
publicados em periódicos interna-
cionais. Atualmente é pesquisador 
1-B do CNPq. Convidamos a todos 
os membros do Instituto de Física 
a  participar do simpósio. Inscri-
ções podem ser feitas AQUI

Mensagem do Prof. Carlos Edu-
ardo Fiore dos Santos, organiza-
dor do Simpósio.
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MECÂNICA ESTATÍSTICA E TER-
MODINÂMICA ESTOCÁSTICA

Simpósio em homenagem aos 70 
anos do professor Mário José de 
Oliveira

No dia 30/10/19, no Auditório Novo 
1, ocorrerá o Simpósio intitulado 
“MECÂNICA ESTATÍSTICA E TER-
MODINÂMICA ESTOCÁSTICA”, em 
homenagem aos 70 anos do pro-
fessor Mário José de Oliveira.
Professor titular do departamento 
de Física Geral desde 1997, Mário 
de Oliveira  é uma das lideranças 
nacionais na área de física esta-
tística. Iniciou a sua carreira tra-
balhando em transições de fase e 
fenômenos críticos em equilíbrio. 
Mais adiante interessou-se por 
fenômenos críticos fora do equilí-
brio. Mais recentemente, tem con-
tribuído para o desenvolvimento 
de uma teoria dos sistemas fora 
do equilíbrio, apontando o papel 
relevante da produção de entropia. 
Publicou um livro sobre Termodi-
nâmica, enfatizando as transições 
de fase e fenômenos críticos. É co-
autor do livro “Dinâmica estocásti-
ca e irreversibilidade”, referindo-se 
em parte aos seus próprios temas 
de pesquisa. Orientou diversos 
estudantes em nível de mestrado, 
doutorado e pós-doutorado. Pos-
sui mais de 150 artigos científicos 

C O M U N I D A D E

imagem: arquivo pessoal

https://simposiomario.blogspot.com/2019/08/inscreva-se-para-o-simposio.html
https://simposiomario.blogspot.com/2019/08/inscreva-se-para-o-simposio.html
https://simposiomario.blogspot.com/2019/08/inscreva-se-para-o-simposio.html
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P R O G R A M E - S E

D E S T A Q U E

V ENCONTRO DA LICENCIATU-
RA EM FÍSICA

14 a 18/10, 2ª a 6ª feira, 10h às 
21h. Confira a programação com-
pleta AQUI.

“Como docentes, acreditamos que 
não existem perguntas bobas, nem 
respostas fáceis!” O Encontro da 
Licenciatura em Física soma-se a 
um conjunto de ações que buscam 
discutir o ensino de ciências, em 
especial, proporcionando o deba-
te sobre problemas fundamentais 
de nossa prática e época, por meio 
de trocas mútuas, de experiên-

cias e conhecimentos. O Encon-
tro é organizado por estudantes 
da graduação em licenciatura em 
física do IFUSP e do Programa de 
Pós-Graduação Interunidades em 
Ensino de Ciências da USP. Neste 
Boletim, destacamos duas das ati-
vidades a serem apresentadas no 
bojo da programação do evento. 
Para mais informações e o pro-
grama completo, acessar o SITE.

Tudo o que acontece no 
IFUSP... e mais

16/10

Quarta
18/10

Sexta

15:00
Seminário do INCT/

NAP/GFCx

12:10
Journal FMT

15:00
Seminário

Termodinâmica

10:00
Conversas sobre

Gênero

14:00
Grupo TeHco

14/10

Segunda
15/10

Terça
17/10

Quinta

10:00
Semana de
Licenciatura

10:00
Semana de
Licenciatura

10:00
Semana de
Licenciatura

10:00
Semana de
Licenciatura

10:00
Semana de
Licenciatura

https://encontrolic.wixsite.com/2019
https://encontrolic.wixsite.com/2019
https://encontrolic.wixsite.com/2019
https://encontrolic.wixsite.com/2019


P R O G R A M E - S E

CONVERSAS SOBRE GÊNERO

Comissão de Acolhimento da Mu-
lher para o Encontro da Licencia-
tura
Profa. Katemari Rosa (UFBA)
18/10, 6ª feira, 10h. IFUSP, Auditó-
rio Giuseppe Occhialini.

Receberemos a Profª. Katemari 
Rosa, da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), para uma discussão 
que envolve as intersecções de 
gênero, sexualidades, raça, etnia 
e status socioeconômico na cons-
trução e no ensino das ciências.

MARXISMO E MECÂNICA QUÂN-
TICA: ABORDAGENS PLURALIS-
TAS

Grupo TeHCo para o Encontro da 
Licenciatura
Dr. Jean-Philippe Martinez (UFBA 
e CNRS)
18/10, 6ª feira, 14h. IFUSP, Ed. Prin-
cipal, Auditório Novo I.

