos Magnetelétricos, Editora LTC (1974).
5. W. D. Callister. Introdução à Ciência e Engenharia de Materiais. LTC (2000).

TECNOLOGIA E APLICAÇÕES DE MATERIAIS FERROELÉTRICOS

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Estrutura e Propriedades 
dos Materiais

4 2 2 0 Optativas

Ementa
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Objetivos: Dar as noções aprofundadas,  dos fenômenos físicos envolvidos na

física dos  materiais  ferroelétricos  além de noções básicas  sobre  os  diferentes

tipos/métodos  de  processamento  envolvidos  na  fabricação  de  materiais

ferroelétricos, tipos de dispositivos que utilizam materiais ferroelétricos e as suas

aplicações em ciência de tecnologia. 

Tópicos: Ferroeletricidade,  preparação  de  materiais  ferroelétricos,  estudo  de

dispositivos,  capacitores  de  dielétricos  de  alta  permissividade  elétrica,

dispositivos piroelétricos, dispositivos piezoelétricos, dispositivos eletro-óticos.
Bibliografia
Básica
1.  P.  Davies  e  D.  Singh.  Fundamental  Physics  of  Ferroelectrics.  Williamsburg

(2003).

2. F. Jona e G. Shirane. Ferroelectric Crystals. Dower Publications (1999).

3. M. E. Lines e A.M. Glass. Principles and applications of ferroelectric and related

materials. Oxford books (1999).
Complementar
1.   A.  J.  Moulson  e  J.  M.  Herbert.  Electroceramics  materials,  properties  and

applications. Chapman and Hall (1990).

2. Y. Xu. Ferroelectric materials and their applications. North Holland (1991).

3.  R. C. Buchanan.  Ceramic materials for electronics-processing, properties and

applications. Marcel Dekker (1987).

4. S. Kasap e P. Capper (Eds.). Springer Handbook of Electronic and Photonic 
Materials. Springer (2007).
5.  K. M. Rabe, J.  M. Triscone e C. H Ahn.  Physics of Ferroelectrics: A modern

perspective. Springer (2007).

TECNOLOGIA E APLICAÇÕES DE MATERIAIS SEMICONDUTORES

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Estrutura e Propriedades 
dos Materiais

4 2 2 0 Optativas

Ementa
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Objetivos: Proporcionar ao aluno o contato direto com conceitos aprofundados

dos  fenômenos  físicos  envolvidos  na  física  dos  semicondutores,  sobre  os

diferentes tipos/métodos de processamento envolvidos na fabricação de materiais

semicondutores, seus dispositivos e suas aplicações em ciência e tecnologia. 

Tópicos:  Estrutura  cristalina,  elementos  de  mecânica  quântica,  bandas  de

energia  eletrônicas,  propriedades  eletrônicas  de  defeitos,  estatística  de

portadores no equilíbrio, fenômenos de transporte de portadores, propriedades

vibracionais,  processos  de  espalhamento  de  portadores,  propriedades  ópticas,

portadores  em  excesso,  heteroestruturas,  nanoestruturas,  fabricação  de

dispositivos  semicondutores  e  processos  litográficos  aplicados  a  materiais

semicondutores.
Bibliografia
Básica
1. C. M. Wolfe, N. Holonyak Jr e G. E. Stillman. Physical properties of 
semiconductors. Prentice-Hall (1989).
2.  M.  I.  Vasilevskiy e I.  C.  Ferreira.  Física dos semicondutores  -  fundamentos,

aplicações e nanoestruturas. Almedina (2006).

3. J. W. Swart. Semicondutores - fundamentos, técnicas e aplicações. Unicamp 
(2009).
Complementar
1.  S. M. Sze. Physics of semicondutor devices. Wiley (1981).
2.  R. F. Pierret. Advanced semiconductor fundamentals. Addison-Wesley (1989).
3.  K. Seeger. Semiconductor physics: an introduction. Springer (1989).
4.  C. Kittel. Introduction to solid state physics. Wiley (2005).
5.  S. M. Rezende. Materiais de dispositivos eletrônicos. Livraria da Física (2004).

TECNOLOGIA E APLICAÇÕES DE MATERIAIS SUPERCONDUTORES

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Estrutura e Propriedades 
dos Materiais

4 2 2 0 Optativas

Ementa
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Objetivos: Proporcionar  ao  aluno  o  contato  direto  com conceitos  e  aspectos

fundamentais da teoria da supercondutividade e de suas aplicações práticas mais

importantes. 

