
Departamento de Física Experimental
+55 1113091-6919/ secfep@if.usp.br # IFUSP

Instituto de Física da USP

FEP/061/2018/IF
AMFN/edi

São Pauta,14 de novembro de 2018

Senhor t)iretor

O Conselhodepartamental, em reunião realizada em
13/11/18,aprovouo PrometoAcadémicodo DFEPparao períodode 2018a
2023

Atenciosamente

,AAartins Figueiredo NetoPÉ;f':DF:Ãht6 '' -"'
Chefe do Depatqámentode Física Experimental

Encaminhe-$e à Assistente Técnica Acadêmica

Prof. Dr. f,ierms lyogu8üaM«$m ''
Dir+ta'

Instt:uto de Física - U8P

Prof. Dr. Marcos Nogueira Mastins
bíretor do Instituto de Física
Universidade de São Paulo ''Arfando de Saltes Oliveira''

Rua do Matão, 1371 - Butantã - CEP05508-090 - São Paulo(SP) - Brasil



Projeto Acadêmico do Departamento de FísicaExperimental
Período:2018 a 2023

1. Introdução
Seguindo o Projeto Acadêmico do Instituto de Física da USP, reiteramos a

Missão, Visão e Valores.

Missão

Promover, de forma integrada, a geração de conhecimento, a formação de pessoal
qualificado e a extensãode serviçosà sociedade,nas ciênciasfísicas, em suas
ramificações e aplicações.

Visão

Seruma instituição deensinoe pesquisareconhecida nacional e internacionalmente pela
qualidade e relevância do conhecimentoque gera e pela excelênciana formação de
profissionais e lideres.

Valores

O Instituto de Física deve realizar suasatividadescom respeito a princípios éticos no
ensino, na pesquisa,nas relações interpessoaise na gestão dos bens públicos e do
ambiente. Essesprincípios incluem: respeito, integridade, excelência, transparência,
liberdadede pensamentoe de expressão,pensamentocritico, espírito colaborativoe
dedicação.

2. Objetivos e metas estratégicas para o período
2.1. Expectativaspara o cenário em que se desenrolarão as atividades
O cenário presenteestádetalhadonos itens a seguir.

2.1.1. Aposentadoriase quadro docente
O quadro abaixo relaciona os números de docentes nas diferentes categorias,
classificados em faixas de acordo com a proximidade da aposentadoriacompulsória ou
da possibilidade de aposentadoriavoluntária, nestemomento ou ao longo dos próximos
5 anos.As últimas colunasseparamos que não terão tempo de aposentadorianos
próximos 5 anos,separadospelo tempo de serviço hoje.

l

categoria Podem
aposentar hoje

Poderão aposentar
até2022

Compulsória
até2022

Total

Doutores l ] 0 11
Associados 0 0 0 7
Titulares 4 2 l 7
Total 5 3 l 25



Apresentamos duasprojeções para o número total de docentesno fim do período, uma
otimista, em queos númerosde contrataçõese aposentadoriassejamparecidoscom o
que ocorreu no período anterior (duas e três, respectivamente), e a pessimista, em que
nenhum novo docente seja contratado e aconteçam todas as aposentadorias possíveis.

2.1.2Apoio técnico não administrativo
Um número significativo de aposentadoriasde funcionários reduziu o corpo técnico que
dá apoio às atividadesacadêmicas.Atualmente,o departamentocompartilhauma
oficina eletrânicae um laboratóriode Químicacom outrosdois departamentosdo IF
(DFGE e DFAP), apoiados por dois técnicos e uma química, respectivamente. Um
técnico de informática dá apoio àsatividades de computação, e os serviços demecânica
foram incorporados à estrutura da Mecânica Central. Com trabalho mais dirigido a
pesquisasespecíficas, cinco técnicos dão suporte às atividades do Grupo de Fluidos
Complexos, quatro técnicos dão suporte às atividades de construçãoe operaçãodo
Microtron, e um técnico superior é responsávelpelo setorde informática do CEPA.

A perda sem reposiçãode qualquer um dessestécnicos significará a descontinuidade do
serviço correspondente, com a consequente limitação nas atividades académicas
relacionadas.

2.1.3Apoio desecretaria
As instalaçõesdo DFEP estãodispersaspor 4 edifícios do Instituto deFísica,o que
exige mais pessoaladministrativo paraapoio àsatividades acadêmicas.O DFEP possui
3 secretárias;3 auxiliares acadêmicos,básicos, e l técnica para assuntos
administrativos.

2.1.4Situaçãoorçamentária da USP
Atualmente, a verba orçamentárialimita se às atividades de custeio relativas às
atividades de ensino e gestão. Apesar de não dependermosdela para as atividades de
pesquisa, nota-seque é cada vez mais frequente o uso dos recursos de reserva técnica
dos projetos de pesquisa para manutenção da infraestrutura. Qualquer restrição
adicional levará a uma piora no atendimentodas atividadesacadémicasou a um
incremento nesse dreno do custeio da pesquisa para atividades muito básicas de
manutenção, que cabem melhor na contrapartida das Instituição de Ensino e Pesquisa.

2.1.5 Possibilidadesde financiamento pelasagênciasde fomento
Os gruposde pesquisado Departamentofinanciamscu trabalhocom verbasdas
agênciasde fomento. A instabilidade na liberação de recursos dos pedidos no projeto
universal pelo CNPq, os sucessivos cortes dos recursos da CAPES, as restrições
orçamentáriasnos pedidos de auxílio pela FAPESP, aliado ao aumento do prazo médio
para julgamento das solicitações e posterior implantação, sugere redução nessevolume
de recursos nos próximos anos
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2.20bjetivos parao período
Manutenção do ambiente propício para a investigação científica e a fomlação depessoal
para atender as necessidades da sociedade.

Queremoscontribuirna formaçãode pessoalde nível superior,nos cursosde pós-
graduação,bachareladoe licenciaturado nossoInstituto, e nos cursosministradosàs
demais unidades da Universidade de São Paulo.

Participação na liderança em grandes redesnacionais de pesquisa, em colaboraçõesno
Brasil e no exterior, aumentando o destaque e o impacto da pesquisa por nós realizada,
dentro da academia e na sociedade.

2.3 Metasparao período
Avançar nas áreasde pesquisajá estabelecidas,buscando protagonismo nacional e
internacional.

Na medida das possibilidades,lançar novas linhas de pesquisarelevantesno cenário
mundial não contempladasno Instituto, com a renovaçãodo corpo docente.

Aprimorar a formação de graduandose pós-graduandos, tanto no curso de Bacharelado
quanto no de Licenciatura, inclusive com aprodução de livros e materiais didáticos.

Promover medidas que viabilizem a implantação de cursos em áreasde física aplicada,
de fomla a responder às demandas da sociedade na formação de pessoal qualificado em
áreasinterdisciplinares.

Incrementar e articular as atividades de extensão desenvolvidaspelo departamento
(como difusão e divulgação científica ou açõesvoltadas para o ensino médio, e/ou
formação continuada de professores),buscandomaiores vínculos com as demais
atividades.

Em conjunto com os demaisdepartamentos,promover açõespara a divulgaçãodas
atividades desenvolvidaspelos grupos depesquisa do departamento,a fim de projetar o
IF de maneiracompatível com a importância no cenário nacional das pesquisase do
ensinodegraduaçãoe pós-graduaçãorealizados aqui.

