
 
DISCIPLINA: Eletricidade e Magnetismo    CÓDIGO: MAF1570          CRÉDITOS: 04           

CURSOS:Engenharias, Física e Química                CARGA HORÁRIA: 72 h/a                 ANO: 2013/2            

Professor: Elias Leite  

1. 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. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

Estudar as leis da eletricidade e do magnetismo. Estudar os princípios de funcionamento dos dispositivos elétricos e magnéticos 

utilizados nos circuitos elétricos básicos de interesse para a área de Ciências exatas. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Através da compreensão das leis do eletromagnetismo capacitar o estudante a compreender os fenômenos elétricos e magnéticos, 

bem como as propriedades de resistência elétrica, capacitância e indutância e seus dispositivos elétricos associados. Trabalhar com 

circuitos resistivos e capacitivos ligados a fontes de corrente contínua e alternada. Estudar as propriedades dos materiais condutores 

e isolantes e materiais magnéticos.  

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

4.1 Eletrostática.   

4.1.1 Carga e Matéria: ............................................................................................................................................................(2T+2E)...4 

Carga elétrica. Condutores e isolantes. A Lei de Coulomb. A carga é quantizada e conservada. 

4.1.2 O Campo Elétrico: ........................................................................................................................................................(4T+2E)....6 

O campo elétrico. Linhas de força. Campo elétrico de uma carga puntiforme. Campo elétrico devido a um dipolo elétrico. Campo 

elétrico devido a um anel de cargas. Dipolo em um campo elétrico uniforme.  

4.1.3 A Lei de Gauss:.............................................................................................................................................................. (2T+2E)..4 

Fluxo do campo elétrico. A lei de Gauss. Um condutor carregado isolado. Campo elétrico devido a uma linha de cargas. Aplicações 

da lei de Gauss (plano infinito de cargas, duas placas paralelas com cargas diferentes) . 

4.1.4 Potencial Elétrico:......................................................................................................................................................... (4T+2E)....6 

Definição do Potencial elétrico. Potencial e intensidade de campo elétrico. O potencial criado por uma carga puntiforme. Potencial 

devido a várias cargas puntiformes. Potencial devido a um disco carregado. Cálculo do campo a partir do potencial elétrico. Energia 

potencial elétrica de um sistema de cargas pontuais. Um condutor isolado.   

4.2 Corrente elétrica estacionária e dispositivos.  

4.2.1  Capacitores e Dielétricos:............................................................................................................................................  (2T+2E)...4 

Capacitância. Capacitância de um capacitor de placas paralelas. Associação de Capacitores. Energia armazenada num campo 

elétrico. Capacitor com um dielétrico.   

4.2.2  Corrente e Resistência Elétrica:.................................................................................................................................... (2T+2E)...4 

Corrente e densidade de corrente. Resistência e resistividade. A lei de Ohm. Transferência de energia num circuito elétrico. 

4.2.3  Circuitos Elétricos:...................................................................................................................................................... (4T+2E)....6 

Força eletromotriz. O cálculo da corrente em circuitos de malha única. Resistências em série. Circuitos de mais de uma malha. 

Resistências em paralelo. Medidas de corrente e de diferença de potencial. Circuito RC. 

4.3 Magnetismo 

4.3.1 O Campo Magnético: ..................................................................................................................................................(4T+2E)....6 

O campo magnético. Força magnética sobre cargas em movimento. Trajetória de uma carga num campo magnético uniforme.  Força 

magnética sobre um fio transportando corrente elétrica. Torque sobre uma espira de corrente. Aplicações do campo magnético.  

4.3.2 Campo magnético devido à corrente elétrica...............................................................................................................( 4T+2E)....6 

Campo magnético devido a um fio longo. A Lei de Ampère. Linhas de força. Interação entre dois condutores paralelos. Lei de Biot-

Savart. 

4.4 Eletromagnetismo 

4.4.1 As experiências de Faraday. A lei da indução de Faraday. A lei de Lenz. Gerador de corrente alternada. Corrente elétrica 

alternada em um circuito resistivo. Indutância. Cálculo da Indutância de um solenóide. O circuito RL. Energia armazenada em um 

campo magnético...................................................................................................................................................................(4T+2E)....6 

4.4.2 Processo de carga de um capacitor, a corrente de deslocamento. As Equações de Maxwell e as ondas eletromagnéticas. O arco 

íris de Maxwell..................................................................................................................................................................... (2T+2E)....4 

 

5. CRONOGRAMA 

5.1 Eletrostática ................................................................................................................................................................................22 ha 

5.2 Corrente elétrica estacionária e dispositivos ...............................................................................................................................18 ha 

5.3 Magnetismo ................................................................................................................................................................................10 ha 

5.4 Eletromagnetismo .......................................................................................................................................................................10 ha 

5.5 Avaliações ...................................................................................................................................................................................12 ha 

5.6 Total de horas aulas ....................................................................................................................................................................72 ha 

 

6. METODOLOGIA  

Aulas expositivas (4 aulas semanais): Aulas expositivas no quadro, apresentações das teorias e demonstrações relacionadas. 

Exercícios resolvidos pelo professor; Questões de estudo para serem discutidos em sala de aula; Exercícios e questões propostos. 

Serão utilizados os recursos didáticos, disponíveis, tais como: Bibliografia com ênfase no livro texto, data-show, quadro negro, giz, 

laboratório e etc. 



7. AVALIAÇÃO  

Serão realizadas no total seis provas escritas, três para a nota N1 e três para N2, sendo que serão descartadas as duas menores notas. 

A primeira prova (P1) tratará dos conteúdos 4.1.1 e 4.1.2 e a segunda prova (P2) tratará dos conteúdos 4.1.3 e 4.1.4 A prova três 

(P3) tratará do item 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 e a prova quatro (P4) dos conteúdos dos itens 4.3.1 e 4.3.2 e 4.2.3 A média das provas (MP) 

terá o valor máximo de 9,5 pontos, e as Atividades Externas da Disciplina (AED) valerá no máximo 0,5 ponto. As médias serão 

calculadas da seguinte forma: N1=(MP+AED); N2=0,9( MP+AED) + AI; onde a Avaliação Interdisciplinar (AI) tem valor 

máximo de 1,0. Serão aprovados os alunos que obtiverem média final { N10,4+N20,6} maior ou igual a cinco (5,0) e 75% de 

presenças na disciplina que é composta  

pelas aulas teóricas. AED: Os temas das pesquisas da AED, para N1 e para N2, serão apresentados em sala de aula e estarão 

disponíveis no site docente do professor.  

Datas das Provas: Prova 1:06/09/2013. Prova 2:01/10/2013. Prova 3:08/10/2013. Prova 4:05/11/2013. Prova 5:29/11/2013. Prova 6: 

10/12/2013. 
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