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Resumo

Temos conseguido atender 2.715 alunos de escolas públicas o que, sem contar os alunos da 
UNICAMP, resulta em um custo de menos de R$ 4,00 por aluno. Algo como um ingresso barato 
ao cinema, mas com a certeza de estar oferecendo algo muito diferente do que poderiam 
encontrar em um cinema, mais ainda se forem assistir filmes da moda, como vem acontecendo 
em visitas de escolas, ou no próprio parque temático Hopi-Hari, onde a aproveitamento do 
ponto de vista de física é mínimo senão nulo. O acervo de experimentos gerado pela disciplina 
F 609 (e a antiga F 809) cresceu com experimentos muito interessantes. A mídia impressa e 
internet tem nos divulgado bastante, mas não ainda na medida do merecimento. Temos 
conseguido apoio da Secretaria Municipal de Educação e de professores que, cada vez mais, 
conseguem condução por conta própria e assim podermos aproveitar melhor o auxílio.

Atividades pela disciplina F 709 “Tópicos de Ensino de Física II”

A disciplina nos três semestres (2009, 2010) contou com 8-12 alunos que se distribuíram em 
várias  atividades  diferentes  para  atender  às  escolas  públicas.  O  professor  montou  quatro 
grupos  diferentes  para  todos  os  alunos  participarem  das  atividades,  ele  também  aceitou 
sugestões dos alunos para atividades diferentes das que ele estava acostumado em fazer, 
como montar experimentos em escolas estaduais de Campinas. 
Em agosto de 2010 foi preciso contatar a Secretaria Municipal de Educação e oferecer o evento 
a  alunos de  escolas  municipais  para  poder  preencher  o  calendário,  que se  mostrava com 
muitas  vagas até setembro.  Obtivemos assim escolas com transporte por  conta própria,  e 
conseguimos manter o ritmo de atendimento mais um semestre,  ou seja,  que a verba do 
PREAC resultou 50% mais aproveitada.
A  disciplina  serviu  para  desenvolvermos  o  lado  professor  dos  alunos,  já  que ensinou-se  a 
alunos das escolas públicas formas diferentes de aprender física. Todos os alunos se dedicaram 
bastante para desenvolver e aplicar todos os projetos sugeridos no começo do semestre. 

Atividades desenvolvidas em aula e aplicadas nas escolas.

1) Recebendo escolas na UNICAMP: Exposição de Holografia- Módulo I



Equipe mais recente que trabalhou com a Exposição de Holografia: Flávio (separado),Glauco, Brenno  
(SAE), Lunazzi, Anderson, Vinícius (SAE), Fernando.   

A faixa serve para orientar ao ônibus que traz as escolas, e inclui todos os orgãos da UNICAMP que 
colaboraram com o evento.

As atividades desenvolvidas em aula, visam a preparação para uma palestra e apresentação 
de experimentos e holografias para estudantes do ensino médio.    Aplica-se o primeiro módulo 
do evento já tradicional “Exposição de Holografia” (vide relatórios de semestres anteriores) 
divulgado pela página www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/expo.htm .    
O trabalho propicia ao licenciando e ao aluno-público conhecimentos sobre experimentos 
com material de baixo custo, mostra que é possível trabalhar Física de maneira divertida, além 
de permitir trabalhar conceitos de Física juntamente com experimentos, história e elementos 
do cotidiano. 
Neste módulo o tema principal é "Formação de imagens". Nas atividades em aula discutimos 
sobre o que é uma imagem e buscamos uma definição, onde ficou decidido que imagem é uma 
representação de um objeto, a qual pode trazer certas informações sobre sua forma, sua cor, 
sua textura, material  que é feito, dependendo de como é obtida. As informações que uma 
imagem pode  trazer  de  um objeto  estão  relacionadas  a  sua  qualidade,  um exemplo  que 
poderia ser citado é de uma câmera de celular usada para tirar uma foto de uma pessoa a 
longa distância. Devido a sua baixa definição talvez seja impossível reconhecer a pessoa, mas 
mesmo assim saberemos que se trata de um ser humano devido a forma, poderemos ter uma 
idéia da cor da pele, do tipo físico.
      Assim que chegam à sala, os visitantes podem ver uma holografia a cores do famoso 
esportista  Michael  Jordan  colocada  logo  na  entrada.  Os  alunos  monitores  mostram  aos 
visitantes que não é uma fotografia comum, que tem relevo e que ao mudar o ângulo de 
visualização é possível ver diferentes perspectivas e o sorriso dinâmico da pessoa.