Participaçãonas ações institucionais propostasno PrometoAcadêmico do Instituto de
Física da USP

3. Planejamento de ativídades para o período
Dado o caráter diversificado do nosso departamento,cobrindo áreasde pesquisaque
vão dasaltas energias ao ensino de física, temos amplos objetivos para cada grupo, ou
mesmo docentes individuais atuando em uma linha específica conforme relação
detalhada nos itens 3.1, 3.2 e 3.3 adiante. Podemos, no entanto, destacar atividades
transversais comuns a todos:

© Instituir e intensificar as demais cooperaçõese intercâmbios nacionais e
internacionais.

e Incentivar a integração dos docentesnas atividades dos programas de pós-
graduação em Física e Interunidades em Ensino. Esperamosque todos os
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docentes do departamento contribuam para a formação de pesquisadores na pós
graduação.

e Incentivar asatividades deorientaçãode iniciação científica.

e Incentivar grupos e docentes na captação de recursos junto às agências de
fomento, tanto para a pesquisa como na formação de pessoal (bolsas).

e Estruturaros laboratóriosde suportede uso comum em cooperaçãocom os
demais departamentos, com melhor aproveitamento da infraestrutura atual do
Instituto emelhor uso dos recursoshumanose logísticos.

e Continuidadede nossosSimpósiosTrienais, permitindo uma exposiçãodos
progressosalcançadospelos diversos membros do Departamento. Os próximos
Simpósios estãoprogramados para 2020 e 2023.

Existem ainda diversasatividadesespecíficaspara os grupos,contandocom apoio
institucional do departamento.

Expandir emanter atualizadasas facilidades experimentais dos Laboratórios

©

©

8

Grupo de Fluidos Complexos,atual sededo Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia de Fluidos Complexos;
Laboratório de Manipulação Coerente deÁtomos e Luz (LMCAL);
Laboratório do Acelerador Linear, atualmenteoperandoo aceleradorde elétrons
Microtron.

Expandir e manter atualizadas asfacilidades dos nossos grupos de pesquisa, tais como

8
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GRHAFITE;
Ensino;

Astropartículas;
Física Nuclear;
Condensados de Base-Einstein;
Teoria Quântica de Campos.

Revisar periodicamenteo papel desempenhadonas atividades científicas ligadas às
grandes colaborações internacionais

©

©

©

©

©

Observatório Pierre-Auger
Experimento Dark Sêde
Relativistic Heavy lon Collider (RHIC)
Largo Hadron Collíder (LHC)
ThomasJefferson National Accelerator Facility (JLab)

Dada a concentração dos docentes da área de Ensino de Física no DFEP, queremos
contribuir no estabelecimento de metas e critérios para a formação de professores de
ensinofundamental e médio, tendo em vista os desafiosque a demandacrescentede
pessoal nesta área nos coloca.
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Deveremosainda dar suporte àsatividades tanto de divulgação científica para alunosdo
ensinomédio e fundamental, quanto na formação continuada dosprofessoresdeFísica e
outras açõespara o aprimoramento do ensino de Física nasescolasde nível médio.

3.1 Ativídades de Pesquisa
As atividades de pesquisa específicas dosmembros do departamento estão relacionadas
abaixo.

Grupo de Fluidos Complexos,GFCx
Responsáveis:Antonio M. FigueiredoeCristiano Oliveira

O Grupo de Fluidos Complexos do Instituto deFísica daUniversidade de SãoPaulo,
GFCx-IFUSP, tem trabalhado nosúltimos anosem diversaslinhas depesquisa,a saber
ética não linear demateriais birrefringentes;
característicasóticas e estruturais de cristais líquidos liotrópicos
características éticas e estruturais de lipoproteínas humanas: LDL, HDL VLDL etc
correlaçãoentre propriedadesóticas e estruturais de lipoproteínas e dadosclínicos ;
estudos estruturais de proteínas em solução;
estudos estruturais e calorimétricos de surfactantes e sistemas automontados;
síntesee caracterizaçãoestrutural de nanopartículasmetálicas;

- desenvolvimento de métodos de modelagem para dados de espalhamento e difração a
baixos ângulos

Estaslinhas possuemdiversasramificações de aplicações,mascontemplam o conjunto
principal de temas investigado anualmentepelo grupo.

Nos próximos 5 anos pretendemos prosseguir nestas linhas de pesquisa uma vez que
dispomos deum parquede equipamentosque habilita explorarmos todos estestemas
No entanto, existem alguns desenvolvimentos que terão destaquenos próximos anos:

- Interface entre física emedicina: o estudo de lipoproteínas por métodos físicos
e a correlação com resultados de outras áreas a saber, medicina, odontologia, nutrição,
matemática e estatística, etc, tem demonstrado um enorme potencial para métodos
físicos em contribuir como potenciais métodos diagnósticos, acompanhamentoe
controle de doenças. O GFCx possui grande experiência neste tema e através de projetos
temáticos FAPESP edo INCT-FCx tem disso possível obter resultadosextremamente
promissores. No entanto, é necessárioo desenvolvimento deprotocolos mais precisos e
melhor definidos para os estudos.

- Investigação de fasesnemáticasbiaxiais de cristais líquidos: Estudosseminais
do Prof. Figueiredo nos anos 80 permitiram a proposição de fases nemáticas biaxiais e
um modelo para a estruturadestescristais líquidos. No entanto,estaproposição ainda é
objeto dediscussãoe controvérsia na literatura, pois diversos grupos obtém (por
argumentos de mecânica estatística) que esta fase biaxial é na realidade um conjunto de
discos e cilindros. Avanços teóricos recentementedesenvolvidospelo GFCx permitem a
modelagem e simulação de dados para sistemas ordenados de modo inédito na literatura
e, através destamodelagem, pretendemos responder a este paradigma
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- Desenvolvimento de métodos de modelagem de dados de
espalhamento/difração:O GFCx tem, nosúltimos anos,adquirido um parquede
equipamentos para espalhamento e difração de raios X único na américa Latina. Com
estesequipamentostem sido possível obter resultadosexpressivosnasvarias linhas de
pesquisaindicados acima.No entanto, em muitos casosé necessáriodesenvolver novas
abordagensemetodologias de modelagem de dados. E vital prosseguir nestes
desenvolvimentos de modo a obter dados estruturais até agora não acessíveis.

Grupo de Hádrons e Física Teórica IGRHAFITEI
Os membros do GRHAFITE que pertencem ao Departamento de Física Experimental
desenvolvempesquisasem física téorica emvárias áreasligadas àCromodinâmica
Quântica (QCD), a teoria fundamental das interaçõesfortes que faz parte do modelo
padrão da física de partículas elementares.

Exemplos de tópicos pesquisados incluem: a espectroscopia de estados exóticos da
QCD, uso de teorias efetivas para a descrição de hádrons e suasinterações, física de
hádronsdequarks pesados,saturaçãode glúons e física de colisoresdo tipo elétron-íon,
QCD à temperaturae densidadefinitas, plasmade quarkse glúons, hidrodinâmica
relativística, fenomenologia dascolisões de íons pesadosultrarelativísticos, dualidade
AdS/Cll' e suasaplicaçõesem sistemasfortemente correlacionados.

Podem ser encontrados a seguir em maior detalhe aspropostas individuais de pesquisa,
extensão,e ensinodos membros do grupo no período relacionado.

