
Evento de paineis e experimentos de F 530, F 609, F 690, e F 709  Primeiro semestre de 2012

Nosso tradicional evento vai acontecer nesta semana:

4a dia 13 das 15-18 h
e
5a dia 14 das 16-19 h

Como sempre, no corredor lateral do predio D e no LIEF.

Instrumentação, Instrumentação para o Ensino, Iniciação Científica, Atendimento a escolas, esses temas todos estarão 
presentes durante o evento. Estão todos convidados, alunos, professores e funcionários.  Venha e opine!

Para poder ver todos os trabalhos de cada dia recomenda-se não chegar depois de mais de uma hora de iniciado o 
evento, porque ha apresentações com horários alternados.

Os trabalhos em andamento de F 609 e F 709 estao na pagina da disciplina: http://www.tinyurl.com/projetosf809
Os das outras disciplinas em: http://tinyurl.com/f530-f590-f690-projetos
Sendo que os relatorios finais vão estar no dia do evento.

APRESENTAÇÕES

4a feira

F 530
Sensor de vácuo do tipo termoresistor
Estetoscópio eletrônico

F 590
Produção de pulsos ultracurtos de raios X através de lasers amplificados de femtosegundos
Avaliação de metabólitos no cerebelo de pacientes com distonias utilizando 1H-MRS

F 609
Avaliação da Interação de Surfactantes em Superfícies.
Colisões Frontais e Cinemática do Lançamento Horizontal
Quase-Levitação Magnética e Disco de Newton com ela.
Vendo Ondas Sonoras
Comparação de estruturas que convertem luz em eletricidade

F 709
Descrição de evento para escolas e experimentos desenvolvidos no semestre.

5a feira

F 530
Preamplificador para estudo de acústica
Dispositivo Colorimétrico para Determinação de Concentração

F 590
Medida de condutividade no escuro em materiais fotorrefrativos
O conceito de átomo dentro da física e suas consequências históricas e epistemológicas
Filmes de Argônio em substratos de Grafeno uma análise através da dinâmica molecular

F 609
Estroboscopia de jatos de água por lâmpada de Xe ou disco giratório.
Colisoes com pêndulos de grande tamanho e estudo por quadros fotográficos
Paradoxo hidrostátio- 4 experiências
Construção de um levitador por pião magnético ("Levitron")
Bobina de Tesla - Transmissão de energia sem fio.

F 709
Descrição de evento para escolas e experimentos desenvolvidos no semestre.
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