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1 Identificação do Curso
O Instituto de Física (IF) tem 69 professores em dedicação exclusiva (ver Anexo,
Tabela 11). O Instituto oferece, em seu curso de graduação, as habilitações bacharelado
(diurno) e licenciatura plena (diurno e noturno).

Tabela 1 Identificação do Curso
DENOMINAÇÃO

Física

NÍVEL

Graduação

MODALIDADE

Bacharelado

TITULAÇÃO CONFERIDA

Bacharel em Física

ÁREA DE CONHECIMENTO

Ciências Exatas

DURAÇÃO

4 anos1
horas2

CARGA HORÁRIA
REGIME ESCOLAR

Créditos - semestral

FORMAS DE INGRESSO

Vestibular (Sistema Universal e Sistema de
Cotas para Negros), Programa de Avaliação
Seriada - PAS, Transferência Facultativa,
Transferência Obrigatória, Aluno Estrangeiro e
Mudança de Curso. (ver link externo)

NÚMERO DE VAGAS SEMESTRAIS

25

TURNO DE FUNCIONAMENTO

Manhã e Tarde (Turno Diurno)

SITUAÇÃO LEGAL

Reconhecido em março de 1973, de acordo com
o Decreto nº 71.891.

INÍCIO DE FUNCIONAMENTO

1969

No Curso de bacharelado, há ainda a habilitação Física Computacional, que
mantém a formação básica de Bacharelado em Física e acrescenta disciplinas ligadas a
aplicações de computadores na Física. O curso de graduação, no turno diurno, foi
reconhecido em 1973. As vagas no exame vestibular são de 25 para o turno diurno.
Como prestador de serviços, o IF atende a cerca de 2.000 matrículas nas suas
diversas disciplinas do turno diurno, requisitadas por alunos de outros cursos como os da
Faculdade de Tecnologia (Engenharias), do Instituto de Ciências Exatas (Matemática,
1

Segundo as Diretrizes Curriculares do Curso de Física “é também bastante consensual que essa
formação deve ter uma carga horária de cerca de 2400 horas distribuídas, normalmente, ao longo de
quatro anos”. Ver também Resolução CNE/CES N° 02/2007 referente aos cursos de Bacharelado
presenciais.
2
Ver nota anterior. O tempo de integralização (quatro anos) também está conforme a Resolução
CNE/CES N° 02/2007.
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Ciência da Computação, Estatística), Instituto de Geociências, Instituto de Química,
Instituto de Biologia, Departamento de Desenho Industrial e Departamento de Ciências
Agrárias.
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2 Justificativa da Presente Revisão Curricular
O Curso de Física é um dos mais antigos na Universidade de Brasília. Sua criação
praticamente coincide com a criação da própria Universidade. Grandes nomes da Física
nacional e mesmo mundial lecionaram no Instituto de Física, então Departamento de
Física.
Muito mudou desde então; a própria Física mudou, seja pelo surgimento de novas
áreas que adquiriram grande exposição nos meios de comunicação, ou a revalorização de
certos preceitos pedagógicos, como aquele da erudição, que agora precisam ser levados
em consideração para que o Curso de Física permaneça apresentando o alto grau de
excelência que tem demonstrado através de todos esses anos.
Sendo assim, faz-se urgente uma reestruturação do Curso e das habilidades que ele
oferece aos alunos: Bacharelado, Licenciatura Diurna e Licenciatura Noturna.
Apresentemos a seguir os argumentos mais relevantes para a presente revisão
curricular:


A grade curricular do Curso de Física foi estabelecida dentro de uma perspectiva
que dividia de modo estanque o ciclo básico e o ciclo profissional. Com isso,
supunha-se que o aluno só deveria cursar as disciplinas do profissional quando
tivesse completado todas as disciplinas do básico. Esse tipo de atitude, entretanto,
não encontra fundamento nem nos processos cognitivos que permeiam o
aprendizado da Física, nem nas exigências que a própria área apresenta.
o Do ponto de vista dos processos cognitivos, é importante ressaltar que
grande parte da maturidade exigida de um aluno para cursar determinada
disciplina advém da sua proficiência na manipulação matemática, além de
algum tipo de familiaridade que o aluno tem com o assunto tratado em
versões mais simples da mesma disciplina. As disciplinas da Física
sucedem em processo de novidade parcial (extensões do campo) e,
principalmente, aprofundamento de ideias já desenvolvidas anteriormente.
Assim, se um aluno cursa as (atuais) disciplinas de Física 1 e de Física 2, do
ciclo básico, que compreendem o assunto da Mecânica, entre outros, não é
absolutamente necessário que se espere até que ele curse
Eletromagnetismo (atualmente na disciplina Física 3), ou mesmo
Relatividade e Física Moderna (atualmente na disciplina Física 4) para que,
finalmente, possa iniciar seus estudos em Mecânica Clássica A, que faz um
aprofundamento, tanto matemático quanto físico, dos conceitos já
estudados nas duas primeiras disciplinas.
o Fazer o aluno esperar, portanto, é postergar desnecessariamente o contato
com a disciplina com um argumento que tem fundamento apenas
administrativo, não cognitivo. Essa postergação, ademais, tem efeitos
deletérios na própria estrutura curricular do Curso, dada a segunda
característica da Física como área do conhecimento, citada anteriormente.
A Física tem caráter cumulativo! O encadeamento entre as disciplinas,
ainda que se faça um esforço de liberalidade para fornecer ao aluno vários
percursos possíveis até a formatura, permanece modulado pelas próprias
interdependências internas das disciplinas, decorrência imediata dos
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assuntos por elas tratados. A escolha administrativa pela separação
estanque entre o ciclo Básico e o ciclo Profissional atrasa o contato do
aluno com disciplinas mais avançadas, impedindo que o mesmo possa
cursar as disciplinas ainda mais avançadas do curso, precisamente aquelas
que o colocam em contato com o que há de mais moderno e excitante na
Física. Não é possível admitir que um aluno termine seu curso de
Bacharelado em Física, por exemplo, tendo cursado apenas Mecânica
Quântica, sem ter visto qualquer de suas aplicações nas inúmeras áreas
que dela decorrem.
Outro problema que tem gerado efeitos indesejados na formação dos alunos do
Curso de Física (e que decorrem, parcialmente, do que se expôs anteriormente) é
aquele que deriva do fato de que há áreas inteiras da Física que podem ser
completamente desconhecidas do aluno quando de sua formatura. Para citar um
exemplo, um aluno pode se formar em Física sem ter qualquer noção de Teoria da
Relatividade, Física Nuclear ou Estado Sólido, entre muitas outras. Há que se
buscar, dentro de certos parâmetros, alguma forma de erudição em Física para os
alunos egressos do curso. Por erudição entende-se aqui um conhecimento que se
não apenas se espraia por diversas áreas, mas o faz com alguma profundidade.
O Curso de Física também não conta, atualmente, com um Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC). O Ministério da Educação tem reafirmado junto aos cursos das
mais diversas áreas a importância dessa ferramenta de aprendizado (e também de
aferição do conhecimento, uma vez que o aluno é submetido a processo avaliativo
público sobre trabalho de pesquisa que, no mínimo, emula situações como as da
apresentação de uma tese de mestrado ou de um projeto a um empregador do
mercado de trabalho). A introdução de um TCC ao curso de Física exige,
necessariamente, uma nova organização de sua filosofia pedagógica,
operacionalizada pela sua grade curricular.
Outro efeito na formação dos alunos do Curso de Física decorre do processo,
natural com o passar do tempo, de modificação dos pré-requisitos das disciplinas.
Algumas disciplinas do Curso de Física passaram a não exigir pré-requisitos que
são absolutamente necessários para o seu desenvolvimento com profundidade.
Houve ainda o surgimento de novas áreas da Física, que não estão adequadamente
incorporadas ao curso por sua estrutura curricular vetusta.
O curso de Física não tem uma grade curricular adequada para o papel que a área
experimental cumpre na consolidação dos conhecimentos da área, restringindo o
desenvolvimento do aluno na área a praticamente os cursos básicos.

Por essas razões faz-se urgente uma intervenção profunda na organização total do
Curso de Física em todas as suas habilidades. Essa intervenção tem por função reorganizar
o Curso para eliminar paradoxos acumulados ao longo de anos de existência de sua matriz
curricular, incorporar novidades que foram surgindo ao longo desses anos, assim como
tornar as diversas habilidades intercomunicantes, e não meramente três cursos estanques.
O Projeto Pedagógico do Curso de Física (PPC-Física) que apresentamos nas
páginas que se seguem representa os esforços de todos os professores do Instituto para
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proceder a essa intervenção com a coragem e profundidade que a gravidade do momento
exige.

Tabela 2 Quadro Sinótico das razões para um novo PPC-Física.
01

Divisão estanque entre o ciclo básico e o ciclo profissional

02

Atual possibilidade de se formar sem a devida erudição em Física

03

Introdução do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

04

Reestruturação das relações de pré-requisitos entre as disciplinas

05

Surgimento de novas áreas de produção de conhecimento em Física

06

Papel exíguo da Física Experimental no atual currículo
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3 Objetivos e Princípios Norteadores do Curso
O Curso de Bacharelado em Física tem por princípio norteador básico a formação
de profissionais de Física com vasta experiência tanto no campo da Física Teórica quanto
naquele da Física Experimental.
Além disso, é também um princípio norteador do Curso o cuidado por um tipo de
formação que privilegie simultaneamente a aquisição de erudição no campo da Física e
especialização em um campo particular da pesquisa em Física.
A missão pela erudição implica garantir que os egressos do curso cursem
disciplinas avançadas nas mais variadas áreas de ação profissional em Física. Com essa
perspectiva, exige-se do aluno um conhecimento horizontal do vasto campo de Física.
A missão pela especialização implica garantir que os egressos do curso possam
cursar disciplinas em um campo particular da Física, sem prejuízo da erudição, de modo a
aprofundar seus conhecimentos neste campo. Com essa perspectiva, exige-se do aluno um
conhecimento vertical de temas mais específicos de seu interesse.
A maneira pela qual essas duas missões, aparentemente conflitantes, serão
efetivamente concretizadas está descrita na seção sobre o fluxo do curso e sua justificação.
Ali se verá como os processos horizontais e verticais se combinam para produzir uma
importante transversalidade do conhecimento na área.
Assim, em termos gerais, os objetivos do curso são:









Formar indivíduos capazes de proceder a uma ampla e profunda observação
da realidade e proceder sobre ela a uma análise adequada, tanto do ponto de
vista teórico como experimental.
Propiciar ao aluno uma formação de amplo espectro nas áreas da Física, para
que o mesmo conte, ao final, com um extenso cabedal de informações sobre as
diversas direções que a Física Moderna segue atualmente.
Dar ao aluno uma formação adequada no que concerne ao componente
experimental da Física.
Desenvolver, junto ao aluno, uma capacidade de análise formal dos fenômenos
físicos através do desenvolvimento e maturação de suas habilidades
matemáticas aplicadas à Física.
Utilizar os trabalhos de conclusão de curso (TCC), conforme previsto nas
Diretrizes Curriculares Nacionais, para refletir a síntese da formação social
transformadora desenvolvida ao longo dos anos de formação.
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4 Perfil do Egresso e Atendimento às Diretrizes Curriculares
Nacionais
Segundo as diretrizes curriculares nacionais para o Curso de Física3, o perfil do egresso em
cursos de Bacharelado em Física deve corresponder à seguinte descrição:

Físico – pesquisador: ocupa-se preferencialmente de pesquisa,
básica ou aplicada, em universidades e centros de pesquisa. Esse é
com certeza, o campo de atuação mais bem definido e o que
tradicionalmente tem representado o perfil profissional idealizado
na maior parte dos cursos de graduação que conduzem ao
Bacharelado em Física.

Dessa maneira, devem ser oportunizadas diversas competências e habilidades.
As competências que devem estar desenvolvidas nos alunos por ocasião de suas
formaturas estão apresentadas na Tabela 3. Essas competências são de caráter geral e se
aplicam tanto aos cursos de Bacharelado em Física, quanto aos de Licenciatura.

Tabela 3 Competências gerais esperadas para egressos dos Cursos de Física
Competências
(clique na seta para ir para a tabela em que são feitas as relações entre a competência em questão e os elementos da
organização curricular que a concretiza)

C1

Dominar princípios gerais e fundamentos da Física, estando familiarizado com suas
áreas clássicas e modernas;

C2

Descrever e explicar fenômenos naturais, processos e equipamentos tecnológicos em
termos de conceitos, teorias e princípios físicos gerais;

C3

Diagnosticar, formular e encaminhar a solução de problemas físicos, experimentais
ou teóricos, práticos ou abstratos, fazendo uso dos instrumentos laboratoriais ou
matemáticos apropriados;

C4

Manter atualizada sua cultura científica geral e sua cultura técnica profissional
específica;

C5

Desenvolver uma ética de atuação profissional e a consequente responsabilidade
social, compreendendo a Ciência como conhecimento histórico, desenvolvido em
diferentes contextos sociopolíticos, culturais e econômicos;

3

Processo nº 23001.000319/2001-10, parecer CNE/CES 1.304/2001, aprovado em 06/11/2001.
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Ainda segundo as Diretrizes Curriculares para o Curso de Física, tais cursos
deverão, de modo geral, permitir que o egresso desenvolva as habilidades apresentadas na
Tabela 4.

Tabela 4 Habilidades gerais esperadas para egressos dos Cursos de Física.
Tabela 4 Habilidades gerais esperadas para egressos dos Cursos de Física.
Habilidades
(clique na seta para ir para a tabela em que são feitas as relações entre a Habilidade em questão e os elementos da
organização curricular que a concretiza)

H1

Utilizar a matemática como uma linguagem para a expressão dos fenômenos
naturais;

H2

Resolver problemas experimentais, desde seu reconhecimento e a realização de
medições, até à análise de resultados;

H3

Propor, elaborar e utilizar modelos físicos, reconhecendo seus domínios de
validade;

H4

Concentrar esforços e persistir na busca de soluções para problemas de solução
elaborada e demorada;

H5

Utilizar a linguagem científica na expressão de conceitos físicos, na descrição de
procedimentos de trabalhos científicos e na divulgação de seus resultados;

H6

Utilizar os diversos recursos da informática, dispondo de noções de linguagem
computacional;

H7

Conhecer e absorver novas técnicas, métodos ou uso de instrumentos, seja em
medições, seja em análise de dados (teóricos ou experimentais);

H8

Reconhecer as relações do desenvolvimento da Física com outras áreas do saber,
tecnologias e instâncias sociais, especialmente contemporâneas;

H9

Apresentar resultados científicos em distintas formas de expressão, tais como
relatórios, trabalhos para publicação, seminários e palestras.

As Diretrizes Curriculares para o Curso de Física também citam uma série de
vivências que se espera que os alunos egressos dos Cursos de Física tenham tido. São
vivências gerais essenciais ao graduado em Física, por exemplo, o que se encontra listado
na Tabela 5.
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Tabela 5 Vivências esperadas para egressos dos Cursos de Bacharelado em Física.
Vivências
(clique na seta para ir para a tabela em que são feitas as relações entre a vivência em questão e os elementos da
organização curricular que a concretiza)

V1 Ter realizado experimentos em laboratórios;
V2 Ter tido experiência com o uso de equipamento de informática;
V3

Ter feito pesquisas bibliográficas, sabendo identificar e localizar fontes de
informação relevantes;

V4

Ter entrado em contato com ideias e conceitos fundamentais da Física e das Ciências,
através da leitura de textos básicos;

Ter tido a oportunidade de sistematizar seus conhecimentos e seus resultados em um
V5 dado assunto através de, pelo menos, a elaboração de um artigo, comunicação ou
monografia;

A partir das descrições acima e daquelas feitas nas duas seções anteriores, quando se explicitou a
organização curricular do Curso de Bacharelado em Física, é possível estabelecer as relações desta
estrutura curricular com as exigências do perfil do egresso, anteriormente mencionadas. Essas
relações estão apresentadas na Tabela 6,

Tabela 7 e Tabela 8.
Tabela 6 Concretização das Competências do Perfil do Egresso na Estrutura Curricular do Curso de Bacharelado
em Física.

Comp.

Forma de Concretização

C1, C2

O Eixo de Física Teórica, com o apoio do Eixo de Física Matemática, concretiza
essas competências, na medida em que o primeiro contempla tanto as disciplinas
clássicas, como Mecânica Clássica A e B, etc, quanto disciplinas modernas, como
Mecânica Quântica A e B. O segundo fornece as condições de possibilidade de se
ter essas disciplinas ofertadas em grande profundidade. De fato, na presente
organização curricular do Curso de Física vai-se ainda mais além, na medida em
que se tem as disciplinas do ciclo profissional 2, que apresentam os
desenvolvimentos mais recentes nos mais variados campos da Física Moderna e
suas aplicações.

C3

Os Eixos de Física Matemática e de Física Experimental concretizam amplamente
essa competência. De fato, o Eixo de Física Experimental, com as dez disciplinas
que o compõem, faz isso de maneira excepcional.