Responsável:FERNANDO SILVEIRA NEVAR.RA

Pretendo continuar trabalhando com a física de hádrons, que pode ser dividida em duas
áreas:física de hádrons de poucos corpos e física de hádrons demuitos corpos.

1- Física de hádrons de poucos corpos: aqui dou destaque ao estudo de hádrons exóticos,
ou seja, aqueles que não são compostos nem por um par quark-antiquark nem por três
quarks. Em particular tenho dado contribuições importantes ao estudo nos hádrons
exóticos quecontêm opar charme-anticharme, tambémchamadode charmonium
exótico. A estrutura destesestados ainda não está bem determinada mas provavelmente
o seránasexperiênciasa seremfeitas no LHC (pela colaboracçãoLHCb) e na China
pela colaboração BES-lll.

11-Física de hádrons de muitos corpos: aqui dou destaque o estudo do plasma de quarks
e gluons (O QGP) e o estudo do color glass condensate (CGC), também a serem feitos
com basenosdadosexperimentais do LHC. Uma parte importante do estudodo QGP é
feita com hidrodinâmica.Pretendorefinar os estudosjá feitos por nósdapropagaçãode
ondas no QGP, especialmente de ondas não lineares. No caso do CGC, pretendo
continuar o estudode "assinaturas" do CGC, especialmenteaquelasa seremobservadas
no Elétron-lon Collider, uma máquina queserácontruida nos EUA nos próximos anos.

Nestas linhas de pesquisa pretendo continuar a orientar estudantese pósdocs, publicar
regularmente entre 4 e 6 artigos por ano nasmelhores revistas, participar de
conferências e de sua organização.
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Responsável:ALBERTO MARTINEZ TORRES

A naturezanãoperturbativa daCromodinâmica Quântica (QCD) dificulta o acessoà
física na região deenergiasintermediárias (1-5 GeV). Como consequência,diversas
questõesintrigantes, como a existência deestadoscuja naturezanãopode ser entendida
em termos dequarks e sim comomoléculas dehádrons,estãosendocontinuamente
discutidas no campo da física dehádrons.

Atualmente, o estudo das propriedades dos diversos hádrons presentes na natureza, as
interações entre eles e a geração de outros hádrons (ressonâncias) como conseqüência
dessasinteraçõesé um campo muito ativo, cheio de controvérsias, e que exige muito
trabalho para entendero funcionamento do QCD na região deenergiasinetemlediárias.
Diversas colaboraçõesexperimentais, como JPARC, BESlll, LHCb, PANDA, etc., estão
estudando regiões de energia cada vez maiores, obtendo cada vez mais estados novos
com propriedades quedesafiam o nossoentendimento dos hádronsem termos dos
quarks e, portanto, dedicando mais esforços para o entendimento das propriedades e
natureza detais estados.

O meu projeto de pesquisa baseia-se no uso de teorias de campo efetivas para abordar o
estudo de uma grande variedade de problemas relacionados com sistemas formados por
hádronse a dinâmica envolvida em tais sistemas.Usando osgraus de liberdade
relevantesemcada caso,em conjunto com assimetrias presentesno sistema
considerado, é possível estudar sistemas constituídos tanto por mésons pesados (isto é,
contendoquarks c e b) como leves(quarks u, d, e s) ou ambos, sistemasformados por
mésons e bárions, dois mésons, três mésons, dois mésons e um bárion, etc. Pode-se
investigar a estrutura/propriedades de hádrons gerados através da interação de outros
hádronse obter observáveiscomo seçõesde choque, largurasde decaimento,scattering
length, etc., e comparar com os dadosexperimentais.Tambémépossível calcular as
abundâncias de diferentes hádrons em colisões de íons pesados, resultados que estão
direitamente ligados com aestrutura interna do hádron (seé um estadoconvencional
descrito em termos dequarks, uma molécula deoutros hádrons,um glueball, etc.).
Além disso, as teorias efetivas de campos podem ser utilizadas para analisar os dados
proporcionados para aspropriedades dos hádronspela QCD na rede,permitindo o
desenvolvimento de técnicas para extrair infomiação relacionada com a estrutura interna
dos hádrons a partir dos níveis obtidos pelos estudos de QCD na rede.

Responsável: MARINA NIELSEN

O estudo da estrutura hadrânica continua adquirindo crescente importância
internacional. Durante a última décadavários projetos experimentais, tal como Babar
no SLAC eBelle no KEK, CLEO-lll e CLEO-c no CESR, CDF eDOno Fermilab,
BESlll no IHEP eLHCb e CMS no CERN, aumentaramenomiemente a quantidadede
dados sobre os novos estadosdo charmonium, os estadoschamados X, Y e Z.

Nos últimos anosnos dedicamosaoestudo dessesnovos estadosdo charmonium
usandoasregrasde somada QCD (QCDSR), e os resultadosobtidos podem ser
encontradosnos nossostrabalhos de revisão. E nossoobjetivo continuar usando as
regras de soma da QCD no estudo dessesestados exóticos.
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Em particular, em trabalhos anterioresnós estudamos,usandocorrentesmistas do
charmonium com estadosdequatro-quarks nasQCDSR, tanto amassaquanto a largura
dedecaimentodos estadosX(3872), Y(4260) eY(3940). Entretanto, é importante
mencionar quea correntede tetraquark usadaanteriormenteno casodo Y (3940) não é
amais geral possível, como demonstrado recentemente. A corrente mais geral agora é
sabida e pretendemos aplicar astécnicas desenvolvidas no meu artigo de 2017 para
determinar alargura dedecaimentodo Y(3940) nos canaisenvolvendo dois fótons, J/Psi
e omega, e DD. Comparando os resultados com os obtidos em meus trabalhos
anteriores,poderemosconcluir seo estadoY(3940) pode ser descrito apenascomo um
estadode quatro quarks, ou se realmente é necessária uma corrente mista para descrevê-
lo

Responsável:JORGEJOSELEITE NORONHAJR

Minha pesquisausateoria de cordas, hidrodinâmica relativística, e teoria cinética para
resolver problemas em aberto da QCD que estão além do alcance de métodos de
primeiros princípios (como a QCD na rede).

O maior exemplo dessetipo deproblema em aberto é o da fluidez quaseperfeita
apresentadapelo Plasmade Quarks eGluons (QGP), uma fase exótica daQCD que
existiu microsegundosdepois do Big Bang no qual quarks e glúons nãoestavam
confinados no interior de prótons e neutrons.Pequenospedaçosdessamatéria do
universo primordial sãoformados em experimentosenvolvendo colisões de íons
pesadosultrarelativísticos, que têm fornecido ampla evidência deque o QGP flui como
um novo tipo de líquido fortemente acopladodefinido emdistâncias nãomuito maiores
doque o próton. Dessaforma, o QGP formado nessascolisões é o fluido mais perfeito,
mais quente, menor, e mais denso conhecido pela humanidade. Como isso emerge das
interaçõesfundamentais entre quarks e glúons é um dos problemasem aberto daQCD
que eu pretendo resolver através da minha pesquisa.