Na palestra são citadas quatro maneiras de formar um imagem:

1 - Absorção - Imagem que é formada quando a luz não consegue atravesar um objeto e forma 
uma sombra. Foram mostradas imagens de uma mão e tambem raios x do corpo, os quais 
tambem são  uma sombra  dos  ossos  projetada.  Em seguida  é  passado um pequeno vídeo 
obtido pela  internet  sobre  um teatro  de  sombras  feito  simplesmente  com as  mãos,  muito 
interessante, agradável e motivador.

2 - Reflexão - São mostradas as imagens formadas por espelhos planos e esféricos em uma 
perspectiva  histórica  das  primeiras  civilizações  da  América,  tomando  como  exemplo  os 
cupisniques e os Olmecas. Trata-se de trabalho original do Prof. Lunazzi.

http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/expo.htm


3 - Refração - São mostradas as imagens formadas pelo desvio da luz, como a que acontece 
quando um lápis  está dentro  da água,  ou quando a luz  atravessa uma lente.  É  mostrado 
experimento  com  uma  grande  lente  de  vidro  preenchido  com  glicerina  onde  um  feixe 
divergente, após passar pela lente passa a convergir, formando uma imagem. Temos neste 
semestre incorporado um láser verde porque a mayor vissibilidade permite que, borrifando 
água, seja possível ver a trajetória dos raios. Em seguida esse experimento é realizado com 
uma luminaria comum, onde é possível ver a imagem da lâmpada.

Cone luminoso antes de entrar na lente de água ou glicerina.

4 - Imagens por Difração - É feita uma comparação para diferenciar a difração da refração, e é  
comentado rapidamente que a visualização de um holograma resulta do fenômeno da difraão.
Depois da apresentação dos quatro tipos de formação de imagens, é discutido sobre a visão 
em três dimensões, devido a visão binocular. Nessa parte são mostradas fotos e um filme 3D 
onde o efeito estéreo é visualizado por meio de óculos bi-color. 

Conjunto de figuras da palestra. As figuras estão disponibilizadas no servidor Portal do Ensino Aberto, da  
UNICAMP, em Física, disciplina F 709, semestre a semestre para que o professor que trouxe uma turma  
possa rever.



Alunos da E.E. Padre José dos Santos, experimentando a visão monocular. 28 de maio de 2010

Após essa parte, os alunos são divididos em turmas de até 11 pessoas e são levadas para ver 
os  experimentos  e  holografias  (incluindo  a  HoloTV)  saindo  da  sala  ED01 da  Faculdade de 
Educação e subindo até o laboratório do Prof. Lunazzi.

Nesta  segunda  etapa  da  visita  a  parte  que  mais  chama  a  atenção  dos  alunos  são  as 
holografias, principalmente os quadros da coleção do professor expostos, que incluem retratos 
em tamanho natural.  E em segundo lugar o experimento com espelho plano chamado “La 
Nube” (1), que faz a pessoa andar com um espelho na frente por onde olha, tendo uma visão 
invertida e deslocada do espaço.

Borrifando água na região do foco da grande lente de glicerina. EE de Indaiatuba.

Outro experimento usa uma sobreposição de lâminas grossas de vidro que, ao ser girada, 
desloca parte do rosto da pessoa sendo observada. O apresentamos como “Quebrar a cara 



estudando óptica”.