C4

A cultura científica a que se refere esta competência está perfeitamente
concretizada pela estrutura geral do curso. Esta exige não apenas uma formação
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erudita, algo estabelecido pela estrutura do profissional 2 e suas regras para
seleção de disciplinas, como contempla, igualmente, o caráter específico de
escolhas técnico-profissionais dos alunos, com a possibilidade de os alunos
escolherem disciplinas avançadas e específicas para a confecção de seus TCCs.

C5

O caráter ético da atuação dos Físicos se apresenta na estrutura curricular a
partir do comparecimento de discussões dessa dimensão nas mais variadas
disciplinas, como mostram as ementas de disciplinas como Física Nuclear e
Nanotecnologia, para citar dois exemplos. Esse caráter ético perpassa assim todo
o curso de Física e apresenta o devido elemento de transversalidade.

Tabela 7 Concretização das Habilidades do Perfil do Egresso na Estrutura Curricular do Curso de Bacharelado em
Física.

Hab.

Forma de Concretização

H1

Concretizada amplamente pelo Eixo de Física Matemática.

H2

Concretizada amplamente pelo Eixo de Física Experimental.

H3

Concretizada amplamente pelo concurso dos Eixos de Física Matemática, Física
Teórica e Física Experimental.

Concretizadas individualmente pelos vários Eixos e pelo processo de elaboração
H4,H5,
do TCC, de programas como o PIBIC, entre outras atividades, como também as de
H9
Extensão.
H6

Perfeitamente concretizado pelo Eixo de Física Computacional.

H7

Concretizada pelo concurso do Eixo de Física Teórica e aquele de Física
Experimental.

H8

Concretizada pela cadeia de disciplinas voltada para a História e Filosofia da
Física, que tem, por exemplo, “História e Filosofia da Física” como disciplina
optativa do sexto período, além de outras disciplinas obrigatório-seletivas.

Tabela 8 Concretização das Vivências do Perfil do Egresso na Estrutura Curricular do Curso de Bacharelado em
Física.

Viv.

Forma de Concretização

V1

Concretizada pelo Eixo de Física Experimental, que estabelece dez disciplinas
experimentais versando sobre as mais diversas áreas da Física Clássica e da
Física Moderna.

V2

Concretizada amplamente pelas disciplinas do Eixo de Física Computacional.
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V3

Concretizada pela confecção do TCC, participação em programas como o PIBIC, e
atividades de extensão.

V4

Concretizada a partir do concurso dos Eixos de Física Matemática e de Física
Teórica, além da confecção do TCC, participação em programas como o PIBIC, e
atividades de extensão.

V5

Concretizada a partir da confecção do TCC, participação em programas como o
PIBIC, e atividades de extensão.

Entretanto, o acolhimento das determinações das Diretrizes Curriculares Nacionais para
os Cursos de Física não termina nas relações já explicitadas. Tais Diretrizes também
estabelecem que os Cursos de Física devam conter:
1. Um núcleo comum a todos as modalidades dos cursos de Física.
2. Módulos sequenciais especializados, onde será dada a orientação final do curso.
Estes módulos podem conter o conjunto de atividades necessárias para completar
um Bacharelado ou Licenciatura em Física nos moldes atuais ou poderão ser
diversificados, associando a Física a outras áreas do conhecimento como, por
exemplo, Biologia, Química, Matemática, Tecnologia, Comunicações, etc. (...)
Como se pode depreender facilmente da Estrutura Curricular do Curso de Bacharelado em
Física, este conta com a seguinte divisão entre suas estruturas fundamentais (seus ciclos),
descritas na seção 4:
Ciclo Básico: 70 Créditos;
Ciclo Profissional 1: 72 Créditos;
Ciclo Profissional 2: 34 Créditos.
Na medida em que apenas aproximadamente a primeira metade do ciclo
profissional 1 e todo o ciclo básico são comuns ao Bacharelado e à Licenciatura, temos
uma divisão como a apresentada a seguir:


Núcleo Comum: 90 Créditos (51%);



Módulos Sequenciais Especializados: 86 Créditos (49%).

Segundo as LDB, os cursos sequenciais (Art. 44, I) são formados por um conjunto
de disciplinas afins, que podem caracterizar especializações em algumas áreas, sendo que
a aprovação em um sequencial possibilita o fornecimento de um certificado de conclusão.
O ciclo profissional 2 concretiza de forma particularmente ampla a categoria dos
cursos sequenciais acima aludidos, subsidiado, para o curso de Bacharelado, por inúmeras
disciplinas do ciclo profissional 1 (como, por exemplo, Mecânica Clássica B e Teoria
Eletromagnética B, que não pertencem ao Currículo da Licenciatura em Física). Esses dois
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ciclos contemplam perfeitamente as categorias afirmadas pelos conteúdos curriculares
das Diretrizes (física geral, matemática, física clássica, física moderna e ciência como
atividade humana), incluindo-se aí as chamadas Disciplinas Complementares, que têm por
função contemplar as áreas de outras ciências, como Biologia e Química, além de áreas das
ciências humanas, como Filosofia e História da Ciência.
A característica evidente do ciclo profissional 2, de se estabelecer a partir de
disciplinas de caráter mais avançado e voltadas para âmbitos mais específicos da atuação
do profissional em Física contempla, por sua vez, a diretriz segundo a qual “O conteúdo
curricular da formação do Físico-Pesquisador (Bacharelado em Física) deve ser
complementado por sequenciais em Matemática, Física Teórica e Experimental avançados.
Esses sequenciais devem apresentar uma estrutura coesa e desejável integração com a
escola de pós-graduação.”
Note-se ainda que, como já se mostrou na seção 4, o curso de Bacharelado em Física
se encontra perfeitamente modularizado.

4.1 Atuação Profissional:
O egresso do Bacharelado em Física tem à sua disposição uma extensa gama de
possibilidades profissionais. A atuação do Físico Bacharel tem sido historicamente
vinculada à atuação nas Universidades, após a formação complementar em nível de
Mestrado e Doutorado.
Ainda que decorra de elementos estruturais da sociedade brasileira, carente de
vínculos entre as instituições de ensino e sua indústria, restam ao Físico Bacharel não
apenas a possibilidade já consolidada de seguimento de sua carreira acadêmica, mas
mesmo a compatibilização desta com um envolvimento mais ativo na sociedade brasileira
através de posições profissionais ligadas ao desenvolvimento e uso de tecnologia.
São inúmeros os exemplos que se podem fornecer de atuações profissionais
possíveis ao Físico Bacharel. Entre esses, podemos citar (a) a atuação junto a empresas de
saúde que lidam com radioatividade, seja no campo de controle dos processos cotidianos,
seja na produção de novos (e mais baratos) instrumentos de medida de níveis radioativos;
(b) a atuação junto a empresas criadoras de remédios, em que as novas técnicas da
nanotecnologia têm produzido verdadeiros milagres; (c) a atuação junto a empresas de
tecnologia, mormente aquelas que lidam com sistemas computacionais, além de muitas
outras possibilidades.
Entretanto, para efetivar essas possibilidades, e não apenas deixá-las como meras
idealizações, faz-se necessário formar um Físico Bacharel com conhecimentos
relativamente profundos nesses novos campos. Todos eles associados, de uma maneira ou
outra, aos desenvolvimentos mais recentes da Física. Para isso, entre outras questões, foi
pensado um ciclo profissional 2 (ver mais adiante), contendo apenas disciplinas avançadas
de Física (em caráter obrigatório-seletivo), capazes de colocar o aluno egresso em
condição de desenvolver (e desenvolver-se) em qualquer um desses campos, ensejando
uma sólida formação e atuação profissional.
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4.2 Relações com o perfil do egresso da Universidade de Brasília:
A Universidade de Brasília, em seu Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPIUnb), apresenta as seguintes características gerais para o perfil desejado de seu aluno
egresso, seja qual for o seu curso4:
O perfil de egresso a ser construído por meio da formação profissional de nível
superior nas diferentes áreas do conhecimento é constituído de:
1. espírito científico, pensamento reflexivo e estímulo à criação cultural;
2. aptidão para a inserção nos diversos setores profissionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira;
3. capacidade de investigação científica e de criação e difusão da cultura;
4. domínio de conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos, e capacidade de
comunicar esses conhecimentos por meio do ensino, de publicações e de outras
formas de divulgação científico-cultural;
5. capacidade de desenvolver trabalho colaborativo;
6. desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional.
As características acima citadas são justificadamente altamente abstratas, uma vez
que se faz necessário, em um PPPI, abstrair-se justamente das peculiaridades de cada
Curso. Tais características servem, pois, para estabelecer eixos norteadores de todos os
cursos no processo de formação de seus alunos.
Das considerações já feitas anteriormente sobre o perfil mais específico do aluno egresso
do Curso de Bacharelado em Física, resta claro que ambos os perfis apresentam adequada
superposição. Sendo o perfil aqui apresentado uma especificação daquele referido no PPPI
da Universidade de Brasília, promovendo as especificações necessárias para atender à
identidade própria de um curso de Física. A superposição, portanto, implica na relação
hierárquica entre os eixos norteadores lançados pelo PPPI-UnB e aqueles atendidos no
PPP-Bacharelado/Física que aqui se apresenta, de forma que cada item anteriormente
apresentado mapeia em diversos elementos do perfil do egresso especificado neste
documento.
De modo geral, tem-se que:
O espírito científico, com o pensamento reflexivo que lhe é natural, fica mapeado
no presente PPP-Bacharelado/Física na existência de um Programa PET, no fomento à
prática de pesquisa no Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, nos
programas de Extensão desta Universidade, no Programa Jovens Talentos, da CAPES, além
de muitos outros programas de caráter mais sazonal. Estes elementos são ainda, na
especificidade do curso de Física à qual já se aludiu, reforçados pelo novo grau de
importância que a prática experimental ganha na formação dos alunos. Está no cerne da
capacidade de reflexão em Física a possibilidade de cotejamento entre os resultados
hauridos dos procedimentos teóricos e aqueles verificados ou verificáveis pelos processos
experimentais.

4

Ver
http://www.unb.br/administracao/decanatos/deg/downloads/coord_ped/PPPI%20UnB.pdf,
(internet) consulta em 01/2014.
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Os elementos de erudição, tão caros ao presente Projeto, municiam o aluno egresso
com as ferramentas mais importantes para um desempenho flexível e profundo em seu
processo de inserção no mercado de trabalho. Sua formação, mediada por incursões nos
aspectos históricos e filosóficos da Física, permitem um desenvolvimento mais sólido, no
qual a Física não é mais vista como ciência acabada, mas campo de conhecimento vivo, em
constante transformação mediada por elementos históricos e sociais sem os quais seus
desenvolvimentos restam incompreensíveis. Está prevista na nova grade curricular toda
uma cadeia de seletividade que conta com inúmeras disciplinas (e.g. Filosofia da Física,
História da Física, etc.) capazes de desenvolver essa característica no aluno.
Dada a característica do curso de Física, na sua relação próxima com os
desenvolvimentos tecnológicos, principalmente computacionais, fomenta-se no egresso,
igualmente, uma grande erudição nos mais recentes avanços da Cultura nesse campo. Mais
especificamente, há inúmeras disciplinas sobre o que há de mais recente em
desenvolvimentos computacionais no campo da Física, bem como disciplinas envolvendo a
criação de novos materiais, para citar apenas alguns exemplos.
Para além de seus elementos mais específicos, a grade curricular do Bacharelado
em Física ora proposta também fornece ao aluno a possibilidade de uma atuação ética, que
compreende o adequado dimensionamento das questões relativas à formação étnica
brasileira, assim como daquelas questões referentes à relação entre os indivíduos e os
elementos naturais, na promoção de uma formação ética também no processo de educação
ambiental (ver próxima subseção).
Assim, resta claro que há uma completa coordenação entre os eixos diretores
lançados pelo PPPI-UnB e aqueles concretizados, em suas peculiaridades, pelo PPPBachareado/Física.

4.3 Formação ética e compromisso com as questões prementes da
sociedade brasileira: as relações étnico-culturais e a educação
ambiental:
É conhecido o caráter altamente técnico que a Física desenvolveu nos últimos
cento e cinquenta anos. No processo educacional que antecedeu ao século XIX, século dos
avanços na Indústria, a formação dos profissionais em Física tinha caráter mais amplo,
envolvendo inúmeras áreas cognatas, em particular a Filosofia (daí a denominação de PhD
(philosophy doctor). As inúmeras pressões que surgiram a partir do século XIX deslocaram
a formação dos Físicos de um caráter mais visceramente ligado às ciências humanas para
um perfil mais técnico.
Esse paradigma de formação, entretanto, já vem sendo questionado há muito
tempo, pois se mostrou profundamente deletério para o tecido social de forma geral, assim
como para a construção identitária do próprio físico, em caráter particular.
O desafio, portanto, passou a ser a possibilidade de se harmonizar a formação
técnica necessária do físico com sua formação humanística, de relevância crucial para a
eticidade de suas ações futuras como profissional da área.
Para isso, seguindo as normas instituídas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, o
PPP-Bacharelado/Física fez constar nas ementas, em inúmeras disciplinas que compõem
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seu quadro de disciplinas obrigatórias e optativas, discussões relevantes sob aspectos
diversos, em particular aqueles relativos à questão ambiental. Esta última, como é natural,
mantém com a Física laços de constante interrelação na medida em que a Física
constantemente age sobre o mundo natural para compreendê-lo, modificá-lo ou mesmo
controlá-lo, aproveitando-se do conhecimento de suas leis fundamentais.
Assim, disciplinas como Física Nuclear, Estado Sólido, e muitas outras, ganharam,
em suas ementas, elementos que permitirão discutir o papel social do físico, assim como a
importância de se desenvolver uma dimensão ética adequada às possibilidades
profissionais.
Visando alargar o âmbito dessas reflexões, a presente grade curricular ainda traz,
como disciplina optativa, aquela referente às questões étnico-raciais. Ainda que,
sabidamente, as relações entre essas questões e a Física sejam mais tênues do que aquelas
previamente citadas, é interessante poder analisar a Física, em suas articulações sociais,
na relação que sua história engendra com os elementos étnicos, principalmente na
formação dos profissionais em Física ao longo da história deste país. Mais ainda,
estendendo essa análise para elementos de gênero, mostra-se interessante compreender
as determinações sociais que imprimem no curso de Física sua característica fortemente
centrada no gênero masculino – o que levou a isso, como isso se perpetua5.

5

Em pelo menos um caso amplamente conhecido, as questões de gênero e identidade racial se
imiscuíram: trata-se do infame caso da física alemã Lise Meitner, que obteve inúmeros avanços no
campo da Física, mas que foram (e ainda são) largamente desconhecidos como pertencendo a ela. Lise
Meitner não era apenas alemã, mas também judia, na Alemanha nazista de meados do século XX.
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5 Organização Curricular
O Curso de Física da Universidade de Brasília já exige o TCC para alunos que optem
pela habilitação de Física Computacional. A experiência com tal exigência, no âmbito da
Física Computacional, se mostrou amplamente positiva, tornando quase uma exigência
pedagógica a adoção desta atividade também no âmbito do Bacharelado em Física.
Com a introdução do TCC para os alunos do Bacharelado tornou-se interessante
discernir, através das disciplinas a serem ofertadas, as diversas áreas de atuação em Física,
como Física Computacional, Física Teórica e Física Experimental. Dessa forma, o aluno
interessado em construir seu TCC em uma área específica da Física terá o fluxo do curso
como um elemento norteador apropriado.
Entretanto, a introdução do TCC impõe alterações importantes na organização
curricular do curso de Bacharelado em Física. De fato, para que a construção de um TCC
seja adequada quanto à profundidade e amplitude dos temas abordados, faz-se necessário
que o aluno seja introduzido em disciplinas mais avançadas, na quais os temas para TCCs
verdadeiramente relevantes são efetivamente tratados.
Isso implica estabelecer o curso de Física de modo a permiti-lo ofertar tais
disciplinas, justamente as disciplinas norteadoras já mencionadas, sem ofender as
diretrizes curriculares nacionais quanto ao número de horas do Curso, entre outros
elementos. Essa questão, evidentemente, está intimamente relacionada com a nova
perspectiva que já se mencionou quanto á duração do ciclo básico.
Além disso, o curso de Física já conta, em caráter mundial, com um conjunto de
disciplinas consideradas essenciais para a formação do Bacharel. Tais disciplinas são
aquelas do ciclo profissional.
Fica-se, pois, com uma estrutura curricular tripartite, com os ciclos a seguir:

o Ciclo Básico;
o Ciclo Profissional 1;
o Ciclo Profissional 2;
graficamente representável da seguinte maneira:

Figura 5-1 Estrutura Geral do Curso de Bacharelado em Física.
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Ao ciclo básico e ao ciclo profissional 1, portanto, estarão vinculadas as disciplinas
de formação geral do Bacharel, enquanto que ao ciclo profissional 2 estarão vinculadas as
disciplinas que subsidiarão seu TCC e aquelas que estarão constituindo sua erudição
particular, para além da formação geral já mencionada.
Grande novidade desta reformulação curricular, o ciclo profissional 2 contará, pois,
com quatro grandes Grupos, cada qual abarcando certo número de disciplinas obrigatórioseletivas que deverão ser cursadas da seguinte maneira: ao menos cinco disciplinas que se
espraiem por, ao menos, três Grupos diferentes.
No que concerne o ciclo profissional 2, é desnecessário dizer que cada um dos
Grupos já aludidos abarca um mundo de possibilidades, sendo que algumas delas
possuem grau considerável de transversalidade, podendo haver TCCs que se espraiem por
mais de um Grupo. A escolha das disciplinas em cada Grupo, tendo já garantida pela regra
de seleção a erudição, deverá ser orientada de maneira a propiciar ao aluno também a
verticalidade necessária na área de concentração de seu TCC .
De fato, a categorização dos Grupos não deve ser considerada estanque, sendo
apenas uma maneira consistente de o Instituto de Física estabelecer uma divisão tópica de
modo a privilegiar, pelos critérios já mencionados que deverão ser seguidos pelos alunos
na seleção das disciplinas, o tema da erudição, ao mesmo tempo em que constitui
subsídios adequados para a construção de um excelente TCC. Dessa maneira, uma possível
tensão entre a questão da erudição com aquela da constituição de conhecimento mais
específico de uma área fica solucionada sem prejuízo de qualquer uma das partes.
Estruturalmente, o estabelecimento da exigência do TCC possibilita coordenar as
divisões das disciplinas obrigatórias e obrigatório-seletivas do Curso de Física segundo um
critério top-down ou teleológico, em que o TCC se afigura como o telos, ou seja, o elementofim que irá representar o desenvolvimento do aluno tanto relativamente ao elemento
epistêmico, quanto aos comportamentos relativos a um pesquisador competente, não se
esquecendo do desenvolvimento da postura ética que subjaz à atividade da pesquisa de
novos conhecimentos ou da construção ou ordenamento do conhecimento já existente.
Com base nesses elementos, passa-se, na próxima seção, à descrição das disciplinas
optativas e obrigatórias das várias opções.