Minha pesquisa nos próximos 5 anos tratarábasicamentedasseguintesquestões

/) C0/7zoesse c0/72po/'/amenfo de /íeu/do emerge da OCZ)? Motivado pelos
experimentosatuais no Relativistic Heavy lon Collider (RHIC) e no Largo Hadron
Collider (LHC) sobre a formação do QGP em sistemas pequenos (como colisão entre
prótons e núcleos), eu pretendodesenvolver uma nova teoria dahidrodinâmica que seja
capaz de descrever sistemas fortemente fora-do-equilíbrio que não seja baseadanuma
expansãoem gradientes.A formulação dessateoria no contexto dadualidadeAdS/CFr
seráinvestigada, com ênfasetambém emaplicações relacionadasàperda de energia
sofrida por jatos de quarks e glúons em sistemaspequenos.

2) Comopodet7tosestudataMflBênçjadtçÍêitosjorcl do equilíbrio nabuscapelo
220n/ocrífíco da OCD? A fase ll do Beam Energy Scan(BES) no RHIC começaráem
2019 com o objetivo deestudarcolisões de íons pesadosnapresençade densidade
bariõnica bastantealta, procurandopor efeitos críticos advindos dapresençadeum
ponto crítico na QCD. Caso tenha sucesso, isso marcaria a descoberta de fenómenos
críticos emum fluido relativístico cujas interaçõessãodescritaspor uma teoria
fundamental da natureza. Eu usarema dualidade AdS/CFT para investigar como efeitos
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fora-do-equilíbrio afetam o desenvolvimento de correlaçõescríticas de longo alcanceno
plasmaqueexpandemuito rapidamenteformado nessascolisões.

3) Como se descrevem fluidos viscosos emcampos oavitacionais muito intettsos?

Desdemeu doutorado eupossuo interessenaspropriedades e dinâmica damatéria
ultradensa presente em estrelas compactas. Recentemente, uma nova forma de aprender
sobre as propriedades da QCD em situações extremas de densidade bariõnica, como em
estrelas de neutrons, se tornou possível devido a detecção direta de sinais de ondas
gravitacionais oriundos da colisão de estrelas de neutrons. A grande maioria das
simulações numéricas desseseventos trata a evolução da matéria densade forma
aproximada, semlevar em conta efeitos de viscosidade. Eu pretento utilizar o
conhecimentoque adquirimos sobre a hidrodinâmica relativística para íons pesadosao
longo daúltima décadacomo basepara o desenvolvimento e estudo daevolução de
fluidos viscosos em campos gravitacionais muito intensos, como aqueles presentes na
colisão de estrelas de neutrons.

Teoria Quântica de Campos
Responsável: Fernando Brandt

A teoria quântica de campos fornece a descriçãomais completa dos fenómenosque
ocorrem nas escalasmicroscópicas acessíveis presentemente. Além de unificar os
conceitos da teoria quântica e da relatividade, utiliza prfncz@/osde some/r/a
fundamentais para determinar o tipo de interação entre os constituintes fundamentais da
matéria.

Em geral, tais simetrias semanifestam atravésde propriedadesde izzvaríánc/asob
D'aneÁormaçõesde ca/abre de quantidades físicas.

Até mesmo nos fenómenos macroscópicos, esta invariância pode ser identificada nas
fere/"anõese/eüomagnéffcas egrava/ac/ona/s (transformações do tensos de campo
gravitacional induzida por transformaçõesgerais de coordenadas).Ao nível
microscópico este mesmo princípio também está presente na teoria unificada das
ín/oraçõese/eü'opacas e na Cro/zzodíná/?zícaPuán/fca, teoria que descreveas
interaçõesfortes. Historicamente, o princípio de invariância local foi identificado no
eletromagnetismodeMaxwell e na gravitação de Einstein e depois generalizado para
outras interações,fornecendo assim abasede todo o modelo padrãoda física de
partículas elementares.De maneira geral, estesmodelos de teorias de campossão
denominados teor/as de ca//bre. Presentemente, todas as interações conhecidas são bem
descritas em termos de campos de calibre e do campo escalar associado ao bóson de
Higgs

O formalismo de teoria quântica de campospode ser aplicado tambémpara investigar
sistemasdemuitas partículas emaqui/íbrío /é/-/mica.Os possíveis cenários físicos onde
tal descrição se torna necessária,sãoaquelesenvolvendo efeitos tais quea Teoria
Quântica, aRelatividade e aMecânica Estatísticasão igualmente importantes. Temos
assim um cenário onde os efeitos quânticos, relativísticos e térmicos podem ser
explorados em toda a suaextensão,ou seja, podemosemprincípio investigar os limites
extremosda teoria testandoassimsuaconsistência formal e seulimite de validade. O
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formalismo que descreve tal cenário é denominado Teor/a de Ca/72posà Ze/mperarz//'a
Finita.

Nossa linha de pesquisa pretende dar continuidade ao estudo de aspectos formais da
teoria de campose gravitação.Considerandoasdiversas dificuldades envolvidas nos
fundamentose nos conceitosdaTeoria Quântica de Campos,é muito importante uma
compreensão mais detalhada e aprofundada dasteorias já conhecidas,
independentementedepossíveis desenvolvimentos além do modelo padrão. Essetem
sido nossofoco, como pode serverificado em nossaspublicações (lista completa de
publicações em aoo.a1/7cri99). Ou seja, explorar os limites de aspectos formais dos
modelos existentes.

Físicade Altas Energiase Físicade Hadrons
Responsável: Airton Deppman

No próximo período de5 anos, o plano dedesenvolvimento deatividades depesquisa
e

a) Dar continuidade ao estudo depropriedades não extensivas da Física de Altas
Energias e da Física de Hadrons. Nosso estudo se desenvolve em duas direções
complementares: detemlinar as causas do aparecimento de propriedades não extensivas
nos sistemas de interesse; estudar as consequências da não extensividade nesses
sistemas.

b) Dar continuidade aodesenvolvimento do modelo CRISP para reaçõesnucleares.
Aqui pretendemos ampliar estudos de aplicações do modelo, que já se encontra em
estágio avançado de desenvolvimento. l.Jma aplicação importante em várias áreasé a
produção de fragmentos nuclearescomo produto de colisões com prótons e fótons em
alvos espessos.As aplicaçõespossíveis aqui são: produção de isótopos instáveis, de
interesse em produção de radioisótopos, estudos de danos em reatores nucleares,
produção de feixes radioativos, etc.; produção deuma fonte denêutrons atravésde uso
de aceleradores, com possíveis aplicações em estudos de materiais e em medicina.

c) Ampliar a área de pesquisa para áreascorrelatas aos estudos descritos acima

Laboratório de ManipulaçãoCoerente de Átomos e Luz- LMCAL
Responsáveis:Marcelo Martinelli ePaulo Nussenzveig

O Laboratório de Manipulação Coerente de Átomos e Luz atua na investigação de
propriedades quânticas de campos eletromagnéticos e nas perspectivas de suautilização
emciência de informação. Desenvolvemos, aolongo dos anos,diversasferramentasem
ética quântica e física atómica, além de termos ingressadomais recentementeno campo
da nanofotõnica.

Nos próximos anos, essasferramentasserãointegradasparapromover avançosno
campo de informação quântica. Em especial, promoveremos integraçãode sistemas
éticos não-lineares em chips; manipulação de múltiplos estados emaranhados em
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variáveis contínuas, investigando a geração de estados "cluster" para computação
quântica; teletransporte para acoplamento de sistemas quânticos distintos, tais como
átomos e campos na faixa de telecomunicações; busca de sistemasquânticos com fortes
não-linearidades (vapores atómicos, em particular) para completar a capacidade de
processamento em variáveis contínuas com ferramentas não-gaussianas de
processamento de informação.