Tópicos:  conceitos  fundamentais  e  histórico  da  supercondutividade,

condutividade em metais e o estado supercondutor, o experimento de Meissner,

eletrodinâmica de supercondutores em campos magnéticos de baixa intensidade,

teoria de London, condutividade complexa, impedância de superfície, linhas de

transmissão e ressoadores, a teoria BCS, pares de Cooper, energia de excitação e

bandas  proibidas,  eletrodinâmica  não  local,  junções  de  Josephson,  circuitos

equivalentes,  características  estáticas  e  efeitos  de  RF,  dispositivos  de

interferência quântica (SQUID), aplicações em circuitos e magnetômetros, a teoria

de  Ginzburg-Landau  e  a  teoria  de  Gorkov,  energias  livres  de  Gibbs  e  de

Helmholtz,  relações  termodinâmicas  para  sistemas  magnéticos,  o  estado

intermediário de supercondutividade, o estado de vórtices de Abrikosov, teoria de

Gorkov, aplicações experimentais.
Bibliografia
Básica
1. T. van Duzer e C. W. Turnerm. Principles of superconductive devices and 
circuits. Elsevier North Holland Inc. (1981).
2. S. T. Rugiero and D. A. Rudman. Superconducting devices. Academic Press 
(1990).
3. M. Tinkham. Introduction to Superconductivity. Robert E. Krieger Publishing 
Company Inc. (1980).
Complementar
1. W. Buckel. Superconductivity - Fundamentals and Applications. VCH 

Verlagsgesellschaft, (1991).

2. C. P. Poole, H. A. Farach e R. J. Creswick. Superconductivity. Academic Press Inc

(1995).

3. P. G. De Gennes. Superconductivity of Metals and Alloys. Addison Wesley 

Publishing Company (1989).

4. D. R. Tilley e J. Tilley. Superfluidity and Superconductivity. IOP publishing Ltd. 

(1990).

5. D. Cardwell, D. Ginley. Handbook of Superconducting Materials. IOP Publishing 

(2003). 

Reologia

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
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- Fenômenos de Transporte 4 2 2 0 Optativa
Ementa
Objetivos: Oportunizar aos alunos de graduação de Engenharia Física conhecer

os conceitos básicos e os métodos de análise necessários para compreender os

principais  fenômenos associados à deformação e ao escoamento de materiais.

Descrever os equipamentos e procedimentos de medida para determinação dos

parâmetros reológicos dos fluidos.

Tópicos: Estudo de tensão e de deformação; tipos de escoamento dos materiais;

modelos  viscoelásticos; equações  fundamentais  da  reologia;  viscometria;

reometria;  reologia  dos  sistemas  dispersos;  reologia  de  polímeros;

comportamento dinâmico dos polímeros; aplicações.
Bibliografia
Básica
1. G. Schramm. Reologia e reometria: fundamentos teóricos e práticos. Artliber 
(2006).
2. A. H. Skelland. Non-Newtonian flow and heat transfer. John Wiley & sons 
(1967).
3. M. J. Crochet, A. R. Davies e K. Walters. Numerical simulation of non-
Newtonian flow. Elsiever (1984).
Complementar
1. J. F. Steffe. Rheological methods in food engineering. Freeman Press (1996).
2. R. C. C. Vieira. Atlas de mecânica dos fluidos e fluidodinâmica. Edgard Blucher 
(1971).
3. S. Patankar. Numerical heat transfer and fluid flow. McGraw-Hill (1980).
4. C. W. Macosko. Rheology: principles, measurements, and applications. Wiley-
VCH (1994).
5. M. A. Rao. Rheology of fluid and semisolid foods: principles and applications. 
Springer (1999).

TECNOLOGIA DE VIDROS E CERÂMICOS

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

- Diagrama de Fases 4 3 1 0
Obrigatóri
a

Ementa
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Objetivos: Esta disciplina visa oferecer conhecimentos básicos da estrutura de

um  vidro,  a  influência  da  composição  nas  propriedades  e  os  processos

empregados na produção de vidros.