5.1 A Divisão das Disciplinas. Princípios:
Para além da divisão estrutural dos ciclos (Básico, Profissional 1 e Profissional 2),
podemos separar as disciplinas (principalmente aquelas do ciclo Básico e do ciclo
Profissional 1) em Eixos, que são, neste Projeto Pedagógico, as seguintes:
o

Eixo de Física Teórica;

o Eixo de Física Experimental;
o

Eixo de Física-Matemática;

o

Eixo de Física Computacional;

Esses eixos não possuem as mesmas funções ou centralidade para o curso de Física.
Enquanto aqueles de Física Teórica e Física Experimental formam a espinha dorsal e o foco do
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curso propriamente dito, os eixos de Física Matemática e Física Computacional servem como
suportes dos primeiros.
5.1.1 Eixo de Física Teórica:
Constitui-se das disciplinas específicas da Física, que constituem a formação geral e
insubstituível de alunos do bacharelado.
As disciplinas são:
Ofertada por

Característica

Ciclo

Instituto de Física

Obrigatória

Básico

Instituto de Física

Obrigatória

Básico

Eletromagnetismo

Instituto de Física

Obrigatória

Básico

Mecânica Clássica A

Instituto de Física

Obrigatória

Básico

Mecânica Clássica B

Instituto de Física

Obrigatória

Básico

Relatividade e Física
Quântica

Instituto de Física

Obrigatória

Básico

Teoria
Eletromagnética A

Instituto de Física

Obrigatória

Profissional 1

Teoria
Eletromagnética B

Instituto de Física

Obrigatória

Profissional 1

Instituto de Física

Módulo Livre

Profissional 1

Mecânica Quântica A

Instituto de Física

Obrigatória

Profissional 1

Mecânica Quântica B

Instituto de Física

Obrigatória

Profissional 1

Instituto de Física

Obrigatória

Profissional 1

Instituto de Física

Optativa

Profissional 1

Mecânica
Ondas,
óptica
termodinâmica

Termodinâmica
Física Estatística
(sugerida)

Termodinâmica
Física Estatística B

e

e
A

e

História e Filosofia da
Física (sugerida)

5.1.2 Eixo de Física Experimental:
Constituído pelas disciplinas de formação do aluno nas práticas de laboratório, nas
diversas áreas de conhecimento da Física. Juntamente com as disciplinas do Eixo de Física
Teórica, as disciplinas desse eixo constituem o foco do Curso de Bacharelado em Física e
constituem elemento insubstituível da formação do aluno.
As disciplinas são:
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Ofertada por

Característica

Ciclo

Métodos da Física
Experimental A

Instituto de Física

Obrigatória

Básico

Laboratório
Instrumentação
Científica A

Instituto de Física

Obrigatória

Básico

Laboratório
de
Oscilações, Ondas e
Fluidos

Instituto de Física

Obrigatória

Profissional 1

Laboratório
Mecânica

de

Instituto de Física

Obrigatória

Profissional 1

Laboratório
Termodinâmica
Física Estatística

de
e

Instituto de Física

Obrigatória

Profissional 1

Laboratório de Física
Moderna

Instituto de Física

Obrigatória

Profissional 1

Laboratório
de
Eletromagnetismo A

Instituto de Física

Obrigatória

Profissional 1

Laboratório
de
Eletromagnetismo B

Instituto de Física

Obrigatória-seletiva

Profissional 2

Laboratório de Óptica
e Fotônica (sugerida)

Instituto de Física

Módulo livre

Profissional 1

Laboratório
Espectroscopia
(sugerida)

de
A

Instituto de Física

Optativa

Profissional 1

Laboratório
Instrumentação
Científica B

de
Instituto de Física

Obrigatória-seletiva

Profissional 1

de

5.1.3

Eixo de Física-Matemática:
Neste eixo estão as disciplinas que fornecem as bases formais para o estudo das
disciplinas propriamente da Física. As disciplinas deste eixo têm por objetivo fornecer
todos os subsídios formais e operacionais para o estudo aprofundado das disciplinas dos
outros eixos.
Algumas dessas disciplinas são de caráter formativo geral e são aquelas
usualmente ofertadas pelo Departamento de Matemática. Outras, entretanto, direcionam-
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se de maneira muito específica para as necessidades operacionais dos cursos de Física e
são, portanto, ofertadas pelo próprio Instituto de Física.
As disciplinas são:
Ofertada por

Característica

Ciclo

Cálculo 1

Departamento De
Matemática

Obrigatória

Básico

Cálculo 2

Departamento De
Matemática

Obrigatória

Básico

Cálculo 3

Departamento De
Matemática

Obrigatória

Básico

Fundamentos
Matemáticos da Física
A

Instituto de Física

Obrigatória

Básico

Fundamentos
Matemáticos da Física
B

Instituto de Física

Obrigatória

Básico

Álgebra
(sugerida)

Departamento de
Matemática

Módulo Livre

Básico

Física Matemática A

Instituto de Física

Obrigatória

Profissional 1

Física Matemática B

Instituto de Física

Obrigatória

Profissional 1

Linear

5.1.4 Eixo de Física Computacional:
Constituído pelas disciplinas específicas de métodos computacionais aplicados a
problemas de Física. Nos dias atuais, com o desenvolvimento da Física, são inúmeras as
situações que exigem um conhecimento mínimo de técnicas de programação, capazes de
solucionar problemas cuja complexidade (algébrica e/ou numérica) escapa às capacidades
humanas usuais. Essas disciplinas pertencem ao núcleo básico das disciplinas obrigatórias
para os alunos da Física por seu caráter formador.
As disciplinas são:

Programação
Sistemas
(sugerida)

para
Físicos

Métodos
Computacionais
(sugerida)

A

Ofertada por

Característica

Ciclo

Instituto de Física

Optativa

Básico

Instituto de Física

Optativa

Profissional 1
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A maneira como esses eixos se inter-relacionam organicamente na constituição do curso
de Bacharelado em Física pode ser vista na próxima seção.
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5.2 Estrutura Geral
A estrutura da Figura 5-1 fica concretizada na seguinte organização curricular:
Ciclo

Semest
re

8º(14)

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

1. Tóp. Especiais A(2)

1. Tóp. Especiais B(2)

1. Tóp. Especiais C(2)

1. Tóp. Especiais D(2)

2. Fís. do Est. Sólido B
3. Fís. Atôm. e Mol. B
4. Óptica Quântica

2. Sist Dinâmicos
3. Fís. Est. Fora do Eq.

2. Cosmologia
3. Part. e Campos B

2.
3.
4.
5.

Fís. Biológica
Fil. da Física
Hist. da Física B
Sim. Proc. Fís.

Profissional 2**

Trabalho de Conclusão do Curso (6), módulo livre (4) +uma seletiva (4)
1. Fís. do Est. Sólido A
2. Fís. Atôm. e Mol. A
3. Física Nuclear

1. Óptica Cássica
2. Teor. Clás. dos
Fluidos
3. Fís. dos Plasmas

1. Relatividade Geral
2. Part. e Campos A
3. Teo Clás de
Campos
4. Teo. dos Gr. Apl
.Fís

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7º(20)

9.

Comp. Algébrica
Comp. Vet. e Par.
Mét. Comp. B
Hist. da Física A
Fund. Astron.
Astrofísica
Astrofísica
Lab. de Espect B
Lab. de Instrum.
Cient. B (4)
Lab. de EM B (4)

Projeto de Trabalho de Conclusão do Curso (2), História e Filosofia da Física (opt) (4),
módulo livre (6)+duas seletivas (8)

Profissional 1

Eixo de Física
Matemática

6º (22)

Mecânica Quântica B (6)
Termodinâmica e Física
Estatística B (4)
Teoria Eletromagnética B (4)

5º (24)

Física Matemática B (4)

Mecânica Quântica A (4)
Teoria Eletromagnética A (4)
Módulo livre (4) =
Termodinâmica e Física
Estatística A ou
Termoestatística

Física Matemática A (4)

Relatividade e Física
Quântica (6)
Mecânica Clássica B (4)

3º (26)

Cálculo 3(6)
Módulo livre (6) =
Álgebra linear

Eletromagnetismo (6)
Mecânica Clássica A (4)

2º (24)

Cálculo 2(6)
Fund. Mat. da Física B(4)

Ondas, óptica e
termodinâmica (6)

1º (20)

Cálculo 1(6)
Fund. Mat. da Física A(4)

Mecânica(6)

Básico

4º (26)

Total
**

Eixo de Física Teórica

Eixo de Física
Computacional

Eixo de Física
Experimental
Lab. de Espect. A (4)
(opt)
Módulo livre = Lab. de
óptica e Fot (4)

Lab. de EM A (4)
Lab. de termod. e Física
Estatística. (4)

Métodos
Computacionais A
(optativa)(4)

Lab. de Fís. Mod.(4)
Lab. de oscilações,
ondas e fluidos (4)
Lab. de mecânica (4)

Programação para
Sist. Físicos (4)
(optativa)

Lab. de Intrum.
Científica A (4)
Métodos da Física
Experimental (4)

176

No ciclo profissional 2, todas as disciplinas em que não se marca explicitamente o número de créditos os tem em número

de quatro.

É importante ressaltar que a sequência que se apresenta acima não deve ser
percebida como uma determinação inescapável dos momentos em que os estudantes irão
cursar as diversas disciplinas. Trata-se, de fato, como um elemento ordenador da
sequência com que as disciplinas devem ser cursadas para que se tenha o melhor
aproveitamento possível de seus conteúdos. Qualquer estrutura curricular, por definição
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abstrata quanto às suas concretizações em cada aluno particular, irá se deparar, em sua
aplicação concreta aos alunos, com elementos contextuais, particulares e de toda outra
sorte que irão tornar mais flexíveis os momentos em que as disciplinas serão cursadas,
mantidas as sequências inscritas no sistema de pré-requisitos, eventualmente estendendo
os semestres de modo a adequá-los às exigências da vida (como, por exemplo, a
necessidade de trabalhar, comum aos alunos).
Essa, ademais, é uma tendência que já vêm se mostrando real no atual curso de
Bacharelado em Física, uma vez que muitos alunos, por própria escolha ou por exigências
de suas vidas, adiam seu momento de formatura em prol da realização das disciplinas em
ritmo mais lento do que aquele inscrito na organização curricular do curso.
Note-se ainda na estrutura curricular do curso a presença de dois elementos
organizadores distintos, que não devem ser confundidos. Estes são os Eixos, organizadores
dos ciclos básico e profissional 1, e os Grupos, organizadores do ciclo profissional 2.
Os Eixos especificam os focos da formação do Bacharel em Física de modo geral,
estabelecendo a diferenciação entre disciplinas de apoio (aquelas dos Eixos de Física
Computacional e de Física Matemática) e disciplinas centrais (aquelas dos Eixos de Física
Teórica e de Física Experimental).
Por sua vez, os Grupos, presentes apenas no ciclo profissional 2, ordenam o
elemento da erudição (perspectiva horizontal) e especialização (perspectiva vertical), esta
última essencial para a construção de um TCC com desejável nível de profundidade.
Os Grupos foram divididos segundo critérios relacionados com seus aportes
cognitivos específicos. Assim,





no Grupo A estão as disciplinas que tratam da estrutura da matéria em nível
quântico;
no Grupo B estão as disciplinas que tratam sistemas de muitos corpos e
complexos;
no Grupo C estão as disciplinas que envolvem a relatividade e física matemática;
no Grupo D estão disciplinas que envolvem maior grau de interdisciplinaridade,
quando a Física estabelece relação com outro(s) campo(s) de conhecimento (como
por exemplo a Biologia, a História ou a Filosofia) para a realização dos objetivos de
investigação e produção de conhecimento.

Ressalta-se aqui que os Grupos não possuem relação com os Eixos e organizam a
estrutura curricular sob a diferente perspectiva já explicitada. Também é importante
ressaltar que o critério que fundamenta a presença dos Grupos não é aquele de áreas da
Física, mas sim aquele relativo ao tipo de operações mentais (e, portanto, de
competências) no vasto campo da Física.
Nesse sentido, fica ainda mais clara a noção de erudição já tantas vezes
mencionada. Trata-se de garantir que o aluno formado em Bacharelado em Física perpasse
as diversas formas de organização do conhecimento abarcadas em nível estrutural pelos
inúmeros campos e áreas que a ela subjazem.
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5.3 Disciplinas Optativas e Obrigatório-Seletivas:
Neste ponto faz-se importante algumas considerações sobre as estratégias
institucionais adotadas na construção da grade curricular apresentada.
A Universidade de Brasília impõe, através de seu Regimento Geral, vínculos que
devem ser aplicados a todos os Projetos Político Pedagógicos dos diversos cursos. Entre
estas regras estão:



Obrigatoriedade de se adotar no mínimo 24 créditos em módulo livre;



Obrigatoriedade de se manter, no máximo, uma relação de 70% de
disciplinas obrigatórias no curso.

o Esta última regra tem por fundamento prover o curso da necessária
flexibilidade quanto à formação dos alunos.



Obrigatoriedade de se ultrapassar, no máximo, em 10% o número de
créditos mínimo recomendado pelas diretrizes nacionais [no caso da Física,
esse mínimo é de 2400 horas (=160 créditos)].

Assim, dentro desse panorama, um curso de Física deve ser composto com, no máximo,
176 créditos, sendo que, destes, 24 créditos devem ser destinados às disciplinas em
módulo livre, 28 créditos devem ser destinados às disciplinas optativas e os outros 124
créditos devem ser destinados às disciplinas obrigatórias.
A atual grade curricular cumpre essas determinações à risca, desde que sejam
consideradas as disciplinas obrigatório-seletivas como disciplinas optativas, e não
disciplinas obrigatórias. Assim, segundo a grade curricular apresentada, tem-se
exatamente 124 créditos em disciplinas obrigatórias, 24 créditos em disciplinas em
módulo livre e 28 créditos assim divididos: 12 créditos em disciplinas obrigatórioseletivas e 16 créditos em disciplinas optativas.
Há argumentos de sobra para que se considerem as disciplinas obrigatórioseletivas (a despeito do infeliz nome) como disciplinas optativas. O mais cogente
certamente é aquele que se reporta às características de disciplinas optativas stricto sensu.
Disciplinas optativas entram nas grades curriculares como place holders (guardadores de
lugar), que podem ser preenchidos por um conjunto de disciplinas de escopo
relativamente grande, mas que de forma alguma recobre todas as disciplinas da
Universidade. Entretanto, tais disciplinas, ainda que haja a referida possibilidade de
escolha no amplo leque mencionado, devem ser obrigatoriamente cursadas (daí serem
place holders). Ora bem, a diferença fundamental entre disciplinas optativas stricto sensu e
disciplinas obrigatório-seletivas está na amplitude do leque de disciplinas que podem ser
cursadas (uma diferença quantitativa, não qualitativa). Não há a menor razão para não se
considerar disciplinas obrigatório-seletivas como disciplinas verdadeiramente optativas
de escopo mais limitado.
De fato, essa argumentação vai além de mero casuísmo. Mostra, para além dessas
considerações, que as disciplinas obrigatório-seletivas cumprem um papel extremamente
importante como intermediárias (quanto ao escopo) entre disciplinas obrigatórias
(escopo = 1) e disciplinas optativas (escopo >> 1). São, pois, disciplinas em que o escopo
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gira em torno de aproximadamente cinco ou seis disciplinas (no presente projeto, ficam
entre três e nove disciplinas nas mais variadas áreas). Isso permite, do ponto de vista
pedagógico, um controle muito maior sobre o perfil do egresso, sem retirar deste a
liberdade de escolher seu próprio caminho na Universidade.
No âmbito da Física, tal controle tem se mostrado muito importante ao longo dos
anos. O campo da Física cresceu imensamente ao longo destes últimos anos e isso tem
exigido dos egressos uma formação mais diversificada no interior dos campos de fronteira
da própria Física. Assim, as disciplinas obrigatório-seletivas cumprem, com sua
característica intermediária, exatamente esse papel: permitir ao aluno criar seus próprios
caminhos no curso sem, contudo, seguir um perfil que se sabe equivocado, não apenas do
ponto de vista das carreiras profissionais, mas mesmo do ponto de vista da formação em si
mesma.
Há ainda que se argumentar que as disciplinas de módulo livre (que também são
place holders) tem escopo indeterminado, ou seja, permitem ao aluno cursar qualquer
disciplina concreta que não seja considerada pelo seu curso como obrigatória, optativa ou
obrigatório-seletiva.
Vistas dessa maneira, as disciplinas podem ser assim agrupadas quanto ao
espectro de escolha possível:
Obrigatórias
Escopo

=1

Distribuição
dos créditos no
Curso de Física

124

Obrigatórioseletivas
(1< e >10)
aprox.
12

Optativas

Módulo Livre

>>1

infinito

16

24

Desse modo, são 52 créditos de disciplinas que permitem alguma escolha por parte do
aluno (e que, portanto, permitem flexibilizar sua formação), compondo os 30% de todo o
curso, como já mencionado.
Vê-se, pois, que, a despeito da denominação equívoca, as disciplinas obrigatórioseletivas cumprem importante papel no processo de circunscrição das variabilidades nas
escolhas dos alunos e implicam ipso facto na possibilidade de controlar mais
eficientemente o perfil do egresso sem, entretanto, engessá-lo.
Essa foi a perspectiva de fundo que guiou a construção da grade curricular que ora
se apresenta.
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6 Estrutura do Fluxo Curricular e Organicidade
Para que se tenha uma visão sistêmica do curso de maneira sintética, note-se a
estrutura do fluxo curricular que se apresenta na imagem a seguir.