Paraisso, a interação com grupos no Brasil e no Exterior seráexpandida, atravésdos
programasSPRINT/FAPESP, e colaboraçõesbilaterais como aFACEPE/FAPESP.
Além disso, outras fontes de financiamento à pesquisa e de bolsas serão buscadas, junto
a outros órgãosno Exterior, tais como aONR - US Navy e a RDECOM - US Army,
complementando recursos não contemplados por Projetos Temáticos da FAPESP e
demaisagênciasde fomento nacionais. Com isso, manteremoso processoatual de
aplicação direta de processos de ética quântica em sistemas de informação quântica,
investigando fundamentosda teoria e desenvolvendo novas ferramentas,além de
procurar parcerias para a emulação de problemas físicos complexos em sistemas óticos.

Condensadosde BoseEínsteín
Responsável:Arnaldo Gammal

Vamos estudar os Condensados de Bose-Eintein sob aspecto da miscibilidade que pode
medir a interpenetração das funções de onda, generalizando de "miscíveis ou
imiscíveis" a graus demiscibilidade. Também exploraremosa miscibilidade do sistema
de duas espécies com a inclusão da interação dipolar. O regime de estabilidade das
BECs bipolares binárias deve ser analisado em função da relação harmónico trap-aspect
e fiação de átomos.Analisaremos asconfigurações estáveisdo condensadoacoplado
com interações repulsivasde contato dedois corpos inter e intra-espécies,onde
esclarecemos que a transição brusca de sistemas miscíveis para imiscíveis, prevista para
um condensadoacoplado confinado em um potencial simétrico deparederígida comum,
é suavizada,sob umaarmadilha harmónica externa, com aocorrência de fases
parcialmente miscíveis.

Também planejamos fazer estudosusando a abordagemmulti-configuracional
dependentedo tempo para sistemas Bose (MCTDHB). Essesestudos devem ser
realizados em sistemas de anel e caixa. Os sistemas de anéis são especificamente
interessantespara interferometria e informação quântica. Pretendemos obter asfunções
de correlação l-corpo e 2-corpo, que agorasãoexperimentalmente acessíveis.Nos
últimos anos,várias técnicasnuméricasforam desenvolvidasparalidar com esses
problemas.A partir dascorrelaçõespoderemosestudarcomo evolui o fluxo de
informação entre sistemas acoplados e estudar emaranhamento entre sistemas.Algumas
questõessobre a evolução da entropia poderão ser respondidas.

Sobre astécnicasnuméricas, estáem curso uma revolução nascapacidadesnuméricas
com o advento dos cartões de GPU. Eles permitem o uso de computação paralela sem
precedentespara uma estaçãode trabalho. Houve relatos dequealguns cálculos são
feitos muito mais rápido emGPUs do que emsupercomputadoresconvencionais.
Recentemente,adquirimos umaplaca NVIDIA Quadro 4000 instalada em nossaestação
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de trabalho. Testes preliminares mostraram uma aceleraçãode 20 vezes na solução das
equaçõesdeGross-Pitaevskii. Isso pemlitirá vários cálculos em 3D e demuitos corpos
em temporazoável e treinaránossosalunos nessanova fronteira.

Mícrotro n
Responsáveis:AlessioMangiarotti; Nora Lia Maidana; MarcosN. Martins; eVito
R.Vanin.

O estudo da interação de elétrons e fótons com amatéria tem dois objetivos gerais: o
primeiro é fornecer dados de referência para várias aplicações da física, que vão desdea
radioterapia até a análise e modificação de materiais, e o segundo é a investigação dos
limites conceituais das teorias usadaspara descrever essainteração. Como essaárea
vem sendodesenvolvida desdeo início do século passado,osobjetivos citados
requerem dados de precisão, com incertezas relativas da ordem de lx10''
Os últimos 5 anos foram dedicados a medir seções de choque dos processos
fundamentais. Os destaquessão: a) asmedidas de seção de choque de ionização por
impacto de elétrons mais precisas da literatura, cuja interpretação pelos modelos
existentescomprovou queo limiar para efeitos relativísticos relevantesna ionização da
camadaK sedáem torno deZ = 50, nãopodendo ser ignorados, como seadmitia até
então;b) observamos,pela primeira vez, quea ionização por impacto deelétrons da
camada2p3/2alinha o momento angularatómico na direção do feixe incidente, o queé
um efeito quântico esperadoapesarda simetria do canal de entrada,maso parâmetro de
alinhamentomedido nãoé bem explicado pelos modelosexistentes;c) asmedidasdas
seçõesde choque duplamentediferenciais do bremsstrahlungde elétrons, realizadas
entre 10 e 100 keV, comprovaram que, apesar da confiança generalizada nosmodelos, a
precisãodoscálculos aceitosatualmentenãoé melhor que 10% (um desvio-padrão).

Nos próximos 5 anos pretendemosdar continuidade a essaslinhas depesquisa,mas
ampliando o leque de interesses,conforme descrito brevementeabaixo.

Espalhamento múltiplo de elétrons -- O grupo recebeuapoio expressivo da
FAPESP na forma de um projeto JP para investigar o espalhamento múltiplo de elétrons
na matéria. Esseproblema é particularmente difícil de ser abordado, mesmo com
técnicas computacionais modernas, por causa do elevado número de colisões envolvidas
em condições típicas: elétrons de100 keV em carbonotêm um livre caminho médio da
ordem depm. Um arranjo especialpara varrer a distribuição angular de espalhamento
múltiplo estáemdesenvolvimento. Díodos PIN disponíveis comercialmente e a baixo
custo têm sido avaliadoscomo detectoresparamedir o espectrodos elétrons espalhados.
A comparaçãocom detectorescomerciais muito mais caros temmostrado caraterísticas
promissoras. Essedesenvolvimento permitirá fazer medidas simultaneamente em várias
posições (algumas serãousadasparamonitorar a posiçãodo feixe) e também substituir
facilmente os díodos quando suas caraterísticas mudarem por causa do envelhecimento
produzido pela irradiação do feixe. Os dadosexperimentais coletadospermitirão avaliar
a qualidade dasteorias analíticas usadaspara descrever o espalhamento múltiplo. Uma
vez publicados, essesdadosservirão de referência paravalidar a implementaçãodesse
processo nos códigos Monte Carlo mais usados nas aplicações, como Geant4 ou
PENELOPE.
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Bremsstrahlung - A investigação do bremsstrahlung tem avançado
significativamente nos últimos anos,o que motivou a constituição deparcerias com as
Universidades de Barcelona (Espanha),Ludwig Maximilian, de Munique e Johannes
Gutemberg, deMainz, (ambasnaAlemanha) e aUniversidade deAarhus (Dinamarca).
No campo teórico, os melhores cálculos de seçõesde choque em nível mundial foram
obtidos no âmbito dessacolaboraçãopara energiasentre l e 10MeV, combinando de
forma original uma expansão em ondas parciais e técnicas analíticas. Mesmo com esses
avanços, cálculos exatos para energias de dezenasde MeV ou superiores são hoje
impossíveis e continuarão o sendopor décadas.Inconsistênciasnos cálculos analíticos
atuais, que necessitam de várias aproximações para incluir correções em ordens
superiores, têm sido encontradase serão investigadas emdetalhe tanto em nível teórico
quanto experimental, por meio demedidas com elétrons deaté800 MeV fornecidos
pelo acelerador microtron da JGU de Mainz. O estudo das correções em ordens
superiorese do seulimite de altasenergiasvisa investigar questõesfundamentais da
Eletrodinâmica Quântica específicas da interação do campo de radiação com estados
ligados.

