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Parte I
Apresentação Geral e Conceituai do Curso

1. Introdução

O curso de Licenciatura (diurno) do Departamento de Física da
Universidade de Brasília tem sido oferecido com um currículo inadequado para
a formação profissional do futuro professor de Física. Isto porque, embora
proporcione uma boa formação relativa ao conteúdo científico, deixa muito a
desejar quanto às necessidades específicas da docência. Esta situação
permaneceu inalterada durante muito tempo por vários motivos e não cabe, no
momento, explicitá-los.

No primeiro semestre de 1991, O Decanato de Ensino e Graduação da
Universidade de Brasília apresentou aos respectivos Institutos uma proposta de
implantação de cursos noturnos de licenciatura em Física, Química, Matemática
e Biologia. Para viabilizar esta proposta, a administração da UnB assumiu o
compromisso de, além de garantir a infra-estrutura física e técnico -
administrativa no período noturno, efetuar a contratação de docentes em regime
de dedicação exclusiva e também incluir na linha de “Projetos Gerais de
Recursos Próprios”, subprogramas para atender as necessidades específicas
dos cursos de Licenciatura.

Diante deste quadro, o Departamento de Física decidiu se engajar no
projeto de implantação dos cursos noturnos. Foi criada então, no Departamento,
uma comissão com a tarefa de elaborar e apresentar no menor tempo possível
uma proposta curricular para o curso em questão.

A maior motivação para o empenho da comissão nesta tarefa, foi a
possibilidade de criação de um novo curso, com um novo currículo que, na
medida das possibilidades da Instituição, atenda às reais necessidades do
futuro docente. Foi com esta expectativa que se decidiu que os trabalhos seriam
desenvolvidos no sentido de se estruturar uma proposta curricular eficaz para
um curso de Licenciatura padrão, com suas proposições básicas e globais e
então, promover as “adaptações” necessárias ao período noturno, levando em
conta a realidade do corpo discente deste curso, que em geral desenvolve
outras atividades durante o dia. É importante frisar que este procedimento de
“adaptações” não trata de diminuir exigências, mas de garantir formas para a
boa formação do aluno do curso noturno.

Posteriormente os vários projetos apresentados para as licenciaturas
noturnas foram compatibilizados por uma comissão designada em abril de 1993
pelo Reitor da Universidade de Brasília, o que resultou no "Projeto Acadêmico
Orgânico dos Cursos Noturnos de Licenciatura", e que vem norteando a
implantação do Curso Noturno de Licenciatura em Física. O presente projeto
segue assim as premissas colocadas no projeto orgânico. As eventuais
alterações efetuadas por força da necessidade estão claramente indicadas nos
itens subsequentes.
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2. Concepção Geral do curso

A concepção geral está desenvolvida em conjunto com as perspectivas
sobre o currículo e fluxo (item 4).

3. Relacionamento com o "Projeto Orgânico"

O Departamento de Física tem seguido estritamente a conceituação do
curso desenvolvida no Projeto Orgânico, tanto no que tange às quetões de
cunho geral sobre o curso como no que toca à estrutura curricular. A única
alteração efetuada até o presente momento de sua implatação refere-se à
disciplina Cálculo IV que não pode ser oferecida pelo Departamento de
Matemática, como foi previsto na proposta inicial. Tal disciplina visava dar ao
estudante alguns conhecimentos de matemática necessários ao prosseguimento
do curso e que não são ministrados nas disciplinas de Cálculo I, II e III. Assim
sendo, o Departamento de Física optou inicialmente em alocar o conteúdo de
Cálculo IV na disicplina Física Matemática (118320) e depois seria então criada
uma nova disicplina que tivesse sua ementa compatível com os conteúdos
inicialmente previstos para a disciplina “Física Matemática”.

A disciplina Física Matemática foi criada no semestre passado (01/95) e
hoje está em sua segunda turma. Entretanto, a experiência não se mostrou bem
sucedida, e por essa razão o fluxo sugerido agora, neste projeto, descarta a
disciplina Física Matemática, tão como existe hoje, e a substitui por Equações
Diferenciais 1 e Introdução à Álgebra Linear, ambas dadas regularmente pelo
Departamento de Matemática. Ainda criamos a disciplina Métodos Matemáticos
da Física Teórica que pretender cumprir os conteúdos inicialmente previstos
para a disciplina “Física Matemática”.

4. Perspectivas sobre o Currículo e o Fluxo

4.1 O processo de elaboração do currículo :

4.1.1 - As Diretrizes e os Objetivos Gerais do Currículo:

As primeiras discussões da comissão giraram em torno dos dados,
colocações e sugestões constantes na bibliografia disponível sobre o assunto e
tiveram como referência básica as discussões e colocações de Villani (1, 2, 3)
sobre o Currículo de Licenciatura em Física.

O estabelecimento dos objetivos gerais a serem cumpridos pelo currículo
foi feito após uma criteriosa análise dos aspectos envolvidos nos princípios
heurísticos (1) que direcionaram as decisões por tais objetivos. Aliás
constante preocupação em relação a estes princípios está sendo mantida ao
longo de todo o processo de estruturação curricular pois eles, além de orientar

uma
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a definição dos objetivos, definem as tomadas de decisões em relação à
estrutura e detalhes do currículo. Basicamente são cinco os princípios
heurísticos que nortearam o trabalho, apresentados de forma resumida a seguir:

i) Relativo à transformação da concepção que o estudante tem sobre a
atividade do professor. Trata-se da tentativa de se promover no futuro
professor, a aquisição de uma visão científico-crítica da atividade
docente, uma ampliação de seu repertório de atividades e de suas
capacidades de relacionamento social, para que ele consiga assimilar as
propostas científicas e transformá-las para a sua utilização em sala de
aula.

ii) Quanto à promoção de conhecimento, estímulo às atividades e
desenvolvimento de atitudes. A promoção de conhecimentos refere-se à
Física, à aprendizagem, às estratégias instrucionais e ao contexto social.

Quanto às atividades trata-se do estímulo ao desenvolvimento individual
do estudante por meio da aprendizagem dos conteúdos científicos
elaboração e estruturação. Refere-se também à promoção de treinamento na
aplicação coletiva e institucional dos conhecimentos adquiridos, ao incentivo à
pesquisa e à elaboração, por parte dos licenciandos, de uma visão própria
adequada ao seu ambiente e às suas exigências.

sua

Em relação às atitudes devem ser desenvolvidas principalmente abertura
e atenção para aprendizagem dos conhecimentos elaborados e possuídos por
outros, colaboração em iniciativas que envolvem perspectives e interesses
diferentes, persistência na busca e elaboração de problemas autónomos e de
soluções próprias, firmeza na divulgação dos conhecimentos adquiridos e
disponibilidade para o assessoramento e ajuda aos colegas.

iii) Referente ao caráter básico e exemplar dos conhecimentos adquiridos
e das transformações realizadas. Trata-se de promover uma formação tal
que o licenciando seja um indivíduo com experiências intelectuais e
práticas bem definidas, consciente de sua competência e capaz de
enriquecer seus conhecimentos ao longo de sua prática docente.

iv) Relativo ao procedimento de elaboração do currículo. O currículo
deverá ter uma estrutura coerente e satisfazer as exigências, as
competências e as motivações da comunidade que vai aplicá-lo.

v) Referente à natureza dinâmica do currículo. A estruturação curricular
deverá ser realizada sob a ótica de que se trata de um projeto sujeito à
uma contínua evolução e aprimoramento. O caráter dinâmico do currículo
exige a incorporação contínua dos novos conhecimentos científicos
relacionados às dimensões básicas da licenciatura.

Com a orientação promovida pelas diretrizes heurísticas e considerando
as principais atividades profisssionais que o futuro professor poderá exercer
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após a conclusão do seu curso de Licenciatura, passamos ao estabelecimento
dos objetivos gerais do currículo.

Em nossa opinião, o Licenciado terá a oportunidade de exercer as
seguintes atividades (2):

i) Ser responsável por uma ou mais disciplinas de Física em Instituições
de Ensino de 2s grau.

ii) Integrar comissões ou grupos de trabalho ligados às Instituições, que
tenham como função coordenar ou subsidiar o trabalho do professor de
15 e 25 graus.

iii) Seguir carreira universitária entrando em uma pós-graduação em
Ensino de Física ou em Educação (com eventual período de adaptação).

Para desenvolver com capacidade profissional estas atividades, o
Licenciado deverá ter cumprido um currículo de Licenciatura que realize os
seguintes objetivos (2):

1. Promover a elaboração, por parte do estudante, de uma sólida visão
da Física.

2. Capacitar o estudante a apresentar oralmente, por escrito e mediante
demonstrações experimentais o conteúdo básico de sua especialização.

3. Capacitar o Licenciado a organizar as atividades e a planejar os
conteúdos de um curso de Física para o segundo grau.

4. Capacitar o futuro professor a localizar e dar significado às
dificuldades conceituais e operacionais de seus alunos.

5. Capacitar o Licenciado a fazer levantamento sistemático sobre a
situação de aprendizagem de seus estudantes.

6. Capacitar o Licenciado a refletir sobre a sua prática docente.

7. Preparar o Licenciado para programar, sustentar e renovar sua
atualização didática, cultural e científica.

Estávamos certos que a elaboração de um currículo que cumprisse todos
estes objetivos de forma completa seria o melhor mas, considerando os
problemas conjunturais, sabíamos que alguns deles não seriam alcançados em
sua plenitude. Logo, o processo subsequente de estabelecimento dos
conteúdos e atividades curriculares foi realizado com o cuidado de se elaborar
uma proposta viável dentro das limitações e perspectives de nosso
Departamento.
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4.1.2 - A Definição dos Conteúdos e Atividades Didáticas

Os conteúdos científicos e educacionais foram trabalhados e distribuídos
ao longo da estrutura curricular de acordo com suas categorias e funções
básicas. O mesmo procedimento foi seguido em relação às atividades didáticas.