Figura 6-1 Estrutura do Fluxo Curricular do Curso de Bacharelado em Física.

A estrutura acima, apresentada na forma de um fluxograma, torna clara a função
dos Eixos para a organização do Curso de Bacharelado.
Nesta estrutura, o papel dos elementos formais, relacionados com as disciplinas
propriamente de Matemática ou de Física Matemática, mostra-se claramente como aquele
de estabelecer as condições de possibilidade para o estudo aprofundado das disciplinas
mais avançadas de Física. De fato, olhando-se a estrutura do fluxo, fica claro que, após um
forte papel nas etapas iniciais do curso, as disciplinas de Física Matemática vão
paulatinamente dando lugar àquelas de Física Teórica, que elas visam subsidiar, havendo
um “encaixe” muito natural entre os dois Eixos.
Da mesma forma, o papel dos elementos que formam o Eixo Experimental ganha
proeminência nas etapas do curso relacionadas ao ciclo profissional 1. Após a
fundamentação dos procedimentos mais gerais em um laboratório, estabelecidos nas duas
primeiras disciplinas, as disciplinas de Física Experimental passam a acompanhar as
disciplinas de Física Teórica (e vice-versa) de modo a se ter a possibilidade de os alunos
desenvolverem as mais diversas técnicas experimentais características dos vários campos
da Física já levando em conta conhecimento mais aprofundado relativo às disciplinas
teóricas do ciclo profissional 1.
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A característica fundamentalmente formativa e de apoio das disciplinas de Física
Computacional também fica evidenciada pela representação gráfica do fluxo do Curso de
Bacharelado em Física.

6.1 Grade Curricular Antiga:
Neste ponto é interessante, a título de comparação, apresentar a grade curricular que vige
atualmente no curso de Física. Essa grade pode ser vista a seguir6.

26
28

Total

Eixo
Matem.

28
28
20

Eixo de
Física Comp.

Eixo de Física
Exp.
Lab. Especial

Métodos comp.
da Física

Física

Física Quântica,
Termodinâmica,
Mecânica Clássica 1

Mét. Mat. Da
Física 1,
Variável
Complexa 1

Fisica 4

Equações
Diferenciais,
Cálculo 3

Fisica 3

Calculo
Numérico

Física 3 exp.

Cálculo 2

Fisica 2

Introdução a
Cien. da
Computação,

Fisica 2 exp.

Cálculo 1

Física 1

Pratica desp. 1,
Quimica geral

Física 1 exp.

Matemática,
Álgebra Linear

18

22

Eixo de Física
Teórica
Estado Sólido,
Física Atom. e Mol. 1
Introd. à Física de
Plasma
Introdução à
Relatividade
Seminário de Graduação
Física Nuclear 1
Física Estatística
Teoria Eletromagnética
2
Mecânica Quântica 1,
Mecânica Clássica 2,
Teoria Eletromagnética
1

24

8º

Cred
.

7º
6º
3º
2º
1º

CICLO BÁSICO

4º.

5º

CICLO PROFISSIONAL

ciclo Sem.

Física 4 exp,
Instrumentação 1

194

Algumas diferenças são flagrantes e essenciais para se compreender o alcance das
alterações feitas pelo presente PPP. Em primeiro lugar, salta aos olhos o hiato que surge
no eixo das disciplinas experimentais. Estas são ministradas apenas ao longo do ciclo
básico, havendo apenas uma única disciplina voltada para as atividades do ciclo
profissional. Além de estarem em número insuficiente, sua localização restrita às
disciplinas do ciclo básico implicam em pouco aprofundamento, ainda mais se
considerarmos que tais disciplinas são de serviço.

6

Fluxo recomendado mencionado no site do Instituto de Física, no endereço:

http://www.fis.unb.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=139&lang=pt (visto em 01/2014)
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Também salta aos olhos o número insuficiente de disciplinas voltadas para a
fundamentação matemática. Já desde alguns anos, a Física se tornou uma disciplina cada
vez mais dependente de conhecimentos matemáticos profundos. O elenco de disciplinas
nesse eixo mostra-se totalmente insuficiente.
Ressalte-se, ainda, que o curso não conta ainda com os trabalhos de conclusão
(TCCs).
O número de créditos, por sua vez, é muito superior ao que se propõe na nova
grade curricular (194, comparados com os propostos 174) e, mesmo assim, as
possibilidades de desenvolvimento de erudição nos campos mais atuais da Física não são
minimamente contemplados, diferentemente da grade curricular proposta, que os
introduz no chamado terceiro ciclo ou ciclo profissional 2.
Assim, uma breve comparação entre as duas grades curriculares mostra de
maneira inequívoca a necessidade premente de se fazer uma atualização de toda a
estrutura do curso de Bacharelado em Física, que é a proposta deste Projeto Político
Pedagógico.
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7 Estágio Obrigatório e Não Obrigatório
Nos Cursos de Física, Bacharelados e Licenciaturas, há as figuras dos estágios
obrigatórios e não obrigatórios. Os estágios obrigatórios aplicam-se apenas aos Cursos de
Licenciatura em Física, que exigem os chamados estágios supervisionados no intuito de
garantir a qualidade profissional de seus egressos, pois estes entrarão imediatamente em
contato com alunos do Ensino Médio ou Fundamental. Os estágios não obrigatórios são, na
área da Física, quase que totalmente voltados para o papel de monitoria (ou
complementação de estudos) nas escolas de Ensino Médio, mas podem estar relacionados
também com a atuação em indústrias, etc.
O estágio obrigatório se dá por convênio entre escolas de Ensino Médio da rede
pública e o Instituto de Física, que relaciona esses estágios a disciplinas obrigatórias de
seu fluxo. Por outro lado, o estágio não obrigatório, ainda que conte com a necessária
anuência do coordenador do curso, estabelecendo-se aí um tênue vínculo com o curso, se
dá através de convênio entre as escolas e a Universidade de Brasília.
O Bacharelado em Física não conta com um estágio obrigatório, em consonância
com as Diretrizes Curriculares Nacionais.
Entretanto, o Instituto de Física resolveu incorporar de maneira mais incisiva o
estágio não obrigatório em seu Projeto Político Pedagógico. Decidiu-se então assegurar a
supervisão acadêmica de estágio não obrigatório por meio da criação de duas disciplinas
optativas, a saber, Oficina de Supervisão de Estágio em Física 1 (02 créditos) e Oficina de
Supervisão de Estágio em Física 2 (02 créditos), com carga horária total de 60 horas (30
horas em cada disciplina), e ementa livre, tendo como objetivo assegurar a carga horária
docente, a supervisão acadêmica efetiva e o comprometimento do estudante/estagiário
com o processo de supervisão.
Todavia, o estágio não obrigatório só será autorizado para os estudantes que
tiverem rendimento acadêmico condizente, identificado por índice de rendimento
acadêmico (IRA) igual ou superior a 2,57 e já ter cursado com aproveitamento, pelo menos,
a disciplina de Física 2, de modo a evitar que alunos com problemas de rendimento
possam aprofundar suas dificuldades.

7

O valor de IRA necessário para o aluno ingressar em programa de iniciação científica é igual a 3,0.
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8 Trabalho de Conclusão do Curso (TCC)
As disciplinas de Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (PTCC) (2 créditos) e
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) (6 créditos) fazem parte do conjunto de atividades
regidas pelas Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação e atendem a uma exigência
curricular legal e regimental para obtenção do título de bacharel em Física.
Compreendido como um momento síntese do conhecimento adquirido durante o
curso, o TCC deve ser realizado com base em processo investigativo a partir de questão
teórica ou experimental, devendo ser elaborado obedecendo as exigências metodológicas
e cientificas exigidas pelo curso. As disciplinas de Projeto de Trabalho de Conclusão de
Curso (PTCC) e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) possuem regulamento específico (ver
seção 7.1) que estabelece diretrizes gerais como definição de competências dos
coordenadores de curso, dos estudantes e dos orientadores, bem como normatização sobre
conteúdo e forma de apresentação do TCC.
A elaboração do Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (PTCC) será realizada
a partir de inserção do aluno em disciplina obrigatória de 30 horas (02 créditos) em
semestre anterior à realização do TCC, sendo pré-requisito para sua realização. Será
orientado por docente do Curso, e poderá abordar um tema originado de questões
suscitadas a partir da inserção do estudante em projetos de pesquisa e/ou disciplinas que
tenha cursado. Pode constituir-se, portanto, em trabalho de sistematização teórica ou
experimental de investigação de um problema de pesquisa.
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será realizado em disciplina de 90 horas
(06 créditos), sob orientação docente, e deve ser apresentado e defendido em sessão
pública, diante de Banca Examinadora composta por 3 docentes, sendo um o orientador,
havendo a possibilidade de um dos integrantes ser membro externo ao corpo docente do
Departamento.

8.1

Regulamento das Disciplinas de Projeto de Trabalho de Conclusão
de Curso e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
CAPÍTULO I - CONCEITUAÇÃO

ARTIGO 1º – As disciplinas de Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (PTCC) e
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) compõem o conjunto de atividades regidas pelas
Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Física e constituem requisitos
parciais para a obtenção do grau de Bacharel em Física, Bacharel em Física Computacional
ou Licenciado.
ARTIGO 2º – A disciplina de Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (PTCC), possui 02
(dois) Créditos. Seu objetivo é capacitar os alunos a elaborar um projeto de monografia,
sob orientação docente, sobre tema relacionado à sua prática, vivenciada nas disciplinas
ou em pesquisas exploratórias desenvolvidas ao longo do curso e incorporando os
conhecimentos teórico-metodológicos e as estratégias e técnicas utilizadas pela Física, seja
no campo teórico, seja no experimental.
PARÁGRAFO 1º - O Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso deverá conter a
estrutura formal especificada pela folha de estilo do template em formato tex que
será fornecido ao aluno.
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ARTIGO 3º - A disciplina de Trabalho e Conclusão de Curso (TCC) possui 06 (seis) créditos;
tem por objetivo possibilitar ao(à) aluno(a) a elaboração de monografia final de curso com
base no Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso anteriormente elaborado, sob a
orientação de professor(a) previamente designado(a) pelo Colegiado de Graduação do
Instituto de Física. Sua elaboração deve levar em consideração as exigências teóricometodológicas do Curso de Física e as linhas de pesquisa do Instituto de Física.
CAPÍTULO II – ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
PARÁGRAFO 1º – O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá usar o template
fornecido pela secretaria do Instituto de Física e ser escrito em formato tex, de
modo a ser elaborado dentro dos padrões acadêmicos que o template
automaticamente concretiza por folha de estilo.
ARTIGO 4º – Na condução das disciplinas de Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
(PTCC) e de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) estão envolvidos:
• Coordenação de Graduação do Instituto de Física;
• Secretaria do Instituto de Física;
• Docentes;
• Banca Examinadora.
ARTIGO 5º - Compete à Coordenação de Graduação:
• Autorizar as matrículas, após verificar pré-requisitos e demais condições
pertinentes;
• Divulgar o Regulamento, as Normas de Redação e o Calendário das respectivas
disciplinas;
• Homologar as composições das Bancas Examinadoras, locais, datas e horários das
apresentações de Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (PTCC) e defesas de
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), e emitir as respectivas portarias;
• Homologar as atas da apresentação de Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
(PTCC) e de defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC);
• Decidir sobre casos omissos, após consulta ao Colegiado de Graduação.
ARTIGO 6º – Compete à Secretaria do Instituto de Física:
• Auxiliar a Coordenação de Graduação no que se fizer necessário;
• Efetuar matrículas autorizadas pela Coordenação de Graduação;
• Organizar e manter um arquivo memória, contendo a versão final do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) e as Atas de Defesa.
• Receber e colocar o resumo do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na página
WEB do IFD.
ARTIGO 7º – A orientação das respectivas disciplinas estará obrigatoriamente a cargo de
docente do Instituto de Física da Universidade de Brasília, podendo contar com a
colaboração de outros docentes de áreas afins ao projeto, da própria Universidade ou
externos, que atuarão na condição de coorientadores.
PARÁGRAFO 1° - Compete ao(à) Orientador(a) de Projeto de Trabalho de Conclusão
de Curso e de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC):
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• Orientar os alunos de acordo com o ementário das respectivas disciplinas;
• Verificar as implementações das correções requeridas pela Banca
Examinadora, bem como a formatação da versão final corrigida da
monografia de acordo com as Normas de Redação;
• Encaminhar a Ata de Apresentação (PTCC) ou de Defesa (TCC),
devidamente preenchida e assinada, ao Coordenador de Graduação, junto
com as cópias da versão final corrigida do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC), conforme definido no Calendário vigente.
ARTIGO 8º – A Banca Examinadora será assim constituída:
Para Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso:
• Orientador(a) e/ou Co-Orientador(a) (caso existir);
• 02 ou mais Examinadora(es).
Para Trabalho de Conclusão de Curso:
• Orientador(a) e/ou Co-Orientador(a) (caso existir);
• 02 Examinadora(es).
PARÁGRAFO 1º – A Banca Examinadora será definida pelo(a) orientador(a),
juntamente com o(a) discente e deverá ser homologada pelo Colegiado de
Graduação.
PARÁGRAFO 2º – A Banca Examinadora será presidida pelo Orientador(a).
ARTIGO 9º - As apresentações do Projeto de Trabalho de Conclusão de curso (PTCC) se
darão em conformidade com o seguinte ritual:
PARÁGRAFO 1º - As apresentações dos Projetos de Trabalho de Conclusão de Curso
(PTCCs) seguirão a seguinte sequência de atividades:
 Haverá um dia e local específico para que os alunos matriculados na
disciplina PTCC apresentem, em forma de pôsteres, os resultados da
disciplina.
 Deverá haver apenas uma única Banca para cada trabalho (mesmo que a
Banca em questão avalie mais de um trabalho).
 Será feita uma arguição do aluno pelos membros da banca.
 Ao orientador será facultada a presença durante a arguição.
PARÁGRAFO 2º - Os membros da Banca Examinadora deverão atribuir aos alunos,
individualmente, notas de 0 a 10, segundo a Ata de Defesa.
PARÁGRAFO 3º – As notas relativas à arguição serão preenchidas na Ata da
Apresentação e esta será entregue na secretaria do curso para que sejam
compostas as notas dos examinadores com a nota atribuída ao aluno pelo
orientador.
PARÁGRAFO 4º – As defesas dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) serão
abertas ao público e deverão ocorrer no âmbito das instalações da Universidade de
Brasília.
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PARÁGRAFO 5º - Não será permitido ao público o direito à voz e a manifestações
que prejudiquem os trabalhos ou intimidem o(a) autor(a) da monografia ou a
banca.
Artigo 10 - A defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) se dará em conformidade
com o seguinte ritual:
PARÁGRAFO 1º – As defesas dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) seguirão a
seguinte sequência de atividades:
• Apresentação oral da(o) discente com duração aproximada de 20
minutos;
• Arguição por parte dos examinadores com duração aproximada de 20
minutos para cada;
• Comentários do(a) orientador(a) com duração aproximada de 10
minutos;
• Repostas do(a) discente às arguições e comentários da Banca
Examinadora com duração aproximada de 10 minutos para as arguições
de cada examinador, perfazendo um total de aproximadamente 20
minutos;
• Deliberação sobre as correções necessárias e menções pela Banca
Examinadora com duração aproximada de 10 minutos.
PARÁGRAFO 2º – Os membros da Banca Examinadora deverão atribuir aos alunos,
individualmente, notas de 0 a 10, segundo a Ata de Defesa.
PARÁGRAFO 3º – Após a defesa, o aluno conhecerá o resultado de imediato, na
forma Aprovado ou Reprovado, bem como a menção que lhe foi atribuída.
PARÁGRAFO 4º – As defesas dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) serão
abertas ao público e deverão ocorrer no âmbito das instalações da Universidade de
Brasília.
PARÁGRAFO 5º - Não será permitido ao público o direito à voz e a manifestações
que prejudiquem os trabalhos ou intimidem o(a) autor(a) da monografia ou a
banca.

