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UNIVERSIDADE DESÃG PAULO

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

INSTITUTO DÊ Fl$!CA
ÉD[T& }F-] $/2a] 9
CONCU©O PARA LiyHÊ.DOCEênÇ

(] ' PÊR{000/2019}
ABEmURA DE }tJKRIÇOES AO CONCURSO DÊ PTULOS E

PiaVAS USANDO Ã agTE}4CÁC Da TiTULa Ot LIVRE-DOCES,ITÊ

FIOS DEPARTAMENTOS Dt FÍSICA ÂPLI(ADÂ. FÍSICA EXPÊRI.

hlEm&. PfSiCA GERAL, FÍSICA MATEMÁTICA FíSiCA ÜOS
MÂT[RtÀ}S E MÊC&êi(A E FÍ$}(Â NUCLEAR DO INSTITUTO BÊ
FÍSICA OÂ U?êiVÊRSIDAOt DÊ $ÃO Pata.

4') - tísica 111 {430221 1), física !V {4]02212). Espalhanvnto
a Baixos Ângulos:Te«ia e E)q)erimentm {PGF531 0)

5'} Termodinâmica {ã3í)23õ8}. &!ecãnica Esta ética:
(43024©l). Me(ãníca Êstaüstia(PGF${)%);

6'} - Fi$ a ]ii <43G22] }}, 1:i$i IV 43G2212), Fenõnl\enw
lgãü-tire re$ efn i:ísiw - intíaducão aa (m$ DetemiinísÍi{ e
Sistemas Unàmi s {43QQ4} 7}

7'} - Física 111 (43a22}}), Fisiu IV {43Q2212}. Introdução ã
ética Madama {43Q8327}. Laser e Aplicações {4300330)

$a} - Fisi 1 {43Q2211}. FÊ$i< V {43a2212). Fisi(a Êstaüs-
!içü de Líquidas $imFI $ e (amplexos(PGF$2{ 7)l

y} - física i(4302 ]11). Termodinâmica {4302 3e8}, $imuia-
çào Compus iona} de Líquid $ Mü:Kuiêr PGF52]6)

! a3 i:Ísica $11 {43a22] t), físim da (afia Humano {43{)ü32$},
PrindpÊ Físicos Apiicadüs à gsiai gi8 {PGF3288

}l'? Fisiu V {4302311}, in&aduÇãa â íisic Atómica
Mole br (43®31S). Dinâmica Quântica ç m .®licaçãu em
Ês{»WOKÜPia MaiKa] r(PGi:S29])

]2") - fisga 1 {43D2] ]1}. MednÉc Es aüs i:a {431)2«fl}.
Mnàn ca Ê! tístia (?GF${){%).

Departamento

e

de

:nteíessaõ:üs Qt». ae a(wdo co:m Q de<iaiüo pda Conaíeaa(ão

em $ua $$ga sessão ordinária {eali da em 2&a2/2a}9. «{afão

0 0ifetw do ImÍitutc de Física üm públiw 3 {adüs

ater a% peia pfa:a de ] $ dias, de ] 6 a 3a de abril d$ 2a1 9. das
gh à$ 2h e das ]3b3Qm n às ]7h, no$ dias fitei% as ánKTÊçõm M

mntursa pGMico de Tinfb de Lide-D ente. junto m$ seguir e$
l)epammentos, nas disciplinas. ou conjunto de disdplÉnas. nos
{emta$ da Regimento Geral da Univenidõde de Sãa nulo
gegimenic dü Irtsti {ü de física. da crn a abaixo discriminada:

e
ã

CJPlin8$:
Depaaõmentü de l:isica Âpticada - cmjun os dl$-

!'} fídca iV {43022 ] 2). filia IV para Engenharia {4320402).
Eietrümagnetismo 143Q8372)

2g} fígca iV {43022 } 2}* Físim iV para Êngeüa a(432a4a2)
Eletronlagn tisfw {43Ge372), Introdução à filia de Plasmas e
fusão Nudear {4]00326);