Os conteúdos científicos foram tratados de acordo com as seguintes
categorias (2):

i) Formal: diz respeito às leis e princípios da Física, às suas simetrias e
estruturas, à sua linguagem simbólica com suas propriedades formais,
aos problemas e exemplos significativos. Tem a função de mostrar ao
estudante o poder sintético da disciplina e exercitá-lo para que possa ter
uma visão mais detalhada do seu significado.

ii) Empírica: conhecimento que tem a sua base na experiência e pode ser
decomposto em conteúdos experimental e aplicativo. O conteúdo
experimental tem a função de encontrar correlações ou produzir efeitos
que possam ser comparados com as previsões teóricas. Deve capacitar o
futuro professor a integrar e qualificar seu conhecimento teório tomando
contato com a experimentação científica, seus padrões de precisão e
seus esforços de avanço tecnológico. O conteúdo aplicativo refere-se à
interpretação dos fenômenos naturais e dos produtos da tecnologia,
utilizando leis e teorias científicas. Isto envolve um processo de
simplificação e um domínio ao menos qualitativo do conteúdo e das leis
formais, o que não é fácil de ser alcançado. No entanto, deve-se tentar
introduzir este tipo de conteúdo no currículo, pois ele dá uma conotação
prática ao conhecimento científico e permite mudanças conceituais nos
estudantes, que encontram nos fenômenos familiares e nos produtos
tecnológicos, exemplos eficientes do alcance da ciência. Além de
motivador ao futuro docente, este tipo de conteúdo, se levado por ele ao
ensino de segundo grau, talvez aumente o interesse dos estudantes para
a Física.

iii) Heurística: refere-se aos conhecimentos científicos culturais
disponíveis na História e na Filosofia da Ciência. Trata das origens das
idéias e das teorias científicas, sua evolução, seus sucessos e fracassos
empíricos. Diz respeito também aos pressupostos metafísicos da teoria,
seus princípios e suas relações com as hipóteses científicas, seu poder
de síntese e de antecipação de possíveis resultados. Esta categoria de
conteúdo científico tem a função sucesso de um modelo, as relações
entre pesquisa científica e reflexões filosóficas, as relações entre
pressupostos metafísicos e modelos heurísticos, entre linhas de pesquisa
e resultados formais entre teoria e experimento. A familiaridade do
estudante com este tipo de conteúdo pode ajudar muito nos processos de
mudança conceituai do licenciando e de colaboração mútua entre
professores e alunos, pois trata-se de um campo de conhecimento
interdisciplinar.
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Os conteúdos educacionais, indispensáveis à docência, são divididos em
três tipos:

i) Psicológico: refere-se principalmente à aprendizagem e deve promover
a análise das teorias de aprendizagem e seu desenvolvimento e dos tipos
de aprendizagem mais importantes para as disciplinas científicas
(resolução de problemas e aprendizagem pela leitura). Neste conteúdo
devem ser apresentados os resultados das pesquisas de várias linhas
psicológicas junto com suas hipóteses básicas, de modo a levar o aluno
elaborar sua síntese pessoal.

Este tipo de conteúdo é importante porque auxiliar a compreensão e
conscientização do próprio processo de aprendizagem do licenciando,
evidenciando suas limitações e especificidades; auxilia o futuro docente a
compreender a aprendizagem de seus futuros alunos com suas possibilidades,
dificuldades, etapas e tempos de maturação. Além disso, fornecem subsídios na
interpretação e avaliação dos vários recursos metodológicos.

ii) Metodológico: refere-se ao ensino e envolve a aquisição de
conhecimentos teóricos sobre as metodologias e os critérios de atuação
dentro e fora da sala de aula. Refere-se também à aplicação destes
conhecimentos teóricos, o que proporciona a elaboração de uma maneira
pessoal de atuar pelo futuro docente.

Os conhecimentos teóricos metodológicos mais imediatamente ligados à
prática docente são constituídos pelos vários métodos de ensino, envolvendo
do seu planejamento e a sua avaliação, pelas técnicas de produção de material
gerador de aprendizagem, pela explicitação dos recursos tecnológicos
disponíveis e pela análise dos projetos de alcance, produzidos no Brasil e no
exterior (2).

Os conhecimentos práticos metodológicos referem-se à aplicação dos
conhecimentos teóricos e abrangem o levantamento da situação anterior à
aprendizagem, a programação, execução e avaliação de pequenos projetos de
ensino.

iii) sociológico: diz respeito às relações institucionais, que são analisadas
nos aspectos geral e específico.

O conteúdo geral trata dos problemas da educação brasileira com a
política do governo, das expectativas das classes sociais, da análise das
funções da escola e do ensino da ciência na sociedade.

O conteúdo de aspecto específico trata das relações pedagógicas onde
se efetua a análise da prática escolar concreta, e também a análise de projetos
exemplares significativos.

O conjunto de atividades didáticas quando bem selecionado e bem
distribuído ao longo do currículo, garante ao futuro docente qualidade,
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profundidade e solidez à sua formatação. Elas se dividem em atividades
didáticas de aprendizagem e de treinamento.

As atividades didáticas de aprendizagem têm a finalidade de promover a
reformulação das idéias sobre a ciência e sobre o ensino. Constituem-se
basicamente de:

. Leituras de textos didáticos e artigos de revista.

Deve fornecer ao estudante informações novas juntamente com o
contexto teórico ou experimental que dão significado a estas informações.

. Resolução de problemas e exercícios padronizados.

Tem a função de concretizar os conteúdos teóricos aprendidos e
explicitar as leis científicas estudadas.

. Elaboração de sínteses conceituais.

Trata-se do processo de seleção das idéias básicas de um trabalho
científico e articulação destas idéias, de forma que apareçam destaques e
significados.

. Exercícios de análise de conteúdo.

Trata de buscar aspectos significativos em um material escrito que
representem sua estrutura implícita.

. Proposta e participação em discussões.

Consiste em questionar e confrontar mutuamente as idéias já elaboradas
pelos estudantes com o objetivo de identificar os seus problemas, as suas
dúvidas e os seus conflitos.

. Planejamento e execução de projetos experimentais.

Tem a função de concretizar o caráter empírico da Física. Tem duas
características fudamentais: a medida de novas grandezas e o aumento da
precisão das medidas.

As atividades didáticas de treinamento visam o aperfeiçoamento da
docência e devem abarcar os seus vários aspectos, a saber:

. Apresentação do conteúdo

Esta atividade tem a função de possibilitar que o estudante seja colocado
em contato com o novo conteúdo a ser aprendido. O treinamento poderá ser
feito por meio de exposições oral, escrita ou experimental.
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. Elaboração de exercícios e aplicações didáticas.

Tem a função de familiarizar os estudantes com as teorias e princípios e
principalmente, com suas aplicações.

. Proposta e elaboração de interações do tipo dialógico.

Visa estabelecer um referencial comum de atividades. Consiste no
levantamento feito pelo docente das idéias, preferência metodológica,
capacidades de aprendizagem, e dúvidas dos seus alunos e na exploração pelo
professor das iniciativas e desafios dos seus estudantes.

. Planejamento de conflitos cognitivos

Consiste em criar situações de aprendizagem onde as previsões dos
estudantes não correspondem aos fatos empíricos ou às exigências teóricas
mais gerais. Aqui é necessário que se faça um levantamento prévio das idéias
espontâneas mais enraizadas dos aprendizes e se estabeleça os objetivos
globais de aprendizagem.

. Fomento de atividades de avaliação

Consiste em criar situações de aprendizaagem onde as previsões dos
estudantes não correspondem aos fatos empíricos ou às exigências teóricas
mais gerais. Aqui é necessário que se faça um levantamento prévio das idéias
globais de aprendizagem.

. Fomento de atividades de avaliação.

Consiste em propor e explorar situações nas quais os aprendizes
deverão explicar e confrontar seus conhecimentos.

A tarefa de incorporação das atividades didáticas ao longo da estrutura
curricular é um tanto difícil mesmo quando se conta com um corpo docente que
tenha um número significativo de professores com formação voltada para os
aspectos educacionais, o que não é o nosso caso no momento. No entanto, com
a expectativa de contarmos em breve com este tipo de profissional, nos
empenhamos em introduzir o maior número de possibilidades de
desenvolvimento de tais atividades ao longo do currículo proposto.

4.1.3 - A Proposta Curricular

A estrutura curricular proposta tem duas grandes vertentes (Souza e
Amato, 1993), ou seja: disciplinas de conteúdo específico e as de formação
profissional docente (para maiores detalhes veja 11.1, II.2).

A função principal do grupo de disciplinas de conteúdo específico é a
construção de uma visão geral e sintética da Física por parte do estudante. A
construção desta visão envolve o entendimento e a familiaridade no tratamento
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com as leis e princípios físicos, o que exige a aprendizagem do instrumental
matemático necessário para isto.

