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Roteiro da Disciplina  
 
1. Docente: Antônio Carlos Roque da Silva Filho  

2. Monitor: Renan Oliveira Shimoura 

3. E-mails: 

• antonior@ffclrp.usp.br 

• renanshimoura@gmail.com 

4. Homepage: www.sisne.org (link Ensino, link Física 

Computacional) 

5. Horários e locais:  

• 2a feira: 19:00 – 20:40, sala DE-22 (BDE);   

• 4a feira: 20:50 – 22:30, Lab. 602 (DCM) 

6. Tópicos: 

• Matlab; 

• Problemas de mecânica clássica; 

• Problemas de potenciais e campos elétricos; 

• Problemas de sistemas aleatórios; 

• Problemas de mecânica estatística; 

• Problemas de mecânica quântica; 

• Problemas de física interdisciplinar 

7. Metodologia:  

• 2a feira: aulas expositivas em sala de aula;  
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• 4a feira: aulas práticas e de exercícios no laboratório 

computacional.   

8. Critério de Avaliação: Listas de exercícios computacionais para 

casa. As listas de exercício serão individuais. A nota final (NF) 

será dada pela média aritmética das notas das listas de 

exercícios. O aluno que obtiver NF ≥ 5 e tiver pelo menos 70% 

de presença nas aulas será considerado aprovado. Caso 

contrário, deverá fazer uma prova de recuperação (PR). 

Nota: as listas de exercícios computacionais deverão ser 

entregues contendo os resultados pedidos (gráficos, tabelas e 

resultados numéricos) juntamente com a listagem das M-files do 

Matlab usadas para resolver os exercícios. As listas deverão ser 

enviadas por email ao professor com cópia para o monitor. Não 

se esqueçam de colocar seus nomes nas listas entregues. 

9. Bibliografia: 

• Giordano, N. J. and Nakanishi, H., Computational 

Physics, second edition. Pearson: Upper Saddle River, NJ, 

2006. ISBN: 0-13-146990-8. 

• Quarteroni, A., Saleri, F. and Gervasio, P., Scientific 

Computing with MATLAB and Octave, fourth edition. 

Springer: Heidelberg, 2014. ISBN 978-3-642-45366-3. 

• Notas de aula preparadas pelo professor e pelo monitor. 


