
Disciplina: Física Geral e Experimental 3   Código: MAF1570    Turmas:  C02                 04 créd. 
 

Professor: Elias de Souza Leite                Semestre Letivo: 2013_2 
 

Cursos: Engenharias, Licenciaturas em Física, Química e Matemática.  
 

Ementa: A força e o campo elétrico. Potencial elétrico. Correntes elétricas estacionárias. Campos 
magnéticos. Indução eletromagnética. Correntes elétricas variáveis. Equações de Maxwell e ondas 
eletromagnéticas. Interação elétrica e magnética e campos eletromagnéticos. 
 

Consta na Estrutura Curricular do PPC dos Cursos da PUC Goiás o item Atividades Externas da 
Disciplina com o seguinte texto:  
  
 A carga horária de 60 minutos será complementada, em cada disciplina, com 10% das 
horas-aula ministradas sob a forma de Atividades Externas da Disciplina, AED. Elas têm como 
objetivo a mudança da prática pedagógica, vez que o termo sala de aula adquire um sentido 
amplo e incorpora outros espaços como laboratórios, bibliotecas, campos de estágio, por meio de 
atividades constituídas por práticas participativas e colaborativas. 
 

Número de Horas-aula da AED por disciplina segundo o número de créditos. 
 

Créditos Nº de 
horas  

Total de aulas (45 
min)  

Nº de aulas 
sala de aula  

Nº de AED(45 min) a serem 
cumpridas no semestre 

04 60 80 72 08 

     
 

 
Os conteúdos e as modalidades das Atividades Externas da Disciplina serão definidos pelo 
professor, registrados no programa da disciplina e apresentados ao NDE do curso para verificação 
de sua pertinência.  
 

Atividades Externas às Disciplinas (AED)  
 

I. Pesquisar na internet e em livros sobre a Garrafa de Leyden – 04 ha  

Destacando:  O que é, seu inventor, como era construída, sua utilidade. 
Bibliografia Sugerida:  Site: http://www.coe.ufrj.br/~acmg/leydenpt.html; 
http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/a-garrafa-leyden.htm 
Entrega do Trabalho: 11/10/2013 
 

II. Pesquisa sobre Produção de corrente alternada – 04 ha  

Destacando:  Sua gração, sua distribuição, diferença entre 110 V 220 V, diferença entre monofásica, 
bifásica e trifásica. 
Bibliografia Sugerida: Site da Aneel; http://www.mspc.eng.br;   http://www.itaipu.gov.br; 
http://www.osetoreletrico.com.br/web/component/content/article/58-artigos-e-materiais-
relacionadas/244-padroes-brasileiros.html; http://efisica.if.usp.br/eletricidade/basico/ac/corrente 
alternada/     
Entrega do Trabalho: 06/12/2013 
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