Alunos de escola usam a lâmina quebra-cara

É mostrado também, um experimento muito interessante com uma lâmpada de fendas que 
gera raios que mostram a ação de lentes e espelhos, um espelho plano e um espelho côncavo.  
Este experimento foi melhorado ao se utilizar uma lâmpada halogênea nele, com três vezes 
mais brilho. 

       

Demostrando a convergência dos raios em um espelho curvo

Outro experimento envolve prismas feitos com duas lâminas de vidro e uma sacola de plástico 
com água. Comprimindo e descomprimindo a sacola, o rosto de uma pessoa sendo observado 
através do prisma sobe e desce, mostrando o efeito da refração e por associação de idéias o de 
cada parte de uma lente. 



Duas alunas observando o deslocamento do rosto pelo prisma de ângulo variável

 Outro experimento envolve  uma lente com duas lâmpadinhas para observar as diferentes 
distâncias de enfoque de cada uma, dando idéia de como funciona a lente e de que a imagem 
projetada é de fato tridimensional.

Sub-módulo HoloTV e exposição de hologramas:

        Nesta etapa, são apresentados vários hologramas da coleção particular do Prof. Lunazzi e 
uma animação  na  HoloTV  ,  técnica  desenvolvida  pelo  professor  Lunazzi  após  criar  a  tela 
holográfica para luz branca. Pouquissimos locais no mundo expõem hologramas, a holografia 
de imagens que não selos  de segurança é uma técnica extinta,  e  tentamos aproveitar  ao 
máximo  os  hologramas  que,  ano  após  anos,  vão  se  degradando  naturalmente  ou  pelo 
crescimento de fungos.

    

Aluno observando holograma 



Holograma a cores de objeto da imperatriz Catarina de Rússia, doado ao Prof. Lunazzi pelo criador da  
técnica, Denisyuk.

A HoloTV mostra uma figura humana saindo a frente de uma tela de uns 30 cm x 40 cm. Não 
existe similar no mundo, e embora tenha sido já resultado de uma tese do IC de 1978, foi 
somente este ano que uma publicação a divulgou na melhor das revistas da especialidade (2)

   

Esq.: Pessoa vista a frente de tela holográfica. Dir. Animação computadorizada

A falta  de  escolas  públicas  interessadas  (uma carta-convite  foi  distribuida  entre  todos  os 
professores que nos visitaram no passado) fez com que no primeiro semestre de 2010 a escola 
SESI recebesse o Módulo II, onde a palestra e os experimentos descrevem a interferência e a 
difração, com vídeo descrevendo o processo holográfico e com a exposição a luz e revelação 
de um papel fotográfico. Na terceira visita, o Módulo III incluiu a realização de dois hologramas 
na sala de palestra, um com filme holográfico importado e o outro com gelatina dicromatada 
que estamos desenvolvendo. Infelizmente, mesmo tendo testado antes a realização no local, e 
talvez pela presença de muitas mais pessoas do que tínhamos em outras oportunidades, os 
hologramas não foram bem sucedidos. Mas ao menos o público teve ideia clara do processo e 
numa próxima oportunidade teremos chances melhores de sucesso.

Pela  falta  de  escolas,  adaptamos  o  evento  a  escolas  de  ensino  básico,  primeiro  grau,  e 
conseguimos o apoio da Secretaria Municipal de Educação, pela qual vieram várias escolas e 



algumas  com  condução  própria.  Atendeu-se  desta  maneira  a  alunos  de  escolas  públicas, 
custeando o transporte da maioría delas. De todas as apresentações temos o registro filmado.

No desenvolvimento de elementos, o láser vermelho foi substituido por verde e podemos ver a 
trajetória dos raios e cone de luz borrifando água. Colocamos temporizador para preservar o 
motor do espelho e o próprio láser, que ficavam ligados indiscriminadamente. Dois diodos, um 
branco e outro verde, foram acrescidos para permitir a formação de imagens com eles pela 
lente de glicerina e assim demonstrar as diferentes posições de focalização. A lente de vidro 
recheia  com  glicerina  que  pode-se  dobrar  para  transportar  levando  pela  alça  lateral.  O 
temporizador controlando as tomadas e láser verde com dissipador foram extendidos à lente 
d'agua do Planetário.