Tópicos: Estrutura de vidros: descrição da estrutura, influência da composição;

viscosidade:  definição,  relação  com a  composição,  métodos  experimentais  de

medição,  cálculo  a  partir  da  composição;  propriedades:  propriedades  óticas,

mecânicas,  químicas;  processamento:  vidro  plano,  vidro  oco,  vidros  especiais,

vidro temperado, esmalte. Prática: fundir um vidro, produzir um vidro colorido e

esmaltar um metal.
Bibliografia
Básica
1. H. Scholze e M. J. Lakin. Glass: nature, structure, and properties. Springer 
(2011).
2. R. H. Doremus. Glass science. Wiley-Interscience (1994).
3. H. G. Pfaender. Schott guide to glass. Springer (2012).
Complementar
1. J. E. Shelby. Introduction to glass science and technology. Royal Society of 
Chemistry  (2005).
2. Associação Brasileira da Indústria de Vidros, http://www.abividro.br.

3. W. D. Kingery, H. K. Bowen e D. R. Uhlmann. Introduction to ceramics. Wiley-
Interscience (1976).
4. A. K. Varshneya. Fundamentals of inorganic glasses. Academic Press (1994)
5. C. B. Carter e M. G. Norton. Ceramic materials: science and engineering. 
Springer (2007).

ÓTICA MODERNA

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Física Moderna 4 4 0 0 Optativa 
Ementa
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Objetivos: Capacitar o estudante na área de óptica moderna.

Tópicos:  Fotometria/Radiometria:  conversão de unidades, potência, excitância,

intensidade,  radiância/luminância,  irradiância/iluminância,  radiômetros  e

fotômetros fótons e luz: falha da teoria clássica; teoria fotônica; propagação da

luz: espalhamento Rayleigh, reflexão, refração, princípio de Fermat, aproximação

eletromagnética, reflexão total, propriedades ópticas dos metais, interação da luz

com  a  matéria,  tratamento  de  Stokes  para  a  refração,  fótons,  ondas  e

probabilidade; polarização: natureza da luz polarizada, polarizadores, dicroísmo,

birrefringência,  espalhamento  e  polarização  por  reflexão,  retardadores,

polarização  circular,  polarização  de  luz  policromática,  moduladores  ópticos,

descrição matemática da polarização; interferência: condições para interferência,

interferômetros, tipos e localização de franjas, Interferência com feixe múltiplo,

filmes  simples  e  multicamadas,  aplicações;  difração:  difração  de  Fraunhofer,

difração de Fresnel, teoria escalar de Kirchhoff; óptica de Fourier: transformadas

de Fourier  com aplicações ópticas;  teoria da coerência:  visibilidade, função de

coerência mútua e grau de coerência, coerência e interferometria estelar; tópicos

de óptica moderna: lasers, modulação óptica, distribuição espacial de informação

óptica, holografia, óptica não-linear.
Bibliografia
Básica
1. E. Hecht. Optics. Addison-Wesley (1998).
2. J. R. Meyer-Arendt. Introduction to classical and modern optics. Prentice Hall 
(1995).
3. M. Born e E. Wolf. Principles of optics. Cambridge (1997).
Complementar
1. R. D. Guenther. Modern optics. John Wiley & Sons (1990).
2. G. New. Introduction to nonlinear optics. Cambridge University Press (2011).
3. G. R. Fowles. Introduction to modern optics. Dover (1989).
4. F. L. Pedrotti, L. M. Pedrotti e L. S. Pedrotti. Introduction to optics. Addison-
Wesley (2006).
5. G. Brooker. Modern Classical Optics. Oxford University Press (2003).

Quadro 4

MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO 1

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Eletrônica Aplicada 4 2 2 0 Optativa 
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Ementa
Objetivos: Dar as noções básicas dos fenômenos físicos envolvidos nas técnicas

de  análise  estrutural  que  usam  os  princípios  da  difração  e  espalhamento.

Familiarizar o estudante com os instrumentos de caracterização estrutural de alto

conteúdo tecnológico, as possíveis finalidades de uso, o seu espectro de utilidade

e as  suas  limitações.  Ensinar  o  aluno  a  analisar  dados  experimentais  obtidos

através dessas técnicas, desenvolvendo uma análise crítica de seus resultados.

