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1. Missão, Visão e Valores 

A missão e valores do Departamento de Física Aplicada estão em consonância 

com os do IFUSP: 

 

Missão: Promover a geração de conhecimento, a formação de pessoal qualificado e a 

extensão de serviços à sociedade, com ênfase nas áreas de física aplicada, bem como em 

suas ramificações interdisciplinares e em suas aplicações. 

 

Visão: Ser reconhecido nacional e internacionalmente pela qualidade e relevância do 

conhecimento que produz e pela excelência na formação de profissionais e líderes. 

 

Valores: Realizar suas atividades buscando a excelência, com dedicação e respeito a 

princípios éticos, tais como: zelo com bens públicos, integridade, transparência, liberdade 

de pensamento e de expressão, respeito e espírito colaborativo nas relações interpessoais. 

 

2. Panorama do Departamento de Física Aplicada (DFAP) 

O DFAP foi fundado em 1993 com 29 docentes. Atualmente conta com 17 

docentes, 3 técnicos administrativos e 16 técnicos especializados de laboratórios (6 nível 

médio e 10 nível superior).  Os docentes desenvolvem atividades de ensino, de pesquisa, 

e extensão.  Com uma redução significativa do quadro de docentes na ativa desde sua 

criação (da ordem de 40%), o DFAP conta com a colaboração de 08 docentes seniores que 

permaneceram no departamento após a aposentadoria. Estes contribuem com atividades 

acadêmicas. Entre os docentes na ativa, o DFAP conta com 5 titulares (3 bolsistas 1B CNPq 

e 1 SR CNPq), 3 associados (1 bolsista 1C CNPq e 2 bolsistas 2 CNPq) e 9 doutores (3 

bolsistas 2 CNPq).  
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As principais linhas de pesquisa do DFAP concentram-se em: 

 

 Instrumentação para o Ensino de Física e Formação de Professores; 

 Física de Plasmas; 

 Sistemas Dinâmicos; 

 Novos Materiais e Cristalografia; 

 Biofísica; 

 Física Atmosférica; 

 Física atômico-nuclear e análise de materiais; 

 Novos Materiais: caracterização e aplicações; 

 Dispositivos Ultrassônicos. 

 
 

Nossos docentes coordenam ou participam de vários projetos de pesquisa de 

grande porte, tais como Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e Projetos Temáticos 

FAPESP, sendo 02 deles intregrantes das Academias Brasileira e Paulista de Ciências. 

Nossos docentes tem importantes cooperações internacionais.  

Docentes do DFAP tem destacada atuação na área de Física Atmosférica e na 

pesquisa sobre mudanças climáticas. Destaca-se também a participação de pesquisadores 

do DFAP na formação continuada de professores de Ensino Médio, através de projetos 

como o DINTER (Doutorado Interinstitucional) que possibilita a realização de pós-

graduação na USP de professores de unidades federais de ensino. 

O grande parque de equipamentos modernos para a análise e caracterização de 

materiais permite que o DFAP não apenas desenvolva pesquisas acadêmicas de alto nivel, 

mas também colabore com serviços e parcerias em projetos com a iniciativa privada, 

gerando novos produtos e patentes, uma atividade ímpar dentro do IFUSP. 

Vários pesquisadores do DFAP são também usuários assíduos do Centro 

Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais (CNPEM), em especial das facilidades do 

LNLS e LNNano. A construção de um novo síncroton brasileiro, o Sirius, conta com a 

participação de pesquisadores do DFAP na concepção de novas linhas de luz e com a 

colaboração dos pesquisadores do DFAP para formação de recursos humanos, os futuros 

usuários deste novo laboratório de pesquisa de última geração. O uso de difração dinâmica 

de raios X e espalhamento inelástico ressonante (RIXS) permitirão resolver detalhes 

estruturais além do que é possível com técnicas convencionais, abrangendo desde 

sistemas biológicos até materiais termoelétricos, isolantes topológicos e também os ditos 

materiais quânticos.  

Nestes, os graus de liberdade de carga, spin e orbital de estados eletrônicos, 

dão origem a efeitos sutis e complexos. Neste tocante, nosso departamento é pioneiro no 

Brasil ao aplicar tais tipos de experimentos em diversos sistemas complexos.   
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Em termos de Sistemas com Relevância Biológica/Biofísica, docentes do DFAP 

desenvolvem pesquisas na fronteira do conhecimento buscando entender relações de 

estrutura e função de proteínas e suas interações com membranas biológicas e seus 

parceiros, visando aplicações na área de novos medicamentos e na saúde pública.  