Palestras complementares a apresentações do Planetário Municipal de Campinas-
PMC

    Três  alunos  foram designados  para  ministrar  palestras  sobre  princípios  de  óptica,  no 
Planetário Municipal de Campinas localizado no Parque Portugal no bairro do Taquaral: Clewton 
Henrique e Vinicius, cobrindo dois dias da semana, Clewton para evento com escolas contando 
com a colaboração do monitor do Planetário André Rolim, ex-aluno da disciplina e os outros 
dois foram realizar tarefas do tipo aos domingos. 
        Essas palestras eram direcionadas para escolas de ensino fundamental e médio, da rede 
municipal,  estadual  e  particular.  A  palestra  intitulada  de  “A  boa  óptica  Pré-Colombiana”, 
consistia  em mostrar  para os  alunos como os  nativos,  principalmente da América Central,  
possuía um conhecimento avançado, desde pinturas e registros em cavernas até mesmo o 
polimento de pedras para formar superfícies espelhadas. Nessa palestra, além do conteúdo 
histórico,  aborda-se  também  princípios  da  propagação  da  luz,  o  funcionamento  do  olho 
humano, os princípios da formação da imagem, o conceito de imagem, formação de imagem 
em terceira dimensão,  além de um experimento titulado de “La Nube” onde os alunos se 
sentem pisando nas nuvens. 

Clewton apresentando no salão de palestras do Planetário.



  

Esq.: André mostra a imagem invertida pela lente d'agua na mesada do salão de palestras do Planetário.  
Dir.: André Luiz mostra a imagem invertida pela lente projetada no papel

As  apresentações  foram  num  pequeno  anfiteatro  equipado  de  computador,  projetor  de 
imagens,  lente  grande  de  água,  laser  e  óculos  bicolor  para  visualização  de  imagens 
estéreoscópicas  em 3D.  Uma realizada por  André  Luiz  foi  filmada pelo  Prof.  Lunazzi  e  por 
defeitos técnicos somente os primeiros 12 minutos resultaram gravados, mas o suficiente para 
poder mostrar a qualidade do apressentador, como conseguiu gerar entusiasmo e perguntas, e 
responder a tanta variedade delas como lhe foi colocada. 

Alunos no salão de palestras do Planetário vem 3D com óculos bicolor (foto do semestre anterior).

                 Após a apresentação das fotografias e figuras, orientáva-se os alunos sobre o 
experimento “La Nube”, encaminhando-os para a área externa do anfiteatro, afim de executar 
o experimento. O experimento “La Nube”, que é de aplicação simples e prática, é um dos que 
mais surpreendem alunos e professores, dadas as sensações que provoca; nas palavras do 
professor Lunazzi, “fornece uma nova dimensão à experiência de se ver imagens com espelhos 
simples”.
        Após o término dessa atividade, agradecía-se os alunos, monitores e professores pela 
atenção dispensada e solicitáva-se aos professores ou monitores que comentassem por escrito 
com críticas ou elogios a nossa apresentação. 



Experimentando os espelhos “La Nube” no Planetário.

A atividade realizada em onze oportunidades aos domingos foi:

- Atividade “La Nube”: realizada nos horários próximos aos das apresentações do 
Planetário Municipal de Campinas; 
- Divulgação por panfletagem do Planetário Municipal de Campinas, realizada 
durante a sessão das 15h30; 
- Pesquisa: “Você conhece o Planetário Municipal de Campinas?” – feita com os 
freqüentadores do parque; 
- Medição da intensidade sonora durante a apresentação da projeção no Planetário, que 
resultou extremamente elevada, bem acima dos 80 db que seria o limite indicado por médicos. 