Assim neste contexto a formação em Física e Matemática é comum ao
Curso de Bacharelado, no que se refere aos conteúdos da Física Geral. Nesta
primeira fase do curso, que conta de quatro semestres, o elenco de disciplinas
obrigatórias possui duas disciplinas que tratam de conteúdos educacionais. A
introdução destas disciplinas no início do curso se justifica pelo sentimento
adquirido ao longo de anos de atuação no curso de Licenciatura de que o
licenciando deve entrar em contato com o conteúdo educacional tão logo quanto
possível, tanto para motivá-lo quanto para familiarizá-lo com este tipo de
conteúdo, que exige basicamente estratégias de raciocínio diferentes das
desenvolvidas no trato com os conteúdos científicos.

Compondo a Física Geral, as disciplinas Física Geral 1, 2, 3, 4 abrangem
os conteúdos formais de Mecânica, Termodinâmica, Eletromagnetismo e Ótica
Clássica e as disciplinas Física Geral Experimental 1, 2, 3, 4 são compostas dos
experimentos significativos referentes àqueles conteúdos. As disciplinas Cálculo
1, 2, 3, Equações Diferencias 1 e Introdução à Álgebra Linear envolvem a
aprendizagem de Cálculo Diferencial e integral, Análise Vetorial, Álgebra Linear,
Equações Diferenciais e Cálculo Numérico. Química Geral (teórica e
experimental) trata da aprendizagem dos conceitos e leis mais gerais desta
Ciência. Evolução Histórica dos Conceitos da Física trata dos aspectos relativos
à evolução das idéias e teorias da Física até o final do século XVIII.

Cabe aqui ressaltar que, no processo de definição das ementas das
disciplinas de Formação Profissional Docente e no próprio processo de
implantação do curso são tomadas providências que garantam a unidade do
corpo de disciplinas que compõem este conjunto tanto no que se refere à forma
de atuar e de abordar o conteúdo por parte do professor, quanto pela
estruturação e planejamento do curso de Evolução Histórica dos Conceitos da
Física que tem também a função de promover a articulação entre estas
disciplinas. Para maiores detalhes acerca destas disciplinas, comuns às
licenciaturas noturnas, ver projeto geral.

A função das outras disciplinas de conteúdo, além das de Física Geral é
a de possibilitar um aprofundamento nos conteúdos científicos. No entanto, as
disciplinas de que englobam conteúdo e aspectos educacionais promovem a
especialização em tópicos significativos da Física e da problemática
educacional. Nesta etapa, ao contrário da inicial, a ênfase é na introdução de
conteúdos educacionais mais tratados de forma geral e abrangente e sim
relacionados de maneira a apresentar temas mais significativos à formação do
professor de Física.

A elaboração desta fase curricular tratou então, de promover uma
complementação na formação de Física, um aprofundamento teórico da Física
Clássica e uma articulação dos conhecimentos científicos e educacionais
indispensáveis à docência.
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Assim as disciplinas Mecânica Clássica e Teoria Eletromagnética
consistem em um aprofundamento nos tópicos da Mecânica e do
Eletromagnetismo. Em Física Moderna 1 é apresentada a problemática em
relação à Física Clássica quanto aos seus limites de validade e trata do tópico
de problemas físicos. Na disciplina Física Térmica, são aprofundados tópicos de
Termodinâmica e introduzidos os elementos básicos de Mecânica Estatística.
As disciplinas Programas de Ensino de Física 1 e 2 referem-se a análise de
projetos de ensino de física, livros didáticos e ao planejamento e aplicação de
experiências de docência referentes a tópicos significativos de todo o conteúdo
de Física do 2^ grau. A Elaboração e Utilização de Material Didático 1 e 2
promove a utilização de material de laboratório e produção dos respectivos
textos didáticos referente ao conteúdo de física do 2e grau. Finalmente as
Prática de Ensino de Física 1 e 2 consistem na elaboração e aplicação de
experiências de docência, na rede oficial de ensino, obrigatoriamente.

Cabem aqui alguns esclarecimentos. Nesta fase do currículo, todas as
disciplinas com conteúdo de Física apresentam um tratamento mais
fenomenológico, com redução no formalismo matemático em relação às
disciplinas correspondentes do curso de bacharelado pois, acreditamos que
esta é a abordagem eficaz para suprir as reais necessidades do futuro docente.
Uma outra providência tomada com o objetivo de promover um desempenho
eficaz nas atividades didáticas de treinamento foi a de tornar co-requisitos as
disciplinas Programas de Ensino de Física do 2° grau 1 e 2 e Elaboração e
Utilização de Material Didático 1 e 2, respectivamente, por possuírem ementas
que se complementam e visam subsidiar o aluno licenciando nas práticas de
docência que irá realizar durante seu estágio supervisionado.

4.2 A Caracterização do Curso Noturno:

Como já foi ressaltado anteriormente, todo o trabalho de elaboração do
currículo foi encaminhado no sentido de resultar em uma proposta eficaz para
um curso de Licenciatura de maneira geral e depois promover as "adaptações"
necessárias ao curso noturno. Este procedimento, em momento algum tratou de
diminuir exigências e sim de garantir formas para a boa formação do curso
noturno.

Basicamente estas adaptações consistiram dos seguintes procedimentos:

. Aumento de 2 créditos em cada uma das disciplinas Física Geral 1, 2, 3
e 4 em relação ao curso diurno, mantendo o mesmo volume de conteúdo.
Isto foi feito porque o aluno do curso noturno em geral desenvolve outras
atividades durante o dia, tendo pouco tempo para se dedicar ao estudo
fora de sala de aula. Como o domínio dos conteúdos destas disciplinas é
de vital importância para o seu futuro desempenho docente, tentamos
garantir a elaboração da visão geral e sintética da física ao estudante,
dando oportunidade para que ele trabalhe mais dentro de sala de aula.
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. Reformulação metodológica e planejamento de atividades didáticas de
aprendizagem nas disciplinas Física Geral 1, 2, 3 e 4 e Física Geral
Experimental 1, 2, 3 e 4 procurando oferecer um atendimento tão
individualizado quanto possível com o objetivo de otimizar os
desempenhos dos alunos e professores no processo ensino-
aprendizagem, pois a maior parte deste processo deverá ocorrer em sala
de aula.

. Aumento no número de semestres que compõem o curso (de oito para
nove), como consequência natural do pouco tempo disponível para se
cursar disciplinas do turno em questão e também para se dedicar aos
estudos fora de sala de aula.

. Proposta de um curso seriado para o noturno pois, se for mantida a
situação do curso diurno, onde o aluno possui bastante liberdade de
cursar as disciplinas fora do fluxo normal, aparecerão muitos problemas
referentes à demanda de alunos em relação às possibilidades de ofertas
de disciplinas. Deve-se também adequar a proposta ao fato de haver
apenas um turno para oferta de disciplinas, o que reduz
significativamente a flexibilização para composição da grade horária.

5. Licenciatura Noturna & Licenciatura Diurna

A postura adotada pelo Departamento de Física desde o momento da
criação de sua Licenciatura Noturna foi a de considerar que a sua qualidade
fosse melhor que a da Licenciatura Diurna, com o oferecimento de disciplinas
adequadas à realidade diferenciada de um curso noturno. Dessa forma as
disciplinas dos currículos diurno e noturno são distintas, sendo que em alguns
casos é possível a equivalência bidirecional ou unidirecional entre disciplinas,
conforme detalhado mais adiante.

6. Licenciatura Noturna e Bacharelado

Não é demais relembrar que os cursos de licenciatura tem como objetivo
principal a formação de professores de nível médio, enquanto que os cursos de
bacharelado visam a formação de pesquisadores nas áreas respectivas. Sendo
assim, a exigência de programas curriculares diferentes não é uma novidade.

A eventual mudança de curso de um aluno da Licenciatura Noturna em
Física para o curso de Bacharelado em Física deverá se efetuar de acordo com
as equivalências entre disciplinas defindas no presente projeto. No caso de
dupla habilitação será aplicado o mesmo procedimento.
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7. Histórico

0 andamento do curso desde a sua criação tem se feito em estrita
observância do "Projeto Orgânico". No entanto cabe algumas obervações sobre
as dificuldades encontradas:

i) a descontinuidade da comissão responsável pela elaboração do projeto
orgânico, sem que esta lacuna tenha sido preenchida por outro órgão que
desempenhasse papel similar, tem criado dificuldades operacionais na
implementação, por parte dos cursos notrunos, das propostas elaboradas no
projeto;

ii) a não criação da disciplina Cálculo IV, prevista no "Projeto Orgânico", obrigou
o Departamento de Física a efetuar o remanejamento da maior parte de seu
conteúdo para a disciplina Física Matemática, oferecida em 01/95 e 02/95 pelo
FIS;

iii) o número de disciplinas optativas ofertadas aos alunos do noturno, está
aquém do ideal para o bom andamento dos cursos , problema que poderia ter
sido evitado caso tivesse sido instituída uma Coordenação das Licenciaturas do
Noturno que daria continuidade às idéias principais expostas no "Projeto
Orgânico".

8. Recursos Humanos e Materiais

Os recursos materiais disponíveis para o curso noturno são os mesmos já
utilizados pelos cursos diurnos. O FIS dispõem de vários laboratórios didáticos
e tem procurado captar recursos (PROGRAD, PROLICEN) para a ampliação e
modernização de seus equipamentos. O FIS dispõe também de uma ampla
estrutura computacional no seu Laboratório de Cálculo Científico, inclusive
microcomputadores, em local acessível a todos os alunos do FIS, vinte e quatro
horas por dia. O FIS investiu também na criação do Laboratório Didático para o
Ensino de Física, no momento sendo estruturado pelo Grupo de Ensino de
Física, tendo como finalidades:
I) dar oportunidades ao aluno de Licenciatura de propor, elaborar e avaliar
experimentos de Física para o nível médio;
ii) ser um espaço para atividades de pesquisa e extensão com estagiários e
professores em serviço de física e ciências.