Tópicos:  Análises  térmicas,  difração  de  raios  X,  difração  de  nêutrons,

microscopia eletrônica de varredura (MEV), microanálise por raios X (EDS e WDS),

microscopia  eletrônica  de  transmissão  (MET),  microscopia  eletrônica  analítica

(AEM).
Bibliografia
Básica
1.  W.  A.  Mannheimer.  Microscopia  dos  materiais:  uma  introdução.  e-Papers

(2002).

2. J.  Goldstein e D. E. Newbure e D. C. Joy. Scanning electron microscopy and x-

ray microanalysis. Springer (2003).

3. D. D. B. Williams e C. B. Carter. Transmission electron microscopy, vols. 1, 2, 3

e 4. Plenum Press (1996).
Complementar
1. I. M. Watt, The principles and practice of electron microscopy. Cambridge 
University Press (1997).
2. L. C. Sawyer e D. T. Grubb. Polymer microscopy. Chapman & Hall (1996).
3. Y. Leng. Materials characterization: introduction to microscopic and 
spectroscopic methods. Wiley (2009).
4. C. D. Craver e T. Provder. Polymer characterization: physical property, 
spectroscopic, and chromatographic methods. American Chemical Society 
(1990).
5.  W. Suetaka e J. T. Yates Jr. Surface infrared and Raman spectroscopy: methods 
and applications (Methods of surface characterization). Plenum Press (1995).

MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO 2

Pré-requisitos
Crédito
s

Teóric
a

Prátic
a

Estági
o

Conjunto

- Métodos de Caracterização 1 4 2 2 0 Optativa 
Ementa
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Objetivos: Familiarizar  o  estudante  com  os  instrumentos  de  caracterização

estrutural  baseados  em  espectroscopia  e  espectrometria,  as  suas  possíveis

finalidades de uso, o seu espectro de utilidade e, as suas limitações. Ensinar o

aluno  a  analisar  dados  experimentais  obtidos  através  dessas  técnicas,

desenvolvendo uma análise crítica de seus resultados.

Tópicos: Análise  de  dados,  interpretação  e  aplicação  de  técnicas

espectroscópica  de  caracterização  de materiais,  tais  como:  espectroscopia  de

absorção  de  raios-x  (XANES  e  EXAFS);  espectrometria  de  espalhamento

Rutherford, espectroscopia de fotoemissão de raios X (XPS) e espectroscopia de

elétrons  Auger  (AES),  espectroscopia  de  discarga  luminescente  (GDOES),

espectroscopia na região do infravermelho, espectroscopia Raman, ressonância

nuclear magnética (MNR), técnicas de caracterização magnética.
Bibliografia
Básica
1. D. Briggs e J. T. Grant (Eds.). Surface analysis by auger and x-ray photoelectron
spectroscopy. IM Publications and Surface Spectra Limited (2003).
2. D. Briggs e M. P. Seah (Eds.). Practical surface analysis, vol. 1. Wiley (1990).
3. Y. Leng. Materials characterization: introduction to microscopic and 
spectroscopic methods. Wiley (2009).
Complementar
1. J. F. Moulder, W. F. Stickle, P. E. Sobol e K. D. Bomben. Handbook of x-ray 
photoelectron spectroscopy. Physical electronics Inc., Eden Prairie (1995).
2. B. V. Crist. Handbooks of monochroamtic xps spectra, 5 volume series. XPS 
International (1997).
3. C. R. Brundle, C. A. Evans e S. Wilson. Encyclopedia of materials 
characterization. Butterworth-Heinemann (1992).
4. G. Margaritondo. Elements of synchrotron light: for biology, chemistry, and 
medical
Research. Oxford (2002).
5.  E. N. Kaufmann. Characterization of materials, vols. 1, 2 e 3. Wiley (2012).

DESIGN COMPUTADORIZADO DE INSTRUMENTAÇÃO 2

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Design Computadorizado 
de Instrumentação 1

4 2 2 0 Optativa

Ementa
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Objetivos: Prover aos futuros engenheiros técnicas de desenho computadorizado

avançadas.