Apresentações em escolas

Fomos em equipe de 8 pessoas com o evento “Exposição de Holografia” na E.E. Padre José dos 
Santos onde o Prof. Lunazzi teve de apresentar a palestra duas vezes por falta de espaço, 
enquanto os experimentos eram demonstrados no corredor, para três turmas do noturno.

Vários  alunos  durante  o  semestre  demonstraram experimentos  aproveitando sua  presença 
como  estagiários  em  escolas,  os  relatórios  semestrais  relatam  isto.  Conservamos  os 
experimentos que eles realizaram, e que são alguns dos que o estado recomenda em suas 
apostilas.

Destaco que no Planetário um professor de Educação Física solicitou e foi atendido, para ir com 
o  aluno  Clewton e  levar  à  escola  EE  Profa.  Regina  Coutinho  o  evento  “A  Boa Óptica  dos  
Precolombianos”, ver foto embaixo.



Clewton realiza o lançamento de um foguete d'agua na E.E.Profa. Regina Coutinho

Atividade complementar: Paineis de auto-atendimento I e II

Foram colocados na escada de passagem do Laboratório  de Ensino Básico do Instituto  de 
Física-IFGW para ser experimentado pelos alunos da UNICAMP que passavam, o I no primeiro 
semestre de 2010, o II no segundo.

Painel de auto-atendimento II montado no IFGW, com experimentos de pêndulos, lente cilíndrica, som,  
blindagem eletromagnética, e calor.



Aulas e provas

Houve quatro aulas iniciais para todos, três aulas a mais para os alunos do grupo Exposição de 
Holografia, e uma ou duas aulas com prova. A prova foi sobre temas específicos de óptica 
centrada em como colocá-los ao público, seguindo as demonstrações realizadas pelo Prof. 
Lunazzi.  Outra atividade de aula frequente foi discutir temas atuais sobre problemas no 
ensino, uso de material audiovisual, ensino a distância, etc. Sempre foi projetado um vídeo de 
meia hora feito na disciplina por uma artista sobre cuidados com a voz.

Apresentação de fim de semestre:

Em dois dias próximos ao fim do semestre apresentamos nosso trabalho no evento de painéis e 
experimentos das disciplinas F 590, F 690, F 609 e F 809 no IFGW.  Cada aluno colocou seu 
painel, e os experimentos que foram desenvolvidos ou melhorados no semestre. Projetaram-se 
nas seis horas do evento (três em cada dia) cenas da palestra do Módulo I da Exposição de 
Holografia incluindo os vídeos realizados em 3D.
Cada um dos alunos alunos apresentaram um relatório onde temos mais detalhes e fotos da 
atividade,disponível na página da disciplina por: www.tinyurl.com/f709escolas 
 
Atividades pela disciplina F 609 “Tópicos de Ensino de Física I”

A disciplina foi ministrada todos os semestres com umam média de 20 alunos, com quatro 
aulas iniciais que incluiam dicas para uso de ferramentas, para uso de informática e meios 
audiovisuais, atividade no caminhão “Oficina Desafio” no Museu de Ciências, etc. Cada aluno 
constroi um experimento didático com auxílio de um orientador, pesquisador do IFGW ou as 
vezes de Institutos ou Faculdades da UNICAMP ou relacionadas com ela. Todos os experimentos 
são guardados no Instituto: no LIEF, no Laboratório de Óptica da UNICAMP, no LEB 114 e no 
Laboratório de Plasma, constituindo um acervo muito original e valioso.
Destas atividades temos registro em vídeo ou áudio e vou me reportar aos relatórios de 
semestres anteriores ao do projeto (www.tinyurl.com/f709escolas , logo acima) porque não 
houve mudança estrutural alguma. Saiba entender o leitor que, sendo a atividade de pesquisa 
primordial para o Prof. Lunazzi, o tempo empregado para relatórios e projetos, de vários dias, 
merece ser poupado em parte.
Destaco a realização de hologramas em gelatina dicromatada, em dois semestres, que permite 
manter ativa a holografia, técnica em extinção no mundo. Usamos como material importado os 
láseres de diodo, mas as placas são de produção própria e pretendemos chegar a fazer para 
outras instituições.