No aspecto de recursos humanos, contamos atualmente com cinco
professores efetivos lecionando à noite, dois destes com pós-graduação na
área de Pesquisa em Ensino de Física. Infelizmente, mais da metade do curso
está sendo dada por professores substitutos, o que a par da competência de
cada um destes professores, implica numa dificuldade operacional, já que seus
contratos são temporários impedindo o desenvolvimento de uma linha comum
de trabalho e de discussões mais aprofundadas sobre a questão da formação
do professor secundário.

Isso nos leva a colocar que é de extrema urgência facilitar a liberação
das vagas já dispostas para os cursos de licenciatura, que no caso da física são
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dez, se temos como objetivo a qualidade em nossos cursos de formação de
professores.

Ainda devemos lembrar que o corpo docente, apesar de extremamente
importante para os cursos, não trabalha sozinho. No caso da física, em
particular, o corpo técnico - administrativo tem também sua parcela de
importância. Por isso é também necessário pensarmos nos meios de
viabilizarmos a sua contratação. Temos tido muita dificuldade para organizar as
aulas de Física Experimental por falta de técnicos de laboratório, assim como
dificuldades para manter a secretaria funcionando durante todo o período letivo
noturno, por falta de funcionários administrativos.
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Parte II
Operacionalização

1. Relação entre o currículo pleno e o currículo mínimo

O currículo do Curso Noturno de Licenciatura em Física atende aos
requisitos dos conteúdos mínimos estabelecidos pelos pareceres 296/62 e
292/62 e das resoluções s/n, de 17 de novembro de 1962 e n° 9 de 10 de
outubro de 1969, como explicitado na seguinte relação de disciplinas que fazem
parte do currículo pleno da Licenciatura Noturna de Física:

CONTEÚDO MÍNIMO CRÉDITOSDISCIPLINAS
Matemática Cálculo 1

Cálculo 2
Cálculo 3
Métodos Matemáticos da Física. Teórica
Equações Diferenciais 1
Introdução à Álgebra Linear

6
6
6
4 F
4
4

Química Química Geral Teórica
Química Geral Experimental

4
2

Mecânica Geral Física Geral 1
Física Geral 2
Mecânica Clássica

6 V
6 *=
4 F

Física Geral Experimental 1
Física Geral Experimental 2
Física Geral Experimental 3
Física Geral Experimental 4

2 T-

4
Física Experimental

4
4

Estrutura da Matéria Física Moderna 1 e
Estrutura da Matéria 1 ou
Estrutura da Matéria 2 ou
Estrutura da Matéria 3

4
v4

4
4

Programas de Ensino de Física 1
Programas de Ensino de Física 2
Elabor.e Utiliz. de Material Didático 1
Elabor. e Utiliz. de Material Didático 2

Instrumentação para o Ensino 4 F- r
4 ^ *4
4

Prática de Ensino de Física 1
Prática de Ensino de Física 2

6 c ?Estágio Supervisionado
P6 V

Desenvolvimento Psicológico e Ensino e
Aprendizagem no Ensino ou
Psicologia da Educação

Psicologia da Educação 4
4
4

Didática Fundamental 4Didática
Organização da Educação BrasileiraEstrutura e Funcion. do

Ensino de 2° grau
4

Educação Física Prática Desportiva 1
Prática Desportiva 2

2
2
6 FFísica Geral 3

Física Geral 4
Teoria Eletromagnética - Noturno
Física Térmica
Evolução Histórica dos Conceitos da Física

Enriquecimento Curricular na
UnB 6 V

4 p
4 f*
4 f-
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2. Fluxo de Disciplinas

2.1) Quadro de Fluxo Semestral com Sugestão de Disciplinas Optativas

PERíODO DISCIPLINAS CRÉDITOS
Física I
Física I Experimental
Cálculo I 22Primeiro
Filosofia da Educação 1
Introdução à Microinformática
Física II
Física II Experimental
Cálculo II
Desenvolvimento Psicológico e Ensino

20Segundo

Física III
Física III Experimental
Cálculo III
Introdução à Álgebra Linear

Terceiro
20

Física IV
Física IV Experimental
Equações Diferenciais 1
Organização da Educação Brasileira
Leitura e Produção de Textos

22Quarto

Métodos Matemáticos da Física Teórica
Mecânica Clássica - Noturno
Didática Fundamental
Metodologia do Ensino de Física
Aprendizagem no Ensino ou (**)
Psicologia da Educação 1 (**)

22Quinto

Teoria Eletromagnética
Física Moderna I
Evolução Histórica dos Conceitos da Física
Química Geral Teórica
Química Geral Experimental
Fundamentos Sociais da Educação

22Sexto

Física Térmica
Programas de Ensino de Física do 2o grau I (cr)
Elaboração e Utilização de Material Didático I (cr)
Estrutura da Matéria III - Física dos Sólidos (**)
Evolução do Pensamento Filosófico e Científico

20Sétimo

Programas de Ensino de Física do 2° grau II (cr)
Elaboração e Utilização de Material Didático II (cr)
Prática do Ensino de Física I 18Oitavo
Avaliação da Aprendizagem
Prática do Ensino de Física II
Tópicos de Física e Tecnologia
Estrutura da Matéria I - Fís. Atómica e Molecular (**)

14
Nono

TOTAL DE CRÉDITOS 180

As disciplinas em itálico são optativas sugeridas.
(**) Disciplinas obrigatórias seletivas
(cr) Disciplinas com co-requisito
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2.2) Disciplinas Obrigatórias

PRE-REQUISITOSDISCIPLINAS CODIGO CRED.
Física Geral 1 118184 6

Física Geral 2 118206 118184 e 118192 6

Física Geral 3 118222 118206, 118214 e 113034 6

Física Geral 4 118290 118222, 118231 e 113042 6
Física Geral 1 Experimental 118192 2
Física Geral 2 Experimental 118214 118184 e 118192 4

Física Geral 3 Experimental 118231 118206, 118214 e 113034 4
Física Geral 4 Experimental 118265 118222, 118231 e 113042 4

Cálculo 1 113034 6
Cálculo 2 113042 113034 6

Cálculo 3 113051 113042 6

Introdução à Algebra Linear 113093 4
Equações Diferenciais 1 113301 113042 4
Química Geral Teórica 114626 4
Química Geral Experimental 114634 2
Métodos Matemáticos da Física Teórica 118290, 113301 e 113093 4

Mecânica Clássica 118311 118206, 118214 e 113051 4

Física Moderna I 118346 118290, 118265 e 118320 4

Teoria Eletromagnética 118338 118222, 118231 e 118320 4

Física Térmica 118346 4
Estrutura da Matéria 1 - Fis. Atom. Molec. 118346 4

Estrutura da Matéria 2 - Física Nuclear 118346 4

Estrutura da Matéria 3 - Fís. dos Sólidos 118346 4

Aprendizagem no Ensino 125172 4

Psicologia da Educação 1 191027 4

Desenvolvimento Psicológico e Ensino 125156 4

Didática Fundamental 194531 125156 ou 124966 4
Organização da Educação Brasileira 194221 4

Metodologia do Ensino da Física 118303 118290 e 125172 ou 125156 ou 6

191027

Evolução Histór. dos Conceitos da Física 118354 118290 ou 118061 4
Programas de Ensino de Física 1 118303 e Evol. Hist. Con. Fis 4

Programas de Ensino de Física 2 Progr. Ens. Fis 1 e Elab. Util.1 4

Elabor. e Utiliz. de Material Didático 1 118303 e Evol. Hist.Con. Fis. 4
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CODIGO PRE-REQUISITOSDISCIPLINAS CRED.
Elabor. e Utiliz. de Material Didático 2 Elab. Util. 1 e Prog. Ens. Fis 1 4
Prática de Ens. de Física para o 2° grau 1 Prog. Ens. Fis 1 e Elab.Util. 1 6
Prática de Ens. de Física para o 2° grau 2 Prat, de Ens. Fis.1 6

I) Sobre as disciplinas obrigatórias seletivas:

Na programa curricular proposto, temos dois grupos de disciplinas obrigatórias
seletivas. O aluno deverá cursar obrigatoriamente uma dentre as disciplinas
propostas em cada grupo:

Grupo 1: Aprendizagem no Ensino
Psicologia da Educação 1

Grupo 2: Estrutura da Matéria 1 - Física Atómica e Molecular
Estrutura da Matéria 2 - Física Nuclear
Estrutura da Matéria 3 - Física dos Sólidos

ii) Sobre disicplinas com co- requisito:

As disicplinas Programas de Ensino de Física 1 e 2 são co-requisitos das
disicplinas Elaboração e Utilização de Material Didático 1 e 2 respectivamente.
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2.3) Disicplinas Optativas

