
  
 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Exatas 
Departamento de Física  
 

Ficha 2 (variável) 

 
(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito ao 
Parágrafo Único do Art. 1º desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de 
ensino remoto emergencial (ERE). Sendo assim, para essas disciplinas, fica dispensado o 
preenchimento do campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla 
essa modalidade de ensino.)  
 

 

Disciplina:  FÍSICA PARA BIOLOGIA Código: CF378 

Natureza:  
(x) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (X) Totalmente EaD   (  )_________ 

*C.H.EaD 

CH Total: 30 

CH semanal: 03 
Padrão 
(PD): 30 

Laboratório (LB): 
00 

Campo 
(CP): 00 

Estágio 
(ES): 00 

Orientada 
(OR):  
00 

Prática 
Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica (EFP): 

Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 
Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC) 
*Indicar a carga horária que será à distância. 
 
CH TOTAL = 30 h 
CH SEMANAL = 03 h: 1,5h de atividade assíncrona (assistir aula gravada e estudar 
material indicado); 1,5 h síncrona para dúvidas/resolução de exercícios. 
 
Número máximo de vagas = 40 

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 
Tópicos de mecânica. Tópicos de hidrostática e hidrodinâmica. Tópicos de 
termodinâmica. Conceitos básicos de eletrostática. Espectro eletromagnético. Tópicos de 
óptica. Tópicos de radiologia e suas aplicações na biologia.  

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Conceitos de cinemática e dinâmica; conceito de trabalho e energia. Conceitos de 
pressão, hidrostática e hidrodinâmica. As leis da termodinâmica; conceitos de campo 
elétrico, potencial elétrico, corrente elétrica, campos magnéticos. Espectro 
eletromagnético. Conceitos de radiologia e sua aplicação em biologia.  
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OBJETIVO GERAL 
 
Identificar conceitos de física em problemas relacionados com a biologia. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Capacitar o estudante de biologia a enfrentar situações em que conceitos de física 
sejam exigidos na solução e compreensão de problemas relacionados com a biologia. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Aulas gravadas sobre a teoria e resolução de problemas disponibilizadas a cada semana 
para a turma;  
aulas de dúvidas e resolução de problemas realizadas no horário da aula (utilizando o 
aplicativo Teams). 
Listas de exercícios a respeito de cada conteúdo para fixação e prática. 
 
PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO (pode sofrer alguma alteração ao longo do curso) 

  

semana  segunda conteúdo 

1 16/nov 
apresentação da disciplina + tópicos de 
mecânica 

2 23/nov tópicos de mecânica 

3 30/nov tópicos de hidrostática 

4 07/dez tópicos de hidrodinâmica 

5 14/dez prova1 (mec, hidro) 

 21/dez recesso 

 28/dez recesso 

 04/jan recesso 

 11/jan recesso 

6 18/jan tópicos de termodinâmica 

7 25/jan tópicos de eletrostatica 

8 01/fev tópicos de eletrodinamica 

9 08/fev tópicos de otica 

 15/fev carnaval 

10 22/fev prova2 (termo, eletro e otica) 

11 01/mar 
divulgação resultado parcial e convocação 
para exame. 

12 08/mar exame 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

E-mail: primeiro contato será feito por e-mail combinando dia e horário da primeira aula 

síncrona (para informes sobre a disciplina, formato, avaliações, etc). Também fica como 

um canal de contato entre alunos e alunas e professora. 
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Teams: As aulas gravadas serão disponibilizadas na equipe da disciplina que será criada 

no aplicativo Teams; as aulas síncronas para dúvidas e resolução de problemas 

acontecerão na plataforma Teams. O material da disciplina (notas de aula, listas de 

exercícios, links que possam complementar o conteúdo, etc) serão disponibilizados na 

equipe do Teams. 

CONTROLE DE FREQUENCIA 

Através de atividades realizadas uma vez por semana.   

     - as atividades serão em formato de questionários disponibilizadas utilizando ambiente 

da ufprvirtual ou formulário do google ou outro similar; 

     - essas atividades também vão ter caráter avaliativo.  

     - serão 8 atividades/questionários. 

  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Através de 2 provas (P1 e P2), questionários semanais (Q), e um trabalho (T).  

Questionários: questões teóricas e problemas simples. Serão realizados através da 

ufprvirtual ou google forms. Serão 8 questionários, valendo 12,5 pontos cada, totalizando 

100 pontos.  

As provas serão realizadas através da ufprvirtual e serão compostas por questões 

objetivas e discursivas. Nas questões discursivas será necessário fazer envio da solução 

feita a mão, digitalizadas (utilizando, por exemplo, aplicativos para celular com essa 

finalidade) através de campo próprio dentro da ufprvirtual. Cada prova terá uma nota 

máxima de 100 pontos. 

Trabalho: de tema livre a escolha do aluno ou da aluna discutindo a aplicação/relação de 

um dos tópicos estudados na disciplina na biologia. O Trabalho valerá 100 pontos. 

  

A média M será calculada como: 

𝑀 =
𝑃1 + 𝑃2 + 𝑄 + 𝑇

4
   

se  

𝑀 ≥ 70 – APROVADA OU APROVADO 

40 ≤ 𝑀 < 70 – EXAME  

𝑀 < 40 – REPROVADO OU REPROVADA 

 

Exame final (E): 08 de março de 2021 - de forma síncrona, utilizando plataforma Teams, 

composto por questões discursivas. (Em caso de indisponibilidade - falta de acesso a 

rede de internet ou outro motivo similar - será indicada uma lista de exercícios com prazo 

2h30min para envio).  
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Após o exame a média final será calculada como: 

𝑀𝑓 =
𝑀 + 𝐸

2
   

𝑀𝑓 ≥ 50 – APROVADA OU APROVADO 

𝑀𝑓 < 50 – REPROVADO OU REPROVADA 

 

 

Se presença < 75 % = reprovado ou reprovada por falta. 

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

- Notas de aula disponibilizadas na equipe Teams, e/ou site da disciplina e/ou outro 
ambiente virtual adotado. 

- University Physics, Vols 1,2 and 3.  

(https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-1, 

https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-2, 

https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-3) 

- College Physics. P. P. Urone, R. Hinrichs. Disponivel gratuitamente em 
https://openstax.org/details/books/college-physics 

- Intermediate Physics for Medicine and Biology, R. K. Hobbie, B. J. Roth, ed Springer. 
(disponível para download gratuito https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-
319-12682-1) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

1- Physics of the Life Sciences, J. Newman, Ed. Springer 
2- Physics in Biology and Medicine, P. Davidovits, Academic Press. 
3- E. Okuno, I. Caldas e Chow, Física para as Ciências Biológicas e Biomédicas. 

4- D. Halliday, R. Resnick e J. Walker. Fundamentos de Física. Vols. 1 ao 4. 
5- Sears e Zemanski, Física, vol. 1 e 2. 

 
Professora da Disciplina: ALESSANDRA DE SOUZA BARBOSA 
 

 
                        Assinatura 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  Fabio Marcel Zanetti  
 
_________________________________ 
                        Assinatura 
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