Outras atividades

Emprestamos experimentos a vários professores de escolas secundárias, públicas e 
particulares.

Realizamos um evento no CIS Guanabara, ver relatório do segundo semestre de 2009.

Artigos

1) “La Nube, a Maneira Mais Emocionante de se Experimentar Espelhos Planos“, J.J. 
Lunazzi, Caderno Brasileiro de Ensino de Fisica V26 N2 Agosto 2009 p.416-425 
disponibilizado em: http://arxiv.org/pdf/0909.5259 e com agradecimento à PREAC

2) “Holo-Television System with a Single Plane”,  J.J. Lunazzi, D.S.F. Magalhaes, N.I.R. 
Rivera, R.L. Serra , Opt. Lett. 34, 533-535 (2009),  http://arxiv.org/pdf/0902.4705

Justificativa de uso dos recursos

A firma que mais utilizamos para condução das escolas resulta a mais econômica, sobretudo quando 
vem escolas de Vinhedo, porque ela está localizada lá e não cobra diferentemente se o transporte é 
em Campinas ou em localidades vizinhas. Fora o pagamento de condução, descrito em cada 

http://arxiv.org/pdf/0902.4705
http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Serra_R/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Rivera_N/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Rivera_N/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Rivera_N/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Magalhaes_D/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Lunazzi_J/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/pdf/0909.5259
http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Lunazzi_J/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Lunazzi_J/0/1/0/all/0/1
http://www.tinyurl.com/f709escolas
http://www.tinyurl.com/f709escolas


despesa, e o de gasolina para deslocamentos e transporte de materiais, compramos ferramentas para 
trabalho dos alunos de F 609 e F 709 e láseres de diodo verde e vermelho de potência média (50 
mW), maior que a dos que são vendidos em comércios como ponteiras para apresentações. Estes 
vem com fonte de alimentação e ventoinha. São usados para projetar raios nas palestras e para fazer 
hologramas didáticos em gelatina dicromatada. Também para o experimento que projeta figuras em 
3D a partir de música, que continua em desenvolvimento. O Prof. Lunazzi deslocou-se até Sumaré, 
onde uma firma que vende material para discotecas, acedeu a vender esses láseres, com o que temos 
a garantia mais confiável do material e facilidade para assistência técnica.
O resto tem sido material de consumo: etiquetas, fitas, elétrico, eletrônico, de computação (fator 
importante para a administração dos cursos, edição de vídeos, etc.), vidros, espelhos, etc.

APÊNDICE: Relação de escolas atendidas

Evento “Exposição de Holografia”:

A relação detalhada de escolas recebidas, uma média de sete por semestre, encontra-se nos 
relatórios semestrais da disciplina.

Evento no Planetário:

A relação detalhada de escolas recebidas, uma média de vinte por semestre, encontra-se nos 
relatórios semestrais da disciplina.

Total de alunos atendidos:  pela Exposição de Holografia 138+176+273=587 alunos, , 
pelo Planetário 538+935+355= 1.828,  em escolas 160+240 = 400, 2.715 alunos em total, 
mesmo tendo havido tantos e tantos feriados e pontos facultativos.

Atendimento pela internet:

Sem contar o auxílio a alunos que nos contataram e até vieram pessoalmente para serem 
atendidos, pela internet temos um contador de acessos neutro gratuito chamado StatCounter, 
que pode ser acessado na página, e pelo Google Analytics: 
https://www.google.com/analytics/settings/home?scid=10000194 
e que podem ser conferidos por qualquer pessoa, que mostra que uma média de quatro 
visitantes diários entra para ler os relatórios de experimentos da disciplina F 609, ou os da 
disciplina F 709.

