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INSTITUTO DE FÍSICA

Contunicado
EdÊÊallf-D4í201g

EsQfiü abenns na AsslúÊncía TêcrtÊca Académica do Êns&
!uKO de fÍsIca da Universidade de $ão Pauta jiíUSP). sala 31 55
da Ala É da [di$cio Principal. nc período de 08 a 1 4 de fevereiro
de 2CFlg. das }0h âs 1 2h e das }4h às lóh. as ins«Êções para a
Prcyrawn de Capatltaçãü í)idâtica de Pós-DauEoraadas {P(DPD)
referente aa I' serBestfe de 201g

%8afão inscreva se para Q ?CDFD as pâs-doutarandos
aeivos dü ÊFljsp.

2 - Ê peímieido aos pós-doueorandos do IFUSFt sob a super-
visão de um docente SF:ünsâvei. partia:luar de seminários. üulês
prãtims. esmdas dÊrigidüs, bem como orçõnÊzar e paüclllür de
planitães l)aía elucidar d®Êdas e aplkür pro'/as e exercÊcias

Essas aüvldades são {egÊdas pela fiesolução 71 5t. de 8-t2-2i)1 5.
Os p6s-daulürandas seieclanados receü ão mensaln%er$te o
correspondente a uma bül PAE

3 Este edÊlal mntempla as discÊpitnas:

$3a0152 - }nüoduçãü ás Medidas em Física {4 horas;
serra ria)

43QG3] ] - Labom{8rio de flsic V' {4 horas/wnlana
43231al - física É {?c11) 14 horas/semanal
43232ü3 - Física ÊEÉ (Poli) t4 bons/wfnana)

No ata da ÉnKriçãa, a candldaEO devera apíewntar a
segliínte dacumentaçãa

a) Requerimento. devidêrnente preenchido, dispcrtlvPI na
pâgÊna da AssÊs ência Audêmicõ do ifySPI

b) Docunlentü. de píópiia punho. assinach pelo interessado.
Infcmanda que as ativÉdades dtdâtícas sâo voluntárias e o ilnlco

objetivo ê a de apfimüfamenm dlditico, isentando a {Jnidade de
qualquer esponsabllidade {rabalhjstal

c) Dacuníenea exFlicÊtanda. caso possua. experiência prévia
em atlvidades de ensino.

dl Autoüzaçãc da agência de famentafempresa para paf&
cipõr do f:rogramü. Este dwümento poderá sef apresentado atÉ
a infcja düs guias,

i inscHçães será julgadas pelas CornÉssões de Grada

açãü e de Pesquim do ]f J$R aliando o nüíueía de mítdÉdatüs
iar maia que Q número de vagas, a CoEnissãa de Seleçãa Irá
cansÊdera{ os seguintes díértos

a} Experlên(ia dldâEia prévia
bl hea de formação na gí=duação;
cl Agência de fcnnenta empresa - instltuÊção de origem

do pesquisadül-
O resultado dü proasso seleEíva será encaminhada por

e-mail para os candidatos. assim como será infarmadü o docente
responsável pela disciplina

Os selecÊonados deverão entregar g plano de mbalho ela-
btnDdo en] COnlIJatO com o dü en 8 responsável pela disciplina

7 - Após o encerrar'ente das atividades, ü pós-doutoíarida
e o coordenador deverão entregue separaaarnente. um reEatõrio
de ativtdades. devidarner e assinada

Caberá às Comissões de Graduação e de Pesquisa
avaliar os relat6rim e. sendo mrlsidefadas aprovados, os põs-
doutürandüs receberão um CeRKicadü de PartÉcÊpação

g - Os {asm arnissas serão deliberadas pelas Cürnissões de
Graduação g de Pesquisa

1 0 - Ousas ínfarmaçães poderão $er obtidas jun o à Assis-
{êntja A adêmica éa ]FUS?.
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Divulgar amplamente.

Orla.zl \q

"::''":::a nlo do Nascimento
Am LwÜ:lE'd:tte&«im A"dêm\"
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