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Física 

A Física é uma das ciências mais 

antigas do mundo e através dela é 

possível compreender os fenômenos 

fundamentais da natureza, detalhan-

do sua estrutura, compreendendo sua 

complexidade e aplicando todo este 

conhecimento no desenvolvimento de 

novas tecnologias. 

O desenvolvimento que os físicos 

cidade e magnetismo, dentre outros, 

contribuíram substancialmente para o 

surgimento de novas tecnologias com 

impacto direto na qualidade de vida 

da humanidade. Além disso, a partir do 

início do século XX, com a descoberta 

da mecânica quântica e de relativi-

dade, foram abertos novos horizontes 

como a interpretação de fenômenos na 

escala atômica que gerou novas fren-

tes de pesquisas multidisciplinares.



PERFIL DO PROFISSIONAL

O curso de Física, modalidade Licencia-

tura visa à formação de um educador ca-

pacitado a desenvolver, o ensino-apren-

dizagem da Física clássica e contemporâ-

nea, valorizando a sua interação com as 

determinantes e as implicações sociais 

daí decorrentes.

Física



LICENCIATURA EM FÍSICA NO CCA

O Curso de Licenciatura em Física do CCA visa à

superior público da região Sul capixaba, possibi-

litando à comunidade o acesso ao ensino

superior gratuito. O curso fornece uma opor-

tunidade de formação docente de qualidade, 

que possibilitará aos futuros egressos suprir 

desenvolvimento humano, quanto ao princípio 

da educação, o ensino-aprendizagem da Física 

clássica, moderna e contemporânea, valorizando 

sociais daí decorrentes.



MERCADO DE TRABALHO

Ensino médio, regular e especial, em 

instituições públicas ou privadas para 

jovens e adultos. Podendo também atuar 

no magistério em educação superior e 

como pesquisador.

DADOS DO CURSO

Modalidade: Licenciatura

Duração do curso: 4,5 anos

Regime escolar: Semestral

Horário: Noturno

Número de vagas: 70



Contatos:
Telefone: (28) 3552-8603

E-mail: engrural@gmail.com

www.cca.ufes.br

http://portal.ufes.br/

Pró-Reitoria de Graduação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
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