3q física iV {43022}2}, física IV para Engenharia
(432€34a2), Eletromagí e isca(438Q372}, Êisim da h+uÊção
da Ar(430G346}, fisga do Meio Àt iênte {4300351 }. Témkas

de Raias-X e de feixe lãniw Ad+cadas ã análise de h$atwia s
(P rS20D:

4q finca iV {43f)22 1 2}. i:ísica IV llala Êngeüada (432Q4a2).
(43M3?2}

dlçdplinas:

FÍ$à :&
&

}a} . EieRomagn t$ õ
li {43a23Mj;

í43Q23a3} e Elekaiwgnetisím

2$} - física Mõtefnáüea }(43022a4}. f $i Matemátim ii
(4302 3a7} e Fi$ M {emáiica ili(4302322};

Qüntém i {4362483) e hãecãnica Quantia

cmjuntoç d+ disdNims:
!'] - físka da estada $ãiÉdo ](?GFS] } e física do Estado

Sólido li {?GF$] 1 3);
2'} - Mecânica Estatísl ca {PGF$e}(B>

DepaKamea a de l=ísim das Matedaás 8 Mecãn ca

Eleüomagnet smo {43{)ü3?2}, C mplementos de ÊieKümag-
netis;w (ECf$703); Elementos e E$tia{ a Baía Q Ensino de
ÍÍdca {43 W3$$);

S9 Êiyca iV 43C}221 2}, Física pala ÊI ganhar ã iV(g3?Q482),
E[etromagm8sma {438a372), MKãnica (]ássica {PGF5G8S}.

E)epa n%Coto de fisim ÊxfwHmeníai - conjuntos de
]q Física Quêntim 143923} e física f udcar } {PG]:$] 1 1);
2q Fisiu QuãnüCa (43Ü231]) ê Física das Radio Õeç i

(43W43n;

] ffsic Q úntim {43G2311} € Métodos eTêcnims çxpeli
mentais en f fica fJudear e de PaNmiês (?GF5] 04}

FÍsi(a QuànãCa(43023] } e 'Fécnius Óe Raias-X e de
fqãxe lânica Âpliadas à Análise de Ma ed s {PGF52Q7}.

4ü)

BewHaímnt de l:Êslca }êudear conjuntos de dixi-

]'} - fge(única(430ü1 53}, Propostas e PraieÍa de nsin
de finca {43(»3S8}, glementcs p Essa $i $ para a Ensino de
FÍsic (43Q8356};

2$ - físic i {43QZI }l}, fkica ll {43a2}12), fica E»e-
ram nta! l €43G2113), físi ê Experimcn a1 }1 (43a2}}4}. fisiu

ístatís ica de Líquidas Simples e Complexas(PGF52} 7};
3p) - MÉ{«b$ Estaüsíims em íraeamento de

disciplinas:

G eonwrw $ íá regida peia dispor o n Estatuto da U$F
liR üluçãa r!* 346}. de 07/1a/88}, a Regime Q Gwa da USP
Êesciuçã n' 3?4$* de tg/}a;90) g o RWimento do IÊ {Reso-

!uçõa no 4.087. de 21.fü6/g4. 4.26S, de Q3/a$/'1 9{}6. S367. de
$8/!D/2GC8 € $8?9.de ]2/04 eta}.

}. - As insalcã $

Mét«bs Esta$síimç
física Êxpwímentai {430ü262}. Prátia de Ttammento de Dadas
em físi(a [)(@riKcnla1(43M263}, rtpi(m Avançados em Trata-
mento gstatísti a de 08das em Física Êxpeãníiental(PGÊ$} Q3};

4'} - 1ntlodu(ãü à fífia das Paftíaias Elementares

de

se ã fei a na Ãssis onda Àc dêmÊm
d {e inMNta. à Rua do Mafãa. nõ.137] saia 33 $Ç. da Êdígch

