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1. Docente: Antônio Carlos Roque da Silva Filho (Roque) 

2. E-mail: antonior@ffclrp.usp.br 

3. Homepage: www.sisne.org (link Ensino, link Física Básica II - 

IBM) 

4. Horário: 2a feira, 08:00 – 10:00 e 4a feira, 16:00 – 18:00 

5. Locais: 2a feira Sala DE-24 e 4a feira Sala DE-13 (Bloco das 

Exatas) 

6. Tópicos: 

a. Carga elétrica, lei de Coulomb e campo elétrico; 

b. Lei de Gauss; 

c. Energia potencial elétrica e potencial elétrico; 

d. Capacitância e dielétricos; 

e. Corrente elétrica, resistência, força eletromotriz e lei de 

Ohm; 

f. Circuitos de corrente contínua e circuito RC; 

g. Membranas celulares; 

h. Campo magnético e forças magnéticas; 

i. Fontes de campo magnético e lei de Ampère; 

j. Magnetismo no corpo humano; 

k. Indução eletromagnética, lei de Faraday, corrente de 

deslocamento e equações de Maxwell; 
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l. Indutância, solenoides e bobinas; 

m. Circuitos de corrente alternada; 

n. Ondas eletromagnéticas; 

7. Metodologia: Aulas expositivas em sala de aula. Exercícios e 

problemas para casa. 

8. Critério de Avaliação: Duas provas (P1 e P2) e três listas de 

problemas para casa (L1, L2 e L3). As provas e listas de 

problemas serão individuais. A nota final (NF) será dada pela 

fórmula: NF = [P1+P2+(L1+L2+L3)/3]/3. O aluno(a) que 

obtiver NF ≥ 5 e tiver pelo menos 70% de presença nas aulas 

será considerado(a) aprovado(a). Caso contrário, deverá fazer 

uma prova de recuperação (PR). A aprovação na recuperação 

dar-se-á mediante obtenção de nota ≥ 5 na PR. 

Independentemente da nota tirada na PR, o aluno aprovado na 

recuperação ficará com nota final igual a 5. 

9. Datas das provas:  

P1: 29/04; 

P2: 26/06. 

10. Datas das entregas das listas de problemas pelo professor (as 

datas de devolução das listas pelos alunos estarão indicadas nas 

listas): 

L1: Entrega: 18/03; 

L2: Entrega: 22/04; 
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L3: Entrega: 22/05;. 

Nota: as listas de problemas resolvidas deverão ser entregues 

feitas à mão e não em forma impressa ou digital. As listas 

deverão ser entregues diretamente ao professor em sala de aula 

ou deixadas no escaninho do professor no DF (fica no fim do 

corredor onde está a secretaria). 

11. Bibliografia: 

a. Rego, R. A., Eletromagnetismo Básico. Livros Técnicos e 

Científicos Editora Ltda., Rio de Janeiro-RJ, 2010. 

b. Young, H.D. e Freedman, R.A., Física III: 

Eletromagnetismo, 12a edição. Pearson Education do 

Brasil, São Paulo-SP, 2009.  

c. Notas de aula do professor (disponíveis no site do curso). 

12. Material de apoio na Web: Há muito material didático de 

bom nível disponível na internet (mas também há muito lixo, 

tomem cuidado). Em geral, verifiquem a procedência do 

material (a instituição que está por trás, a afiliação de quem o 

preparou, etc) antes de acessar. Em particular, para este curso, 

recomendo o curso online do MIT Physics II: Electricity and 

Magnetism: http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-02sc-physics-

ii-electricity-and-magnetism-fall-2010/. 