Os historiadores hoje têm uma 
ampla visão das contribuições de 
físicos marxistas sobre a ques-
tão da interpretação da mecânica 
quântica. Esse panorama destaca 
uma surpreendente diversidade 
de pontos de vista entre os pen-
sadores que reivindicaram a mes-
ma filosofia. Esta apresentação 
pretende discutir as raízes desta 
diversidade, apoiando-se em uma 

análise dos fatores que dentro da 
filosofia marxista podem possibi-
litar o surgimento de diferentes 
interpretações. Em particular, dis-
cutiremos a obra de Engels sobre 
as ciências naturais, antes de con-
frontá-la com o pensamento de 
diferentes físicos marxistas. Para 
esses últimos prestaremos aten-
ção especial à noção filosófica de 
antirreducionismo.

http://portal.if.usp.br/tehco/
http://portal.if.usp.br/tehco/
http://portal.if.usp.br/tehco/


3D STRAIN IN 2D MATERIALS: 
TO WHAT EXTENT IS MONO-
LAYER GRAPHENE GRAPHITE?

Journal Club do FMT
Apresentação de artigo por Bru-
no Ipaves
16/10, 4ª feira, 12h10. IFUSP, Ed. 
Alessandro Volta - bloco C, Sala 
de Seminários José Roberto Leite. 

This work addresses a fundamen-
tal question: To what extent is 
graphene graphite? In particular 
does 2D graphene have many of 
the same 3D mechanical proper-
ties as graphite, such as the bulk 
modulus and elastic constant c33? 
We have obtained, for the first 
time, unambiguous Raman spec-
tra from unsupported monolayer 

graphene under pressure. We 
have used these data to quantify 
the out-of-plane stiffness of mo-
nolayer graphene, which is hard 
to define due to its 2D nature. Our 
data indicate a first physically me-
aningful out-of-plane stiffness of 
monolayer graphene, and find it to 
be consistent with that of graphite. 
We also report a shift rate of the 
in-plane phonon frequency of un-
supported monolayer graphene to 
be 5.4  cm−1 GPa−1, very close to 
that of graphite (4.7  cm−1 GPa−1), 
contrary to the previous value for 
supported graphene. Our results 
imply that monolayer graphene has 
similar in-plane and out-of-plane 
stiffnesses, and anharmonicities 
to graphite.  Acesse aqui o artigo 
na íntegra.

CADEIAS QUÂNTICAS QUA-
SE-PERIÓDICAS E APERIÓDICAS: 
LOCALIZAÇÃO E CRITICALIDADE

Seminário do Grupo de Termodi-
nâmica

Prof. André de Pinho Vieira
16/10, 4ª feira, 15h. IFUSP, Ed. 
Alessandro Volta, bloco C, Sala de 
Seminários José Roberto Leite.

SIMULANDO O DETECTOR GEM 
NO GARFIELD++

Seminário do INCT/NAP/GFCx
Eraldo de Sales
18/10, 6ª feira, 15h. IFUSP, Audi-
tório Adma Jafet.

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.123.135501
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.123.135501
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.123.135501
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.123.135501
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.123.135501


O P O R T U N I D A D E S
Editais, bolsas, vagas, eventos e mais

CURSO DE ITALIANO PARA CO-
MUNIDADE USP - AUCANI /
IDIOMAS SEM FRONTEIRAS

As inscrições para os cursos pre-
senciais do Programa Idiomas sem 
Fronteiras (IsF) estarão abertas 
até às 12h do dia 31 de outubro. 
O cadastro, gratuito, deve ser re-
alizado exclusivamente pelo site 
http://isfaluno.mec.gov.br/
Para outras informações, acesse 
AQUI a chamada da AUCANI ou es-
creva para aucani.idiomas@usp.br 

CÁTEDRAS FRANCO-BRASILEI-
RAS

 
Está lançado, pelo décimo ano 
consecutivo, o edital do progra-
ma de “Cátedras Franco-Brasi-
leiras no Estado de São Paulo”. 
As cátedras são destinadas para 
professores ou pesquisadores de 
instituições francesas de pesquisa 
e ensino superior, com o objetivo 
de apoiar novas colaborações e 
projetos, bem como fortalecer o 
desenvolvimento de cooperações 
pré-existentes. Co-dirigidas com 
um professor anfitrião brasileiro, 
constituem uma excelente oportu-
nidade para desenvolver e estru-
turar colaborações entre institui-
ções francesas e a Universidade, 
por meio de atividades de pes-
quisa, de ensino e de divulgação 
científica. As propostas para o ano 
2020 deverão ser encaminhadas 
até 1º de dezembro de 2019, de 

acordo com as modalidades indi-
cadas NESTA CHAMADA. Para a 
USP, a submissão de propostas 
deverá ser feita pelo professor 
anfitrião USP por meio do Sis-
tema Mundus. Cabe ao professor 
USP submeter sua proposta feita 
em parceria com a IES Francesa. 
Os documentos a serem incluídos 
estão listados no edital. Dúvidas 
poderão ser encaminhadas via 
Fale Conosco do Sistema Mundus, 
assunto “Editais-Intercâmbios”.