]qafllandü de bailes {)INeirâ€43a®22);
5q - f.áKânia Quânüa i <43024a3), fblca dos Anéis de

Cdís& (FGF5228):

6') - Física i {4302] 1 1). f:isica ll (43Õ21 12}, Fisi(a E;x!»ã-
mentai í (4302 t ] 3}, física Expeómentai ]i(43Q2] 1 4}. Tã@i:os de
Hls!&Êa da física Ciàsga {43{)Q3$3J;

7'} InKoduçãa à flsim Nudear {43<)a4{)$}, Rea õe$ Nude

Pítndpd, na Cidade Uaiversitéfb
devendo a caíld#dõto ãprwenta{ fequeãm R ü dirigido m D$ e
w (áa f üíuta, cantada dada pessaai& disciplina cü caniun Q

de disdplims, acampanhõdo dm segui es dammením
(j cunsüncÍado. em düz

publicados,
copias, qmi

reaiizadm l»ninen es bacon íw ê $ demais nfa rnaç6es que
mmprav dü$ OiS !mbülhas ativ#d d



quarta.leira. 13 de março de 2D19 Diário Oficial Poder Execull\a . kão l 9oPaulo. 1291481 144.145

Parágrafo segundo: No ato da inscrição. os ndidatas
devuào enüegar a documentação õandicionada em pastas.
:am ípdi(wãa dos ameias das documentos tantidm em wda
uma dela. juntamente com üma ifsta dw referidos dmualentos.

& inscrições serão julgadas peia Congregação. efl} seu
specÍü arfllal. j){hiicando-se 3 dKÊüo em edital

Paíágrafa IJnim: O concurso deverá realizar-se na pnzo
máximo de cento e vinte dias, a contar da publicação na DÉárb
Oficial do Estado da aceitação da ÊnKriçãa

3. Â$ p ovas constarão de
a) proa escrKa - <pesa }i;
b} defesa de tese au de temo que dstematize crittanlente

a obra do candidato ou parte dela - {peso 3l;

c) julgamento do memorial com prova pi3blia de argüiçào
$e$a 4};

d} a aiüção didátjm - {P®a 2};
e) prova prátÊa - {iKW t}.
4. A piava escrita, que visará sobre assunto de ardem geral

? doutHnâria. será realizada de acordo com a disposto m art
t 39 e seu parágrafo único da Regimento Geral da USP.

1 - a comissão organizará uma lista de dez pontos. cam base
na pfllgfama de con fs e dela dará conhedímnto aos candi-

datos. vinte e quaüü horas antes do sorteio do ponto;
pateado o parto. inkia-se a prazo impforíogávd de

cima horas de duração da prova
durante assenta minuta, após o sorteio, será per-

mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos
l)Êbliogrâ$cüs;

IV - © awtações. efetiudas durante a período de mnsuita
po grão $eí utilizadas m dmofref da prova. devendo $er feitas
8m parei rubMado pela comissão e anexadas aü texto fi a!;

V - a l)fava, que seta !ida em sessã püUiu peb candidata:
deverá seí reproduzida em cópias que serão entregues a mern-
bfos da conüsãa julgadwa. ao $e abãr a sessão;

V} . adã piava s«à a fiada pelos mentbía da tcmissãa
Íulgadma. individualmente.

Parágrafo Unida - Q candidato poderá propor a substituição
de pintos. imediatamente após tomar conhecimento de seus

?nunciados, n entender que nàa pertencem ao programa (}o
mncuna. calnndü à camissã juigadofa deãdiç de plana, wbíe
a pcadênda da alegação.