Exemplo de levantamento de acessos á página de F 609 e F 709 pelo StatCounter

https://www.google.com/analytics/settings/home?scid=10000194


Vídeos pelo YouTube

“Sonaj bildoj lauh Chladni” (em português, com legendas em esperanto, hoje com 

1.007 visitas): http://www.youtube.com/watch?v=3vrAOXQ8BBE 

“Difração por um CD/Diffraction in a CD”, 1.272 visitas

http://www.youtube.com/watch?v=exP3KyyIUAw

“Holographic TV in Brazil”, 21.855 visitas

http://www.youtube.com/watch?v=Tw5nkWhP9RI 

“Tabua de Galton c_gaussiana” http://www.youtube.com/watch?v=8QgJUkNwvjY 

“Hidrodinâmica: video didático livre da UNICAMP“ 

http://www.youtube.com/watch?v=nQJsCYqrQa8

Matérias pela imprensa:

No portal da UNICAMP: ”A rotina de Lunazzi: ensinar holografia para estudantes”

http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2010/10/20/a-rotina-de-lunazzi-ensinar-holografia-

para-estudantes-do-ensino-fundamental

Infelizmente, a matéria não foi publicada no Jornal da UNICAMP, o que acho lamentável.

Matéria na revista FAPESP, “Imagem tridimensional”

 http://revistapesquisa.fapesp.br/?art=4148&bd=1&pg=1&lg= 

Na VEJA on-line:

http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/3d-tambem-se-faz-no-brasil-e-da-melhor-qualidade 

“A Holo TV da Unicamp” http://www.3dhub.com.br/archives/276 

ANEXOS:

Anexos Materiais

Em página final:

– DVD com vídeos de apresentações.

– Holograma em gelatina dicromatada do símbolo da UNICAMP.

Anexos virtuais (só na internet): 

Relatório principal da disciplina F 709, 2o semestre de 2007 passando por todos os semestres 

até o 2o de 2010. Neles estão detalhado o nome de cada escola e grupo que recebemos de 

maneira a poder calcular a quantidade de atendimentos.

http://www.3dhub.com.br/archives/276
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/3d-tambem-se-faz-no-brasil-e-da-melhor-qualidade
http://revistapesquisa.fapesp.br/?art=4148&bd=1&pg=1&lg
http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2010/10/20/a-rotina-de-lunazzi-ensinar-holografia-para-estudantes-do-ensino-fundamental
http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/2010/10/20/a-rotina-de-lunazzi-ensinar-holografia-para-estudantes-do-ensino-fundamental
http://www.youtube.com/watch?v=nQJsCYqrQa8
http://www.youtube.com/watch?v=8QgJUkNwvjY
http://www.youtube.com/watch?v=Tw5nkWhP9RI
http://www.youtube.com/watch?v=exP3KyyIUAw
http://www.youtube.com/watch?v=3vrAOXQ8BBE


Relatório principal da disciplina F 609, 2o semestre de 2007 e 1o semestre de 2008.

Relatório principal da disciplina F 609, 2o semestre de 2008 e 1o semestre de 2009.

Eles estão disponibilizados na página das disciplinas,

http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809.htm

onde os mais de 350 experimentos realizados tem seu relatório final.

Especificamente em:

www.tinyurl.com/f709escolas (os de F 609 estão logo acima deste)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assinado:

Prof. José J. Lunazzi

http://www.tinyurl.com/f709escolas
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809.htm


ANEXOS MATERIAIS

Holograma realizado com gelatina dicromatada por aluno de F 609. Não é um dos 

melhores que resultaram, estamos conseguindo melhores. Ele oferece a melhor 

imagem quando iluminado por cima com uma lâmpada de filamento. Eventualmente, 

pode ser iluminado brevemente pelo sol. Pode ser que, com o tempo, por falta de 

proteção, a imagem desapareça por calor e umidade.

DVD com vídeos de eventos: 

Recebendo escolas para a Exposição de Holografia, e no Planetário, evento PROEX, etc.
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