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Esta sétima edição agradece a
todos os alunos e professores
que doaram livros ao longo do
ano de 2014 e, em especial, aos
que doaram para a Campanha de
Natal 2014.
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Teses & Dissertações do IF digitalizadas
Todas as teses e dissertações defendidas no programa de pós-graduação do
Instituto de Física (IF), desde o ano de 1966, já estão disponíveis para acesso online
ao texto completo. Através de projeto, cuja finalidade é ampliar e facilitar o uso dos
meios de acesso à produção científica da comunidade acadêmica do IF para o público
em geral, foi realizada a digitalização de todo o material até 2005, que ainda não se
encontrava em meio eletrônico, possibilitando assim a consulta ao documento digital.

Como funciona?
- Na Minerva, base de dados bibliográficos da UFRJ, é possível realizar a busca, e
acessar o arquivo em formato pdf através do link “Texto”.
A Biblioteca continuará recebendo também a versão impressa das teses e
dissertações, mas disponibilizando-as somente para consulta local.
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já existe...

e você não sabia!

Aplicativo do Portal de Periódicos Capes para dispositivos móveis
O aplicativo .periodicos. permite ao usuário ter acesso ao acervo do Portal de
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes),
uma fundação do Ministério da Educação (MEC). É uma biblioteca virtual que
disponibiliza conteúdo científico internacional de alto nível, com acesso a periódicos,
referências bibliográficas com resumo, teses e dissertações, normas técnicas, livros,
obras de referência, estatísticas, patentes, arquivos abertos e redes de e-prints.
Com o aplicativo .periodicos. você pode:
- Realizar buscas rápidas por assunto, periódico, base e livro;
- Acessar remotamente via Comunidade Acadêmica Federada (CAFe);
- Navegar em websites referenciados pelos resultados de busca;
- Ler e exportar artigos em formato PDF.
O aplicativo está disponível para os sistemas Android, iOS e Web Mobile. Para fazer o
download, acesse a opção Suporte > Dispositivos Móveis no site do Portal de Periódicos
Capes.
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eBooks

A UFRJ assina a base completa de livros eletrônicos da SpringerLink no período de 2005 a
2011. A assinatura permite além do acesso, o download e a impressão de cerca de 470 mil
capítulos dos livros em diversas áreas do conhecimento. Neste número, destacamos títulos
de assuntos variados relacionados ao Ensino de Física:
Capítulo de livro:

Capítulo de livro:

N. Dahlmann, S. Jeschke, O.
Pfeiffer, H. Scheel,
C. Thomsen

Ji-Seong Jeong, Chan Park,
Mihye Kim, Won-Keun Oh,
Kwan-Hee Yoo

The Teutates-Project:
Tablet-PCs in Modern
Physics Education
The overall objective of the
TEUTATES approach is to implement a flexible mobile
learning concept for a modern physics education at
universities, focusing on enhanced access to a broad
variety of experiments. Within a blended learning
concept, Tablet-PCs allow an extended experimental
part of the education right from the beginning.
Different types of experiments – remote and virtual –
are introduced. Through its highly interactive approach,
TEUTATES contributes to a modern pedagogy for
university teaching which aims at creative thinking
and high level learning, encouraging students to
become active learners challenged by complex
problems and situations, seeking collaboratively a
variety of solutions. Information and Communication
Technologies (ICT) are applied to learning purposes and
modern pedagogics such as project-based learning,
problem oriented learning, principles of non-linear
learning, co-operative and cross-cultural learning.

Development of a 3D
Virtual Laboratory with
Motion Sensor for Physics
Education
This paper proposes a three-dimensional (3D) virtual
laboratory simulation system for physics education. The
system uses readily available motion sensors by taking
into account the advantages of both 2D and 3D virtual
environments. Students can simulate the motion of objects
in 3D virtual spaces using a controller with a motion sensor
as if in a real laboratory experiment. The system displays
3D virtual spaces as 3D images, and allows students to
simulate the motion of objects visually with real-time
graphs to make the experience more realistic. The proposed
system will help students easily understand the physical
concepts of dynamics while reducing misconceptions that
can arise during physics lessons on force and motion.
Livro: Ubiquitous Computing and Multimedia Applications.
2011. ISBN: 978-3-642-20975-8. Link: http://link.springer.
com/chapter/10.1007/978-3-642-20975-8_28