Outro tema de pesquisa relevante do DFAP envolve a área de Sistemas 

Dinâmicos que estuda o controle de turbulência em Plasma e de oscilações em sistemas 

mecânicos, elétricos e em redes neuronais. A Levitação Acústica, um processo que faz 

flutuar de forma controlada pequenas partículas no campo gravitacional, tem aplicações 

que vão desde o processamento de petróleo, em parcerias com a Shell e a Petrobrás, até 

aplicações farmacêuticas e nano-química. 

Pesquisas sobre descargas de elétrons fugitivos na atmosfera e em plasmas 

desenvolvidas no DFAP, são assuntos de interesse comum às áreas de Física de Plasma 

e Física Atmosférica. A possibilidade de construção de um satélite brasileiro equatorial para 

estudos da atmosfera poderá contribuir para as pesquisas focadas na Amazônia e em 

grandes regiões urbanas, como São Paulo. Desta forma, dados agregados de torres, aviões 

e satélites contribuirão para o estudo da poluição atmosférica que causa, dentre outros 

efeitos, sérios danos à saúde. 

Ainda sobre a física de plasmas, grandes colaborações internacionais 

especialmente na construção do International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), 

que é um projeto de reator experimental a fusão nuclear baseado na tecnologia do 

Tokamak, envolve pesquisadores do DFAP no desenvolvimento de instrumentação 

tecnológica de ponta. 

Ainda com caráter interdisciplinar, as pesquisas no DFAP envolvem temas na 

interface de Engenharia (modificações de superfície, novos materiais, interfaces, 

nanoestruturas), com a Biologia (produção de veículos para vacinas orais e nanofármacos) 

e outras áreas afins. 

Os docentes do DFAP participam de modo ativo no ensino da graduação e da 

pós-graduação do IFUSP, ministrando aulas de disciplinas básicas e avançadas. 

Considerável parte do corpo docente tambem ministra aulas em/para outras unidades da 

USP. Docentes do DFAP têm-se ocupado com o desenvolvimento de novas tecnologias 

e/ou pedagogias para o ensino da Física, que abrangem desde o ensino médio até o ensino 

na graduação da USP.  

O DFAP contribue de maneira significativa para a formação de recursos 

humanos especializados através da orientação de alunos de graduação, pós-graduação e 

supervisão de pós-doutores. 85 % dos docentes do DFAP estão credenciados como 

orientadores na pós graduação. Formamos 28 doutores e 38 mestres nos últimos 5 anos 

(num total de 66 alunos de pós-graduação), e contamos atualmente com 21 doutorandos e 

22 mestrandos no DFAP (43 alunos). Orientamos 52 alunos de IC nos últimos 5 anos e 

temos atualmente 19 alunos de IC no DFAP. Em termos de supervisão de pós-doutorandos, 

nossos docentes supervisionaram 27 pós-docs nos últimos 5 anos, e atualmente contamos 
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com a participação de 14 pós-docs no DFAP. 

Em destaque na formação de novos recursos humanos altamente 

especializados, citamos a iniciativa recente de 02 docentes do DFAP em coordenar e 

abrigar Escolas Avançadas da Fapesp em Biofísica e Física Atmosférica, com a 

participação de mais de 100 pós-graduandos e recém-doutores nacionais e internacionais. 

Portanto, com a preocupação em formar novos docentes e líderes de pesquisa 

na USP, buscamos estar sempre na fronteira do conhecimento de nossa competência para 

garantir a transferência de conhecimento para as novas gerações que serão os futuros 

profissionais em instituições nacionais e internacionais.  

Complementando as atividades de pesquisa e a formação de recursos humanos, 

vários docentes do DFAP coordenam, ou participam da organização de eventos nacionais 

e internacionais, escolas científicas avançadas, feiras de ciência, ministram palestras, 

seminários e colóquios, fazem parte de corpo editorial de revistas internacionais de 

prestígio em suas áreas de pesquisa, e oferecem expertise em pareceres para revistas e 

agências de fomento, tanto no Brasil quanto no exterior. 

 

3. Laboratórios, grupos e linhas de pesquisa do DFAP 

O DFAP conta atualmente com 05 laboratórios e compartilha um sexto com o 
Departamento de Física Nuclear (DFN), 01 grupo de pesquisa e 01 pesquisador sênior 
independente, organizados como segue:  

 
 

