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INSTITUTO DE rfsicA for maior que D número de vagas. a Comissão de Selecto Irá
considerar os seguintes critérios:

a) Experlênda didática préwa
bl Área de fomlação na graduação
c) Agência de fomento/empresa''instituição de origem do

pesquisador.

$ Q resultado do placesso seletlvo sná encaminhado por
e-mail para as candidatas, assim coma se á Informada Q decente
responsável pela disciplina.

Parágrafo tJnícà - Os selecionados deverão entregar o pldlla

de trabalho elaborado em conjunto com ü docente responsável
pela discipEiÊla

7 - Após o encerramento das atividades. o pós-doutorando
e a coordenador deverão entregam separadamente. un] relatórl}
de atividades. devidamente assinado

8 Caberá às Comissões de Graduação e de fbsquin
avaliar os relatórios e, Sendo considerados aprovadas. os pós-
doutorandos teceberâa um Certificado de Participação

9 - Os casos cmlssos serão deliberadas peias Comissões de
Graduação p de Pesquisa

l ü - outras informações poderão seí obtidas junto à Assis-
tência Acadênlica dü !fUSP.

Comunicado
Edital íf-16/201 8
Esta rão abertas na Assistência Técnica Académica do hlstl.

luto de físim da Universidade de São Pauta (IFUSP). sala 33g da

Ala l do Edifício Principal, nc período de 25 a 29-06-ZOt8, das
10h às 1 2h e das 14h às 16h, as inscrições para o Programa de
Capacitaçãa Dídátla de Pás-Doutürandos {PCDPül referente ao
2' senlpstre de 2at 8.

] - Poderão Inscrever-se para a PCDPD os pós-doutarandos
at$vos do If:USP.

2 - É pumltido aas pós-dautarandos do IfUSP. sob 3 super-
visão de ulu docente resllnnsáveE. partidpar de semÍnáNos, aulas
praticas, estudos dIrIgIdos. bem como organizar e paaicipar de
plantões para elucidar dúvidas e aplicar pr{3vas e exercícios.
Essas atividades sãa regidas pela Resolução 7t51 de 8 de
dezenabro de 20 t 5. Qs pós-doutaíandos nteclonados receberão
mensalmente o conespondente a uma bolsa PAE.

3 - Este edital contempla as disciplinas:
43001 52 - íntíoduçãa ãs Medidas em física (IGd {4 horas/

sen anal

43ü2t 14 - Física Experimental i1 {4 horas/semanal
43aa373 - Laborat6íío de Eletronlagnetlsmo {4 horas

$enlana)

4323102 - física if (Poli) I'i horas/semanal
4323202 - física &perimellta1 8 (Pal11 {4 horas/semana)
4323204 física IV IPo111 {4 horas/semanal

4 No atü da inscrição, o candidato deverá apresentar ã
seguinte documentação:

a} Requerimento, de\ idamente preenchido, disponível na
página da Assistência Aadêmica do IFUSPI

b} [)clcunlento, de próprio punho. assinada Feio interessado,
nformando que as atividades didáticas são voluntárias e o úni(o
objetivo é o de aprimoramento didático. isantanda ã unidade de
qualquer responsabilidade traballlista;

c} Documento oqJlitltarldo, caso possua. experiência prévia
em atividades de ensina:

d} Autorização da agência de fomento/empresa para parti-
cipar do Programa. Eíste documento poderá ser apresentado até
o Inicia das aulas.

5 - As inscrições serão julgadas pelas Comissões de Gradu-
ação e de Pesquisa da ifUSP. Quando o número de candidatas

Divulgar amplamentel

A CG e CPq para as devidas providências

carta Medalena Sa gado Bormudez Zeltum
Anf8tçnto Técnico Acadêmlco
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