Desenvolvimento de equipamento emetodologia para medidas com alvos gasosos-
Há um interesseparticular no entendimentodos processosfísico-químicos
desencadeadospela radiaçãoem sistemasbiológicos, uma vez quea radiaçãoé usada
amplamente em diagnósticos e tratamentos de saúde.Note-se que os elétrons são sondas
privilegiadas, uma vez que são eles também que depositam a energia nas células quando
da irradiação por feixes de fótons.

Começaremos a preparação do ambiente experimental necessário ao estudo dos
processos físico-químicos na matéria após a deposição de energia pela radiação
ionizante. A primeira etapa, para superar o desafio dasmedidas, é construir o
equipamentoe testa-lo emcondiçõesverificáveis, pela determinaçãodadistribuição do
estadode cargadosbonsproduzidos por impacto de elétrons em alvos gasosos,
começando com gasesmonoatâmicos e evoluindo a partir daí para moléculas mais
complexas.

Grupo Astro-Partículas
Responsáveis:Edivaldo Moura Santoselvone Freire da Mota eAlbuquerque

O nosso grupo concentra suas atividades de pesquisa nas áreasde matéria escura,
neutrinos de altas energias, raios cósmicos de altíssimas energias (UHECR) e raios
gama. Buscamos contribuir nestas áreas de fronteira, tanto através de atividades
experimentais como fenomenológicas.

Nosso projeto dá continuidade às investigaçõesatuais, onde participamos ativamente
tanto do experimentoDarkSide, de detecçãodireta dematéria escura,como do Piene
Auger, de detecçãodeUHECR edo Cherenkov TelescopeArray (CTA).

Em termos do experimentoDarkSide, recentementecontribuímos significativamente
para a análise de seusdados. Mais especificamente tivemos liderança nas análises de
matéria escurade massasleves; na determinaçãodo fundo Cherenkov na região de
massasacimade 10 GeV/c' e na determinaçãodaenergiade recuo nuclearbem como
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com as camadaseletrânicasdo núcleo. Também contribuímosna análisede modelos
fenomenológicos para a energia de recuo nuclear e eletrõnica depositadano detector.

Em termos de UHECR, o foco tem sido a análise de anisotropias no fluxo dessas
partículas urra-relativísticas. Mais especificamente,nossa contribuição à recente
detecçãode um padrão dipolar no fluxo deUHECRs com energia acima de 8 x1018eV
sedeu em termos de análise dedados, em especial, nos efeitos sistemáticos residuais na
caracterizaçãodo padrão devido à reconstrução de eventos.Além disto, na busca por
compreendera sua composição, determinamosmétodos para discriminação de
chuveiros extensosatmosféricos iniciados por fótons.

No CTA, temos estudadoo potencial desseobservatório em quantificar a contribuição
de campos de radiação de baixa energia para a opacidadedo meio extragaláctico a
radiação gama de altíssima energia vindas de fontes astrofísicas extragalácticas.

Nossos trabalhos fenomenológicos se concentraram na busca por matéria escura.Dentre
as nossasinvestigaçõesestá a análise onde impusemos restrições a modelos de matéria
escura auto-interagente, através da comparaçãode nossasprevisões com resultados do
experimento lceCube, quedetectaneutrinos de altas energias.

Dando continuidade à pesquisa nestasáreas,temos como objetivos de nossapesquisa
paraospróximos5 anos:

- Participar e contribuir efetivamente em experimentos dedetecçãodireta dematéria
escura.
- Participar e contribuir efetivamente emexperimentos para amedida daenergia de
recuo tantonuclear como eletrânica.
Análise fenomenológica e testesdemodelos de matéria escura.
- Realizar estudosdo potencial do CTA para a astrofísica dealtas energias,enquantoo -
Observatório encontra-se na fase de construção.
- Realizar estudos dos possíveis cenários astrofísicos que possam ser responsáveis pelas
anisotropiasno fluxo deUHECRs, bem como elucidar a física subjacenteà transição
entre as componentes galáctica e extragaláctica desse fluxo
- Contribuir com construção e testes de modelos na área de astro-partículas e
cosmologia.

Pesquisaem Ensinode Física
Responsáveis:André Rodrigues,Cristina Leite, Cristiano Mattos, lvã Gurgel,
Mana ReginaKajvamura.

A área de Pesquisa em Ensino de Física tem por objetivo último, como fruto de
investigações, contribuir com subsídios para a melhoria das práticas educacionais, em
seus diferentes níveis. Para cumprir esse objetivo, as pesquisas em ensino de física se
desenvolvemem diferentes linhas, que abrangemdesdeasdificuldades na
aprendizagem de conceitos, passando pela proposição e avaliação de novas
metodologiasdeensino, e incluindo aspolíticas públicas necessáriasa mudanças
educacionais. Assim, essaárea é caracterizada pela complexidade de seu objeto de
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estudo, que pode ser pesquisado com diferentes bases teóricas, metodológicas e
analíticas.

Dando prosseguimento às pesquisas que vêm sendo realizadas nos últimos anos, no
âmbito do DepartamentodeFísica Experimental, no próximo quinquênio pretende-se
trazer contribuições para o desenvolvimento de novas práticas de ensino-aprendizagem,
realizando estudosque envolvam: a análisede atividades deaprendizagemativa e
experimentação; a compreensãodo papel da história da ciência e dos estudosculturais
para o aprimoramento do ensino; a elaboração de propostas para inserção de novos
temasno ensino de física, com ênfasesinterdisciplinares; a análise da implementação de
novos currículos; investigaçõessobrenovaspolíticas curriculares e o impacto de
avaliações externas. Muitos dessesaspectos incluem estudos envolvendo diretamente o
curso de Licenciatura, analisando causas e características da evasão e permanência,
além da trajetória dos egressos.

As temáticas depesquisaanteriomiente indicadas sãodesenvolvidaspelos diferentes
grupos de pesquisa presentes no departamento. Esses trabalhos têm convergência nas
açõesde formação inicial e continuada deprofessores,atividades nasquais essesgrupos
atuamem conjunto. Nessesentido, seránecessário,sob o forte e indispensável apoio da
universidade,uma articulação entre asatividades depesquisa,de ensino e de extensão,
envolvendo o diálogo institucional entre universidadee escolabásica. Buscar uma
articulaçãomaior entrepesquisase práticas educacionaisno ensino de física é, portanto,
o panorama a ser priorizado.

Grupos do DFEP que compõe a área de Pesquisa em Ensino de Física

- Currículos eEnsino deFísica (responsável: Mana Regina Kawamura).
- Pesquisa em Educação em Ciências e Complexidade (ECCo), (responsáveis: Cristiano
Mantose André Rodrigues).
- Reflexão eProposição em Ensino deFísica eAstronomia (responsável:Cristina

- Teoria e História dos Conhecimentos (TeHCo) (responsável: lvã Gurgel).
cite)l

Pesquisaem AvaliaçãoEducacionalbaseadaemmédiadigital
Responsável:Ewout ter Haar

A era digital fornece oportunidades inéditas para asciências sociais e para asciências de
aprendizagem em particular. O Grupo de Apoio Técnico-Pedagógico pretende alavancar
suaexpertise adquirida nos últimos dez anosno desenvolvimento emanutençãode
plataformas online de aprendizagem,para a criação de conhecimento e formação de
recursos humanos na área de des/gn da aprendizagem, tecnologia educacional e as
ciências de aprendizagem.

