
  

FÍSICA  

http://www.amasci.com/miscon/miscon.html  
Trata-se dos “mitos da ciência”, em especial sobre a Física, explicando equívocos 
sobre ciência encontrados em livros, na cultura popular e na m ídia (em inglês).  

http://www.prossiga.br/prossigabrasil/ 
Site Prossiga Brasil, programa do CNPq que é um portal de informação brasileira em 
ciência e tecnologia. Contém links para diversas instituições de pesquisa e 
tecnologia e universidades do Brasil e diversas informações sobre pesquisas, 
pesquisadores, cursos, etc. 

http://www.feiradeciencias.com.br/ 
Site do prof. Luiz Ferraz Neto. Tudo sobre Feiras de Ciências, com inúmeras 
experiências, orientações e artigos. 

http://www.egroups.com/list/ciencialist/ 
Listas de discussão sobre Ci ência. 

http://fisica.ufpr.br/ntnujava/ 
Site do Prof. Fu-Kwun Hwang, do departamento de F ísica da Universidade Federal 
do Paraná. Contém dezenas de animações em Java envolvendo as diversas áreas da 
Física.  

http://www.cdcc.sc.usp.br/ 
Site do CDCC (Centro de Divulgação Científica e Cultural). Visite, em especial, o 
Setor de Física e o Programa Educ@r. 

http://www.sbf.if.usp.br  
Sociedade Brasileira de Física (SBF).  

http://www.colorado.edu/physics/2000/cover.html 
Site Physics 2000, da University of Colorado. Contém várias aulas de F ísica 
recheadas de animações (em inglês).  

http://www.planetafisica.net/ 
Neste site é possível encontrar um pouco de tudo sobre física (teoria, histórico, 
biografias de cientistas, exercícios, vestibulares, etc.      

http://www.canal-1.com.br/personal/almino/fisica.htm 
Site pessoal do professor Aldino Brasil de Souza. Contém resumos, dicas, fórmulas, 
história da Física, sistemas de unidades, curiosidades, etc. 

http://www.eciencia.usp.br/  
Centro de difusão científica, tecnológica e cultural da Pró-reitoria de Cultura e 
Extensão Universitária da USP. 

http://mesonpi.cat.cbpf.br/verao98/marisa/GoPEF.html 
Grupo de Pesquisa em Ensino de Física da PUC – SP. 

http://www.sbf.if.usp.br/  
Link da Sociedade Brasileira de Física. 
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http://tritium.fis.unb.br/cgrad/www/pqhp.htm 
Aqui você pode encontrar uma infinidade de outros links de Física no mundo. Você 
pode escolher por país.  

http://www.fisica.ufc.br  
Página do departamento de Física da Universidade Federal do Ceará. Contém 
sugestões para feiras de ciências, textos diversos sobre ciências, provas de 
olimpíadas de F ísica, programas, etc.  

http://www.terra.com.br/fisicanet/  
Site do professor Alberto Ricardo Pr¬ss. Contém várias sugestões para Feiras de 
Ciências, provas de vestibulares e simuladas, enciclopédia, biografias, simulações, 
dicas e textos sobre F ísica Moderna, Biofísica, Astronomia, etc.  

http://www.phys.ufl.edu/~phy3054/Welcome.html  
Site Physics 2 do prof. Selman Hershfield da Universidade da Flórida (University of 
Florida). Contém  várias simulações direcionadas às aulas multimídia para um curso 
de introdução à Física. É possível, também, acessar textos digitalizados de aula (em 
inglês).  

http://www.if.usp.br  
Site do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP).  

http://www.ifi.unicamp.br/~accosta/  
Site do Instituto de Física da Universidade Estadual de Campinas. Entre outros 
assuntos é possível encontrar fotografia, holografia, astronomia, biografias e 
curiosidades.   

http://educar.sc.usp.br/youcan/  
Versão brasileira do site do Mundo de Beakman, cujo programa de TV é muito 
famoso, mantida pelo Centro de divulgação Científica e Cultural da USP-São Carlos. 
Possui respostas a diversas perguntas e demonstrações interativas de ciências em 
geral.  

http://home.onestop.net/ciencia/  
Site Ciência em Resumo. Publicação bimestral, com traduções e adaptações de 
artigos científicos, de algumas das principais revistas do mundo. Apesar da ênfase 
em Biologia, tem muito de Física também.  

http://ludoteca.if.usp.br  
A Experimentoteca-Ludoteca é um núcleo de trabalho e pesquisa do Instituto de 
Física da USP. Permite acesso ao Projeto Ripe (Rede de Instrumentação para o 
Ensino), ao Scite (Central de recursos para professores e estudantes), e oferece 
download de programas interessantes. 

http://www.conviteafisica.com.br/ 
Site Convite à Física, contém textos, biografias, experimentos, dicas, links, dúvidas, 
eventos, etc. 

http://www.fisica.ufpb.br/~romero 
Site do prof. Romero, da UFPB, com muitas indicações de animações e textos.  
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Romero Tavares
Highlight