http://www.usp.br/internationaloffice/wp-content/uploads/Divulga%C3%A7%C3%A3o-oferta-9.pdf
http://www.usp.br/internationaloffice/wp-content/uploads/Divulga%C3%A7%C3%A3o-oferta-9.pdf
http://www.usp.br/internationaloffice/wp-content/uploads/Divulga%C3%A7%C3%A3o-oferta-9.pdf
http://isfaluno.mec.gov.br/
http://www.usp.br/internationaloffice/wp-content/uploads/Divulga%C3%A7%C3%A3o-oferta-9.pdf
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/editais/edital-12102019/
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/editais/edital-12102019/
https://saopaulo.consulfrance.org/Lancamento-do-10o-edital-do-programa-das-Catedras-Franco-Brasileiras-no-Estado
https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?nivpbcavo=D&codmnu=3144
https://uspdigital.usp.br/mundus/editalintercambiopublicoListar?nivpbcavo=D&codmnu=3144
https://uspdigital.usp.br/mundus/faleConosco


WORKSHOP DE REDAÇÃO DE 
PATENTES

29/10, 3ª feira, 8h30. EACH - USP, 
Auditório Verde. 
Rua Arlindo Bettio, 1000 - Vila Gua-
raciaba

Workshop básico/intermediário, 
com 6 horas de duração, tem 
como objetivo capacitar os par-
ticipantes a darem os primeiros 
passos na redação de patentes, 
incluindo a realização de buscas, 
identificação e leitura de documen-
tos relacionados, definição do es-

copo da invenção, decisão sobre 
formas de proteção, elaboração 
de quadros reivindicatórios e rela-
tórios descritivos. Adicionalmente 
serão apresentadas ferramentas 
e técnicas de busca e análise de 
patentes. Para inscrições e mais 
informações, acesse o SITE.

SOLICITAMOS AOS PARTICIPANTES 
QUE LEVEM 1 KG DE ALIMENTO 
NÃO PERECÍVEL (EXCETO AÇÚCAR 
E SAL) OU UM AGASALHO PARA 
DOAÇÃO.

PRÊMIO ERNESTO HAMBURGER

Estão abertas as inscrições para 
o Prêmio Ernesto Hamburger de 
Divulgação em Física 2020. Os tra-
balhos serão avaliados levando 
em consideração a qualidade, re-
levância e abrangência da contri-
buição para a área de Divulgação 
de Ciências Físicas. As inscrições 
deverão ser enviadas à SBF até 31 
de dezembro de 2019.

http://www.inovacao.usp.br/workshop-redacao-patentes-each/
http://www.inovacao.usp.br/workshop-redacao-patentes-each/
http://www.inovacao.usp.br/workshop-redacao-patentes-each/
http://www.sbfisica.org.br/v1/home/index.php/pt/acontece/974-premio-ernesto-hamburger


PÓS GRADUAÇÃO EM FÍSICA 

Para mais informações sobre a banca, 
acesse o site do programaDEFESAS

PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO 
DE CIÊNCIAS 

DOUTORADO

MESTRADO PROFISSIONAL: IMPACTOS NO 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS 
PROFESSORES DE FÍSICA
Luciene Fernanda da Silva
Orientador IFUSP: Prof. Dr. Alberto Villani
18/10, 6ª feira, 14h. IFUSP, Ed. Principal, 
Auditório Novo 2.

Não há defesas previstas para 
a semana.

CALENDÁRIO CPG

Calendário de trabalho da CPG para 
o período de festas e férias do final 
de 2019 e início de 2020

1.Para que a defesa tenha chance de 
ocorrer ainda em 2019, até dia 18/12, 
as teses de Doutorado devem ser de-
positadas até o dia 30/10/2019 e as 
de Mestrado até o dia 01/11/2019; 

2.Para que o processo de montagem 
de bancas para defesa em 2020, tais 
como definição da data, se inicie 
ainda em 2019, as teses e disserta-
ções devem ser depositadas até dia 
06/12/2019. 