S. - Na defesa pübiica de tese au de teria eiahafada %
?xamin&doíes !evarãa em anta Q valüf intdn Ka da trabalho. a

domínio do assunto abordado. t»m wmo a cantribuiçâo odglnal
óo cafldidalü na área de cclntledmeniü pednente

6. - Na defesa Fónica de t%e aa de texto çerãa bedecidas
a$ s guÊqtes nom\as:

1 - a tes:e aa texto sofá enviado a cada memüo d.a comissão

jubadofa, peia me ü$ trinta dias anta da f üll?anão da piava:
li . ã duração da aryüição dão excedelâ de tHnÍa m nu as

paf examinador mbendo aa candÊdaia iç)uai prazo para a
resiw$Íã;

lli - haveílda canmrdãnda entre o examinador e a candida-
ta, poderá $er estabelecida a diâiago entre ambos. o&ervãdo o
praz gtübai de seswnta minuta.

7. - 0 juiz n ente da nwmoãai e a v fiação da piava
pública de argüição serão exprusm mediante nota giol»i, aai-
buida após a aígüiçao de toda M candidata, devendo regeüí
o desempenho na rgüiçãa. bem {aí o médio dos candidatos.

brágfafo llr$meifa - G mérito dos candidatas sofá julgada
cona base na cwiunto de wa$ atíadades* que poderão com-
preeflder:

1 - produção ciend$ica. ii etária. fii só$ca ou Nsüca
li- atividade didáüca:

111 - atividades <k fwmaçãa e ientaçào de disdpulm;
IV - atiüdades retadonadas à prestação de çeMços à

comunidade:

V - aEividades profissionais, ou ut as, quando fof Q casa;
V} - diplomas ê au ra$ dignidades unive«itá?jas.

2

1 1 i

Parágrafo Seytirlda - A comissão jutgadoía considerará. de
p e efêacia. $ ütubs o& dw, ü$ ab lhos ê demais ã iüdades
íedizadas após a opta\ção da grau de douto!.

8. - Â piava de avaliação didátlu destina-sü 8 verificar

a capKidade de organização, a produção ou õ desempenho
didáüco do caíldidato p a aula será em nível de pós-graduação.

9. - A prova didáüca será pública, com a duração mínima
de quarenta e máxima de sessenta minutos. € v maré sob e
G pfogfama da área de conhedmenco anima l !dobada. no$
teííntas da aR. t 37* do Regilueüio Geral da USg mm baw na

qual a mmlssão doadora clrganinrà uma lista de dez pontos.
da qual ü$ candidatas oma ãa onhKimentü imedÊütafm e
artes dü sü«elo da pan }a.

Parágrafo Pdmeir© - 0 saaeio do ponto sela falto 24 hofm
aa e$ da ealizaçãõ dõ proa dtdâticB

Parágrafo Segundo - C} candidato poderá utilizar o mat«ial
didátim que julgar necessária

Parágrafo Teíairo - O candidato poderá propor a subsb-
luiçáo de pontos. imediatalntente após tomar conhecirwnto de
seus enuKiados, se er\tender que não perten«m aa Wagrama
da concuna. cabendo á c missão juigadora dKídil de plana
s b wa dê ia da ategaçãa

] 0- A piava hádca do C rsa de L&!e-Docência. deÊ:lida
3 aftêíia da Comissão iulgadora, poderá seí realizada segui1ldo
uma d&$ seguintes nlodaÍidadw:

a pianejamenta de um trabalha de lüboratõda, onde a
cafld+dato deverá des(moer e discutir ã êm ca 8 $er uül#zada
jwtificando a $ua escolha. pr«eder à análise ética das etapas
8 do tratafnlenta dos festa {adw expeãmentais;

b} analise {r üca do desenv ! mento de eafla i)eít neaíe à
dlscipiin em ct#a pmgfama $e b ia Q mn r$a;

d apresentação e discussão de uma proposta de pesquisa
original para uma tese de doutoramento em ambito peünnte
ã disciplina em que Mse#a Q conmrsa.

ll. Os programas que nMrão de base para a comuna e
demais iRbrmaçãesi paóeíãa r obtidos na Àssistêni:ia Ãcadê-
ml eAÂA} dõ instüuta de fi$í( da Universidade de $âa guia,

no eíldeíeço ima doado.

Divulgar amplamente e juntar ao processo


