
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE FÍSICA
Departamento de Física
2o.  semestre de 2009 

DISCIPLINA:  Física de Plasmas - A
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POPULAÇÃO ALVO:  Alunos do curso de Física

SÚMULA DA DISCIPLINA: 
Efeitos coletivos. Diodo de Child-Langmuir. Mecanismos de polarização em plasmas -  Blindagem 

de Debye. Transistor de efeito de campo. Movimento de partículas carregadas em campos 
eletromagnéticos. Modelos de fluido para plasma. Fenômenos não lineares em plasmas. Plasmas não 
neutros. Feixes intensos.

OBJETIVOS: 
Possibilitar ao aluno uma introdução aos aspectos básicos da física de plasmas e suas aplicações.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 
Serão ministradas aulas expositivas que deverão fornecer a estrutura básica do conteúdo a ser 

desenvolvido na disciplina.  As aulas expositivas serão complementadas por listas de exercícios, com o 
objetivo de orientar e complementar o estudo individual.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
- 1a.  área:  Conceitos básicos; modelos de plasmas para diodos e transistores; movimento de 

partículas em campos eletromagnéticos.
- 2a.  área:  Plasmas como fluídos; ondas em plasmas.
- 3a.  área:  Efeitos não lineares; plasmas não neutros e feixes intensos.

CRONOGRAMA: 
- O conteúdo da disciplina será distribuído uniformemente nas três áreas.

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: 
Serão realizadas três (3) avaliações ao final das respectivas áreas.

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE CONCEITOS: 
Será calculada a média aritmética das três provas realizadas (M), sendo os conceitos atribuídos 

conforme a seguinte tabela: 
9.0 ≤ M ≤ 10,0  A
7.5 ≤ M <   9,0  B
6.0 ≤ M <   7,5  C
0.0 ≤ M <   6,0  D
Falta de freqüência  FF

Recuperação:  
O aluno poderá fazer uma prova de recuperação, para a avaliação em que tiver obtido a menor 

nota. A nota da recuperação substituirá a nota da avaliação original. 
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