3. A CPG lembra a todos que esses 
prazos estão condicionados à agenda 
de férias e de viagens de pesquisado-
res indicados para compor as bancas.
 
4. De 09/12/2019 a 03/01/2020 não 
serão recebidos depósitos de disser-
tações e teses. A partir de 06/01/2020 
o recebimento de dissertações e te-
ses volta a ser normal. 

A CPG lembra a todos que os pra-
zos para a montagem das bancas 
e defesas poderão ser maiores que 
os usuais, devido a férias tanto dos 
funcionários, membros da CPG bem 
como dos professores sugeridos para 
a banca. 

C O M U N I C A D O S

http://portal.if.usp.br/pg/proximas-defesas
http://portal.if.usp.br/pg/proximas-defesas
http://portal.if.usp.br/cpgi/proximas-defesas


ELEIÇÃO DE CHEFE E VICE-CHE-
FE DO DFEP

Informamos que no dia 30/10/19, 
mediante sistema de chapas, será 
realizada eleição para escolha do(a) 
Chefe e Vice-Chefe do Departamen-
to de Física Experimental, conforme 
Portaria IF-31/2019, de 24/09/19.

INSCRIÇÕES PARA PÓS GRADU-
AÇÃO - 1º SEMESTRE DE 2020

A CPG informa que as inscrições 
para o programa de pós-gradua-
ção em física (matrícula e/ou clas-
sificação para bolsas), para o pri-
meiro semestre de 2020 estarão 
abertas de 14 de outubro a 08 de 
novembro de 2019. 

CHAMAMOS A ATENÇÃO PARA O 
FATO DE QUE O PERÍODO DE INS-
CRIÇÃO OCORRERÁ ANTES DO RE-
SULTADO DO EXAME DE INGRESSO 
(EUF) E QUE OS CANDIDATOS NÃO 
DEVEM ESPERAR O RESULTADO 
DESTE PARA SE INSCREVER.

ATIVIDADES PARA A SEMANA 
DE RECEPÇÃO 2020

Gostaria de organizar uma atividade 
na programação para os calouros 
durante a SEMANA DE RECEPÇÃO 
2020? Para inscrever sua propos-
ta, preencha ESTE formulário até 
20/10. ATENÇÃO: esse canal de en-
vio destina-se apenas a DOCENTES, 
FUNCIONÁRIOS e Entidades Mistas. 
Propostas de estudantes serão co-
lhidas por meio do CEFISMA e ou-
tros canais estudantis. Em caso de 
dúvidas, escreva para comunica@
if.usp.br e/ou desenvolvimento@
if.usp.br

http://portal.if.usp.br/extensao/pt-br/node/559
http://portal.if.usp.br/extensao/pt-br/node/559
http://portal.if.usp.br/extensao/pt-br/node/559


AQUISIÇÃO DO SOFTWARE 
TURNITIN

O sistema de bibliotecas (SIBiUSP) 
adquiriu recentemente o softwa-
re Turnitin, que é uma ferramenta 
que pode ser usada pelos docen-
tes e pesquisadores para detectar 
similaridades com obras já publi-
cadas, ou seja, plágio. A servidora 
Virginia, da Biblioteca do IFUSP,  
recebeu treinamento e está à dis-

posição para orientar os interessa-
dos em utilizar a plataforma. Basta 
comparecer à biblioteca para re-
ceber as orientações.

IFUSP NA MÍDIA
DEDUÇÃO DE RELAÇÕES DE 
INCERTEZA AJUDA A CONTRO-
LAR MÁQUINAS QUÂNTICAS

Artigo publicado na Physical Review 
Letters demonstrou como deduzir 
relações de incerteza entre o calor 
dissipado e o trabalho produzido 
pelas máquinas quântica. O estudo 
foi realizado por Andre Timpanaro 
(UFABC) em colaboração com Gabriel 
Landi (IF), Giacomo Guarnieri e John 
Goold (Trinity College).

03/10 - SBF / Destaque em Física

ANTENA
Confira a seleção de notícias sobre Ciências no site do IFUSP.

http://www.sibi.usp.br/apoio-pesquisador/integridade-prevencao-plagio/turnitin-ferramenta-prevencao-plagio/
http://www.sibi.usp.br/apoio-pesquisador/integridade-prevencao-plagio/turnitin-ferramenta-prevencao-plagio/
http://www.sbfisica.org.br/v1/home/index.php/pt/destaque-em-fisica/970-deducao-de-relacoes-de-incerteza-ajuda-a-controlar-maquinas-quanticas
http://portal.if.usp.br/imprensa/pt-br/noticias
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