As linhas de pesquisa que iremos desenvolver dependem do nosso trabalho
administrando plataformas deapoio online aoensino, em particular o principal AVA da
USP, a platafomla e-Disciplinas. Os dadosgeradosnessasplataformas serãousados
para pesquisa na área de avaliação educacional e /earn/ng ana/y//cs, com o principal
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objetivo de aprimorar a experiência de aprendizagem dos estudantese docentes em
ambientes educacionais digitais.

3.2.AtividadesdeEnsino
O departamento adere aosobjetivos e metas do Plano Institucional. O departamento
valorizará e dará apoio às iniciativas de renovaçãodedisciplinas degraduaçãodos seus
docentes.Seráincentivada a criaçãoe compartilhamento de material didático e o usoe
avaliação de metodologias modernas para o ensino de física.

Além disso, algunsmembros do departamentoestão envolvidos em atividades
específicas, relacionadas abaixo.

Imagensparaexperimentar: um laboratório virtual demecânica
Responsáveis: Nora Lia Maidana eVeto R. Vanin

Imagens para experimentar é um laboratório virtual, baseado nadedução das causasdos
movimentos a partir da observação de um conjunto de quadros extraídos de vídeos.
Arranjos reais sãofilmados demaneira a possibilitar a localização deum ou dois
objetos, protagonistas do filme, a partir dos quadros extraídos do seu registro digital. As
atividades propostascomeçampela visualização do vídeo e observaçãodo movimento,
passampela reflexão sobreasrelaçõesentre os componentesdo arranjo e estendem-se
pela análise dasmudanças nas grandezas físicas associadasaos protagonistas ao longo
da trajetória. Busca-se a explicação quantitativa dosmovimentos, tanto de translação
quanto de rotação,pela aplicação formal das leis deNewton, por meio de métodos
matemáticos característicos da Física.

O conjunto dosexperimentos foi planejado deforma quecadaum tenha apenasum
ponto novo no conjunto dasatividades, sendofrequente queesseponto sedesdobraem
um aspectomatemático e outro físico. O primeiro experimento abordaa lei da Inércia,
e osmais avançados já elaborados lidam com o movimento de uma moeda lançada
obliquamente emum plano inclinado e o dedois osciladoresharmónicos acoplados,que
introduzem, respectivamente, a integração numérica das equações de movimento e o
conceito de modos nonnais.

No próximo período, pretendemos
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completar as lacunasexistentes com novos experimentos.
reescreverosguiasde maneira aenfatizar o caráterdidático de cadaelemento.
refazer certos experimentos para que deem resultados maismarcantes e ímpactantes
verter para o inglês e o espanhol osguias de algunsexperimentas.
desdobrar osguias dos experímentos básicospara os diferentes níveisde ensino.

Novadisciplina de Teoria de Campos
Responsável:Jorge Noronha

Pretendo propor um novo curso sobre feo/"ía de ca/nãos à /e/72perarurae densidade
./i/zíraseministrar novamenteuma disciplina sobrehidrodinâmica relativística napós
graduação, que foi dado em 2013 pela primeira vez.
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Disciplina de Cromodínâmíca Cluântica
Responsável:Fernando Navarra

Pretendoretomar o curso "Introdução àCromodinâmica Quântica", criado por mim e
pelaprofessora Marina Nielsen.

Disciplina de Físicado Spín
Responsável:Fernando Navarra

Pretendomelhorar a ementae asnotasde aulasda disciplina "Física do Spin", criada
por mim epelosprofessoresMarina Nielsen e FernandoC. Brandt.

3.3 Ativídades de Extensão
O departamento adere aos objetivos e metas do Plano Institucional. O departamento
valorizará e dará apoio às iniciativas dedivulgação científica dos seusdocentes,em
particular por meio deaçõescomo palestras,entrevistas e publicações namídia
tradicional, além de participar das atividadesde extensãodo IFUSP como oCurso de
Verão e os seminários do tipo Convite à Físicae Física paraTodos.
Além disso, alguns membros do departamentoestãoenvolvidos em atividades
específicas, relacionadas abaixo.

Proas:Espaçode Apoio, Pesquisae Cooperaçãode Professoresde Física
Responsáveis:André Rodrigues,Cristina Leite, Cristiano Mantos,lvã Gurgel,
Mana Regina Kawamura.

Este espaço, sob a coordenação técnica de Renata Ribeiro, dá suporte às Pesquisasem
Ensino de Física, atuando como elemento de articulação entre pesquisadores, docentes,
professores da escola básica, pós-graduandos e alunos de graduação.

Olimpíadas de Física
Responsável: Airton Deppman

Pretendo dar continuidade à participação nas Olimpíadas de Física, tanto nacionais
quanto internacionais.

Laboratório de Demonstrações Ernst Wolfgang Hamburger
Responsáveis: André M. Rodrigues eVeto R. Vanin, em conjunto com as
professorasdo DFGE: Cecil Cholv Robilotta e SuzanaSalem.

O Laboratório deDemonstraçõesErnstWolfgang Hamburgertempor objetivo
estimular o uso dedemonstraçõesem cursosde física e em atividades dedivulgação
científica, com um acervo atual demais de400 equipamentos.O laboratório dispõe de
espaços para a exposição desses instrumentos e conta com infraestrutura para projeto e
construçãode novos arranjosexperimentais.

Nos próximos anos, pretende-se

construir novos equipamentos;
reformar e aperfeiçoarosequipamentos existentes;
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incorporar descriçõesmais detalhadas dos experimentos no catálogo;
aumentar a articulação do próprio laboratório com asdisciplinas do IF;
usar o espaço físico ampliado recentemente, a fím de atender melhor os visitantes dos
cursos de Física e externos, com atividades agendadas;
continuar no processode adequaçãoda infraestrutura de oficinas.

Pretende-se ainda seguir com a divulgação do acervo em exposições, agora também fora
do campus, e a gravação de vídeos para inserção no catálogo do Laboratório e exibição
em espaços de grande circulação no Instituto de Física.

3.4 Destaque: iniciativas voltadas à melhoria da qualidade
Muitas das iniciativas transcendemo departamento,portanto seu desenvolvimento vem
emcolaboraçãointegrada dentro do Instituto.

Incentivar as solicitaçõesaos órgãos de fomento à pesquisapara intercâmbio de
estudantese colaboradoresde outras instituições. Promover a criação de umapágina na
CPq com as informações atualizadas.

Rever e criar disciplinas, de maneira a acompanhar a evolução do conhecimento
científico etecnológico.

Incentivar o oferecimento periódico de atividades extracurricularesquevisem a inserção
de estudantes em programas de iniciação científica, nas áreas de pesquisa básica,
aplicada e em ensino.

Reorganizaro corpo de funcionários e realizar programas de treinamento e reciclagem
para aperfeiçoar os serviços de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Solicitar aos órgãos centrais

©

©

e

Garantia da reposição dos professores aposentados,de maneira a manter o
número orgânico do corpo docente.
Acesso dos funcionários a cursos de formação continuada.
Fomento da interdisciplinaridade, por meio da definição de metas de curto,
médio e longo prazos para a Universidade e suas Unidades, de maneira a
estabelecermetas comunspara o desenvolvimentoda interdisciplinaridade na
pesquisa e no ensino.