Tópicos: A  utilização  de  computadores  em laboratórios;  aquisição  de  dados;

automação; a conversão de instrumentos analógicos para instrumentos digitais;

analise de erros; análise de sinais elementar; panorama da espectroscopia óptica.
Bibliografia
Básica
1. T. Lang. Computerized instrumentation. Wiley (1991).
2. A. Diefenderfer. Principles of electronic instrumentation. Saunders (1979).
3. N. Volpato. Prototipagem Rápida. Tecnologia e Aplicações. Edgard Blücher 
(2007).
Complementar
1. M. Lombard. Solidworks 2009 Bible. John Wiley (2009).
2. A. Silva, J. Dias, T. C. Ribeiro, L. Sousa. Desenho Técnico Moderno. 8ª Edição. 
LIDEL (2008).
3. M. T.Miceli; P. Ferreira. Desenho Técnico Básico. 2ª Edição. LTC (2004).
4. G. Niemann. Elementos de Máquinas, 6ª Edição. Edgard Blücher (2002).
5. ABNT. Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico: NBR 10067. 
Associação Brasileira deNormas Técnicas (1995).

OPTOELETRÔNICA

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Eletrônica Aplicada 4 2 2 0 Optativa
Ementa
Objetivos: Proporcionar ao aluno o contato direto com conceitos de 
optoeletrônica aplicada e dispositivos optoeletrônicos.

Tópicos: Introdução à optoeletrônica e fotônica, mercado para optoeletrônica e

fotônica,  materiais para optoeletrônica e fotônica, cristalografia,  lei  de Vegard,

espaço  recíproco  e  difração  de  raios  X,  crescimento  de  materiais  para

optoeletrônicoa e fotônica, processo Czochralski, MBE, MOCVD, PVD, LPE e Sol-

Gel,  óptica de cristais,  birrefrigerência,  efeito Kerr,  Pockels e Faraday,  fônons,

óptico e acústico, longitudinal e transversal, espalhamento do tipo elétron-fônon,

semicondutores,  introdução  à  teoria  de  bandas,  banda  direta  e  indireta,

portadores,  estudo de casos com Si  e GaAs,  junções p-n,  região de depleção,

geração  e  recombinação,  recombinação  radioativa  e  não-radioativa,  defeitos,

caracterização de materiais optoeletrônicos, XRD, espectroscopia, MEV, etc. Física

de LEDS, espelhos e refletores de Bragg, fibras ópticas, fabricação de estruturas

optoeletrônicas.
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Bibliografia
Básica
1. S. Rezende. Materiais e dispositivos eletrônicos. Livraria da Fisica (2004).
2. S. O. Kasap. Optoelectronics and photonics principles and practices. Prentice 
Hall (2012)
3. J. Wilson e J. F. B. Hawkes. Optoelectronics – an introduction. Prentice Hall 
(1998). 
Complementar
1. E. F Schubert. Light-emitting diodes. Cambridge (2006).
2. E. Gili, M. Caironi e H. Sirringhaus. Handbook of nanofabrication. Picoliter 
Printing (2009).
3. X. Li. Optoelectronic devices: design, modeling and simulation. Cambridge 
University Press (2009).
4. P. Bhattacharya. Semiconductor optoelectronic devices. Prentice Hall (1996).
5. B. E. A. Saleh e M. C. Teich. Fundamentals of Photonics. John Wiley and Sons 
(1991).

ENSAIOS EM ENGENHARIA FÍSICA

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Estrutura e propriedades 
de materiais

4 0 4 0 Optativa

Ementa
Objetivos: Fornecer  ao  futuro  engenheiro,  conhecimentos  sobre  as  várias

técnicas de ensaios destrutivos e não destrutivos, sua filosofia de aplicação, seu

papel  no  controle  de  qualidade  e,  na  avaliação  de  segurança  de  materiais  e

dispositivos.

Tópicos: Técnicas de pulso e eco (ultrassom), radiografia industrial e gamagrafia.

Partículas  magnéticas,  correntes  parasitas,  líquidos  penetrantes,  termografia,

ensaios de tração/compressão, ensaios de fadiga, análise de fratura, ensaios de

dureza e análise de tensão residual.
Bibliografia
Básica
1. B. Bull. Non destructive testing. Springer Verlag (2012).
2. A. S. Khan e X. Wang. strain measurements and stress analysis. Prentice Hall 
(2000).
3. J. Lu. Handbook of measurement of residual stresses. Fairmont Press (1996).
Complementar
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1.  X.  P.  V.  Maldaque.  Nondestructive  evaluation  of  materials  by  infrared

thermography. Springer Verlag (1993).

2.  R.  Andreucci.  Ensaio  por  líquidos  penetrantes:  aspectos  básicos.  ABENDE

(2001).