(1) Laboratório de Cristalografia (LCr) e Biofísica (LBio) : realizam-se pesquisas em 
física da matéria condensada, ciência dos materiais e áreas interdisciplinares com ênfase 
em propriedades estruturais, estudos de mono-cristais, superfícies e epitaxias 
semicondutoras, policristais, sólidos amorfos, cristais líquidos, polímeros, géis, sistemas 
micelares, sistemas modelo de membranas biológicas, complexos de proteínas, partículas 
coloidais em solução, materiais cerâmicos e porosos, e sistemas com elétrons fortemente 
correlacionados.  
Docentes:  
Profª Márcia Carvalho de Abreu Fantini (MS-6)  
Profª Rosangela Itri (MS-6)  
Profº Sérgio Luiz Morelhão (MS-5)  
Profº Fernando de Assis Garcia (MS-3)  
Profº Giancarlo Espósito de Souza Brito (MS-3)  
Profº José Luiz de Souza Lopes (MS-3)  
Profº Aldo Félix Craievich (MS-6 – Prof. Senior Aposentado)  
Colaboradores de outros deptºs e unidades da USP: Profºs Leandro R. S. Barbosa (DFGE), 
Mauricio S. Baptista (IQUSP), Pietro Ciancaglini (FFCLRP-USP), Ana Paula U. Araujo 
(IFSC-USP), Maria Vitória Lopes Badra Bentley (FCFRP-USP), Luciana Biagini Lopes (IVB-
USP), Inês Pereyra (Poli-USP), Marcelo Nelson Paes Carreño (Poli-USP), Marco Isaías 
Alayo (Poli-USP), Gustavo Pamplona Rehder (Poli-USP) e Cristiano Luís Pinto de Oliveira 
(DFEP). 
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(2) Laboratório de Filmes Finos (LFF): são desenvolvidas pesquisas na área de 
modificação de superfícies, incluindo tratamento por plasma, introdução de micro e 
nanoestruturas (nanocompósitos), implantação iônica, entre outras, e caracterizações por 
diversas técnicas, com ênfase em microscopia de varredura por sonda. 

Docentes:  
Profª Maria Cecília Barbosa da Silveira Salvadori (MS5)  
Profº Mauro Sérgio Dorsa Cattani (MS6 – Profº Senior Aposentado) 
 
 
(3) Laboratório de Física Atmosférica (LFA): são estudadas as propriedades físicas e 
químicas da atmosfera, por exemplo, a poluição do ar em áreas urbanas ou em regiões 
remotas, tais como o problema e efeitos das queimadas na Amazônia. O LFA também 
mantém desde a década de 1980 uma estação de monitoramento de aerossóis na 
Amazônia. 
Docentes:  
Profº Henrique de Melo Jorge Barbosa (MS-5)  
Profº Alexandre Lima Correia (MS-3)  
Profº Paulo Eduardo Artaxo Netto (MS-6 – Profº Senior Aposentado)  
Colaboradores de outros deptºs e unidades da USP:  Profºs M. Assunção F. Silva (IAG-
USP), M. Fátima Andrade (IAG-USP), Edmilson D. Freitas (IAG-USP), Marcia A. Yamasoe 
(IAG-USP), Rachel Albrecht (IAG-USP), Paulo H. N. Saldiva (IEA-USP), Pérola C. 
Vasconcellos (IQ-USP), Pedro L. P. Correa (Poli-USP). 
 
 
(4) Laboratório Física de Plasmas (LFP): estudam-se aspectos teóricos e experimentais 
com plasmas de interesse para fusão termonuclear controlada (temperatura ~ 103 eV) e em 
plasmas térmicos e plasmas frios de interesse para aplicações tecnológicas (temperatura 
~ 1 eV). Sistemas caóticos e aplicações empregando redes neurais complementam a 
pesquisa em sistemas fora do equilíbrio. 
Docentes:  
Profº Iberê Luiz Caldas (MS-6)  
Profº Ricardo Magnus Osório Galvão (MS-6)  
Profº José Helder Facundo Severo (MS-3)  
Profº Zwinglio Oliveira Guimarães Filho (MS-3)  
Profº Artour Elfimov (MS-6 – Profº Senior Aposentado)  
Profº Ivan Cunha Nascimento (MS-6 – Profº Senior Aposentado) 
Colaboradores de outros deptºs e unidades da USP:  Profºs José Carlos Sartorelli (FGE-

IFUSP) e Júlio Meneghini (Poli-USP), Claudia Mendes de Oliveira: (IAG-USP), José 

Roberto Castilho Piqueira, Fuad Kassab, Wilson Komatsu e Luiz Antonio Barbosa Coelho 

(Poli-USP). 