CAPÍTULO III - CONDIÇÕES DE MATRÍCULA
ARTIGO 11 – São requisitos para a matrícula em Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ter
cursado com aprovação a disciplina Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (PTCC).
CAPÍTULO IV - CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO
ARTIGO 12 – São condições de aprovação na disciplina Projeto de Trabalho de Conclusão de
Curso (PTCC)
 Apresentar o trabalho na forma de pôster na data agendada pela secretaria;
 Ser arguido pela Banca Examinadora;
 Obter nota média da Banca Examinadora superior a 5,0
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Obter nota do orientador superior a 5,0 (se houver orientador e coorientador, a
média das notas de ambos deverá ser superior a 5,0).

ARTIGO 13 - São condições de aprovação na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC):
• Entregar a(o) Orientador(a), 30 dias antes do final do semestre vigente, três
cópias do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) correspondente ao número de
integrantes da Banca Examinadora;
 Defender o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) perante uma Banca
Examinadora, conforme definido no Calendário vigente, e obter nota igual ou
superior a 5,0;
 Se o aluno cursar a habilitação de Licenciatura em Física, o Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) deverá versar exclusivamente sobre tema intimamente
relacionado ao Ensino de Física;
 Se o aluno cursar a habilitação Bacharelado em Física Computacional, o Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC) deverá versar exclusivamente sobre tema
intimamente relacionado à Física Computacional;
• Entregar na Secretaria do Instituto de Física uma cópia da versão final corrigida e
encadernada, conforme padrão adotado pelo Instituto, do Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC), a ser distribuído para a Secretaria do Instituto aos membros da
Banca Examinadora;
• Entregar na Secretaria do Instituto de Física, cópia e resumo do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC), em versão digital em formato com extensão pdf.
CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS
ARTIGO 14 - Aos interessados cabe recurso de Revisão de Menção, conforme calendário da
Universidade de Brasília para revisão de menção.
ARTIGO 15 – Em caso de indicação de divulgação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
na Biblioteca Central da UnB, será solicitado a(o) discente mais uma cópia da versão final
do TCC.
ARTIGO 16 – Este Regulamento entrará em vigor após aprovação deste Projeto Político
Pedagógico do Curso de Física pelo Colegiado de Graduação do Instituto de Física.
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9 Atividades Complementares
As atividades complementares têm a finalidade de enriquecer o processo de
ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e profissional.
O que caracteriza este conjunto de atividades é a flexibilidade de carga horária semanal,
com controle do tempo total de dedicação do estudante durante o semestre ou ano letivo,
de acordo com o Parecer do CNE/CES nº 492/20018.
São exemplos de atividades complementares:


Participação em eventos internos e externos à Instituição de Educação
Superior, tais como semanas acadêmicas, congressos, seminários,
palestras, conferências, atividades culturais;



Integralização de cursos de extensão e/ou atualização acadêmica e
profissional;



Atividades de iniciação científica, assim como de monitoria.

Assim, as atividades complementares no âmbito da graduação integram a política
permanente de estímulo ao desenvolvimento cultural e científico dos alunos. São
atividades teóricas ou práticas que proporcionam o enriquecimento extracurricular,
relacionam-se ao ensino, pesquisa e extensão e contemplam aspectos relevantes da
formação do aluno (ver normas a seguir).

9.1 Normas para Aproveitamento de Atividades Complementares:
Artigo 1º – São consideradas atividades de extensão, de acordo com a Resolução Nº
87/2006 do CEPE:
I – atividades de extensão que ocorrem regularmente como parte integrante de
disciplinas e,
II – projetos de extensão de ação contínua realizados por estudantes por um
período ininterrupto de, no mínimo, 15 semanas.
Parágrafo 1º – As atividades dos projetos de extensão contínua deverão
ocorrer concomitantemente ao semestre letivo;
Parágrafo 2º - Os projetos de extensão de ação contínua deverão estar
devidamente aprovados no DEX, até o início do período letivo para que os
estudantes participantes possam obter os créditos respectivos.
Parágrafo 3º - Os estudantes poderão obter créditos de extensão em apenas
um projeto por semestre;
Parágrafo 4º - Os créditos de Extensão serão lançados no histórico com os
dizeres “Créditos de Extensão”, seguido do nome do projeto no qual o
estudante participou.

8

Ver http://portal.mec.gov.br/index.php?id=14384&option=com_content#atividades_complementares
(acesso em 04/09/2013).
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Artigo 2º – São consideradas atividades complementares:
1. Aquelas configuradas como atividades científicas:
a) Apresentação de trabalhos científicos em eventos de comprovada relevância na
área de Física ou áreas afins para os quais serão computados 15,0 (quinze)
horas;
b) Publicação de artigos e trabalhos científicos em periódicos e ou anais de
congresso e eventos similares, de comprovada relevância na Física ou áreas
afins; para os quais serão computados 15,0 (quinze) horas;
c) Publicação de resenhas e resumos científicos em periódicos e ou anais de
congresso e eventos similares, de comprovada relevância na área de Física ou
áreas afins; para os quais será computado 7,0 (sete) horas;
2. Minicursos, Oficinas (com carga horária igual ou superior a 08 horas) e cursos de
média ou longa duração de natureza presencial, na área de Física e áreas afins;
3. Participação em seminários, encontros, conferências, simpósio e congressos
nacionais e internacionais na área de Física e áreas afins de natureza presencial,
com carga horária igual ou superior a 15,0 horas;
4. Realização com aproveitamento de disciplinas do programa Ciência Sem
Fronteiras (CsF) que não venham a ter seus créditos incorporados por processo de
equivalência.
Parágrafo 1º - São consideradas áreas afins à Física as áreas de Ciências Exatas,
Ciências Biológicas e Filosofia;
Parágrafo 2º - Para fins de consideração e análise serão desconsiderados os
certificados sem discriminação de carga horária e/ou ausência do nome do (a)
discente solicitante.
Parágrafo 3º – A monitoria, as atividades de extensão, as atividades de pesquisa
que são, segundo legislação em vigor, computadas no currículo, via atribuição de
crédito na categoria Módulo Livre, disciplina optativa, crédito de extensão não
poderão ser, concomitantemente, consideradas como Atividade Complementar.
Parágrafo 4º – As atividades desenvolvidas no âmbito do estágio curricular
obrigatório e não obrigatório, tais como, capacitações, treinamentos, entre outras
que estejam diretamente relacionadas ao desenvolvimento do estágio, não serão
contabilizadas como atividades complementares.
Parágrafo 5º - Os créditos de Atividades Complementares serão lançados no
histórico com os dizeres “Atividade Complementar”, seguido do nome da atividade
no qual o estudante participou.
Parágrafo 6º – Para parâmetros de compatibilização do crédito relativo à
atividades tais como minicurso, oficinas, seminários, encontros, conferências,
simpósio e congressos cada 01 (um) crédito corresponde a 15 horas.
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Artigo 4º – Serão considerados para efeito de avaliação de integralização de atividades
complementares somente os pedidos de alunos ingressos no curso de Física da UnB e/ou
advindos de cursos presenciais de Física;
Parágrafo 1º – No caso de discente advindo de outra unidade de formação
acadêmica, serão aceitos os certificados de participação em atividades
complementares referentes aos últimos 02 anos antes do ingresso no curso de
Física da UnB.
Parágrafo 2º – No caso do discente ingresso no curso de Física nesta unidade
formação acadêmica serão aceitos os certificados de participação em atividades
complementares referentes aos últimos quatro anos de vinculação ao curso.
Artigo 5º – Para efeito de reconhecimento das atividades complementares e integralização
no currículo, o(a) discente deverá encaminhar à Coordenação de Curso, os certificados que
comprovem sua participação, juntamente com uma exposição de motivos.
Parágrafo 1º Solicitações de integralização deverão ser entregues no Instituto 45
dias antes do final do semestre;
Parágrafo único - Após a formulação do pedido junto a Secretaria do Curso os
créditos validados serão integralizados no semestre seguinte.
Artigo 6º – Os casos omissos e ou excepcionais a esta normatização deverão ser remetidos
para análise do Colegiado do Curso de Física;
Parágrafo único – A documentação acima referida comporá um processo, a ser
analisado por Comissão instituída para este fim pela Colegiado de Graduação do
Curso e composta por três docentes em efetivo exercício no Instituto de Física.
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10 Atividades de Extensão9
Em conformidade com a Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão nº
87/2006 que atribui concessão de créditos para atividades de extensão aos estudantes da
graduação e, em conformidade também com as Diretrizes Curriculares Nacionais, o
Instituto de Física estabelece as seguintes regras para a integralização de créditos de
atividades de extensão.
Para efeito de concessão de créditos, são consideradas como atividades de
extensão aquelas que ocorrem regularmente como parte integrante de disciplinas e os
projetos de extensão de ação contínua realizados por estudantes por um período
ininterrupto de, no mínimo, 15 semanas. Os créditos de Extensão devem ser lançados no
histórico com a identificação “Créditos de Extensão”, seguido do nome do projeto no qual o
estudante participou.

9

Com procedimento regulamentado pela Resolução da Câmara de Extensão nº 02/2012 que pode ser
encontrada no endereço:
http://www.unb.br/administracao/decanatos/dex/resolucoes_extensao/02_2012_camara_extensao_pr
ocedimentos.pdf
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11 Programa de Tutoria (PET-Física)10
O Programa de Educação Tutorial é de grande importância para o curso de Física,
já que a sua concepção filosófica vem ao encontro das atuais diretrizes adotadas pelo IF no
que se refere à formação do aluno. Além disso, possibilita que se minimize ou solucione
certos problemas encontrados nessa formação. Em especial, a taxa de evasão e de
reprovação tem atraído nossa atenção há algum tempo. Dois fatores se destacam nessa
problemática: a falta de motivação e de interesse em prosseguir no curso, o que leva ao
desligamento voluntário ou ao abandono, e, em outros casos, o fraco desempenho
acadêmico, que aumenta a taxa de reprovação. Este último, em parte, está relacionado a
uma prematura inserção no mercado de trabalho à procura da manutenção financeira. O
diagnóstico agrava-se, em parte, pela temática envolvida nos estudos, que pode ser vista
desde como portadora de uma certa aridez, até como inicialmente repetitiva em relação ao
que já foi visto no ensino médio, e pela falta de uma aproximação maior entre alunos e
professores do IF nos primeiros semestres do curso, quando os primeiros encontram-se
envolvidos em disciplinas oferecidas por diversos departamentos.Portanto, a iniciativa de
solicitar o ingresso do Instituto de Física no Programa Educação Tutorial é uma das ações
no sentido de buscar o aprimoramento do curso e procurar soluções complementares às
dificuldades existentes, com a introdução de uma nova dinâmica motivadora do corpo
discente.
Por outro lado, o curso de Física é beneficiado com o PET na medida em que este
proporciona um canal de integração entre professores e estudantes, numa visão mais
ampla da formação profissional, que não é possível no simples contato em sala de aula ou
nas atividades de pesquisa, que normalmente envolve um único pesquisador e poucos
bolsistas. Além disso, outro aspecto importante é a integração entre a graduação e a pósgraduação por meio de seus quadros de alunos, o que não só melhora a qualidade do
ensino de graduação mas também reforça a pós-graduação, na medida que gradua alunos
com melhor qualificação para os estudos avançados. A concessão de bolsas é mais um
incentivo para que os alunos mantenham o seu interesse sem que tenham que colocar seus
estudos em plano secundário e lançar mão de outros meios de provimento de recursos de
manutenção.
O envolvimento do Instituto de Física no programa é o mais amplo possível, haja
vista os recursos materiais disponibilizados e, o que é mais importante, o quadro de
pessoal, representado pelos professores, das mais variadas áreas da Física, que concorrem
de forma auspiciosa para o seu sucesso. E a colaboração dos bolsistas no esclarecimento
de dúvidas dos demais estudantes e seu envolvimento na monitoria voluntária e na
Experimentoteca inserem-se com justeza no Projeto Pedagógico do nosso curso.
As atividades gerais em que estão envolvidos os nossos bolsistas não divergir
muito do que se depara comumente em outros grupos PET. Entretanto, há um traço de
ineditismo pelo lado do enfoque social, quando propomos, dentro de uma área das
Ciências Exatas, geralmente voltada aos seus próprios problemas e à Academia, que os
10

Regido pela Portaria MEC nº 976, de 27 de julho de 2010, publicada no D.O.U em 28/07/2010, páginas
103 e 104.
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bolsistas tenham contato próximo com jovens em situação calamitosa, com a liberdade
cerceada pela lei, a fim de procurar auxiliá-los no sentido de ampliar sua visão acerca da
importância da Educação no seu futuro e das oportunidades que poderão advir da
reorientação ou formação de novos paradigmas. Por outro lado, os bolsistas estarão se
beneficiando numa experiência que poderá ser marcante pela crueza da realidade, pela
magnitude e complexidade de nossas questões socioeconômicas.
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12 Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação
O Curso de Bacharelado em Física da UnB é totalmente presencial, de modo que as
tecnologias de informação e comunicação (TICs) existentes e utilizadas possuem a função
de apoio didático. As aulas são ministradas em auditórios e salas de aulas.
As demandas de atendimentos individuais reservados também estão asseguradas,
seja nas salas dos professores, seja na sala da Coordenação.
Do ponto de vista de acesso à informação, lançamento e verificação de notas e prématrícula, que é realizada diretamente pelos estudantes no sistema, a UnB está totalmente
informatizada e isso é feito pela sua página eletrônica. Somente após realizar a prématrícula mediada pelas TCIS os discentes são atendidos pela Coordenação para
orientação e ajustes nas disciplinas em que se matricularam, seguindo uma pré-orientação
da Coordenação.
A decisão sobre a oferta de disciplinas (sua distribuição entre professores) é feita
através de sistema computacional próprio do Instituto.
Do ponto de vista didático, ou de uso das TCIS para fins instrucionais, três tipos de
modalidade serão utilizadas para apoio didático:





o Serviço de Atendimento aos Usuários (SAU), que está descentralizado no
Campus, e atende a demanda dos docentes para uso de equipamentos em sala
(computador, Datashow, televisão, vídeos, etc);
a disponibilização de uma Sala de Seminários, que conta com datashow;
utilização da plataforma Moodle pelos docentes para contato, diálogo, distribuição
de material didático, recebimento de trabalho, mediados pela TCIS.