2.3.1) Área de Concentração

a) Física

NOME DA DISCIPLINA PRE-REQUISITOSUNIDADE CODIGO CRÉDITOS

Laboratório de Física Avançada 118346 6FIS

Tópicos de Física e Tecnologia 118346FIS 4

Física Moderna II 118346 4FIS

Física Ondulatória (*) 118061 ou 118290, 118079 ou 118265, e 113301111236 6FIS

Laboratório Especial (*) 111244 ou 118346111511FIS 8

Mecânica Quântica 1 (*) 111244 ou 118346 e Met. Mat. Fis Teórica111252FIS 6

Termodinâmica (*) 118028 ou 118206, 118036 ou 118214 e 113051111074 4FIS

Mecânica Estatística (*) 111082 ou Física Térmica e 111252FIS 111091 6

Mecânica Clássica 2 (*) 111031 ou 118311FIS 111139 6

Teoria Eletromagnética 2 (*) 111058 ou 118338FIS 111066 6

Teoria de Fluidos Clássicos (*) 118028 ou 118206 e 113051FIS 111210 4
Partículas Elementares 1 (*) 111244 ou 118346FIS 111295 6

Física Atómica e Molecular 2 (*) 111317ou Estruturada Matéria 1FIS 111325 6

Estado Sólido 2 (*) 111341ou Estrutura da Matéria 3FIS 111350 6

Cinemática Relativística (*) 111252 e 111031FIS 111384 4

Relatividade Geral (*) 111058 ou 118338 e 113328FIS 111392 6

Instrumentação Científica 1 (*) 118044 ou 118222 e 118052 ou 118231111538FIS 8

O-i
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DISCIPLINA PRE-REQUISITOS CRÉDITOSUNIDADE CODIGO

Instrumentação Científica 2 111538 8111546FIS

Otica Clássica 111058 ou 118338 6FIS 111333

Teoria Quântica 1 111252 6111261FIS

Otica Quântica 111261 4FIS 111414

Eletrodinâmica Clássica 1 113522 e 111066 6111953FIS

Mecânica Clássica Avançada 111139 6111961FIS

Introdução à Física de Plasma 118044 ou 118222 e 113301 4111970FIS

b) Formação Profissional Docente

NOME DA DISCIPLINA PRE-REQUISITO CRÉDITOSUNIDADE CODIGO.
Introdução à Educação 4TEF 191019

Sociologia da Educação 1 4191043TEF
Filosofia da Educação 1 4TEF 191108

Fundamentos Sociais da Educação 4191337TEF

Psicologia da Educação 1 124966 ou 124052 ou 124087 ou 125156 6191027TEF

História da Educação 1 4TEF 191060

Fundamentos da Arte na Educação 4191311TEF
Currículos e Programas 192015 4192104MTC

Psicologia da Infância 1 (*) 4124044PED

Psicologia da Criatividade (*) 4PED 124150
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PRE-REQUISITOSDISCIPLINA CRÉDITOSUNIDADE CODIGO

Desenvolvimento Cognitivo (*) 124044124788 6PED
Avaliação da Aprendizagem (*) 124966 ou 124052192287 4MTC

Ensino Médio de Química 114642, 114685 e 194531 6QUI 114758

Materiais de Ensino de Química 6QUI

Metodologia do Ensino de Ciências 4GEM

Metodologia do Ensino de Biologia 4GEM

2.3.2) Área Conexa

NOME DA DISCIPLINA PRE-REQUISITOS CRÉDITOSUNIDADE CODIGO

Leitura e Produção de Textos140081 4LIV
Inglês Instrumental 1141305 4LET
Francês Instrumental 1 4LET 142000

Introdução à Microinformática116793 4CIC

Introdução à Ciência da Computação113913 4CIC

Introdução à Filosofia137553 4FIL
Evol. do Pens. Filos. e Científico (*) 4FIL 137413

Teoria do Conhecimento (*)137472 4FIL

Lógica 1 (*)137481 4FIL
História da Ciência (*) 4FIL 137791

Os
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PRE-REQUISITOSCODIGO DISICPLINA CRÉDITOSUNIDADE
Ciências do Ambiente (*) 2ECL 122408

122114 Ecologia Geral (*) 6ECL

Oficina Básica de Música 1144002 4MUS

Oficina Básica de Artes Cênicas 1 6CEN 153621

Oficina Básica de Artes Plásticas 1 6VIS 153320

Cálculo Numérico 113042 4MAT 113417

Variável Complexa 113051 6MAT 113069

Algebra 1MAT 113107 6

Algebra Linear 113034MAT 113123 6

Algebra 2 113107MAT 113131 4

Análise 1 113042MAT 113204 6

Análise 2 113204 4MAT 113212

Geometria Diferencial 1 113051 e 113301 4MAT 113328

Análise Numérica 1 113417MAT 113506 4

Introdução à Otimização 113123 ou 113051MAT 113158

Introdução ao Estudo da Química 4QUI 114677

Fundamentos de Química Inorgânica 4QUI 114600

(*) Disicplinas oferecidas atualmente no período diurno

ON
V-
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3. Quadro de Créditos

A distribuição dos créditos necessários para o curso está descrita na
tabela a seguir:

Total de créditos do curso 180
Total de créditos obrigatórios 148
Total de créditos em disciplinas psico-pedagógicas
Total de créditos optativos a serem completados
Total de créditos em disciplinas obrigatórias seletivas

54
24
8

Limite de créditos em módulo livre 8
Legislação Complementar 4
Tempo mínimo de permanência 3 anos
Tempo máximo de permanência 7 anos

4. Listagem Comparativa

DISCIPLINAS CODIGO EQUIVALÊNCIA
rFísica Geral 1 118184 <->118001 S-vvT . èl ixt:K

Física Geral 2 118206 <->118028

Física Geral 3 118222 **118044
>1—

Física Geral 4 118290 <->118061 ufcjfc-*-- v_A,

Física Geral 1 Experimental 118192 <->118010

Física Geral 2 Experimental 118214 <->118036

Física Geral 3 Experimental 118231 <->118052
A—
/OkFísica Geral 4 Experimental 118265 <->118079 V

Métodos Matemáticos da Física Teórica

k lWi ty to
‘i Gíf

r n;r q|A (/#*

Mecânica Clássica 118311 <->111031 U
Física Moderna I 118346 <->111244

Teoria Eletromagnética 118338 <->111058

AO '
V ( I •* f^Física Térmica <->111082

Estrutura da Matéria 1 - Fis. Atom. Molec. <-111317»MSí \\l
Estrutura da Matéria 2 - Física Nuclear <-111368 M - JTM7-0
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EQUIVALÊNCIADISCIPLINAS CODIGO

vi: vEstrutura da Matéria 3 - Física dos Sólidos <-111.341
Metodologia do Ensino da Física 118303

Evolução Histórica dos Cone. da Física 118354
Programas de Ensino de Física 1

/ /W£Programas de Ensino de Física 2
Elabor. e Utilização de Material Didático 1 mnif

HfHtoElabor. e Utilização de Material Didático 2
Prática de Ens. de Física para o 2o grau 1 K \ fflJ-

Vv* 009 ® o & [ fJiAPrática de Ens. de Física para o 2o grau 2 ^111635

Sobre as equivalências entre disciplinas:

a) disciplina A disciplina B : significa equivalência bidirecional entje as
disieplinas. Exemplo: Física Térmica Física Estatística

b) disciplina A disciplina B : significa que a equivalência se dá apenas no
sentido de B para A. Exemplo: Estrutura da Matéria 1 <- Física Atómica e
Molecular 1

c) disciplina A -> disciplina B : significa que a equivalência se dá apenas no
sentido de A para B.

As disciplinas assinaladas com (***) não possuem equivalência direta com uma
única outra disciplina da licenciatura diurna. Para haver aproveitamento de
créditos cursados é necessário a seguinte complementação:

I) Da Licenciatura Diurna para a Licenciatura Noturna:
Estágio Supervisionado em Física I, (111589) + Metodologia do Ensino

de Física equivalerá à Prática do Ensino de Física 1 Q * r- J VvVQ
s <wri — t/A/;

ii) Da Licenciatura Noturna para a Licenciatura Diurna: . ? fyq <j
Metodologia do Ensino da Física + Programas de Ensino de Física 1

equivalerá ao Estágio Supervisionado em Física 1 ( j j /jn'1) /

i/v;
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ANEXO 1

Anexo ao Regimento Geral da Universidade de
Brasília
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Art. 1o - A Licenciatura Noturna em Física destina-se à formação de professores
para Física.

Art. 2o - O Curso de Licenciatura Noturna em Física será ministrado em duração
plena abrangendo um total de 180 créditos.

Parágrafo Primeiro - Para este total de créditos, o estudante poderá
cursar até 8 créditos em disciplinas de Módulo Livre.

O estudante deve cursar duas disciplinas
correspondetes a Estágio Supervisionado, em um total de 12 créditos, como
parte das disciplinas obrigatórias do currículo.