4. Indicadores para avaliaçãode desempenho
Como mencionadono PrometoAcadêmico do IFUSP, "para citar o exemplo mais
comum, o número de artigos publicados, variações por fatores acimade 10 nesse
indicador sãocomumente observadas entre docentes com perfis acadêmicos
equivalentes,mas que trabalham em áreasdistintas."

Portanto, os itens listados a seguir servem como uma referência, mas não devem ser
tomados como uma pura indicação numérica dos objetivos. E de se esperar que nenhum
docentepossa, individualmente, abarcar todos os itens listados. Um falso senso de
objetividade induzido pelasmétricas não devesubstituir o juízo baseadoem valores.
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4.1 Ensino
Consideramos relevantes

e

©

e

e

e

©

©

©

©

e

©

número de alunos nas disciplinas ministradaspelos docentes,em comparação
com as expectativasde qualidadee de abrangênciade atendimentoao corpo
discente

orientações concluídas de mestrado e doutorado
criação, implantação, desenvolvimento emanutençãode laboratórios didáticos
publicação de livros, capítulos de livros, apostilas, softwares e páginasweb
gerenciamentode infra-estrutura (laboratórios, computação,etc.)
orientaçõesem Iniciação Científica emonografias
desenvolvimento dematerial didático

artigos em revistas e participação em congressos
auxílios conseguidos
revisão dasdisciplinas e criação denovasdisciplinas
participação em bancas de exames de pós-graduação

4.2 Pesquisa
Consideramos relevantes

©

e

e

©

©

©

e

trabalhos publicados em periódicos indexados, priorizando a qualidade e o
conteúdo científico dos artigos destacados, em prevalência sobre métricas
baseadasnasrevistas, como o fator de impacto.
trabalhos completos publicados em anaisde conferências
livros e outras publicações
criação, implantação, desenvolvimento e manutenção de laboratórios de
pesquisa experimental
auxílios financeiros à pesquisa(nacionais e internacionais) conseguidos
desenvolvimento de infra-estrutura para pesquisa (laboratórios, equipamentos,
computação)
avaliação qualitativa da produção, inerente ao trabalho (não usar índices
relacionadosà revista ou a índices de citação inespecíficos, como o parâmetro de
impacto do ISIS).

Além destes,outros elementos quepodem ser consideradossão:
e patentes depositadas
8 publicação de dados de referência que derivam do trabalho científico e que são

usadospara fins científicos, tecnológicos e de avaliaçãodepolíticas públicas
8 publicação de software para usocientífico e tecnológico

4.3Extensão
As atividades de extensão,pela diversidade das atuaçõespossíveis, são asmais difíceis
de avaliar. E importante ter em mente, nestecaso,que a dificuldade em quantificar o
impacto de uma atividadenão pode ser usadacomo argumentopara diminuir sua
importância. Alguns parâmetros são listados abaixo
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organização de atividades de divulgação
cursos para público externo
formação e aprimoramento deprofessoresda redepública
[ivros, capítu]os de livros, aposti]as e páginas web de divu]gação científica
organização e participação em escolas de verão e de extensão
participação em bancasde concursospúblicos
participação no corpo editorial de periódicos indexados e de p/"oceedfngs
conferências e reuniões de trabalho

participação em comités científicos nacionaise internacionais
contribuição na organização de eventos científicos
assessoriaem processosdeavaliação institucional
atuaçãocomo pareceristaem revistas científicas ou em congressos

de

Além destes,outros elementos que podem ser considerados são:
e atuaçãoem órgãos governamentais e internacionais relacionadosà educaçãoeà

pesquisa
e consultoria e assessoriaao setorprodutivo
e atuaçãoem comitês debusca
e contribuição parapolíticas públicas
B criação e disseminaçãopública de material didático voltado a todos os níveis

acadêmicos

B criação e disseminação de competências de plataformas e tecnologias
educacionais, eventualmente desenvolvida em colaboração com atores externos

5. Articulação das atividades de ensino, pesquisa,extensão e
cultura, na consecução das metas
A produção nas áreasde pesquisa tradicionais da física é cada vez mais madura, tem
maior inserção internacional e abrange numa grande variedade de temas: Otica
Quântica; Física Atómica; Matéria Condensada;Física Nuclear; PartículasElementares
eAstropartículas. A atividade de Pesquisaem Ensino de Física, atualmenteconcentrada
no DFEP e DFAP, tem relação direta com a inserção da universidade na sociedade,
gerando pesquisas inéditas e extensão de serviços à comunidade numa escala
importante.

Incentivamos a aderênciaaoplano acadêmicodo Instituto

6. Buscararticulaçãoefetivadasatividadesde ensinocom a
pesquisa, extensão e cultura. Todas as ativídades fim devem estar
contempladas no programa de consecuçãodasmetas
Buscaremos aderir ao que foi definido no projeto do Instituto.
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7. Considerar a transversalidade das ações de função social,
internacionalização e gestão em relação às ativídades de ensino,
pesquisa e extensão
Buscaremosaderir ao que foi definido no projeto do Instituto.

8. Composição ideal do corpo docente
Por envolver cada docenteem atividadesintegradasde Ensino e Pesquisa,com as
demandasde retorno à sociedadepelos serviçosde Extensão,somenteo RDIDP permite
o mergulho nestas atividades, sendo o regime necessário para a totalidade do corpo
docente. Eventuais exceçõesdevem ser justificadas pela inserção do docente em
atividades profissionais complementarescompatíveis,como a realizaçãode pesquisa
concomitante em outras instituições públicas ouprivadas de caráternão-educacional.

9. Perfil esperado dos professores nos níveis da carreira
Buscaremosaderir ao que foi definido no projeto do Instituto.

10. Planejamento das iníciat:ovas para nacionalização,
internacionalização e inovação

Os docentessão incentivadosa mantercooperaçõescom gruposno Brasil e no
exterior. Participam regularmentede acordosCAPAS/PROCAD, em nível nacional,
Institutos Nacionais (um dos quais sediado no departamento), e programas
SPRINT/FAPESP e CAPES de internacionalização.

No demais,buscarelnosaderir ao que foi definido no projeto do Instituto.

in iciaüvas para

1].. Planejamentode estratégias/iniciativasjâmbíto locall visando
favorecer o acolhimento estudantil nas Unidadescom atividades
de ensino jse aplicávell
Buscaremosaderir ao que foi definido no projeto do Instituto.

12. Planejamento da gestão para o período, considerando a
política de recursos humanos, infraestrutura físicae de serviços
Com respeito a recursos humanos, tel-nosatualmente29 funcionários no departamento,
dos quais 9 em serviços de apoio de secretaria,15 em funções de laboratório, e os
demais em funções diversas de apoio. Destes, ll estão com possibilidade de se
aposentarem no próximo quinquênio. Tal redução do corpo de funcionários pode
comprometer a estruturados laboratórios, sendonecessáriaa recomposiçãoe realocação
depessoal para que isso não ocorra.
A infraestrutura física atual é suficiente, podendo ser feita a realocação de espaçoem
casode ingresso de novos docentes.Para ospróximos anos, reformas serãonecessárias
paramanutençãodaestruturae sua adequaçãoàsdinâmicas dos grupos depesquisa.
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