3. R. Andreucci. Ensaio por partículas magnéticas. ABENDE (2002).

4. R. Andreucci. Ensaio por ultra som: aspectos básicos. ABENDE (2002).

5. R. Andreucci. A radiologia industrial. ABENDE (2002).

MÁQUINAS ELÉTRICAS

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

Circuitos Elétricos 1 4 4 0 0
Obrigatóri
a

Ementa
Objetivos: Essa disciplina pretende capacitar o estudante a resolver problemas

de  máquinas  elétricas  que  operam  no  estado  estacionário:  transformador  e

máquina  de  indução  da  máquina  usando  os  princípios  de  conversão  energia

eletromecânica.

Tópicos: Circuitos magnéticos e materiais magnéticos; transformadores; 
princípios de conversão de energia eletromecânica; conceitos básicos de 
máquinas rotacionais; máquina de indução.
Bibliografia
Básica
1. A. E. Fitzgerarld, C. Kingsley e S. D. Umans. Máquinas Eléctricas. Bookman 
(2006).
2. C. B. Gray. Máquinas eléctricas y sistemas accionadores.  Alfaomega (2000).
3. S. J. Chapman. Fundamentos de máquinas elétricas. McGraw Hill (2003).
Complementar
1. E. Bim. Máquinas elétricas e acionamento. Elsevier (2009).
2. R. G. Jordão. Transformadores. Edgard Blücher (2002).
3. P. C. Krause e O. Waynczuk. Electromechanical motion devices. Wiley-IEEE 
Press (2012).
4. V. Del Toro. Fundamentos de máquinas elétricas. Prentice Hall (1994).
5. R. W. Erickson. Fundamentals of power eletronics. Academic Publisher (1999).

CONTROLE E SERVOMECANISMOS

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto

Circuitos Elétricos 1 4 2 2 0
Obrigatóri
a

Ementa
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Objetivos: Capacitar o aluno na compreensão dos princípios básicos de sistemas

de controle automático e na aplicação dos principais métodos de análise e síntese

de sistemas de controle com uma entrada e uma saída.

Tópicos: Introdução aos sistemas de controle; funções de transferência e álgebra

de  blocos;  técnicas  de  análise  de  sistemas:  resposta  temporal,  diagramas  de

Bode e lugar das raízes; técnicas de compensação no tempo e em frequência;

estabilidade de sistemas contínuos no tempo; servomecanismo.
Bibliografia
Básica
1. K. Ogata. Engenharia de controle moderno. Pearson (2011).
2. N. S. Nise, Engenharia de sistemas de controle. LTC (2012). 
3. G. F. Franklin, J. D. Powell e A. Emami-Naeini. Sistemas de controle para 
engenharia. Bookman (2013).
Complementar
1. A. V. Oppenheim e A. S. Willsky. Sinais e sistemas. Prentice-Hall (2010).
2. B. P. Lathi. Signal processing and linear systems. Oxford University Press 
(2000).
3. C. L. Phillips e R. D. Harbor. Sistemas de controle e realimentação. Makron 
(1996).
4. S. Haykin e B. van Veen. Sinais e sistemas. Bookman (2001).
5. G. E. Carlson. Signal and linear system analysis. John Wiley & Sons (1998).

AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE EXPERIMENTOS

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Controle e 
Servomecanismos 

4 2 2 0 Optativa

Ementa
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Objetivos: Esta disciplina pretende: 1. treinar o aluno em técnicas experimentais

de  interfaceamento,  tanto  na  parte  de  software  quanto  de  hardware;  2.

familiarizar o aluno com os instrumentos de medida como: voltímetro, fontes de

controle e amplificador lock-in; 3. dar noções básicas dos fenômenos físicos que

podem  ser  medidos  e/ou  controlados  a  partir  de  experimentos  interfaceados

através  de  microcomputador;  4.  propiciar  ao  aluno,  a  oportunidade  de

desenvolver  raciocínio  crítico  em  relação  ao  conteúdo  proposto,  através  de

exposições e abordagens ilustrativas do mesmo. Ao final do curso, o aluno deverá

ter  pleno  conhecimento  dos  conceitos  básicos  envolvidos  na  concepção  do

experimento  a  ser  interfaceado,  assim  como  das  ferramentas  disponíveis  e

necessárias para o seu trabalho.