Parágrafo Segundo

Art. 3o - O Curso compreenderá as seguintes disciplinas obrigatórias (A) e
optativas:

Pré-requisitosCódigo Disicplinas

Física Geral 1
Física Geral 2
Física Geral 3
Física Geral 4
Física Geral Experimental 1
Física Geral Experimental 2
Física Geral Experimental 3
Física Geral Experimental 4
Cálculo 1
Cálculo 2
Cálculo 3
Equações Diferenciais 1
Introdução à Álgebra Linear
Química Geral Teórica
Química Geral Experimental
Mecânica Clássica - Noturno
Física Moderna I
Teoria Eletromagnética - Noturno
Métodos Matemáticos da Física Teórica
Física Térmica
Metodologia do Ensino da Física

118184A
118206A
118222A
118290A
118192A
118214A
118231A
118265A
113034A
113042A
113051A
113301A
113093A
114626A
114634A
118311A
118346A
118338A

118184 e 118192
118206, 118214 e 113034
118222, 118231 e 113042

118184 e 118192
118206, 118214 e 113034
118222, 118231 e 113042

113034
113042
113042

118206, 118214 e 113051
118290, 118265 e 118320
118222, 118231 e 118320

A
118346
118290 e125172 ou
125156 ou 191027

Evolução Histórica dos Cone. da Física 118290 e 118265
Desenvolvimento Psicológico e Ensino
Didática Fundamental
Organização da Educação Brasileira
Prog. de Ens. de Fís. para o 2o grau 1 118303 e 118354

A
118303A

118354A
125156A
194531A
194221A

A
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Prog, de Ens. de Fís. para o 2o grau 2 Prog. Ens.Fisica 1 e Elab.
e Util. Mat. Did 1

A

Elabor. e Utiliz. de Material Didático 1 118303 e 118354
Elabor. e Utiliz. de Material Didático 2 Elab e Util. Mat. Did. 1 e

Progr. Ens. Fis 1
Prática de Ens. de Fís. p/ o 2o grau 1 Prog. Ens. Fis. 2 e Elabor.

Util. Mat. Did 2
Prática Ens. Fisica 1
118346
118346
118346
118061 ou 118290, 118079 ou
118265, e 113301
111244 ou 118346
111244 ou 118346 e Met. Mat.
Fis Teórica
118028 ou 118206, 118036 ou
118214 e 113051
111082 ou Física Térmica e
111252
111031 ou 118311
111058 ou 118338
118028 ou 118206 e 113051
111244 ou 118346
111317ou Estrutura da
Matéria 1
111341ou Estrutura da
Matéria 3
111252 e 111031
111058 ou 118338 e 113328
118044 ou 118222 e 118052
ou 118231
111538
111058 ou 118338
111252
111261
113522 e 111066
111139
118044 ou 118222 e 113051

A
,A

.A

Prática de Ens. de Fís. p/ o 2o grau 2
Laboratório de Física Avançada
Tópicos de Física e Tecnologia
Física Moderna II
Física Ondulatória

.A

111236

Laboratório Especial
Mecânica Quântica 1

111511
111252

Termodinâmica111074

Mecânica Estatística111091

Mecânica Clássica 2
Teoria Eletromagnética 2
Teoria de Fluidos Clássicos
Partículas Elementares 1
Física Atómica e Molecular 2

111139
111066
111210
111295
111325

Estado Sólido 2111350

Cinemática Relativística
Relatividade Geral
Instrumentação Científica 1

111384
111392
111538

Instrumentação Científica 2
Ótica Clássica
Teoria Quântica 1
Ótica Quântica
Eletrodinâmica Clássica 1
Mecânica Clássica Avançada
Introdução à Física de Plasma
Introdução à Educação
Sociologia da Educação 1
Filosofia da Educação 1
Fundamentos Sociais da Educação
Psicologia da Educação 1

111546
111333
111261
111414
111953
111961
111970
191019
191043
191108
191337
191027 124966 ou 124052 ou 124087

ou 125156
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História da Educação 1
Fundamentos da Arte na Educação
Currículos e Programas
Psicologia da Infância 1
Psicologia da Criatividade
Desenvolvimento Cognitivo
Avaliação da Aprendizagem
Ensino Médio de Química
Materiais de Ensino de Química
Metodologia do Ensino de Ciências
Metodologia do Ensino de Biologia
Leitura e Produção de Textos
Inglês Instrumental 1
Francês Instrumental 1
Introdução à Microinformática
Introdução à Ciência da Computação
Introdução à Filosofia
Evol. do Pens. Filos. e Científico
Teoria do Conhecimento
Lógica 1
História da Ciência
Ciências do Ambiente
Ecologia Geral
Oficina Básica de Música 1
Oficina Básica de Artes Cênicas 1
Oficina Básica de Artes Plásticas 1
Cálculo Numérico
Variável Complexa
Álgebra 1
Álgebra Linear
Álgebra 2
Análise 1
Análise 2
Geometria Diferencial 1
Análise Numérica 1
Introdução à Otimização
Introdução ao Estudo da Química
Fundamentos de Química Inorgânica

191060
191311
192104
124044
124150
124788
192287
114758

192015

124044
124966 ou 124052
114642, 114685 e 194531

140081
141305
142000
116793
113913
137553
137413
137472
137481
137791
122408
122114
144002
153621
153320
113417
113069
113107
113123
113131
113204
113212
113328
113506
113158
114677
114600

113042
113051

113034
113107
113042
113204
113051 e 113301
113417
113123 ou 113051

O aluno deverá fazer obrigatoriamente uma dentre as seguintes disicplinas:

Estrutura da Matéria 1 - Física Atómica e Molecular
Estrutura da Matéria 2 - Física Nuclear
Estrutura da Matéria 3 - Física dos sólidos
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0 aluno, deverá também cursar, obrigatoriamente, uma das seguintes
disciplinas:

125172 Aprendizagem no Ensino
191027 Psicologia da Educação

Art. 4o - O estudante deve ser aprovado nas disciplinas listadas no artigo
anterior como obrigatórias, e tantas disciplinas optativas e de módulo livre
quantas sejam necessárias para integralizar o total de créditos referido no art.
2°.

Art. 5o - O número máximo de créditos cursados em um semestre letivo não
pode ultrapassar 24 (vinte e quatro), e o número mínimo previsto é de 12 (doze)
créditos.

Parágrafo único - Estes limites não serão considerados quando as
disciplinas pleiteadas forem as últimas necessárias à conclusão do Curso.

Art. 6o - A coordenação didática do curso cabe à Congregação de Carreira dos
Cursos de Graduação do Instituto de Ciências Exatas.
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ANEXO 2

EMENTÁRIO E PROGRAMAS DE ENSINO
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Metodologia do Ensino d^Física

A ementa deste curso pretende dar subsídios ao aluno de licenciatura no
sentido de permitir a discussão, utilização e contextualização de técnicas e
estratégias de ensino de forma dinâmica e atualizada, através da aquisição de
conhecimentos teóricos sobre as metodologias de ensino.

Ementa

Análise de Teorias de Aprendizagem no contexto do Ensino da Física
buscando evidenciar as relações entre essas teorias e a prática educativa.
Entre as teorias a serem trabalhadas destacam-se: O processo de
aprendizagem de Robert Gagné, o processo da descoberta de Jerome Brunner,
a teoria de desenvolvimento mental de Jean Piaget, a aprendizagem significativa
de David Ausubel, e a abordagem centrada no aluno de Carl Rogers.
Transferência dos resultados da pesquisa em Ensino de Física para sala de
aula do segundo grau.
Estudo de estratégias metodológicas utilizadas no ensino de física e ciências.

Programa:

1 A teoria de Gagné
2 A teoria de Brunner
3 A teoria de Piaget
4 A teoria de Ausubel
5 A abordagem de Rogers
6 O método Paulo Freire
7 A pesquisa em ensino de Física e as contribuições para a sala de aula.
8 As estratégias metodológicas no ensino de física:

Mapas Conceituais
Resolução de problemas/ construção de testes
Laboratórios alternativos
O uso de audivisuais no ensino de ciências
Dramatização e role-play no ensino de física
Utilização de microcomputadores
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Referências bibliográficas:

ADAM, R. e SZTRAJMAN, J. Métodos no-convencionales para la ensenanza de la física.
Caderno Catarinense de Ensino de Física 9 (2) ago/1992.

ALONSO, M., GIL, D. y MARTINEZ TORREGROSA, J. Los exámenes de física en la
ensenanza por transmisión y en la ensenanza por investigación. Ensefíanza de las

10 (2), 1992.
ASTOLFI, J.P. EI trabajo didático de los obstáculos, en el corazón de los aprendizajes

científicos. Ensefíanza de las Ciências 12 (2), 1994.
AUSUBEL, D., NOVAK, J. HANENSIAN, H. Psicologia Educacional, Interamericana, 2aed., Rio

de Janeiro, 1980.
DELIZOICOV, D. Ensino de Física e a concepção freiriana da educação. Revista de Ensino de

Física 5 (2), dez/1983.
DRIVER, R. Psicologia cognoscitiva y esquema conceptuales de los alumnos. Ensefíanza de las

Ciências 4 (1), 1986.
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido.Paz e Terra. 16a ed..Rio de Janeiro, 1986.
GIL, P. Contribución de la Historia y de la Filosofia de las ciências al desarrollo de un modelo de

ensenanza/aprendizaje como investigación. Ensefí anza de las Ciências 11 (2), 1993.
GÓMEZ, S. LATORRE, A., y SANJOSÉ, V. El modelo de Ausubel en la didáctica de la física:

una aproximación experimental al processo de E/A de contenidos que presentam
poco elaborados por los aprendices. Ensefí anza de las Ciências 11 (3), 1993.

KUERBIS, P. Estilos de Aprendizagem e o ensino de ciências. Caderno Catarinense de Ensino
de Física, 7 (1), 1990.

LANG, F.. MOREIRA, M.A., y AXT, R. Estrutura interna de testes de conhecimentos em física:
um exemplo em mecânica. Ensefí anza de las Ciências, 10 (2), 1992.