 
 
(5) Laboratório de Dispositivos Ultrassônicos (LDU): são desenvolvidas pesquisas de 
levitação acústica de micro-partículas com aplicações desde a nanoquímica até seu uso na 
indústria petrolífera. 
Docentes: 
Profº Marco Aurélio Brizzotti Andrade (MS-3)  
Colaboradores de outros deptºs e unidades da USP:  Profºs Júlio Cezar Adamowski 
(Poli/USP) e Gabriel Lima Barros de Araujo (Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP) 
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(6) Laboratório de Análise de Materiais por Feixes Iônicos (LAMFI-DFAP, DFN e DFEP)  
Docentes:  
Profº Manfredo Harri Tabacniks (MS-6) 
Colaboradores de outros deptos e unidades da USP:  Profºs Nemitala Added, e Márcia 
Rizutto (DFN), Tiago F. da Silva (DFN) e Aléssio Mangiarotti (DFEP) 
  
 
(7) Grupo de Pesquisa em Instrumentação para o Ensino de Física e Concepções 
Alternativas (GEF): realizam-se pesquisas sobre a gênese e o desenvolvimento das 
concepções de Física, inclusive as concepções de senso comum. O GEF também promove 
a atualização de professores em serviço e a revisão de sua prática de ensino, mediante 
cursos e produção de material didático. 
Docentes:  
Profª Anne Louise Scarinci Peres (MS-3)  
Profª Valéria da Silva Dias (MS-3)  
Profº Alberto Villani (MS-5 – Profº Senior Aposentado)  
Profª Jesuína Lopes de Almeida Pacca (MS-5 – Profª Senior Aposentado) 
Colaboradores de outros deptºs e unidades da USP: Profºs Maria Lúcia Vital dos Santos 
Abib (FE-USP), Cristiano Rodrigues de Mattos (IF-USP), André Machado Rodrigues (IF-
USP, Nelson Barrelo (FE-USP) e Roberto Ortiz (EACH-USP). 
 
 
(8) Pesquisadora Independente  
Docente: Profª Lia Queiroz do Amaral (MS-6 – Profª Senior Aposentado) 

 

Portanto, os trabalhos científicos desenvolvidos no DFAP envolvem, em muitos 

casos, colaborações interdepartamentais e interinstitucionais, destacando o caráter inter e 

multidisciplinar das pesquisas em Física Aplicada desenvolvidas no DFAP. 

 

4. Objetivos, Metas e Ações 

 

Os objetivos gerais do DFAP para o próximo quinquênio consistem em: 

 

 Continuar a produzir pesquisa na fronteira de conhecimento nas diferentes áreas da 

ciência em que atua, com reconhecimento por seus pares nacionais e internacionais; 

 Apoiar o aumento do número de colaborações nacionais e internacionais;  

 Incentivar a formação de novos recursos humanos especializados em todos os níveis 

(IC, mestrado, doutorado e pós-doutorado) em suas áreas de expertise; 

 Continuar a contribuir para o aperfeiçoamento de professores da rede pública e na 

elaboração de currículos e ações pedagógicas para a Escola Básica; 

 Apoiar a formação de novos pesquisadores na área de Ensino de Física através do 

recém-criado programa de Doutorado Interinstitucional (DINTER), através do PIEC – 

Programa de Pós-Graduação interunidades em Ensino de Ciências; 
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 Apoiar parcerias em projetos com a iniciativa privada, visando a geração de novos 

produtos e patentes, uma atividade impar exercida pelo DFAP no IFUSP. 

 

 

Para atingir os objetivos gerais, descrevemos abaixo as metas gerais do DFAP. 

Na sequência descreveremos as metas específicas organizadas nos três eixos 

acadêmicos: Ensino de Graduação e de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 

 

Metas gerais do DFAP para o próximo quinquênio:  

 

 Contratar pelo menos 04 Professores Doutores MS-3 e 02 professores titulares 

MS-6 em quatro das áreas de expertise do DFAP. O DFAP conta atualmente com 

17 docentes na ativa, entretanto 6 docentes (5 MS-6 e 1 MS-5) tem condições de se 

aposentarem imediatamente ou num futuro breve (menos de 5 anos). A não reposição 

de docentes do DFAP poderá comprometer a viabilidade de funcionamento de 

laboratórios de pesquisa produtivos e a formação de recursos humanos nas áreas 

multidisciplinares em que o DFAP atua. Ressalta-se aqui que o DFAP produziu nos 

últimos 5 anos (através de seus 17 docentes na ativa): 292 artigos científicos em 

revistas internacionais arbitradas, (média de 58 artigos por ano, 3,5 artigos 

ano/docente, valor acima da média da USP) além de 5 capítulos de livro, 1 patente 

nacional e 2 internacionais.   

 

 

 Contratar pelo menos 03 técnicos especializados de laboratório de pesquisa.  As 

atividades científicas no DFAP dependem significativamente do trabalho de técnicos 

altamente especializados cuja formação é demorada. Os programas de demissão 

voluntária dos últimos anos retiraram, dos quadros do DFAP, vários servidores com 

décadas de experiência em pesquisa, com risco de se agravar. A situação pode se 

agravar tendo em vista a possível breve aposentadoria de pelo menos mais 2 técnicos 

de nível médio e superior. Apesar do reforço através de pós-docs a presença de 

técnicos confere estabilidade e continuidade aos grupos de pesquisa sendo vitais para 

a qualidade da pesquisa realizada e especialmente na manutenção, operação e gestão 

do sofisticado parque de equipamentos científicos dos laboratórios do DFAP.  