O uso da plataforma Moodle é opcional e de interesse de cada professor. Seu uso
tem sido particularmente intensivo nas disciplinas de serviço.
O Instituto provê ainda:






11

O serviço de correspondência está alojado em duas máquinas, denominadas
carteiro e mailbk, atuando como servidor principal e servidor backup. O servidor
principal dispõe de dois processadores Xeon com capacidade para gerenciar 4
threads cada, 12 GB de memória RAM e 750 GB de armazenamento em
redundancia;
O serviço de página do Instituto de Física11 acessado por www.fis.unb.br está
distribuído em 3 máquinas, sendo uma principal, atualmente a uranium.fis.unb.br,
e duas de backup - atualmente dns.fis.unb.br e ifserv.fis.unb.br;
O serviço de nomes, DNS (dns.fis.unb.br tem como servidor principal uma máquina
com capacidade de gerenciar duas threads, com 2 GB de memória RAM e 200 GB
de armazenamento. Seu backup principal é feito pela ifdns.fis.unb.br com
capacidade para gerenciar uma thread e contendo 1 GB de memória RAM, 200 GB

Em acordo com a Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada posteriormente alterada pela
Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010
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de armazenamento; a servidora mirror.fis.unb.br atua como segunda secundária
do serviço de nomes;
O serviço de arquivos usado também como espelho de software livre foi o primeiro
espelho do sistema operacional Linux Mandrake na América do Sul,
posteriormente chamado de Linux Mandriva. Hoje, este importante serviço
disponibiliza vários sistemas operacionais como o Linux Mageia, além de outros e
é o único espelho do processador de texto de fonte aberta Lyx na América. O
servidor utilizado dispõe de duas CPUs Xeon com capacidade para gerenciar oito
threads, tem 12 GB de memória RAM, 7 TB de armazenamento;
Uma estação Sun Blade para cálculo (carbon.fis.unb.br);
Uma rede de 10 máquinas no LCC está à disposição dos alunos da Física; todas com
CPU capacidade para gerenciamento de 4 threads, 4 GB de memória e acesso
controlado à internet;
Há três clusters para cálculo científico alojados no LCCFis com aproximadamente
150 núcleos com capacidade para gerenciamento de 2 threads;
Um ambiente multimídia contendo projetor, doze computadores com sistema
operacional Linux Mageia interligados a internet através da intranet do Instituto
de Física;
Um ambiente multimídia contendo projetor, vinte computadores com sistema
operacional Linux Mageia interligados a internet através da intranet do Instituto
de Física;
Um servidor, ifserv.fis.unb.br, com duas CPUs Xeon e capacidade de gerenciar 24
threads simultâneas, dispondo de 96 GB de memória RAM, 18 TB de
armazenamento de disco, disponibiliza 8 terabytes em tecnologia Raid
redundante, usados para armazenamento de dados para professores, alunos do IF
e alunos de outros Institutos proporcionando uma unidade de armazenamento
sempre disponível para os usuários do IF. Esta servidora é também responsável
pelo gerenciamento da intranet do Instituto de Física e pela disponibilização dos
recursos do Moodle com média de 8 000 acessos/mês e pelo controle de
permissão de acesso aos recursos computacionais liberando acesso a área de
usuários via LDAP e disponibilizando local armazenamento de dados através de
compartilhando sua capacidade de armazenamento pela internet (NFS), controla o
acesso da intranet à internet e disponibiliza os aplicativos utilizados nas diversas
disciplinas oferecidas;
Um servidor, uranium.fis.unb.br, com duas CPUs Xeons capaz de gerenciar oito
threads independentes, contendo 8 GB de memória RAM e 300 GB de
armazenamento é utilizado para gerenciar o acesso remoto aos recursos do
Instituto de Física, permitindo que usuários remotos tenham acesso via protocolo
NX possam utilizar dos recursos disponíveis como se estivesse sentados a frente
de um computador da intranet;
Nos laboratórios didáticos (Fis 1, 2, 3, 4 e LADEF), temos cerca de 100
computadores clientes rodando sistema operacional GNU/Linux Mageia
conectadas a intranet do Instituto de Física;
Parte dos experimentos realizados nos laboratórios didáticos faz uso de interfaces
com conversores analógico digital para automação assistida por computador da
coleta de dados experimentais.
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Além desses equipamentos, o Instituto de Física possui cerca de 400 computadores
pessoais pertencentes ao seu quadro de professores, funcionários administrativos
e alunos especialmente da pós-graduação utilizados quer para suas atividades
diárias quer para atividades de pesquisa.
Sumarizando a rede: O Instituto dispõe de cerca de 150 computadores pessoais
com variadas configurações interligados pela sua intranet realizando diferentes
tarefas, entre laboratórios didáticos, salas multimídia e atendimento à alunos. O
controle de acesso é gerenciado pelo servidor ifserv.fis.unb.br, que também
disponibiliza armazenamento individual centralizado além de gerenciar a rede,
disponibilizando acesso controlado à internet. O Instituto disponibiliza ainda
acesso sem fio para seus alunos.

Há ainda, laboratório existente na Biblioteca Central (BCE).
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13 Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem
A avaliação do ensino e da aprendizagem é considerada como processo
permanente e sistemático que deve ocorrer durante todas as etapas da formação e deve
abranger todos os componentes curriculares do curso. A finalidade da avaliação é
compreender as diferentes variáveis que incidem sobre a qualidade do Curso e de sua
formação.
No âmbito das disciplinas, os docentes possuem autonomia para estabelecer os
mecanismos avaliativos dos discentes, que levam em consideração alguns princípios
discutidos coletivamente:





diversificação das modalidades e temporalidades das avaliações, ou seja,
busca-se combinar diferentes tipos de avaliação (provas individuais, coletivas,
trabalhos, seminários, apresentações, realização de investigações) em
diferentes momentos da disciplina, em função de sua modalidade (disciplina
teórica, disciplina prática, disciplina teórico-prática, etc);
exploração da criatividade e capacidade de análise crítica dos discentes, em
substituição a avaliações fundadas meramente na memória de conteúdos;
estímulo a avaliações que explorem a capacidade criativa dos discentes no
processo de abstração e absorção dos conteúdos. As avaliações realizadas
pelos docentes ficam sob sua guarda/responsabilidade por um semestre, e os
discentes possuem mecanismos legais/regimentais para contestação, recursos,
e questionamento dos critérios avaliativos nas instâncias institucionais.

Neste âmbito, os alunos devem obter notas finais iguais ou superiores a 5,0 para
aprovação.
A Universidade de Brasília adota o sistema de menções para avaliar seus alunos.
Ao final do semestre, a nota obtida pelo estudante é convertida em uma menção, seguindo
a equivalência:
•

SS - Superior (9,0 a 10,0)

•

MS - Médio superior (7,0 a 8,9)

•

MM - Médio (5,0 a 6,9)

•

MI - Médio inferior (3,0 a 4,9)

•

II - Inferior (0,1 a 2,9)

•

SR - Sem rendimendo (zero)

As menções para aprovação são MM, MS e SS. A menção SR é atribuída à
reprovação por faltas, quando o aluno não compareceu ao mínimo de 75% das aulas.
A Universidade conta ainda com um importante indicador geral - o Índice de
Rendimento Acadêmico (IRA). O IRA é o índice calculado com base nos créditos cursados
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pelos estudantes, bem como as menções obtidas por eles nas disciplinas em questão. Ele
varia de 0,0 a 5,0. Seu cálculo é feito segundo os critérios:


Cada menção tem um peso: SS=5, MS=4, MM=3, MI=2, II=1, SR=0. Assim, se
o aluno obtiver apenas menções SS em seu currículo seu IRA será 5,0.

Diz-se que cada menção "puxa" o IRA para o valor do seu peso.
Um IRA entre 3,0 e 4,0 é médio, acima disso é alto e abaixo de 3,0 é baixo. Essas
classificações são extraoficiais, mas para algumas atividades extracurriculares na
universidade, como intercâmbio, ingressar em um dos grupos PET pode ser requerido um
IRA geralmente maior ou igual a 3,0 ou 3,2.
No âmbito dos Projetos de Pesquisa, as avaliações são realizadas internamente
pela equipe e externamente pelas agências financiadoras de pesquisa, quando for o caso;
os resultados das pesquisas são socializados no Congresso Anual de Iniciação Científica
(CIC) da UnB, e avaliados por dois avaliadores externos, sendo um da área de Física e
outro da área geral de Ciências Exatas. Vários discentes do Departamento já receberam
prêmios por suas pesquisas no âmbito do CIC.
A participação em Projetos de Extensão também é avaliada pela própria equipe e
as atividades são socializadas na Semana de Extensão, realizadas anualmente na UnB.
O desempenho dos discentes em atividades de monitoria nas disciplinas também é
objeto de avaliação semestral, ao final da disciplina, com base em relatório preenchido
pelo docente e pelo discente, que avaliam conjuntamente o desempenho na disciplina.
O Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (PTCC) é avaliado pelo professor
orientador e por banca constituída pelo Colegiado de Curso com número variável (mas
maior ou igual a dois) de professores do Instituto de Física e o Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) é avaliado por banca composta por três profissionais, sendo o orientador, um
docente do Instituto de Física e o terceiro podendo ser docente do Instituto ou membro
externo. Os procedimentos avaliativos estão em consonância com os princípios,
orientações pedagógicas, objetivos e perfil dos egressos deste Projeto Pedagógico.
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14 Avaliação e Acompanhamento
14.1 Do curso
Os componentes previstos neste Projeto Pedagógico (PPC) devem estabelecer
articulação com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e com o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), quanto ao referencial teórico-metodológico,
princípios e diretrizes, abordagens, estratégias e ações por meio de práticas institucionais
sólidas e de ações desenvolvidas pelos sujeitos institucionais junto à sociedade que
assumirão formas diversas conforme demandas e possibilidades reais contextualizadas e
obedecendo a dinâmica da realidade.
O acompanhamento e avaliação do curso buscará atender às Metas e Estratégias
traçadas pela UnB e as ações e projetos propostos pela Unidade Acadêmica para
fortalecimento do Curso e do Instituto. Orientar-se-á também pela avaliação produzida das
Unidades semestralmente no momento da avaliação docente. Requer também o
acompanhamento da dinâmica das alterações e reais demandas do mercado de trabalho;
criação de mecanismos de acompanhamento dos egressos na inserção no mercado de
trabalho e o perfil correspondente ao referencial teórico-metodológico verificando a
coerência entre as competências e habilidades desenvolvidas e as demandas profissionais.
Este acompanhamento será realizado por meio de levantamento permanente da
aprovação dos egressos em concursos públicos, da relação entre número de egressos e da
entrada no mercado de trabalho, e adequação da formação oferecida às necessidades
profissionais e sociais.

14.2 Das disciplinas
As disciplinas configuram-se em importante componente curricular que deve
oferecer concretude ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e a observância da coerência
das disciplinas com este, oferece garantia para uma adequada formação. A avaliação
utilizará, como um dos elementos, o resultado da avaliação produzida nas Unidades
Acadêmicas semestralmente no momento da avaliação docente. O acompanhamento das
disciplinas pelo Instituto será realizado por meio de oficinas periódicas com o objetivo de
analisar ementas, programas e bibliografia das disciplinas, verificando o cumprimento das
ementas e a necessidade de atualizações e/ou alterações e por meio da Comissão Docente
Estruturante criada no Instituto em 2013.

14.3 Do corpo docente
14.3.1 Formação
No processo de avaliação será considerada a compatibilidade da formação e
trajetória profissional do docente, considerando as competências desenvolvidas que
propiciam aos docentes aptidões que o habilitam de forma mais adequada para disciplinas
específicas, e sua formação geral para um conjunto ampliado de outras disciplinas. A
qualificação do corpo docente constitui uma preocupação do Instituto, assegurada na
Política de Afastamento em vigor no Instituto de Física. A Universidade de Brasília conta
com um sistema de avaliação permanente do corpo docente pelo corpo discente que
fornece dados preciosos para intervenções.
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14.3.2 Pesquisa e Extensão
A pesquisa e inserção do docente em Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq é
um elemento de avaliação a ser considerado permanentemente, pois constitui um
importante indicador de produção de conhecimento envolvendo alunos da graduação e da
pós-graduação. A socialização das pesquisas por meio da produção bibliográfica e técnica
é outro importante elemento de avaliação docente. Outro item que deve compor a
avaliação é a experiência profissional e acadêmica, tempo de dedicação, carga horária dos
docentes se elas permitem que o mesmo realize todas as atividades previstas no plano
pedagógico do curso.
14.3.3 Capacitação
O curso tem consolidado institucionalmente uma política de afastamento para
capacitação permanente do corpo docente, o que permite uma qualificação e formação
continuada no Instituto de Física da UnB.

14.4 Do Corpo Discente
O Instituto prevê mecanismos efetivos de incentivo, apoio, promoção e
participação de eventos internos e externos no sentido de qualificar o processo de
formação do corpo discente, previstos e aprovados no PDI do Instituto de Física. Outro
item destacado é o mecanismo de nivelamento para que os alunos possam se qualificar
principalmente na produção de textos, artigos e outros. A vinculação a grupos de
pesquisas do Instituto representa uma possibilidade para tal qualificação.
O processo de avaliação individual será realizado em cada um dos componentes
curricular que o discente estiver vinculado, como disciplinas, monitoria, projetos de
pesquisa, atividade e eventos de extensão, estágio, e TCC, dentre outros, sob a
responsabilidade do professor/coordenador.
Há ainda a avaliação produzida pelo próprio MEC através do ENADE.

14.5 Do Corpo Técnico-administrativo
A avaliação do corpo de técnico-administrativo será realizada permanentemente
pela gestão do Instituto e especificamente em período de progressão funcional, conforme
normas institucionais.
A avaliação deve considerar a adequação da formação e experiência profissional do
corpo técnico-administrativo ao projeto de desenvolvimento dos cursos diurno e noturno
e do Instituto, bem como a compatibilidade da quantidade de profissionais às
necessidades destes cursos.
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15 Organização Administrativa e Acadêmica
1. Direção:
Diretor: Prof. Geraldo Magela e Silva
Vice-Diretor: Prof. Geraldo José da Silva
Coordenação de Pós-Graduação: Prof. Demétrio Antônio da Silva Filho
Coordenação de Graduação: Prof. Olavo Leopoldino da Silva Filho (diurno)
Prof. José Eduardo Martins (noturno)
Coordenação de Extensão: Prof. Cássio Costa Laranjeiras

2. Secretaria:
Assistente de Direção: Ludmila Araújo de Rezende
Secretária da Pós-Graduação: Sandra Patrícia de Castro
Secretária Executiva:
Secretário do Noturno:
Auxiliares: Fernando Carlos Evangelista Botelho (Assistente em Administração)
Simone Braga Farias (Técnica em Assuntos Educacionais)

3. Conselho do Instituto:
Diretor: Prof. Geraldo Magela e Silva
Vice-Diretor: Prof. Geraldo José da Silva
Secretária do Conselho: Ludmila Araújo de Rezende
Representantes do Núcleo de Física Aplicada
a
Prof. Maria Aparecida G. S. Pajanian
Prof. José Antonio Huamaní Coaquira
Representantes do Núcleo de Física Matemática e Estatística
Prof. Tarcísio Marciano da Rocha Filho
Prof. Marco Antonio Amato
Representantes do Núcleo de Física Atômica e Molecular
Prof. Ricardo Gargano
Prof. Wiliam Ferreira da Cunha
Representantes do Núcleo de Estrutura da Matéria
Prof. Fábio Menezes de Souza Lima
Prof. José Felippe Beaklini Filho
Representantes do Núcleo de Relatividade e Teoria de Partículas
Prof. Paulo Sérgio da Silva Caldas
Prof. Vanessa Carvalho de Andrade
Representantes do Núcleo de Física Experimental
Prof. José Leonardo Ferreira
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Prof. Jérôme Depeyrot
Representantes do Corpo Discente
Natália Coelho de Sena (pós-graduação)
(graduação)
Representante dos Servidores
José das Dores Ferreira

4. Colegiado de Pós-Graduação:
Coordenador da Pós-Graduação
Prof. Demétrio Antônio da Silva Filho
Secretária do Colegiado
Sandra Patrícia de Castro
Representante do Núcleo de Estrutura da Matéria
Prof. Antonio Luciano de Almeida Fonseca (Membro Titular)
Representante do Núcleo de Física Aplicada
Prof. Qu Fanyao (Membro Titular)
Representante do Núcleo de Física Matemática e Estatística
Prof. Ademir Eugênio de Santana (Membro Titular)
Representante do Núcleo de Física Atômica e Molecular
Prof. Annibal Dias de Figueiredo Neto (Membro Titular)
Representante do Núcleo de Relatividade e Teoria de Partículas
Prof.ª Vanessa Carvalho de Andrade (Membro Titular)
Representante do Núcleo de Física Experimental
Prof.ª Alexandra Mocellin (Membro Titular)
Representante Discente
Marcelo Leineker Costa

5. Colegiado de Graduação/Extensão:
Coordenadores de Graduação
Prof. Olavo Leopoldino da Silva Filho (diurno) / Prof. José Eduardo Martins (noturno)
Coordenador de Extensão
Prof. Cássio Costa Laranjeiras
Secretário do Colegiado
Will Sandes de Melo
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Representante do Núcleo de Física Aplicada
Prof. Paulo Eduardo Narcizo de Souza (Membro Titular)

Representante do Núcleo de Física Matemática e Estatística
Prof. Bernardo de Assunção Mello (Membro Titular)
Representante do Núcleo de Física Atômica e Molecular
Prof. Marco Cézar Fernandes (Membro Titular)
Representante do Núcleo de Estrutura da Matéria
Prof. Daniel Lima Nascimento (Membro Titular)
Representante do Núcleo de Relatividade e Teoria de Partículas
Prof. Clóvis Achy Soares Maia (Membro Titular)
Representante do Núcleo de Física Experimental
Prof. Ivan Soares Ferreira (Membro Titular)

6. Representantes do Instituto de Física em Órgãos Colegiados da Universidade:
No Conselho Universitário (CONSUNI):
Prof. Geraldo Magela e Silva (Titular)
Prof. Geraldo José da Silva (Suplente)
Prof. José Francisco da Rocha Neto (Representante do Corpo Docente)
Prof.ª Vanessa Carvalho de Andrade (Suplente)
No Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPE):
Prof. Demétrio Antônio da Silva Filho (Titular)
Prof.