LLITJÓS VIZA A., ESTOPÀ MIRÓ C„y MIRÓ CLÀRIA, A.. Elaboración y utilización de
audiovisuales en la ensenanza de la química. Ensefíanza de las Ciências 12 (1), 1994.

MOREIRA, M.A. Uma abordagem cognitivista ao ensino da física. Editora da Universidade.
Porto Alegre, 1983.

. Ensino e Aprendizagem: enfoques teóricos. Editora Moraes, São Paulo, 1985.
e BUCHWEITZ, B. Mapas Conceituais - Instrumentos didáticos de avaliação e de análise de

currículo. Editora Moraes, São Paulo, 1987.
NETO, A. J. Factores psicológicos de insucesso na resolução de problemas de física: uma

amostra significativa. Ensefí anza de las Ciências 9 (3), 1991.
NIXON, J. Case Study 23: Drama, science and issues of value. IN: WATTS, M. & BENTLEY, D.

Learning and teaching in school science: practical alternatives. Milton Keynes: Open
University Press, 1989.

NOVAK, J.D. Estratégias cognitivas para ajudar alunos aprender a aprender. Caderno
Catarinense de Ensino de Física, 6 (1), 1990.

PERACLES PALACIOS, F.J. La resolución de problemas: una revisón estructurada. Ensefíanza
de las Ciências 11 (2), 1993.

PIAGET, J. Psicologia e Epistemologia. Forense, Rio de Janeiro.
RODRIGUES, M.F., ZYLBERSZTAJN, A. e BARROS, S.S. Fazendo teatro, ensinando física: o

papel do jogo dramático no ensino da física do 2o grau. ATAS do IX SNEF, São
1991.

Ciências

constructos

Carlos/SP
SATIEL, E. Un ejemplo de aportación de la didáctica de la física a la ensenanza: los ejercicios

cualitativos y los razonamientos funcionales. Ensefí anza de las Ciências 9 (3), 1991.
SOLBES, J. y VILCHES, A. El modelo constructivista y las relaciones ciencia/técnica/sociedad

(CTS) Ensefíanza de las Ciências 10 (2), 1992.
SOUZA, R.L.M. Gagné: Uma teoria na prática. Educação abr/jun, 1983.
VIVES, J. Los museos de la ciência y la técnica, entre las musas y la modernidad. Ensefí anza

de las Ciências 11 (2), 1993.
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Evolução Histórica dos Conceitos da Física

Estudo da evolução e desenvolvimento das idéias, conceitos e teorias
científicas, onde os conceitos de movimento, calor e energia norteiam os
estudos histórico-filosóficos.
Ementa:

Desenvolvimento do conceito de movimento - o mundo natural pré-
socrático e o universo aristotélico. A idade média e as contribuições do Merton
College para o desenvolvimento da Cinemática. A Revolução Copernicana.
Galileu e o estudo do movimento. A mecânica no século XVII. A Revolução
Industrial e o desenvolvimento dos conceitos de calor e energia. A ciência e a
sociedade nos séculos XIX e XX. As origens das teorias da Relatividade
Restrita e da Mecância Quântica.

Programa:

1. Cosmologia, astronomia e física pré-socráticas.
2. A ciência aristotélica.
3. A física do “impetus”.
4. A revolução Copernicana.
5. Galileu e o estudo do movimento.
6. A mecância no século XVII - as metodologias científicas e a função da
matemática.
7. A revolução industrial e o desenvolvimento dos conceitos de calor e energia.
8. A ciência e a sociedade nos séculos XIX e XX.
9. As origens das teorias da relatividade e da Mecânica Quântica.
10. A história e a filosofia da ciência no ensino de física.

Referências bibliográficas:

BERNAL, J.D. Ciência na História, vol. 4,5 e 6 Livros Horizonte, Lisboa, 1968.
BROWN, S. C. The Caloric Theory of Heat. American Journal of Physics,
CHALMERS, A.F. O que é ciência afinal? Ed. Brasiliense, São Paulo, 1993.
DOMÉNECH, A. El concepto de masa en la física clásica: aspectos históricos y didáticos.
Ensefíanza de las ciências, 10(2), 1992.
GALILEI, G. Duas Novas Ciências. Ed. Nova Stella, São Paulo
GIL PÉREZ, D Contribución de la historia y de la filosofia de las ciências al desarrollo de un
modelo de ensenanza/aprendizaje como investigación. Ensefí anza de las Ciências, 11(2), 1993.
JAUCH, J.M. São os quanta reais? Um diálogo galileano. Ed. Nova Stella, São Pauio, 1986.
KLEIN, M.J. Carnot’s contribution to thermodynamics. Physics Today, august, 1974.
KOYRÉ, A. Estudos de História do Pensamento Científico. Forense Univeritária, Rio de Janeiro,
1991.
LOPES, J.L. A Estrutura Quântica da Matéria - Do átomo Pré-Socrático às Partículas
Elementares. Ed. UFRJ, Academia Brasileira de Ciências, Ed. Erca, 1992.
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NARDI, R. História da ciência x aprendizagem: algumas semelhanças detectadas a partir de um
estudo psicogenético sobre as idéias que evoluem para a noção de campo de força. Ensehanza
de las Ciências, 12(1), 1994.
ROLLER, D. Greek atomic theory. American Journal of Physics, 49(3), 1981.
THUILLER, P. De Arquimedes a Einstein - A face oculta da invenção científica. Jorge Zahar
Editor, Rio de Janeiro, 1994.
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Programai de Ensino de Física do 2°grau I

Através do levantamento bibliográfico dos programas e projetos de
ensino de física para o 2°grau, assim como dos materiais experimentais e
multimeios que porventura componham cada projeto de ensino, pretende-se
identificar seus objetivos iniciais, assim como as influências que exerceram
sobre a concepção de Ensino de Física no Brasil e que tiveram na elaboração
de livros didáticos de física do 2°grau.

Ementa:

Estudo e análise de projetos nacionais e internacionais de Ensino de
Física do 2°grau buscando identificar seus objetivos, metodologia e viabilidade
de utilização nas escolas brasileiras. São sugeridos os seguintes projetos para
análise: Harvard Project, PSNS, PSSC, PEP, FM, Nuffield Project e GREF.
Ênfases curriculares e a análise de livros didáticos de física do 2°grau.

Programa:

1. Estudo das Ênfases Curriculares.
2. Análise de projetos internacionais de Ensino de Física

2.1. PSSC
2.2. Harvard Project
2.3. PSNS
2.4. Nuffield Project

3. Análise de projetos nacionais de Ensino de Física
3.1. FAI
3.2. PEF
3.3. GREF

4. Análise de livros didáticos nacionais.

Referências bibliográficas:

FAI - Física Auto Instrutiva. 5 volumes.
Física, vol. 1,2e 3. GREF, EDUSP, São Paulo, 1993.
Harvard Project. Fundação Calouste Gulbekian, Lisboa, 1971.
Nuffield Project.
PSNS - Physical Science for Non Scientists.
PSSC - Physical Science Study Commitee.
PEF - Projeto de Ensino de Física.

7 4
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Programap de Ensino de Física do 2°grau il

Ementa:

Elaboração por parte do aluno de um programa de ensino, teórico e/ou
experimental, em tópicos da física do 2°grau, buscando a interação entre os
objetivos educacionais e as componentes metodológica e cognitiva do processo
ensino-aprendizagem de física.

Programa:

1. Seleção de temas/tópicos de física para o segundo grau.
2. Definição da abordagem metodológica do programa a ser elaborado.
3. Elaboração de textos e/ou experiências.
4. Elaboração de material de avaliação: produção de testes, questões e roteiros.
5. Seminários dos programas.
6. Avaliação dos programas.

Referências Bibliográficas:
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Elaboração e Utilização de Material Didático I

Ementa:

Análise dos objetivos e modalidades dos laboratórios didáticos. Produção
e utilização de material de laboratório didático para o 2°grau nos seguintes
conteúdos: Mecânica, Termologia e Ondas. Elaboração e análise de roteiros
experimentais.

Programa:

1. Estudo das modalidades de laboratório didático:
1.1. Laboratório tradicional
1.2. Laboratório de demonstração
1.3. Laboratório d material de baixo custo
1.4. Laboratório aberto

2. Análise de modelos de roteiros experimentais.
3. Produção de textos e roteiros experimentais

3.1. Tópico: Mecânica
3.2. Tópico: Termologia
3.3. Tópico: Ondas

Referências bibliográficas:

AXT, R. Laboratório caseiro: Para suas aulas de cinemática: o volante: um móvel bem
comportado. Caderno Catarinense de Ensino de Física, 7(2), 1990.
BARRON, R.A. Aprendizaje por descubrimeinto: princípios y aplicaciones inadecuadas.
Ensefíanza de las Ciências, 11(1), 1993.
BIANCHI, I. & FILHO, J.P.A. Laboratório caseiro: Pêndulo balístico. Caderno Catarinense de
Ensino de Física, 2(3), 1985.
BLOSSER, P. E. Matérias de pesquisa em ensino de física: o papel do laboratório no ensino de
ciências.Caderno Catarinense de Ensino de Física, 5(2), 1988.
HODSON, D. Hacia un enfoque mas critico del trabajp de laboratorio. Ensefíanza de las
Ciências, 12(3), 1994.
LUCAS, A.M. & GARCIA-RODEJAJ. Contra las interpretaciones simplistas de los resultados de
los experimentos realizados en el aula. Ensefí anza de las Ciências, 8(11), 1990.
MOREIRA, M.A. & LEVANDOWSKI, C.E. Diferentes Abordagens ao Ensino de Laboratório.
Editora da Universidade, Porto Alegre, 1983.
PIMENTEL, J.R & RUIZ, A.l. Laboratório caseiro: calorímetro didático de fácil construção.
Caderno Catarinense de Ensino de Física, 4(3), 1987.