 
Uma real ameaça à pesquisa do DFAP para os próximos anos é a redução do corpo 

técnico especializado pois, como dito, são quem mantém em funcionamento os nossos 

Laboratórios contribuindo com a excelência em pesquisa do DFAP. 

 

 Melhorar e rever o uso do espaço físico do DFAP. Com a instalação de novos grupos 

de pesquisa será necessário rever a atual distribuição dos espaços de pesquisa. O 

Instituto em geral, e o DFAP em particular, vem alcançando suficiente grau de 
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maturidade para criar novos Laboratórios, acompanhando a evolução das pesquisas 

em nível mundial.   

  

 Ações  

 Atuar, junto a Diretoria do IFUSP e aos órgãos competentes da universidade, para 

reposição de claros docentes MS-3 e MS-6, assim como vagas de técnicos de 

laboratório, justificando as priorizações do DFAP; 

 

 Planejar e executar, junto com os docentes do DFAP, a readequação dos espaços 

físicos. Planejar e obter recursos, junto a Diretoria do IFUSP, SEF e órgãos 

competentes da USP, para executar a manutenção e melhorias da infraestrutura predial 

do departamento visando adequar os espaços para as novas necessidades dos 

laboratórios de pesquisa. 

 

Metas específicas do DFAP para o próximo quinquênio 

 

4.1- Ensino 

 

O ensino no IFUSP é organizado de forma supra departamental, com a 

coordenação da graduação responsabilidade da Comissão de Graduação (CG) e da pós-

graduação da Comissão de Pós-Graduação (CPG) e da Comissão de Pós-Interunidades 

(CPGI). A grade de oferecimento de disciplinas, atribuições didáticas e controle de carga 

horária são realizados por estas comissões. Com base nisto, nossas metas e ações estão 

em consonância com aqueles estabelecidos pelo IFUSP. Neste projeto incluímos apenas 

tópicos referentes às especificidades do DFAP. 

 

 

Metas e Riscos: 

 

 Disponibilizar à CG e CPG, de maneira regular, a oferta de disciplinas específicas 

nas áreas de atuação do DFAP 

 

Ações: 

 

1. Estimular os docentes do DFAP a se comprometerem junto a CG, numa frequência 

anual, com a oferta das seguintes disciplinas: Introdução a Física de Plasma e Fusão 

Nuclear, Microscopia de Forca Atômica, Técnicas Físicas de Caracterização de 

Materiais, Física Atmosférica;  
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2. Estimular uma discussão constante para a criação, reformulação ou fusão de 

disciplinas correlatas visando, por um lado, melhorar o ensino oferecido e por outro, 

otimizar os recursos didáticos existentes; 

 

3. Estimular, sempre que possível, o oferecimento de disciplinas das áreas de atuação do 

DFAP para alunos de graduação e pós-graduação; 

 
4. Garantir o oferecimento regular de disciplinas optativas experimentais na pós-

graduação ministradas por docentes do departamento. O DFAP foi pioneiro no 

oferecimento de disciplinas experimentais na Pós-Graduação do IFUSP. 

 

Riscos:  

 

1. A contínua redução do corpo docente do Instituto e, em especial do DFAP, coloca em 

risco as iniciativas de expansão das disciplinas oferecidas. Como fator de segurança, 

a busca pela qualidade e o aperfeiçoamento das disciplinas já oferecidas em pouco se 

altera. 

 

 Contribuir para a formação teórica e experimental de alunos de graduação nos 

cursos de Bacharelado e Licenciatura do IFUSP 

 

 

Ações: 

 

1. Incentivar o corpo docente do DFAP a ministrar disciplinas experimentais básicas e 

avançadas, para despertar aos alunos o interesse por linhas de pesquisa experimentais e 

fortalecer a ligação entre teoria e experiência em física; 

 

2. Incentivar os docentes do DFAP a desenvolver melhorias e atualizações nas disciplinas 

básicas do IFUSP, seja introduzindo novas metodologias pedagógicas, seja promovendo 

a modernização da infraestrutura existente com a modernização e proposição de novos 

experimentos nos Laboratórios didáticos; 

 

3. Incentivar os docentes do DFAP a promover a inovação e a divulgação de seus trabalhos 

de pesquisa através de palestras e visitas aos laboratórios.  