(Suplente)

Prof. José Felippe Beaklini Filho (Representante do Conselho)
Prof. José Leonardo Ferreira (Suplente)
No Conselho de Administração (CAD):
Prof. Geraldo Magela e Silva (Titular)
Prof. Geraldo José da Silva (Suplente)
Prof. José Felippe Beaklini Filho (Representante do Conselho)
Prof. Tarcísio Marciano da Rocha Filho (Suplente)
Na Câmara de Ensino de Graduação (CEG):
Prof. Olavo Leopoldino da Silva Filho (Titular)
Prof. José Eduardo Martins (Suplente)
Prof. Ivan Soares Ferreira (Titular)
Prof.ª Eliana dos Reis Nunes (Suplente)
Na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPP):
Prof. Demétrio Antônio da Silva Filho (Titular)
Prof. Sebastião William da Silva (Suplente)
Na Câmara de Extensão (CEX):
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Prof. Cássio Costa Laranjeiras (Titular)
Prof. José Eduardo Martins (Suplente)
Na Câmara de Administração e Finanças (CAF):
Prof. Geraldo Magela e Silva (Titular)
Na Câmara de Assuntos Comunitários (CAC):
Prof. Daniel Müller (Titular)
Prof. Oyanarte Portilho (Suplente)
Na Câmara de Carreira Docente (CCD):
Prof. Sebastião William da Silva (Titular)
Prof.ª Vanessa Carvalho de Andrade (Suplente)
Na Câmara de Gestão de Pessoas (CGP):
Prof. Clóvis Achy Soares Maia (Titular)
Prof.ª Mônica Wolf Cadilhe (Suplente)
Na Câmara de Planejamento e Orçamento (CPO):
Prof.ª Roseline Beatriz Strieder (Titular)
Prof. Arsen Melikyan (Suplente)
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16 Infraestrutura Física
O Instituto de Física é parte da Universidade de Brasília, e localiza-se no Campus
Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal. Mais precisamente,
localiza-se no Instituto Central de Ciências (ICC) Centro, CEP 60919-970, Telefone (55-61)
3107-7700, email física@fis.unb.br. O instituto conta ainda com inúmeras Salas de
Professores, Secretaria de Graduação, Secretaria de Pós-Graduação, Almoxarifado, Oficina
Mecânica, Sala de Seminários, Sala de Seminários da Pós-Graduação.
O Instituto Central de Ciências da Universidade de Brasília conta ainda com
elevadores para acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida12.

16.1 Laboratórios de Pesquisa:
O Instituto conta com uma ampla gama de laboratórios de Pesquisa relacionados à
Física Experimental.

Tabela 9 Estrutura Física de Laboratórios de Pesquisa.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Nome do Laboratório
Laboratório de Espectroscopia Eletrônica
Laboratório de Espectroscopia Raman
Laboratório de Espectroscopia Óptica
Laboratório de Química do NFA
Laboratório Multiusuário de Medidas de
Propriedades Físicas
Laboratório de Síntese de Materiais
Laboratório de Cálculo Científico em Física de
Nanoestruturas
Laboratório de Cristais Líquidos

Sigla
LEE
LAB RAM
LAB ÓPTICA
LAB QUÍMICA

Laboratório de Estudos de Nanossilicatos
Laboratório de Produção de Nitrogênio Líquido
Laboratório de Fotobiorreatores
Laboratório de Caracterização de Baixas
Dimensionalidades
Laboratório de Caracterização Físico-Química
de Nanomateriais
Laboratório
Multiusuário
de
Materiais
Avançados e Sistemas Complexos
Laboratório de Caracterização Magneto-óptica
de Nanocoloides
Laboratório de Nanocoloides Magnéticos
Laboratório de Plasmas

LENS
LABN2LIQ
LFBR

Coordenador
Alexandra Mocellin
Sebastião William da Silva
Sebastião William da Silva
Sebastião William da Silva

LAB PPMS

José A. Humani Coaquira

LSM

José A. Humani Coaquira
Antônio Luciano de A.
Fonseca
Marcus B. Lacerda Santos
e Geraldo José da Silva
Geraldo José da Silva
Júnio Márcio Rosa Cruz
Luiz Roncaratti

LCCFN
LCL

GFC-UnB

Jerome Depeyrot

GFC-UnB

Jerome Depeyrot

GFC-UnB

Jerome Depeyrot

GFC-UnB

Jerome Depeyrot

GFC-UnB
LP

Jerome Depeyrot
José Leonardo Ferreira

16.2 Laboratórios de Ensino:
Há também no Instituto um conjunto de laboratórios voltados especificamente para o
ensino. Muitos desses laboratórios funcionam também como laboratórios de serviço,
atendendo uma ampla gama de alunos de outras unidades acadêmicas.

12

Em acordo com o Dec. N° 5.296/2004.
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Tabela 10 Laboratórios Didáticos
Nome do Laboratório

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

13

Laboratório de Física 1-1
Laboratório de Física 1-2
Laboratório de Física 2-1
Laboratório de Física 2-2
Laboratório de Física 3
Laboratório de Física 4
Laboratório Especial (Física Moderna)
Laboratório Didático para o Ensino de Física13
Observatório Astronômico Didático na FAL
Laboratório de Cálculo Científico
Experimentoteca

Sigla

FIS 1-1
FIS 1-2
FIS 2-1
FIS 2-2
FIS 3
FIS 4
FIS MOD
LADEF
OBAFAL
LCC-FIS
EXPT

Foi concebido inicialmente como um local para ministrar disciplinas para a formação docente do futuro professor
de física em nossos cursos de licenciatura. Com o passar do tempo, o LADEF passou a demonstrar capacidade para a
formação continuada do professor em serviço, servindo como referência para as atividades de divulgação e ensino
de física. Tem como proposta o desenvolvimento de projetos experimentais, o aprofundamento de abordagens
metodológicas e a elaboração de materiais didáticos para a sala de aula de física.
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17 Disciplinas Optativas do Curso:
Instituto de Física
OFICINA DE SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM FÍSICA 1 (02 CRÉDITOS)
OFICINA DE SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM FÍSICA 2 (02 CRÉDITOS)

Departamento de Matemática
MAT-113158-GR INTRODUCAO A OTIMIZACAO
MAT-113328-GR GEOMETRIA DIFERENCIAL 1
MAT-113069-GR VARIAVEL COMPLEXA 1
MAT-113107-GR ALGEBRA 1
MAT-113123-GR ALGEBRA LINEAR
MAT-113093-GR INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR
MAT-113433-GR INTRO A PROGRAMACAO LINEAR
MAT-113212-GR ANALISE 2
MAT-113131-GR ALGEBRA 2
MAT-113204-GR ANALISE 1
MAT-113263-GR TOPOLOGIA DOS ESPACOS METRICOS
MAT-113506-GR ANALISE NUMERICA 1
MAT-117072-GR INTRO AS EQUACOES DIF PARCI
MAT-113417-GR CALCULO NUMERICO
MAT-117072-GR INTRO AS EQUACOES DIF PARCI

Departamento de Ciências da Computação
CIC-113913-GR INTRODUCAO A CIEN COMPUTACAO
CIC-116319-GR ESTRUTURAS DE DADOS
CIC-117218-GR ORGAN DE HARDWARE E SOFTWARE
CIC-117226-GR INTRODUCAO A PROGR CIENTIFICA
CIC-117234-GR PROGRAMACAO AVANCADA
CIC-117242-GR INTRODUCAO AO PROC DE IMAGENS
CIC-117251-GR ARQ DE PROCESSADORES DIGITAIS
CIC-206075-GR SINAIS E SISTEMAS
CIC-117315-GR INTROD. À PROGRAMAÇÃO PARALELA

Departamento de Geologia
IGD-112011-GR GEOLOGIA GERAL
SIS-112461-GR GEOFISICA BASICA
GMP-112020-GR CRISTALOGRAFIA

Instituto de Química
QUI-114073-GR QUIM INORGANICA 1 EXPERIMENTAL
QUI-114634 QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL
QUI-114626 QUÍMICA GERAL TEÓRICA
QUI-114219-GR INTRODUCAO A QUIMICA ORGANICA
QUI-114294-GR FISICO-QUIMICA 1 EXPERIMENTAL
QUI-114308-GR FISICO-QUIMICA 2 EXPERIMENTAL
QUI-114464-GR QUIMICA INORGANICA 1
QUI-114537-GR FISICO-QUIMICA 1
QUI-114545-GR FISICO-QUIMICA 2
QUI-114553-GR FISICO-QUIMICA 3

Departamento de Estatística
EST-115045-GR PROBABILIDADE E ESTATISTICA
EST-115177-GR ANÁLISE MULTIVARIADA 1
EST-115185-GR ANÁLISE MULTIVARIADA 2
EST-115151-GR INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
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Instituto de Biologia
CEL-121096-GR METODOS EM BIOPOLIMEROS
CEL-121045-GR BIOFISICA
GEM-123013-GR BIOLOGIA GERAL
CEL-208914 BIOQUÍMICA FUNDAMENTAL
CEL-123943 INTRODUÇÃO A BIOTECNOLOGIA

Faculdade de Educação
PED-124966-GR FUND DESENV E APRENDIZAGEM
TEF-191027-GR PSICOLOGIA DA EDUCACAO 1
MTC-192015-GR DIDATICA 1
TEF-100749-ESCOLARIZAÇÃO DE SURDOS E LIBRAS
FE-207349 - EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICOS-RACIAIS

Departamento de Filosofia
FIL-137413-GR EVOL PENS FILOS E CIENTIFICO
FIL-137472-GR TEORIA DO CONHECIMENTO
FIL-137481-GR LOGICA 1
FIL-137499-GR TEORIA DA CIENCIA
FIL-137553-GR INTRODUCAO A FILOSOFIA
FIL-137596-GR INIC A METODOLOGIA CIENTIFICA
FIL-137791-GR HISTORIA DA CIENCIA 1

Departamento de Letras e Linguística
LIV-140015-GR LINGUA PORTUGUESA 2
LIV-140082-GR INTR. A LINGUISTICA
LIV-140481-GR LEITURA E PRODUCAO DE TEXTOS
LET-142000-GR FRANCES INSTRUMENTAL 1
LET-142018-GR LINGUA FRANCESA 2
LET-142093-GR LINGUA INGLESA 2
LET-142204-GR LINGUA ALEMA 1
LET-142212-GR LINGUA ALEMA 2
LET-145971-GR INGLES INSTRUMENTAL 1

Faculdade de Tecnologia
FT-170054-GR INTRODUÇÃO À ATIVIDADE EMPRESARIAL
FT-176699-GR GESTÃO ESTRATÉGICA
FT-200662-GR EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
ENC-162019-GR DESENHO TECNICO
ENC-166014-GR MECANICA DOS SOLIDOS 1
ENE-167011-GR CIRCUITOS ELETRICOS 1
ENE-167029-GR CIRCUITOS ELETRICOS 2
ENE-167037-GR ELETROMAGNETISMO 1
ENE-167045-GR ELETROMAGNETISMO 2
ENE-167053-GR ELETRONICA 1
ENE-167061-GR ELETRONICA 2
ENE-167070-GR MAT ELETRICOS E MAGNETICOS
ENE-167088-GR CONVERSAO DE ENERGIA
ENE-167100-GR CONTROLE E SERVOMECANISMO 1
ENE-167126-GR TEORIA DE COMUNICACOES
ENE-167151-GR PROPAG ONDAS ELETROMAGNETICAS
ENE-167274-GR DISPOSITIVOS ELETRONICOS
ENE-167592-GR FOTÔNICA BÁSICA
ENE-167274-GR DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS
ENE-167983-GR SISTEMAS DIGITAIS 1
ENE-167991-GR SISTEMAS DIGITAIS 2
ENM-168009-GR TERMODINAMICA 1
ENM-168025-GR MAQUINAS TERMICAS
ENM-168033-GR TRANSFERENCIA DE CALOR
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ENM-168203-GR FENOMENOS DE TRANSPORTE
ENM-168963-GR MECANICA DOS FLUIDOS 1

FACULDADE DO GAMA (FGA)

FGA-206172-GR PROCESSAMENTO DE SINAIS
FGA-201383-GR MICROPROCESSADORES E MICROCONTROLADORES
FGA-206181-GR SISTEMAS EMBARCADOS
FGA-206300-GR SENSORES E TRANSDUTORES
FGA -201324-GR DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
FGA-206202-GR INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA 1
FGA-208256-GR INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA 2
FGA-208264-GR MODELAGEM DE SISTEMAS BIOLÓGICOS
FGA-206164-GR INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA
FGA-199176-GR DESENHO INDUSTRIAL ASSISTIDO COMPUTADOR
FGA-208230-GR PROJETO DE SENSORES
FGA-201375-GR INOVAÇÃO

Faculdade de Educação Física
FEF-175013-GR PRÁTICA DESPORTIVA
FEF-175021-GR PRATICA DESPORTIVA 2

Departamento de Administração
ADM-181013-GR INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO
ADM-186414-GR ADMINISTRAÇÃO EMPREENDEDORA
ADM-186431-GR GESTÃO DE PROJETOS

Departamento de Economia

ECO-132012-GR INTRODUÇÃO À ECONOMIA
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19 Tabelas Anexas
19.1 Tabela de Docentes do IFD
Tabela 11 Quadro Docente do IFD (2013)
No.

01

Nome

Ademir Eugênio de Santana

Sala

Formação

Titulação14

Situação na
UnB

CIFMC A1 31/4

Físico

Dr., USP, São
Paulo, 1988

Quadro UnB

Físico

PhD, Oxford,
Inglaterra,
1981

Pesquisador
Associado

02

Aderbal Carlos de Oliveira

BSS 280

03

Adriana Pereira Ibaldo

BSS 283

Físico

Dra., USP, São
Carlos, 2010

Quadro UnB

Aleksandr Nikolaievich Pinzul

CIFMC A1 15/4

Físico

PhD,
Alabama,
EUA, 2003

Quadro UnB

Alessandra Ferreira Albernaz

Conj. 2 Sala 114

Físico

Dra., UnB,
Brasília,
2005

Quadro UnB

Lab. De Estrutura
Eletrônica BSS 309 e
312

Físico

Dra.,
UNICAMP,
Campinas,
2002

Quadro UnB

Físico

Dr., UFSCar,
São Carlos,
2009

Quadro UnB

04

05

06

Alexandra Mocellin

07

Alexandre Dodonov

CIFMC A1 44/4

08

Amílcar Rabelo de Queiroz

CIFMC A1 16/4

Físico

Dr., USP, São
Paulo, 2006

Quadro UnB

09

Annibal Dias de Figueiredo Neto

CIFMC A1 20/4

Físico

Dr., UnB,
Brasília,
1997

Quadro UnB

10

Antonio Carlos Pedroza

Conj. 02 BT 317 sl.
115

Físico

PhD, Lund,
Suécia, 1984

Quadro UnB

11

Antonio Cleves Nunes Oliveira

Módulo 13 CSS 334
sala 13

Físico

PhD, Oxford,
Inglaterra,
1986

Quadro UnB

12

Antonio Luciano de Almeida
Fonseca

CIFMC B1 03/05

Físico

Dr. d'Etat,
Orsay,
França, 1983

Quadro UnB

CIFMC

Físico

Dr., UnB,
Brasília,
2006

Quadro UnB

13

14

Antony Marco Mota Polito

Art. 66 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
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14

Arsen Melikyan

Físico

PhD,
Rochester,
EUA 2005

Quadro UnB

CIFMC A1 44/6

Físico

Dr.,
UNICAMP,
Campinas,
1999

Quadro UnB

Módulo 13 CSS
327/42 Sala 04

Físico

Dr., USP, São
Paulo, 2002

Quadro UnB

CIFMC A1 11/4

15

Bernardo de Assunção Mello

16

Cássio Costa Laranjeiras

17

Célia Maria Soares Gomes de
Sousa

Modulo 13 CSS 334
sl. 20

Físico

Dra., UnB,
Brasília,
2001

Quadro UnB

18

Clodoaldo Rodrigues da Costa
Júnior

Modulo 13 CSS
336/42 Sala 07

Físico

Dr., UnB,
Brasília,
1999

Quadro UnB

Modulo 13 CSS 334
sl. 19

Físico

Dr., UNESP,
São Paulo,
2008

Quadro UnB

CIFMC B1 07/4

Físico

Dr., UnB,
Brasília,
2003

Quadro UnB

Físico

Dr., USP, São
Paulo, 2000

Quadro UnB

Quadro UnB

19

Clóvis Achy Soares Maia

20

Daniel Lima Nascimento

21

Daniel Müller

Modulo 13 CSS
330/47 Sala 02

22

Demétrio Antônio da Silva Filho

Módulo 13 CSS
327/46 Sala 01

Físico

Dr.,
UNICAMP,
Campinas,
2003

23

Eliana dos Reis Nunes

Conj. 1 Sala 103

Físico

Dra., USP, São
Paulo, 2011

Quadro UnB

Módulo 12

Físico

Dr., UnB,
Brasília,
2009

Quadro UnB

Físico

Dr., UnB,
Brasília,
2003

Quadro UnB

Físico

PhD, Essex,
Inglaterra,
1980

Quadro UnB

BSS 303

Físico

Dr., UFMG,
Belo
Horizonte,
1997

Quadro UnB

Conj. II Sala 112

Físico

PhD, Tóquio,
Japão, 1992

Quadro UnB

Físico

Dr., INPE, São
José dos
Campos,
2008

Quadro UnB

24

Fábio Luís de Oliveira Paula

25

Fábio Menezes de Souza Lima

CIFMC B1 08/4

26

Fernando Albuquerque de
Oliveira

CIFMC A1 52/6

27

Geraldo José da Silva

28

Geraldo Magela e Silva

29

Ivan Soares Ferreira

Laboratório de
Plasmas BSS 285
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30

Jean Carlo Santos

31

Jérôme Depeyrot

Físico

Dr., INPE, São
José dos
Campos,
2008

Quadro UnB

Módulo 12 Lab.
Fluidos Complexos
BSS 321

Físico

Dr., Paris VII,
França, 1994

Quadro UnB

CIFMC

Físico

PhD, Aarhus,
Dinamarca,
1991

Quadro UnB

BSS 297 Sala 295
(interno)

Físico

Dr., USP, São
Paulo, 1998

Quadro UnB

Laboratório de
Plasmas BSS 285

32

Joaquim José Soares Neto

33

José Antonio Huamaní Coaquira

34

José David Mangueira Vianna

CIFMC/Multiuso II,
sala A1-30/6

Físico

DSc, Genebra,
Suíça, 1973

Professor
Emérito

José Eduardo Martins

Módulo 13 CSS 334
sl. 17

Físico

Mestre, USP,
São Paulo,
1996

Quadro UnB

LCC – BSS 352

Físico

PhD,
Michigan,
EUA, 1984

Quadro UnB

Mod 13.