Tópicos: Instrumentos de medida; teoria de controle e automação; prática de

controle e automação.
Bibliografia
Básica
1. A. Malvino. Eletrônica. Makron Books (2001).
2.  L. Nashelsky e R. L. Boylestad. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. 
LTC (1998).
3. P. A. Maya e F. Leonardi. Controle essencial. Pearson (2010).
Complementar
1. K. Ogata. Engenharia de controle moderno. Pearson (2011).
2. N. S. Nise, Engenharia de sistemas de controle. LTC (2012).
3. Material organizado pelo professor, entregue aos alunos durante o curso.
4. S. Benet. Real-time computer control. Prentice-Hall (1994).
5. C. C. Moraes e P. L. Castrucci. Engenharia de automação industrial. LTC (2007).

LASER E APLICAÇÕES

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Ótica Moderna 4 4 0 0 Optativa 
Ementa
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Objetivos: proporcionar ao aluno um conhecimento de diferentes tecnologias de

fotônica  e  lasers,  incluindo  seus  princípios  de  funcionamento,  geração  e

manipulação além de suas potencialidades de aplicações.

Tópicos: Fundamentos de lasers: meios laser, oscilação laser, características da

geração laser. Óptica de feixe: o feixe Gaussiano. Ondas em meios dielétricos,

intensidade luminosa. Cavidades ressonantes: cavidade de Fabry-Perot (com/sem

perdas).  Amplificação  laser:  fundamentos,  bombeamento,  amplificadores  laser,

saturação. Lasers pulsados: Q-switching, bloqueio de modos, lasers ultra-rápidos,

fenômeno laser ablation e ondas de choque. Lasers de infra-vermelho e micro-

ondas  (Masers).  Lasers  de  elétrons  livres  (infravermelho,  UV  e  raios  X).

Aplicações de lasers na indústria e no estudo de propriedades de materiais.
Bibliografia
Básica
1. E. Saldin e E. V. Schneidmiller e M. V. Yurkov. The physics of free electron 
lasers. Springer (1999).
2. M. Stafe, A. Marcu e N. Puscas. Pulsed laser ablation of solids: basics, theory 
and applications. Springer (2013).
3. D. W. Bäuerle. Laser processing and chemistry. Springer (2011). 
Complementar
1. O. Svelto. Lasers. Plenum Press (1998). 

2. E. Siegman. Lasers. Wiley-Interscience (1986).

3. J. Vanier. Basic theory of lasers and masers (Documents on Modern Physics).

Gordon & B (1971).

4.  P.  Hariharan.  Optical  holography:  principles,  techniques  and  applications

(Cambridge Studies in Modern Optics). Cambridge University Press (1996).

5.  C.  W.  Wilmsen,  H.  Temkin  e  L.  A.  Coldren.  Vertical-cavity  surface-emitting

lasers: design, fabrication, characterization, and applications (Cambridge Studies

in Modern Optics). Cambridge University Press (2002).

Sensores E Transdutores

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Eletrônica Aplicada 4 3 1 0 Optativa
Ementa
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Objetivos: Identificar as variáveis mais importantes envolvidas em um processo

de medição.   Descrever as características gerais  dos sensores e transdutores.

Descrever as formas de transdução de usos mais comuns. Aplicar o conhecimento

para a solução de problemas práticos.

Tópicos: Características dos transdutores: tempo de resposta, detecção, relação

sinal-ruído, região de aplicação e linearidade.  Análise e desenho/concepção de

sensores e transdutores. Elementos de contato  deslizantes. Elementos medidores

de deformação e tensão. Termistores, termopares. Elementos de  de resistência,

capacitância  e  indutância  variáveis.  Sensores  e  transdutores  químicos.

Transdutores  eletromagnéticos.  Aplicação  de  transdutores  para  medir:

deslocamento,  tensão/estresse, pressão, temperatura,  velocidade e aceleração.