 

Riscos:  

 

1. A melhora das instalações e infraestrutura de Laboratórios didáticos depende de 

significativo apoio financeiro. Com a crescente sofisticação tecnológica da pesquisa, 

os Laboratórios didáticos precisam ser continuamente modernizados o que implica em 
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crescentes aportes financeiros. A falta desses recursos pode comprometer a meta 

proposta; 

 

2. A modernização de Laboratórios didáticos implica também na necessidade de apoio 

técnico de nível médio e superior. As modernas tecnologias de automação e controle 

computadorizado de experiências implica na existência de técnicos treinados e 

capacitados para operar/manter tais equipamentos. A falta ou redução do corpo técnico 

de apoio às disciplinas experimentais pode comprometer a meta proposta. 

 

 

 Contribuir para a formação de alunos de graduação de outras unidades da USP 

 

Ações: 

 

1. Estimular a discussão constante das ementas e metodologias de ensino das disciplinas 

ministradas pelos docentes do DFAP para outras unidades. Como exemplo, estimular 

a participação de docentes do DFAP na proposta de reformulação curricular dos cursos 

da EP-USP.  

 

 

Riscos:  

 

1. Essa atividade tem poucos riscos, uma vez que depende especialmente de convite das 

unidades interessadas e o IFUSP tem, em geral, contribuído sempre que chamado.  

 

 

 Manter ou ampliar o número de orientações de mestres e doutores nas várias 

áreas de atuação do DFAP  

 

Ações: 

 

1. Realizar atividades de atração de novos pós-graduandos nas áreas de atuação do 

DFAP. Em particular, planejar estratégias de atração de pós-graduandos nas linhas de 

pesquisa de jovens docentes; 

 

2. Fomentar uma discussão no IFUSP para criação de um novo curso de pós-graduação 

interunidades em Ciências Aplicadas, cujo perfil pode envolver estudantes com 

formação nas diferentes áreas do conhecimento em Física, Biologia, Química, 

Engenharia e Geofísica entre outras; 

 

3. Estimular o corpo docente do DFAP a oferecer minicursos associados a presença de 

professores visitantes do DFAP; 
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4. Incentivar os docentes do DFAP a promover a internacionalização da pós-graduação 

através de projetos de mestrado e doutorado em colaboração com parceiros 

internacionais; 

 

5. Usar o programa PRINT para estimular conexões visando duplo diploma; 

 

6. Incentivar os alunos do DFAP a aplicar para os projetos acadêmicos da PRPG/Capes, 

Fapesp e bolsas Santander, para realizar estágios científicos internacionais durante o 

desenvolvimento de seus projetos; 

 

7. Articular com os estudantes de pós-graduação e pós-doutorandos a organização 

bianual de um evento cientifico próprio. 

 

Riscos:  

 

1. Parte destas atividades dependem fundamentalmente de haver apoio financeiro para 

mobilidade. Elas poderão ocorrer em maior ou menor intensidade dependendo da 

disponibilidade de recursos e programas de apoio internacionais.  

 

Indicadores: 

 

1. Disciplinas de graduação e pós-graduação de competência do DFAP; 

2. Disciplinas de pós-graduação associadas a professores visitantes; 

3. Disciplinas experimentais na pós-graduação oferecidas pelo DFAP; 

4. Índices de mobilidade internacional de alunos pós-graduandos e do corpo docente;  

5. Eventos científicos dos pós-graduandos e pós-doutores; 

6. Doutores e mestres formados; 

7. Supervisão de projetos de IC.  

 

4.2 - Pesquisa 

 

 Aumentar a captação de recursos para a pesquisa através de agências nacionais 

 

  

Ações 

 

1. Estimular os docentes do DFAP a submeterem projetos regulares e temáticos (como 

coordenadores ou pesquisadores principal) a agências de fomento Fapesp, CNPq, 

Serrapilheira, ou outras de iniciativa privada; 
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2. Promover e estimular ações para atrair novos pós-doutorandos e projetos de jovens 

pesquisadores nas diferentes áreas de pesquisa do departamento. O DFAP ainda tem 

tradição modesta na atração de jovens pesquisadores e na busca de recursos de 

agências de fomento. 

 

 

Riscos:  

 

1. Essas atividades dependem fundamentalmente da saúde econômica do Estado e do 

País. Elas definem em última análise a viabilidade dessas ações.  

 

 

 Aumentar a captação de recursos para a pesquisa através de agências 

internacionais  

 

Ações 

 

1. Estimular os docentes do DFAP a submeterem projetos regulares a agências 

internacionais e participarem em projetos de colaboração internacional promovidos 

pelo CNPq, Capes e Fapesp como Sprint, Fundação Newton, entre outros; 

 

2. Atuar junto às agências competentes para simplificar a burocracia de submissão de 

grants internacionais; 

 

3. Promover e estimular ações para atrair pós-doutores e projetos de jovens 

pesquisadores que residem no exterior nas diferentes áreas de pesquisa do 

departamento.  