Livro: Innovations in E-learning, Instruction Technology,
Assessment and Engineering Education. 2007. ISBN:
978-1-4020-6262-9. Link: http://link.springer.com/
chapter/10.1007/978-1-4020-6262-9_15
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eBooks
Capítulo de livro:

Capítulo de livro:

Shawn Michael Bullock

Colin Gauld

Learning to Teach Physics
Teachers: Developing a
Distinct Pedagogy of Teacher
Education

Pendulums in The Physics
Education Literature: A Bibliography

Although my prior experiences as
a doctoral candidate included significant opportunities
to teach preservice teacher candidates and to engage
in self-study research, the realities of being an assistant
professor in a different teacher education program
provided new problems of practice that continue to
challenge how I think about teaching teachers. The
purpose of this chapter is to name, interpret, and analyse
how my pedagogy of teacher education has been shaped
by my first 2 years as an assistant professor. I trace the
development of my initial principles of teacher education
before presenting several turning points that shed light
on how my experiences have encouraged me to think
about my pedagogy in different ways. I conclude the
chapter by suggesting that part of becoming a teacher
educator is to develop a distinct pedagogy of teacher
education, where the term distinct is taken to refer to
the impressions made by the interactions that occur
between my guiding principles and the problems of
practice I encounter in my science education classroom.

Articles about the pendulum
in four journals devoted to the
teaching of physics and one general science teaching
journal (along with other miscellaneous articles from
other journals) are listed in three broad categories
— types of pendulums, the contexts in which these
pendulums are used in physics teaching at secondary
or tertiary levels and a miscellaneous category. A brief
description of the sub-categories used is provided.
Livro: The Pendulum. 2005. ISBN: 978-14020-3526-5. Link: http://link.springer.com/
chapter/10.1007/1-4020-3526-8_32

Livro: Self-Studies of Science Teacher Education Practices.
2012. ISBN: 978-94-007-3904-8. Link: http://link.springer.
com/chapter/10.1007/978-94-007-3904-8_7
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versões eletrônicas de livros clássicos
Diversas iniciativas para disponibilizar livros em domínio público surgiram nas últimas décadas.
São excelentes fontes para quem precisa de livros de importância histórica e social. Nesta edição,
destacamos a iniciativa da California Institute of Technology em disponibilizar gratuitamente The
Feynman Lectures on Physics.

The Feynman Lectures on Physics
Feynman • Leighton • Sands

Photograph by Tom Harvey. Copyright © California Institute of Technology.

A versão online do The Feymann Lectures on Physics, é uma edição de alta qualidade apenas para a leitura, ou seja, não é possível fazer download. O texto está em inglês. O formato escolhido visa uma leitura confortável e fácil através de qualquer dispositivo, incluido
tablets e smatphones. Acesse:
Volume I
Mainly mechanics, radiation and heat
Volume II
Mainly electromagnetism and matter
Volume III
Quantum mechanics
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novas teses & dissertações
Rodrigo Fernandes Morais

A natureza da eletricidade (uma breve história)
Dissertação de Mestrado

Nesta tese é apresentada uma breve história dos conceitos de carga e corrente elétricas. James Clerk
Maxwell elaborou uma teoria do Eletromagnetismo, partindo de propriedades dinâmicas de um fluido,
o éter; nessa teoria, a carga tem uma interpretação mecânica. O trabalho de Maxwell influenciou
uma geração de físicos ingleses. Um sério problema enfrentado por essa geração foi o de entender
a natureza da eletricidade. No capítulo 2, são apresentadas as primeiras ideias sobre eletricidade,
com enfase nas influentes teorias de dois fluidos e de um fluido. No capítulo 3, é descrita a teoria
de Maxwell, como apresentada em seu artigo On Physical Lines of Force; seguindo os cálculos de
Maxwell, é possível identificar princípios físicos e matemáticos, nos quais a teoria se apoia. No capítulo
4, é apresentada uma listagem das ideias de elétron, tanto ideias teóricas, quanto o experimento
feito por Joseph John Thomson, o qual, segundo a opinião popular, o fez o descobridor do elétron.
Foi elaborado um material instrucional para uso no Ensino Médio, com base no texto histórico.
Link: http://objdig.ufrj.br/12/teses/823450.pdf
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Artigo: A ciência, a ditadura e os físicos
prof. Ildeu de Castro Moreira
O artigo publicado na revista Ciência e Cultura (v.66, n.4 de
dez. 2014) discute a atuação política dos físicos durante o
Regime Militar no Brasil. A discussão é construída através de
depoimentos de físicos e de registros históricos sobre o tema.
Para acessar o texto clique no link: Ciência e Cultura, v.66, n.4