Sensores de pressão, temperatura e radiação.
Bibliografia
Básica
1. W. G. Holzbock. Instrumentos para medición y control. C.E.C.S.A. (1977). 
2. A. Balbinot e V. J. Brusamarello. Instrumentação e fundamentos de medidas, 
vol. 1. LTC (2006).
3. A. Balbinot e V. J. Brusamarello. Instrumentação e fundamentos de medidas, 
vol. 2. LTC (2007).
Complementar
1. E. A. Bega. Instrumentação Industrial. Interciência IBP (2000). 
2. J. L. L. Alves. Instrumentação, controle e automação de processos. LTC (2005). 
3. P. U. B. Albuquerque e D. Thomazini. Sensores industriais. Fundamentos e 
aplicações. Érica (2005).
4. J. P. Holman.  Experimental methods for engineers. Pearson (2000). 
5. J. G. Webster. The measurement, instrumentation and sensors handbook. 
Springer (1999). 

MÉTODOS E TÉCNICAS EXPERIMENTAIS EM FÍSICA NUCLEAR

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Física Moderna 4 0 4 0 Optativa 
Ementa
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Objetivos: Familiarizar  o  aluno  com  as  técnicas  modernas  de  medida  e

instrumentação em Física Nuclear experimental.

Tópicos: Princípios da Física dos Detectores: Perda de energia por ionização e

radiação; Técnicas de detecção em Física Nuclear e Física de Partículas: Medição

de posição: Câmaras multifilares. Câmaras de deriva, TPC. Medição de tempo:

fotomultiplicadores Detetores de estado sólido. Medição de velocidade: Detector

Cherenkov, detector de radiação de transição. Detector de tempo de voo (TOF).

Medição de momento: imãs defletores e telescópios. Identificação de partículas.

Métodos de calibração de detectores.  Eficiências e resoluções.  Instrumentação

associada e aquisição de dados: Pré-amplificadores. Amplificadores. Eletrônica de

aquisição de dados.  Módulos  NIM e CAMAC. Curva de coincidências e eventos

fortuitos. Trigger e eletrônica de decisão: matrizes de trigger; método CF; TDC.

Técnicas de “buffer” e  paralelismo na aquisição de dados. Análise e tratamento

de dados.
Bibliografia
Básica
1. W. Leo. Techniques for nuclear and particle physics experiments. Springer-
Verlag (1994).
2. N. Tsoulfanidis. Measurement and detection of radiation. Taylor & Francis 
(1995).
3. K. Kleinknecht. Detectors for particle radiation. Cambridge Univ. Press (1999).
Complementar
1. G. F. Knoll. Radiation detection and measurement. John Willey & Sons (2010).
2. J. E. Turner. Atoms, radiation and radiation protection. John Willey & Sons 
(2007).
3. J. E. Turner, D. J. Downing e J. Bogard. Statistical methods in radiation physics.

Wiley-VCH (2012).

4. G. Gilmore. Pratical gamma spectroscopy. John Willey & Sons (2008).
5. S. N. Ahmed. Physics and engineering of radiation detection. Elsevier (2007).

MICROESTÁGIO 2

Pré-requisitos Créditos Teórica Prática Estágio Conjunto
- Microestágio 1 2 0 2 0 Optativa
Ementa
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Objetivos: Essa  atividade  de  caráter  não-obrigatório  visa  complementar  a

formação adquirida na atividade Microestágio  1,  através de visitas guiadas às

empresas e centros de pesquisa e inovação na áreas de Engenharia Física e afins.

As visitas devem ser organizadas prioritariamente nas empresas do entorno de

Foz do Iguaçu (até 150 km).

Tópicos:  Confecção  de  relatórios  de  visitas  em  campo  e  outros  temas

relacionados à Engenharia Física.  O Microestágio será regido por normas gerais

estabelecidas no Regimento do Curso e em conformidade com a Resolução UNILA

no 003/2013, de 10 de setembro de 2013, e com o Projeto Pedagógico do Curso.
Bibliografia
Básica
1. M. M. C. Macedo. Motodologia científica aplicada. Scala (2005).
2. E. L. Nardi e R. dos Santos. Pesquisa: teoria e prática.EST (2003).
3. J. C. Koche.Fundamentos de Metodologia Científica: teoria da ciência e 
iniciação à pesquisa. Vozes (2003).
Complementar
1. E. M. Lakatos e M. A. Marconi. Fundamentos da metodologia Científica. Atlas 
(2007).
2.  A. C. Gil. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Atlas (2002).
3. M. T. Serafini. Como escrever textos. Globo (1994).
4. A. J. Severino. Metodologia do trabalho científico. Cortez (1986).
5. Materiais definidos por cada orientador.
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Anexo III: Representação gráfica
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