Físico

Dr., UnB,
Brasília,
2000

Quadro UnB

Lab. Plasma BSS 285

Físico

Dr., INPE, São
José dos
Campos,
1986

Quadro UnB

CIFMC B1 15/6

Físico

PhD,
Rochester,
EUA, 1985

Quadro UnB

Júnio Márcio Rosa Cruz

Lab. Espectroscopia
Ótica BSS 264

Físico

PhD,
Toronto,
Canadá, 1991

Quadro UnB

Kalil Skeff Neto

Lab. Nanoestrutura
Magnética BSS 297

Físico

Dr., CBPF, Rio
de Janeiro,
1984

Pesquisador
Associado

Leonardo Luiz e Castro

Módulo 12 CSS
305/37

Físico

Dr., UnB,
Brasília,
2009

Quadro UnB

43

Letícia Gonçalves Nunes Coelho

Módulo 13 CSS
335/40 Sala 11

Físico

Dra., UFMG,
Belo
Horizonte,
2008

Quadro UnB

44

Luiz Fernando Roncaratti

CIFMC A1 61/4

Físico

Dr., Perúgia,
Itália, 2009

Quadro UnB

Marco Antonio Amato

CIFMC A1 31/4

Físico

PhD, Essex,
Inglaterra,
1980

Quadro UnB

35

36

37

38

39

40

41

42

45

José Felippe Beaklini Filho

José Francisco da Rocha Neto

José Leonardo Ferreira

José Wadih Maluf
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46

47

Físico

PhD,
Londres,
Inglaterra,
1996

Quadro UnB

Pesquisador
Associado

Marco Cézar Barbosa Fernandes

Módulo 13 CSS
330/42 Sala 05

Marcos Duarte Maia

Módulo 13 CSS
339/40 Sala 12

Físico

PhD,
Londres,
Inglaterra,
1971

Físico

Dr. d'Etat,
Orsay,
França, 1985

Quadro UnB

48

Marcus Bastos Lacerda Santos

BSS 303

49

Maria Aparecida Godoy Soler
Pajanian

Lab.Espectroscopia
Ótica

Físico

Dra., USP, São
Paulo, 1989

Quadro UnB

50

Maria de Fátima da Silva
Verdaux

Conj. 3 Sala 126

Físico

Dra., USP, São
Paulo, 1995

Quadro UnB

51

Maria de Fátima Rodrigues
Makiuchi

Conj. 2 Sala 113

Físico

Dra., UnB,
Brasília,
2004

Quadro UnB

Lab. De Estrutura
Eletrônica BSS 309 e
312

Físico

Dra., UnB,
Brasília,
2007

Quadro UnB

Módulo 13 CSS
333/42 Sala 06

Físico

Dra., UnB,
Brasília,
1999

Quadro UnB

Físico

Mestre, UnB,
Brasília,
1985

Quadro UnB

52

53

Maria Suely Pedrosa Mundim

Mônica Wolf Cadilhe

54

Nádia Maria de Liz Köche

Módulo 13 CSS 334
Sala 15

55

Nilo Makiuchi

Modulo 11 - CSS 290
sala CSS 289/33

Físico

Dr., USP, São
Paulo, 1990

Quadro UnB

CIFMC A1 10/4

Físico

Dr., UnB,
Brasília,
1996

Quadro UnB

Oyanarte Portilho

Módulo 13 CSS
328/40 Sala 09

Físico

Dr., IFTUNESP, São
Paulo, 1976

Quadro UnB

58

Paulo Eduardo Narcizo de Souza

Modulo 13 CSS
333/43 Sala 03

Físico

Dr., UFSCar,
São Carlos,
2006

Quadro UnB

59

Paulo Sérgio da Silva Caldas

Módulo 13 CSS 334
Sala 16

Físico

PhD, Cornell,
EUA, 1986

Quadro UnB

Pedro Augusto Matos Rodrigues

Lab. Ciências dos
Materiais BSS 285

Físico

Dr.,
UNICAMP,
Campinas,
1993

Quadro UnB

Físico

Dr., UnB,
Brasília,
2009

Quadro UnB

Físico

56

57

60

Olavo Leopoldino da Silva Filho

61

Pedro Henrique de Oliveira Neto

Conj II sala 116

62

Qu Fanyao

CIFMC B1 26/4

Dr., UnB,
Brasília,

Quadro UnB
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1998
Módulo 13 CSS
332/40 Sala 10

Físico

PhD,
Allahabad,
Índia, 1971

Pesquisadora
Associada

Ricardo Gargano

Conj. 02 BT 317 Sala
111

Físico

PhD, Perúgia,
Itália, 1997

Quadro UnB

65

Roland de Azeredo Campos

Módulo 13 CSS 334
Sala 14

Físico

Dr., CBPF, Rio
de Janeiro,
1984

Quadro UnB

66

Roseline Beatriz Strieder

Módulo 13 CSS 334
Sala 21

Físico

Dra., USP, São
Paulo, 2012

Quadro UnB

BSS 265/267

Físico

Dr., UFSCar,
São Carlos,
1995

Quadro UnB

CIFMC A1 30/6

Físico

PhD,
Bruxelas,
Bélgica, 1991

Quadro UnB

Módulo 13 CSS
340/42 Sala 08

Físico

Dra., UNESP,
São Paulo,
2000

Quadro UnB

BSS 277/67

Físico

PhD,
Roorkee,
Índia, 1971

Pesquisador
Associado

63

Reva Garg

64

67

Sebastião William da Silva

68

Tarcísio Marciano da Rocha
Filho

69

Vanessa Carvalho de Andrade

70

Vijayendra Kumar Garg

71

Viktor V. Dodonov

Conj. 3 Sala 128

Físico

PhD, Moscou,
Rússia, 1976

Quadro UnB

Wiliam Ferreira da Cunha

Conj. 02 Sala 115

Físico

Dr., UnB,
Brasília,
2009

Quadro UnB
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19.2 Tabela de pessoal Técnico-Administrativo do IFD
Tabela 12 Pessoal Técnico-Administrativo do IFD (2013)
No.

Nome

Lotação

Cargo

Lab. Estrutura Eletrônica

Físico

01

Aderson Miranda da Silva

02

Adriana Maria Ribeiro
Pereira

Recepção

Recepcionista

03

Alexandre Adriano Neves de
Paula

Módulo 9

Físico

04

Clodoaldo Inor de Oliveira

Lab. Física 2

Técnico em Eletrônica

05

Danilo Abraão

Lab. Física 1

Físico

06

Edílson dos Santos Pereira

Oficina Mecânica

Torneiro Mecânico

07

Elane Batista Carneiro

Almoxarifado

Assistente em Administração
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08

Fábio Moura da Guarda

Lab. Física 3

Físico

09

Fernando Carlos Evangelista
Botelho

Secretaria de Graduação

Assistente em Administração

10

Gil Braz Gaudino de Morais

Lab. Física 2

Técnico em Laboratório

11

João Carlos Domingues Neto

Lab. Física 1

Técnico em Eletrônica

12

José das Dores Ferreira

Coordenação Técnica de
Laboratórios Didáticos

Técnico em Assuntos
Educacionais

13

Josué de Lima Rodrigues

Módulo 12

Técnico de Laboratório

14

Klark Gable Souza Porto

Lab. de Física 1

Técnico de Laboratório

15

Ludmila Araújo Rezende

Direção

Secretária Executiva

16

Luís Fernando Ferreira da
Silva

Secretaria de Graduação

Assistente em Administração

17

Marcelo Aparecido de Brito

Lab. Física 3

Técnico em Eletrônica

18

Marcelo de Souza Parise

Lab. de Manipulação de
Amostras

Técnico de Laboratório

19

Maria Rosirene da Silva

Copa

Copeira

20

Noé Fernandes dos Anjos

Lab. de Física 1

Técnico em Assuntos
Educacionais

21

Patrícia de Sousa Lázio Braz

Secretaria de Graduação

Secretária Executiva

22

Ricardo de Almeida Oliveira

23

Rogério Rogado da Silva

Secretaria de Graduação

Assistente em Administração

24

Sandra Patrícia de Castro

Secretaria de PósGraduação

Secretária Executiva

25

Santinoni Ferreira Franco de
Jesus

Lab. Física 3

Técnico em Eletrônica

26

Simone Braga Farias

Secretaria de Graduação

Técnica em Assuntos
Educacionais

27

Tamara Tássila de Oliveira
Bezerra

Direção

Assistente em Administração

28

Thalles Nascimento Bonfim

Secretaria de PósGraduação

Estagiário

29

Wilker Luciano Zorzin

Almoxarifado

Assistente em Administração

30

Wilson Rodrigues de Oliveira

Lab. Física 2

Lab. de Criogenia

Técnico em Eletrônica
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19.3 Tabela de Constituição do Núcleo Docente Estruturante (2013)
19.3.1 Regras do NDE:

REGIMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FÍSICA
DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
Art.1º - O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui-se de um grupo de docentes, com
atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção,
consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso.
Parágrafo único. O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente do
curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na
produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino e em outras
dimensões entendidas como importantes pela instituição, e que atuem sobre o
desenvolvimento do curso.
DOS OBJETIVOS
Art. 2º - O objetivo geral do NDE é acompanhar e atuar no processo de concepção,
consolidação e atualização contínua dos projetos políticos-pedagógicos das habilitações
em Bacharelado e Licenciatura do curso de graduação em Física.
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 3º - São atribuições do NDE:
I. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
II. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes
atividades de ensino constantes no currículo;
III. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e
extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do
mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de
conhecimento do curso;
IV. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso
de Graduação em Física (habilitações: Licenciatura e Bacharelado).
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E GESTÃO
Art. 4º - O NDE do curso de graduação em Física deve ter a seguinte composição:
I.
ser constituído por um mínimo de 8 (oito) professores pertencentes ao
corpo docente do curso;
II.
todos os membros do NDE devem possuir titulação acadêmica obtida em
programas de pós-graduação stricto sensu, e destes, 60% devem possuir
título de Doutor;
III.
ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral,
sendo mais de 40% em tempo integral;
IV.
ser constituído por 50% de professores que se consideram atuantes
preferencialmente na habilitação de Licenciatura do Curso de Graduação
em Física e 50% de professores que se consideram atuantes
preferencialmente na habilitação de Bacharelado do Curso de Graduação
em Física.
Art. 5º - O NDE é gerido pela seguinte estrutura:
I.
um Colegiado: composto pela totalidade dos membros;
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II.
III.

um Coordenador;
um Secretário.

Art. 6º - O Coordenador do NDE deverá ser o Coordenador do Curso de Graduação em
Física (diurno ou noturno).
Art. 7º - São atribuições do Coordenador:
I.
representar o NDE nas instâncias internas e externas à UnB;
II.
convocar as reuniões do Colegiado do NDE;
III.
indicar o Secretário da reunião.
Art. 8º - São atribuições do Secretário:
I.
organizar os registros, a ata e documentos do NDE;
II.
secretariar as reuniões do NDE.
Art. 9º - Cabe ao Colegiado:
I.
executar as deliberações;
II.
elaborar, aprovar e divulgar o planejamento de trabalho semestral;
III.
avaliar as demandas de inclusão de atividades ao planejamento semestral
do NDE;
IV.
avaliar, aprovar e modificar o presente Regimento;
V.
decidir em última instância os casos nos quais se omite este Regimento.
DA ADMISSÃO E DESLIGAMENTO DOS MEMBROS
Art. 10º - A admissão como membro do NDE ocorrerá mediante aprovação pelo corpo
docente do curso de Graduação em Física, respeitado o disposto no Art. 4º deste
Regimento.
Art. 11º - Perder-se-á a condição de membro do NDE nas seguintes hipóteses:
VI.
quando do pedido de desligamento, por escrito, voluntário e espontâneo
por parte do próprio membro e dirigido ao Colegiado;
VII.
deixar de participar das atividades do NDE, e se ausentar da participação
de 4 (quatro) reuniões de trabalho consecutivas não justificadas.
Art. 12º - O presente Regimento passa a vigorar a partir da data de sua aprovação,
cabendo ao Coordenador dar publicidade ao mesmo por meio de divulgação eletrônica.
19.3.2 Composição do NDE:

Tabela 13 Núcleo Docente Estruturante
Formação

Titulação15

Situação na UnB

Daniel Lima Nascimento

Físico

Dr., UnB,
Brasília, 2003

Quadro UnB

Ivan Soares Ferreira

Físico

Dr., INPE, São
José dos
Campos, 2008

Quadro UnB

Marco Cézar Barbosa Fernandes

Físico

PhD, Londres,
Inglaterra,
1996

Quadro UnB

Nome

15

Todos os professores do Núcleo Docente Estruturante possuem Doutorado, segundo exigência da
Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010.
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Olavo Leopoldino da Silva Filho
(Presidente)

Físico

Dr., UnB,
Brasília, 1996

Quadro UnB

Paulo Eduardo Narcizo de Souza

Físico

Dr., UFSCar,
São Carlos,
2006

Quadro UnB

Paulo Sérgio da Silva Caldas

Físico

PhD, Cornell,
EUA, 1986

Quadro UnB

Antony Marco Mota Polito

Físico

Dr., UnB,
Brasília, 2006

Quadro UnB

Cássio Costa Laranjeiras

Físico

Dr., USP, São
Paulo, 2002

Quadro UnB

Eliana dos Reis Nunes

Físico

Dra., USP, São
Paulo, 2011

Quadro UnB

José Eduardo Martins

Físico

Mestre, USP,
São Paulo,
1996

Quadro UnB

Júnio Márcio Rosa Cruz

Físico

PhD, Toronto,
Canadá, 1991

Quadro UnB

Roseline Beatriz Strieder

Física

Dra., USP, São
Paulo, 2012

Quadro UnB
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20 Atendimento aos Requisitos Legais e Normativos
O quadro a seguir permite identificar no presente documento o atendimento aos requisitos
legais e normativos relacionados ao curso.

Tabela 14 Atendimento aos requisitos legais e normativos.
Requisito
Art. 66 da Lei
9.394, de 20 de
dezembro de
1996.
Resolução
CONAES N° 1, de
17/06/2010
Resolução
CNE/CES N°
02/2007
Diretrizes
Curriculares do
Curso de Física
Dec. N°
5.296/2004
Dec. N°
5.626/2005
Portaria
Normativa MEC
N° 23 de
01/12/2010,
publicada em
29/12/2010
Resolução
CNE/CP N° 01
de 17 de junho
de 2004

Assunto

Atendimento

Local no Texto

Todo o corpo docente tem
titulação em nível de pósgraduação?

Sim

Quadro de Docentes do
IFD

Sim

Quadro de Docentes do
NDE

Sim

Quadro de Identificação
do Curso

Sim

Atendimento às
Diretrizes Curriculares

Sim

Infraestrutura Física

Sim

Lista de Disciplinas
Optativas

Sim

Infraestrutura
Computacional

Sim

Lista de Disciplinas
Optativas

Todos os professores do Núcleo
Docente Estruturante possuem
Doutorado?
O curso atende à carga horária
mínima em horas estabelecidas
nas resoluções?
O Curso atende às Diretrizes
Curriculares Nacionais?
A Unidade apresenta condições
de acesso para pessoas com
deficiência e/ou mobilidade
reduzida?
O PPC prevê a inserção de
Libras na estrutura curricular
do curso (optativa)?
As informações acadêmicas
exigidas estão disponibilizadas
na forma impressa e virtual?
A Educação das Relações
Étnico-Raciais, bem como o
tratamento de questões e
temáticas que dizem respeito
aos afrodescendentes estão
inclusas nas disciplinas e
atividades curriculares do
curso?

Lei nº 9.795 de
27 de abril de
1999, e Decreto
Nº 4.281 de 25
de junho de 2002

Há integração da educação
ambiental às disciplinas do
curso de modo transversal,
contínuo e permanente?

Sim

Lei nº 9.394, de
20 de dezembro
de 1996

Há integração de noções éticas
às disciplinas do curso de modo
transversal, contínuo e
permanente?

Sim

Estrutura Curricular do
Curso
(Disciplinas: Física
Nuclear, Física Biológica,
História da Fisica 1,
Evolução Histórica dos
Conceitos da Física, entre
outras)
Estrutura Curricular do
Curso
(Disciplinas: Física
Nuclear, Física Biológica,
História da Fisica 1,
Evolução Histórica dos
Conceitos da Física, entre
outras)
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