. Laboratório caseiro: equipamento didático simpes para estudo de dilatação linear.
Caderno Catarinense de Ensino de Física, 5(2), 1988.
VENTURA, P.C.S. & SILVANIA, S.N. Laboratório não estruturado: uma abordagem do ensino
experimental de física. Caderno Catarinense de Ensino de Física, 9(1), 1992.
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Elaboração e Utilização de Material Didático II

Ementa:

Produção e utilização de material de laboratório didático para o 2°grau
nos seguintes conteúdos: Óptica e Eletromagnetismo. Estratégias de avaliação
da prática experimental no contexto do Ensino da Física. Utilização de
multimeios para o Ensino da Física.

Programa:

1. Produção de textos e roteiros experimentais:
1.1. Tópico: Óptica
1.2. Tópico: Eletromagnetismo

2. Definição de estratégias de avaliação da aprendizagem experimental.
3. Utilização de multimeios no ensino de física:

3.1. Audiovisuais
3.2. Microcomputadores

Referências bibliográficas

ARRIBAS, S.D. Laboratório caseiro: transformador. Caderno Catarinense de Ensino de Física,
10(3), 1993.

& PAZ, A.M. Laboratório caseiro: galvanômetro. Caderno Catarinense de Ensino de Física,
10(1), 1993.
AXT, R. Laboratório caseiro: dispersão da luz. Caderno Catarinense de Ensino de Física, 7(3),
1990.
COLOMBO de CUDMANI, L. et ai. La realimentación en la evaluación en un curso de
laborat;orio de física. Ensefí anza de las Ciências, 4(2), 1986.
PAZ, A.M. & FILHO, J.P.A. Laboratório caseiro: galvanômetro 2 - voltímetro - amperímetro.
Caderno Catarinense de Ensino de Física, 10(2), 1993.
SANTOS, A.C.K.et al. Influência do instrumento na avaliação da aprendizagem decorrente do
ensino de laboratório em física. Caderno Catarinense de Ensino de Física, 3(3), 1986.
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Prática d^Ensino de Física 94W
0 & <S&?csJ

Ementa:

Inserção do licenciando no contexto de sala de aula onde deverá
desenvolver observações dirigidas e atividades co-participativas de docência,
utilizando como referência os materiais didático-instrucionais produzidos por ele
nas disciplinas Programas de Ensino de Física do 2°grau e Elaboração e
Utilização de Material Didático. Elaboração de plano de curso para a atividade
de docência a ser desenvolvida na Prática do Ensino de Física II, tendo como
base as atividades realizadas ao longo da Prática de Ensino de Físca I.

Programa:

Discussão e definição de linhas de abordagem instrucionais para a prática
docente;
Definição de parâmetros para a observação dirigida em sala de aula;
Análise das observações buscando detectar os possíveis problemas ou
necessidades didáticas;
Planejamento de aula em tópico de Física secundária;
Execução e avaliação da aula.

Referências bibliográficas:

GIL PÉREZ, D. Qué hemos de saber y saber hacer los professores de ciências? Ensenanza de
las Ciências, 9(1), 1991.
MOREIRA, M.A. & OSTERMANN, F. Sobre o ensino do método científico. Caderno Catarinense
de Ensino de Física, 10(2), 1993.
TURRA, C.M.G. et alli. Planejamento de Ensino e Avaliação . 10a ed., Sagra, Porto Alegre,
1983.

*#*$/*#?
Prática ctóEnsino de Física 0

&Ementa:

Execução e avaliação, em um estabelecimento de ensino de 2o grau, da
experiência docente planejada no curso de Prática de Ensino de Física I, com
supervisão do professor da disciplina e do regente da turma a ser trabalhada.

f s
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Métodos Matemáticos da Física Teórica

04 CRÉDITOS - PRÉ REQUISITOS: INTRODUÇÃO À ALGEBRA LINEAR E
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

1) Introdução ao Cálculo Numérico;

2) Solução Numérica de Equações Diferenciais Ordinárias;

3) Solução Numérica de Sistemas de Equações;

4) Equação da onda, equação do calor e equação de Laplace: dedução dessas
equações; o aparecimento das séries de Fourier.

5) Funções periódicas, séries de Fourier, séries de Fourier de funções pares e
ímpares, diferenciação e integração das séries de Fourier. Convergência
pontual e uniforme da séries de Fourier, forma complexa da série de Fourier.

6) Resolução das equações de calor, onda e Laplace por séries de Fourier,
método de separação de variáveis: resolução da equação de condução de
calor numa barra; resolução da equação da corda vibrante; resolução da
equação de Laplace no disco; unicidade de soluções.

As disciplinas de MATEMÁTICA OBRIGATÓRIAS passarão a ser:

CÁLCULO 1, 2 E 3
INTRODUÇÃO A ÁLGEBRA LINEAR
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 1
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Física Moderna I

Ementa: Elementos históricos. A velha teoria quântica. Equação deSchõdinger.
Interpretação de Copenhagen. Princípio de equivalência. Oscilador harmónico e
átomo de hidrogénio.

Programa:

1) Modêlos atómicos: modêlos de Thomson e Rutherford.
2) Origens da teoria quântica: radiação de coprpo negro. Lei de Rayleigh-Jeans.
Limites da teoria clássica. Lei de Planck. Lei de Stefan-Boltzmann. Lei de Wien.
Calor específico dos sólidos. Efeito foto-elétrico. Efeito compton.
3) Modelo atómico de Bohr: espectro dos elementos. Postulados de Bohr.
Estudo dos estados quânticos. Lei de Einstein da radiação. Princípio de
correspondência.
4) Introdução à Mecânica Quântica: Onda de de Broglie. Equação de
Schrõdinger. Funções de onda. Interpretação probabilística. Valores próprios e
funções próprias da equação de Schõdinger. Átomo de um elétron. Princípio de
equivalência. Interpretação de Copenhagen.
5) Potenciais unidimensionais: barreiras de potencial; potencial degrau; barreira
quadrada; tunelamento. Aplicações ao decaimento alfa e à emissão termo-
iônica. Oscilador harmónico.
6) Átomo de hidrogénio: solução da equação de Schõdinger para o átomo de
hidrognio. Números quânticos. Degenerescência. Funções de onda e órbitas.

Bibliografia:

Física Quântica, R.Eisberg & R.Resnick
Ed. Campus, 1a Ed., Rio de Janeiro (1979)
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Física Moderna II

Ementa: Transformações de Lorentz. Dinâmica relativística. Verificações
experimentais. Elementos de Relatividade geral.

Programa:

1) Transformações de Galileu: A luz e o éter. Experiência de Michelson e
Morley. Princípio da Relatividade Restrita. Transformações de Lorentz. Espaço
de Minkowski.
2) Dinâmica relativística: equações de movimento na forma relativística.
Conservação do momento linear. Espalhamento Compton.
3) Verificações experimentais da Relatividade Restrita.
4) Elementos de Relatividade Geral: princípio da Relatividade Geral. Curvatura
do espaço-tempo. Verificações experimentais da Relatividade Geral.

Bibliografia:

Introdução à Relatividade, R.Resnick
EDUSP-Polígono, 1a Ed. (1971) São-Paulo.
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Física Térmica

Ementa: Função de Estado e Leis da Termodinâmica. Potenciais
Termodinâmicos. Ensembles e Hipótes Ergódica. Estatísitica Quântica. Teoria
Cinética dos Gases e Distribuição de Maxwell.

'y/s
Estrutura da Matéria 1 - Física Atómica e Molecular

Ementa: Estrutura Atómica e Espectros. Estrutura Molecular. Espectro de
Moléculas. Ressonância Magnética. Espectroscopia de Massa.

Estrutura da Matéria 2 - Física Nuclear

Ementa: Raio Nuclear, espalhamento de Rutherford. Partículas Necleares.
Massa e Energia de Ligação. Força Nuclear. Modelos Nucleares. Isospin.
Radioatividade Natural. Lei de Decaimento Radioativo. Isótopos Radioativos.
Decaimentos Alfa, Beta e Gama. Aplicações da Física Nuclear em medicina.
Valor Q de uma reação. Fissão Nuclear. Fusão Nuclear. Noções de Reatores
Nucleares,.Leis de Conservação para as Reações Nucleares.

/s/S' 9
s/S3

Estrutura da Matéria 3 - Física dos Sólidos

Ementa: Tipos de Sólidos. Noções de Estrutura Cristalina. O Modelo de Bandas
e de Valência. Modelo do Elétron Livre. Movimento Eletrónico numa Estrutura
Periódica. Condutores, Isolantes e Semicondutores.
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Laboratório de Física Avançada

Ementa: Ótica Moderna. Fenômenos Magnéticos. Ressonância Magnética
Nuclear. Elementos de Criogenia e Técnicas de Vácuo. Detectores. Eletrónica
Digital e Computadores.

Tópicos de Física e Tecnologia

Ementa: Disciplina de ementa variável.

% 5

47


	Capa
	Índice
	I - Apresentação Geral do Curso
	II - Operacionalização
	Anexo 1 - Anexo ao Regimento Geral da Universidade de Brasília
	Anexo 2 - Ementário e Programas de Ensino