 

Riscos:  

 

1. Essas atividades dependem fundamentalmente de programas e acordos internacionais 

promovidos pela USP. Eles definem em última análise a viabilidade dessas ações.  

 

 Incrementar a internacionalização do Departamento 

 

Ações 

 

1. Atrair pesquisadores de renome internacional nas diferentes áreas de expertise do 

departamento tanto em visitas curtas, médias e/ou longo períodos (até um ano); 

 

2. Incentivar docentes jovens (menos de 12 anos de doutorado) e seniores (mais de12 

anos de doutorado) a realizar visitas cientificas em centros de excelência no exterior. 
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Riscos:  

 

1. Essas atividades dependem fundamentalmente de programas e acordos internacionais 

tais como o PRINT/USP promovidos pela USP. Eles definem em última análise a 

viabilidade dessas ações.  

 

 

 Manter o estado da arte do parque de equipamentos do DFAP 

 

Ações 

 

1. Trabalhar junto ao IFUSP, USP e agências de fomento para garantir a manutenção dos 

equipamentos dos diferentes laboratórios de pesquisa e captação de apoio técnico 

especializado. 

 

Riscos:  

 

1. Essas atividades dependem fundamentalmente da saúde econômica do Estado e do 

País e da existência de chamadas para projetos de manutenção. Elas definem em 

última análise a viabilidade dessas ações.  

 

 Fortalecer a participação de alunos de IC nos projetos científicos do DFAP 

 

Ações 

 

1. Investir em ações para atração de alunos de IC ao DFAP, através de workshops de 

iniciação cientifica e divulgar as atividades do departamento; 

 

2. Buscar garantir e ampliar o número de bolsas para alunos de IC.  

 

Riscos:  

 

1. Essas atividades dependem fundamentalmente da saúde econômica do Estado e do 

País e da existência de chamadas para projetos de IC. Elas definem em última análise 

a viabilidade dessas ações.  

 

Indicadores: Utilizar indicadores consagrados de qualidade e de quantidade da pesquisa 

no Departamento. A captação de recursos para a pesquisa via agências nacionais, 

internacionais e parcerias internacionais será também utilizada como parâmetro de 

avaliação do progresso continuado da pesquisa realizada no DFAP.  
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4.3 – Extensão 

 

Docentes do DFAP envolvem-se em diversas atividades como assessoramento 

em comissões externas e comitês de análise de mérito científico, participação em corpos 

editoriais de revistas e na gestão de sociedades científicas, organização de escolas, 

workshops e cursos de extensão, palestras de divulgação científica ao público externo, 

geração de material didático, livros, entre outros. Entretanto, o número de docentes 

envolvidos sem as atividades de divulgação cientifica para o público geral poderia ser 

maior. 

 

Meta: divulgar as atividades, áreas de pesquisa e conhecimento técnico 

desenvolvidos no DFAP 

 

Ações: 

 

Incentivar os membros do DFAP a aumentar sua participação em eventos de divulgação 

científica promovidos pelo Instituto, a saber: 

 

 Palestras de divulgação cientifica para o público: “ Física para Todos”; 

 Cursos de extensão do IFUSP. Exemplo: USP-Escola; 

 Visitas aos laboratórios do departamento; 

 Participar dos cursos e oficinas, tais como os Cursos de Verão organizados pelo IFUSP; 

 Organizar e participar de eventos científicos nacionais e internacionais; 

 Desenvolver material didático e atividades voltadas para o Ensino de Física. 

 

Indicadores: efetiva implementação das atividades e materiais mencionados nas metas.  

  

4.4 - Gestão 

 

 O Departamento espera contar com a participação mais efetiva da USP na melhoria de 

infraestrutura predial e de pessoal técnico especializado para as múltiplas atividades 

que desenvolve. Sem este aporte, acrescido da reposição de técnicos e docentes, uma 

grande parte das metas propostas neste Projeto Acadêmico poderão ficar 

comprometidas; 

 

 Para acompanhar o andamento dos projetos acadêmicos individuais dos docentes, o 

DFAP pretende realizar anualmente um workshop interno com docentes e alunos para 

divulgar os resultados das pesquisas, as metas cumpridas e as ações realizadas ao 

longo do ano. 
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‐  Consolidar  iniciativas  propondo  o  diálogo  entre  Física  e  Arte  para  facilitar  a 

compreensão dos fenômenos físicos a partir de atividades artísticas.  

‐ promover a integração das pesquisas realizadas com ações para estimular e inspirar 

os mais jovens, em particular as mulheres à carreira científica. 

‐  disseminação  da  nanotecnologia  para  o  público  em  geral  através  do 

desenvolvimento, capacitação e utilização de tecnologias e experiências imersivas 

em escala nanométrica. 

