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O que é o trabalho? 

Produzir um seminário, em pequenas equipes, sobre um tema em Física Moderna, a ser designado pelo 
professore de Física 1, com 15 a 20 minutos de duração (e mais cinco minutos para responder perguntas do professor e 
dos colegas). É permitida a utilização de recursos audiovisuais (apresentação em Power Point), dinâmicas e/ou vídeos 
curtos (que não exceda três minutos).  

Como será avaliado? 

Os critérios a serem pontuados serão: 

a) clareza e domínio do assunto na apresentação;  

b) informações contidas e montagem dos slides (exibição das referências bibliográficas no último slide, 
conforme padrão da ABNT);  

c) criatividade na apresentação e capacidade de manter a atenção dos ouvintes. 
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Data da apresentação 

Dias 15/3 (equipes 1,2,3 e 4) e 22/3 (equipes 5,6 e 7) de março. 

Temas e Equipes 

 Os grupos foram formados em sala de aula. Abaixo segue a distribuição do tema por equipe, para um possível 
intercâmbio de conhecimentos: 

TEMA TURMA A TURMA B TURMA C 

1. Marie Curie e a Radioatividade. 
Bruna, Amanda e 

Desyreé 
Ana Carolina, Viktor 

Oliveira e Ingrid 
Gabriel Lima, 

Alisson e Wilson 
2. Energia Escura, Matéria Escura o e 

Fim do Universo. 

Amanda S, Camila e 
George 

Matheus, Bruno 
Melo e Lucas 

Philipe, Marcos T e 
Matheus B 

3. Física no Brasil: Cesar Lattes e Méson 

π. José Leite Lopes e o Bóson Z0 

Diego, Yasmin e 
Helena 

Osmar, Maria Paula 
e Bruno Marques 

Gabriela, Matheus A, 
Myung e Jiwon 

4. Viagens no tempo são possíveis? 
Arthur, Brener e 

Gilson 
Mª Beatriz, Juliana e 

Marielly 
Carolyn, Daianny e 

Anne 

5. O GPS como uma aplicação da Teoria 

da Relatividade  

Letícia, Bianka e 
Isabela 

Arthur e Victor 
Gabriel Cabral, 
Thiago, Rafael e 

Jonh 
6. Os Buracos Negros não são tão negros 

e a Radiação de Hawking. 
Marcela e Ana 

Nathália, Thainá e 
Iasmim 

Marlon, Matheus R e 
Vanessa 

7. Nascimento, vida e morte das estrelas 
Brenda, Camila Cintra 

e Izabela Prado 
Igor e Thaynara 

Bruna, Mayara e 
Jornada 

 

Orientações aos grupos 

1. Marie Curie e a Radioatividade. 
Falar sobre a vida de Marie Curie e sobre seu trabalho. Seus prêmios Nobel, sobre o papel da mulher na ciência 
(podendo falar brevemente sobre o trabalho de outras cientistas), as implicações e aplicações de seus estudos em 
Radioatividade. Comentar sobre sua morte e relacioná-la a seu trabalho como cientista. Uma fonte bibliográfica  
excelente é o livro Marie Curie e a Relatividade em 90 minutos, de Paul Strathern, Jorge Zahar Editor. Não é mais 
que R$ 20,00 e é facilmente encontrado para venda em livrarias e na Internet. 
 

2. Energia Escura, Matéria Escura o Fim do Universo. 

Falar sobre o Big Bang, mas concentrar a atenção nos possíveis finais para o Universo. Mencionar que os possíveis 
finais do Universo dependem que se saiba o que é a Energia e Matéria Escura. Uma fonte bibliográfica boa é o livro 
do Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo. Há um capítulo nele só sobre esse assunto. É encontrado para 
download no 4Shared. 
 
3. Física no Brasil: Cesar Lattes e Méson π. José Leite Lopes e o Bóson Z0 
Falar sobre a vida deste físico brasileiro (José Leite Lopes) e da partícula que ele descobriu. Explicar o que é um 
bóson. Falar sobre a vida deste físico brasileiro (César Lattes) e da partícula que ele descobriu. Explicar o que é um 
méson. 
 
4. Viagens no tempo são possíveis? 
Explicar a possibilidade de se viajar no tempo de acordo com as especulações científicas modernas. O que são buracos 
de minhoca? Viagens para o futuro e para o passado. Viagens no tempo sob a concepção da Teoria da Relatividade. 
Paradoxo dos Gêmeos. Paradoxo do avô. Máquinas do tempo. Viagens no tempo na ficção (livros e filmes). Uma 
fonte bibliográfica interessante é o livro do físico Stephen Hawking, O Universo em uma Casca de Noz. 
 
5. O GPS como uma aplicação da Teoria da Relatividade  

Falar sucintamente sobre a Teoria da Relatividade Restrita e sobre as distorções do tempo, bem como uma das mais 
comuns aplicações desta teoria no nosso cotidiano, que é justamente o aparelho GPS. 
 
6. Os Buracos Negros não são tão negros e a Radiação de Hawking 
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Explicar o que é um buraco negro e como os cosmólogos conseguem “localizá-los”. Falar sobre o trabalho e a vida de 
Stephen Hawking, sobretudo a chamada Radiação de Hawking. Falar sobre partículas e antipartículas. Usar como 
bibliografia os próprios livros do Hawking. Explicar sobre o Raio de Schwarzchild. 
 
7. Nascimento, vida e morte das estrelas 
Explicar sobre o ciclo de vida de uma estrela e sobre os tipos de estrelas (classes espectrais e o diagrama Hertzprung-
Russel). Explicar sobre as reações termonucleares de fusão nuclear ocorridas em uma estrela e da conversão de massa 
em energia de acordo equação E=m.c², proposta pela Teoria da Relatividade de Einstein. Estrelas de nêutrons e as 
supernovas. 