Nature libera a visualização de todos os artigos a partir de 1869
A revista científica Nature está disponibilizando seus artigos gratuitamente
para compartilhamento e leitura online. De acordo com um comunicado
oficial da revista, os conteúdos publicados desde 1869 serão fornecidos para
assinantes e alguns meios de comunicação em um formato que possam ser
lidos, mas não copiados.
Os leitores da prestigiada revista terão a oportunidade de compartilhar links
de uma versão apenas para leitura em PDF, disponibilizados pela plataforma
ReadCube.
Fonte: Catraca Livre
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Notícias
Ensino de física e ciências para pessoas com deficiência visual
Felipe Jara (Unesp) - 07/04/2015

O Ciência Sem Limites de segunda-feira, dia 6/4, inédito, conversou
com o professor e pesquisador Eder Pires de Camargo, da Unesp de
Ilha Solteira. Ele fala sobre o ensino de física e ciências para pessoas
com deficiência visual. Além disso, ele conta como sua experiência
como pessoa com deficiência visual contribuiu para a elaboração
de uma doutrina voltada para a inclusão da pessoa com deficiência,
gerando 3 livros publicados sobre o assunto.

Freepik.com
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Link para o vídeo: Portal Universidade

Albert Einstein, em suas próprias palavras
Redação do Site Inovação Tecnológica - 04/04/2015

Albert Einstein é um dos poucos cientistas conhecidos pelo público,
juntamente com sua famosa fórmula E=mc2, que revolucionou a física
com a teoria conhecida como relatividade geral. Mas será possível
conhecer o homem por trás das grandes ideias e dos mitos que se
formaram em torno dele?
Link para a matéria: Inovação Tecnológica
openclipart.com©

Abertas as inscrições para a Escola de Física Contemporânea
2015
Portal Brasil - 29/03/2015

Período de inscrições começa neste domingo (29) e vai até 8 de maio.
Alunos selecionados serão anunciados até 5 de junho. A EFC tem como
objetivo destacar o papel do físico no setor industrial, mostrando
que o profissional da área da Física não atua apenas no universo
acadêmico, mas tem igualmente uma ampla opção de trabalho em
diversas empresas nacionais e estrangeiras.
Mais informações em: Portal Brasil

BBPSR N° 07 • 13 de abril de 2015 • p. 10 • http://biblioteca.if.ufrj.br/

Redação do Site Inovação Tecnológica - 09/03/2015

O

Folha biônica transforma energia solar em combustível líquido
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Sustenta o Quê?

no

A energia solar pode ser aproveitada e armazenada utilizando a eletricidade
gerada por células fotovoltaicas para produzir hidrogênio, que pode ser armazenado para alimentar células a combustível.
Mas o hidrogênio ainda não conseguiu “pegar” como um combustível prático para carros ou para gerar eletricidade.
Uma outra rota, mais conhecida como “fotossíntese artificial”, está trabalhando para converter a energia solar em combustível líquido, que não enfrentaria grandes entraves para sua adoção por fabricantes de automóveis e
postos de combustível, além de poder ser usado diretamente para geração
termoelétrica.
Leia mais em: Inovação Tecnológica

Programas mais eficientes economizam bateria
Inovação Tecnológica com informações da Cordis - 09/04/2015

Quando se fala em economizar baterias dos notebooks, tablets e celulares,
o foco até agora tem sido o hardware - fazer componentes que gastem menos energia.
Mas o hardware é apenas uma parte da história - e, talvez, até mesmo a
parte menor.
Mesmo com os hardwares seguidamente otimizados disponíveis hoje, grande parte do potencial de economia de energia continua sendo desperdiçado
por programas ineficientes, que consomem recursos importantes que poderiam ser poupados.
Leia mais em: Inovação Tecnológica
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Gostou do nosso boletim?
Receba notícias diariamente pelas redes sociais:

@BibliotecaIF

http://www.facebook.com/bibliotecaIF

http://www.linkedin.com/company/biblioteca-if-ufrj
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