Metas 

‐ manter as atividades de apoio às agências de fomento e revistas científicas, e as 

atividades de divulgação científica. 

‐  obter  recursos  financeiros  através  de  projetos  nas  agências  de  fomento  para 

preservar a capacidade de fornecimento dos insumos criogênicos, pelo Serviço de 

Criogenia, necessários ao DFMT e aos usuários externos. 

‐ expandir o atendimento dos serviços de caracterização de materiais magnéticos e 

semicondutores às empresas. 

‐ Catalisar projetos envolvendo o setor produtivo, em particular as oportunidades 

decorrentes dos fundos setoriais 

‐  Ampliar  as  iniciativas  quanto  ao  uso  de  elementos  de  arte  na  divulgação  das 

pesquisas  realizadas no  IFUSP  (Teatro e Música), bem como trazer a sociedade 

para aprender técnicas modernas de Física para e pela arte. 

‐ Consolidar as iniciativas envolvendo experiências imersivas e ampliar sua atuação 

para o público externo na divulgação de nanociências e nanotecnologia. 

Ações 

‐ incentivar a ação pró‐ativa dos docentes do DFMT, frente às atividades de Cultura 

e Extensão. 

‐ ampliar a capacidade de trabalho do Serviço de Criogenia, com a incorporação ou a 

formação de um técnico especializado, que é necessário para manter a operação 

regular deste Serviço. 

‐ melhorar a divulgação da disponibilidade do serviço de caracterização de materiais, 

através da homepage do DFMT. 



 

Plano de Metas do DFMT 2019‐2023    20 

‐  incentivar  os  docentes  do  DFMT  a  divulgarem  suas  atividades  de  pesquisa  em 

eventos voltados para a indústria, especialmente aquelas envolvendo produtos e 

materiais de alta tecnologia. 

‐ Convidar o setor produtivo a conhecer o DFMT quanto ao seu pioneirismo e suas 

potencialidades enquanto agente científico e tecnológico de inovação. 

 

  4. Gestão Administrativa 

‐ Desenvolver um banco de dados do DFMT contendo as mais importantes informações 

relacionadas com pesquisa, graduação, pós‐graduação e cultura e extensão e também 

reconfigurar o site do departamento, visando dar maior visibilidade e dinamismo ao 

seu funcionamento. 

‐ O Serviço de Criogenia é essencial para os docentes experimentais do DFMT e é um 

foco constante de atenção. Ele dispõe de uma Comissão de Coordenação que rege 

a sua operação. A incorporação ou formação de um técnico especializado neste 

serviço é fundamental. 

‐ Manteremos uma Oficina Mecânica no DFMT, pois precisamos de muita agilidade 

na manutenção do Serviço de Criogenia e dos arranjos experimentais criogênicos.  

‐  A  sala  de  informática  do  DFMT,  que  atende  o  Grupo  Teórico  necessita  de 

readequação do seu sistema elétrico e de ar condicionado.  

‐ Um dos dois sistemas de água refrigerada necessita ser totalmente substituído e 

buscaremos recursos para isto. 

‐ Devido à incorporação de docentes com novas linhas de pesquisa é necessário rever 

a distribuição dos equipamentos nos laboratórios, visando otimizar a ocupação de 

espaço. 

‐ Estimular o corpo funcional a participar dos processos ditos acadêmicos assim como 

ampliar sua atuação nos processos de investigação científica. 

‐  Estimular  o  corpo  funcional  a  participar  de  cursos  de  capacitação  em  diversos 

segmentos de interesse do Departamento. 

 

 

  5. Indicadores para avaliação 
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  Acreditamos que os indicadores mais adequados para a avaliação do DFMT e de 

seus docentes sejam: 

‐  Livros  e  artigos  publicados  em  revistas  científicas  indexadas,  com  árbitro  e  de 

circulação internacional. 

‐ Recursos financeiros captados em agências de fomento e outras fontes. 

‐ Formação de recursos humanos (IC, Mestrado e Doutorado). 

‐ Supervisão de treinamentos de pós‐doutores. 

‐ Colaborações científicas internacionais e Pesquisadores Visitantes. 

‐ Palestras e apresentações de trabalhos convidados em Reuniões Científicas. 

‐ Patentes submetidas. 

‐ Volume do atendimento à demanda de ensino  (Graduação e Pós‐Graduação) na 

instituição. 

‐ Atividades de Cultura e Extensão. 

 

 


	PROJETO ACADÊMICO DFAP 20 MARÇO 19
	anexo7
	ProjetoAcadêmico2018-DFGE-2
	anexo7
	ANEXO07
	FAP
	PROJETO ACADÊMICO DFAP 18 MARÇO 19.docx
	FGE
	FMT
	Projeto_Academico_DFMT_2019-2023-1 18 03 2019





