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04 
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Ementa:  
Estudo das principais contribuições teóricas e experimentais da Cosmologia. Aprofundamento 
dos conceitos que visem a compreensão da estrutura, evolução e composição do Universo. 
Entendimento do Modelo Cosmológico Padrão que se constitui num grande legado cultural e 
científico, possibilitando entender o Universo desde o primeiro instante de sua criação até os 
tempos atuais. Análises de grandes questões que constituem verdadeiro desafio na Cosmologia, 
como por exemplo o entendimento do que vem a ser Matéria Escura e o seu papel na formação 
de estruturas do Universo como galáxias e aglomerados de galáxias. O entendimento da 
Energia Escura que teria o papel de acelerar a expansão do Universo e a sua relação com a 
constante de Einstein. Estudo da Teoria da Gravitação, da história térmica do Universo e da 
nucleossíntese do Big Bang. Entendimento da Teoria da Inflação e das Flutuações da Radiação 
Cósmica de Fundo em micro-ondas.  Entendimento da evolução das galáxias e o conhecimento 
das taxas de formação de estrelas e a abundância dos elementos. Entendimento dos quasares e 
núcleos ativos de galáxia em geral dando ênfase a suas características observacionais. 
Discussão dos modelos que explicam as variabilidades temporais e espectrais desses objetos 
extragalácticos. Análise das semelhanças entre quasares, objetos BL Lacertae e núcleo ativos 
de galáxia. Apresentação do Modelo Unificado.  Entendimento do que seria um Buraco Negro e 
a sua importância para explicar as enormes energias envolvidas e as pequenas dimensões 
encontradas nesses objetos cosmológicos. 
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Conteúdo Programático: 

Estudo das principais contribuições teóricas e experimentais que levaram ao 
desenvolvimento da Cosmologia Moderna: Observação dos céus pelos povos 
primitivos e grandes civilizações antigas (celtas, maias, incas, astecas, egípcios, 
sumérios, babilônicos, chineses), passando por desenvolvimentos teóricos e 
observacionais que impulsionaram a Cosmologia. 

Estudo das contribuições de diversos cientistas que lançaram as bases da 
Cosmologia: quem foram esses cientistas, que importantes contribuições fizeram 
para o desenvolvimento da Cosmologia ao longo da História. 

Estudo do contexto observacional da Cosmologia: desenvolvimento de grandes 
instrumentos de observação cobrindo todo o espectro eletromagnético (rádio até 
raios gama). 

Estudo do Universo antes da Grande Explosão (conhecida como “Big Bang”) e após 
a Grande Explosão: busca da compreensão das condições físicas iniciais que 
permitiram o Universo sair de dimensões equivalentes ao tamanho de um átomo até 
as escalas astronômicas atuais (estruturas de larga escala). Discussão à respeito da 
Infância do Universo.  

Comparação entre os principais modelos cosmológicos: Teoria do Estado 
Estacionário, Modelo Cosmológico Padrão - Big Bang, Modelo Einstein-de Sitter, 
Modelo de Friedmann (espaços de curvatura nula, de curvatura negativa, de 
curvatura positiva), Modelo do Universo Inflacionário. 

Estudo da Relatividade Especial: as leis da eletrodinâmica e o princípio da 
relatividade, postulados, consequências dos postulados, dependência da massa com 
a velocidade, relação massa-energia. 

Estudo da Relatividade Geral: geometria do espaço- tempo (métrica e curvatura, 
conceito de hiper-esfera, espaços Riemannianos), tensor momento-energia, tensor 
curvatura de Riemann, tensor de Ricci, escalar de Ricci, tensor de Einstein, símbolos 
de Christoffel, constante cosmológica, entendimento da equação de campo de 
Einstein, compreensão do que vem a ser o Tecido do Espaço-Tempo. Conceito 
Massa-Energia.  

Introdução aos tensores: propriedades dos tensores, operações entre tensores. 

Entendimento do que vem a ser Paradoxo dos Gêmeos, o Princípio da Equivalência, 
Paradoxo de Olbers.  

Entendimento de como as galáxias se distribuem no Universo: grupo local de 
galáxias, grupos de galáxias, aglomerados, super-aglomerados, vazios no Universo, 
radiação cósmica de fundo (espectro de corpo-negro com temperatura de 2,7 K). 
Entendimento do que vem a ser matéria escura, energia escura. 

Entendimento das escalas de distância: tamanho do Universo, indicadores de 
distância, Lei de Hubble, Idade do Universo. 
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Definição de quasares, objetos BL Lacertae e Núcleos Ativos de Galáxias: 
compreensão da Teoria Unificada. 

História da descoberta dos quasares: quando foram descobertos, quem foram os 
primeiros pesquisadores a investigar o fenômeno, quais foram os primeiros objetos 
que foram descobertos. 

Propriedades dos quasares e características observacionais: curvas de luz 
observadas em diversos comprimentos de onda (rádio a raios gama), obtenção de 
espectros. 

Compreensão dos principais modelos que tentam explicar o comportamento temporal 
e espectral dos quasares e objetos BL Lacertae: modelos de onda de choque em 
jatos relativísticos, tendo por base a radiação não térmica emitida pelos quasares 
(radiação sincrotrônica). 

Emprego de rádio- interferômetros para observação de estruturas com dimensões de 
segundos de arco e mili-segundos de arco em quasares: VLBI – “Very Long Baseline 
Interferometry”, VLA – “Very Large Array” e VLBA - “Very Long Baseline Array”.  

Observação de quasares com uma única antena: discute-se os vários tipos de 
rastreio - varreduras em azimute e elevação, a aquisição de dados, o cálculo da 
densidade de fluxo das radiofontes observadas. Definição de Temperatura de Antena 
e Temperatura de Brilhância. Observações de fontes calibradoras. 

Estrutura dos quasares: compõem-se de um buraco negro central, componentes que 
se deslocam à velocidades próximas a da luz, disco de “acresção”, região de poeira, 
regiões com linhas de emissão largas e estreitas.  

Entendimento das Lentes Gravitacionais: estuda-se os vários tipos de lentes. 

Detecção das ondas gravitacionais: Discute-se o projeto LIGO (Laser Interferometer 
Gravitational –Wave Observatory) e a inédita detecção de ondas gravitacionais. 

Critério de Avaliação 
 
Segundo Regulamento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu, Art. 98: 

A – excelente: corresponde às notas no intervalo entre os graus 9 e 10;  
B – bom: corresponde às notas no intervalo entre os graus 8 e 8,9;  
C – regular: corresponde às notas no intervalo entre os graus 7 e 7,9;  

    R – reprovado: corresponde às notas no intervalo entre os graus 0 e 6,9” 
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