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NOTA DE FALECIMENTO: PROF. ROBERTO SALMERON

Prezados colegas, 
Ontem, 17 de junho de 2020, faleceu um nobre colega nosso, o Prof. 
Roberto Aureliano Salmeron, aos 98 anos, que não resistiu a uma ci-
rurgia de cálculo vesicular. 

O Prof. Salmeron nasceu em São Paulo em 16 de junho de 1922. 
Estudou na UFRJ e na Escola Politécnica na USP, onde trabalhou de 
1947 a 1950 como pesquisador. Nesse período também trabalhou no 
Departamento de Física da FFCL da USP, sob a orientação dos físicos 
italianos Gleb Wataghin e Giuseppe Occhialini e com apenas 28 anos, 
Salmeron foi trabalhar no recém criado Centro Brasileiro de Pesquisas 
Físicas, CBPF, no Rio de Janeiro. Em 1953, Salmeron foi para a Univer-
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sidade de Manchester, onde iniciou seus estudos de doutoramento, 
sob orientação do Prof. Patrick Blackett, prêmio Nobel de Física de 
1948. Em 1955 tornou-se pesquisador associado no CERN, na Suíça. 
Em 1963 retornou ao Brasil, para trabalhar na recém criada Univer-
sidade de Brasília, mas devido às perseguições políticas, no final de 
1965 retornou ao CERN. Desde 1967, Salmeron é professor da École 
Polytechnique, em Paris.

Ao saber do falecimento, o Prof. Silvio Salinas comentou: “Essa é uma 
notícia triste. Perdemos um dos pioneiros da física no Brasil, que chegou 
a trabalhar com o Wataghin e o Occhialini. Apesar de radicado na Euro-
pa, Salmeron era muito ligado ao Brasil. Ele nos visitou algumas vezes. 
No colegial estudei pelo seu ótimo livro de eletricidade. Anos mais tarde 
ele me disse que sobreviveu algum tempo na Europa, sem bolsa, mas com 
os rendimentos dos direitos autorais desse livro, que lhe eram enviados 
diligentemente por um dos seus cunhados.”

Para aqueles que não conheceram o Prof. Salmeron, recomendo for-
temente a leitura de seu discurso ao receber o Título de Dr. Honoris 
Causa na UNB, em 19 de outubro de 2005, exatos 40 anos após ele e 
outros 222 docentes da Universidade de Brasília pedirem demissão, 
por não se sujeitarem ao controle da vida acadêmica por um regime 
ditatorial (LEIA ABAIXO). Para saber ainda mais, o Prof. Salmeron con-
cedeu inspiradora entrevista na Revista Fapesp 100, de junho de 2004.
Ao Professor Salmeron, meu respeito. Um físico brilhante e um pro-
fessor digno. Encontrei-o apenas uma vez, mas a impressão perma-
neceu para sempre.
Manfredo Tabacniks
Diretor do IFUSP
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USP PREVÊ CONTINUIDADE 
DAS AULAS DE FORMA
REMOTA NO SEGUNDO
SEMESTRE DE 2020

O grupo de trabalho coordenado 
pelo vice-reitor da Universidade, 
Antonio Carlos Hernandes, apre-
sentou, no dia 16 de junho, o pla-
no de readequação das ativida-
des acadêmicas para o segundo 
semestre deste ano. De acordo 
com o planejamento, elaborado a 
partir da sistematização das pro-
postas enviadas pelas Unidades 
de Ensino e Pesquisa e Órgãos 
da Universidade, tanto as aulas 
de graduação quanto de pós-gra-
duação deverão continuar sendo 
ministradas de forma remota a 
partir do mês de agosto. Confira 
AQUI a matéria original.

USP LANÇA NOVO PORTAL DE 
SERVIÇOS PARA A
COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

Com o novo portal, alunos, pro-
fessores e funcionários da Uni-
versidade poderão acessar todos 
os serviços acadêmicos e admi-
nistrativos que hoje compõem os 
Sistemas USP, de forma persona-
lizada, com visualização moderna 
e rápida. Além disso, o portal pos-
sui interface totalmente integrada 
e ajustável e funciona de forma 
simples e intuitiva em celulares, 
tablets e computadores. Confira 
AQUI mais informações.

C O M U N I D A D E
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P R O G R A M E - S E Tudo o que acontece no 
IFUSP... e mais

19/06

Sexta
23/06

Terça
25/06

Quinta
26/06

Sexta

15:00
Seminário

INCT/NAP/GFCx

17:30
Papo Com

Ciência

11:00
USP Talks

19:00
Física ao Vivo

16:00
COLÓQUIO

17:00
Seminário X-Ray

Spectr. QM Group

15:00
Seminário

INCT/NAP/GFCx

D E S T A Q U E

FÍSICA E POESIA:
REPRESENTAÇÕES DO REAL?

Colóquio IFUSP
Prof. Luiz Roberto Evangelista (Uni-
versidade Estadual de Maringá)
25/06, 5ª feira, 16h. Pelo Zoom. 
Reunião 9920 9533 760  ou dire-
tamente pelo link https://zoom.
us/j/99209533760

A atividade do cientista ao des-
crever a realidade física concreta, 
–  especificamente, o trabalho do 
físico—, e a atividade do artista 
(aqui pensamos no poeta), no seu 
processo criativo, encontram as 
suas raízes comuns na expressão 

da vontade, da espontaneidade,  
e são manifestações autênticas 
sobre a compreensão de nosso 
mundo particular e de todas as 
coisas que o circundam. Propõe-se, 
aqui, um breve diálogo entre esses 
dois universos, (...) que se nutrem 
da mesma pesquisa imaginativa. 
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PROBING THE LOCAL ATOMIC 
STRUCTURE OF SURFACE-
SUPPORTED 2D MATERIALS

Seminar of X-ray Spectroscopy of 
Quantum Materials Group
Luis Henrique de Lima
23/06, 3ª feira, 17h. Via Google 
Meet. Código da reunião ‘ifusps-
pecsces’.

ESTRUTURA, PROPRIEDADES E 
APLICAÇÕES DE NANOESTRU-
TURAS DO TIPO “CORE@SHELL” 
MAGNÉTICAS, PARA
APLICAÇÕES INDUSTRIAIS

Seminário do INCT/NAP/GFCx – 
Online
Bruna Patrocinio Lima
26/06, 6ª feira, 15h. Seminário via 
Zoom. Reunião 401-308-865. Link 
direto: zoom.us/j/401308865

Catalisadores, do tipo core@shell, 
compostos por revestimento do 
núcleo magnético por óxidos me-
tálicos resistentes a ampla faixa de 
pH, temperatura e pressão (SiO2, 
TiO2, SnO2, por exemplo) podem 

Reference papers:  L. H. de Lima et 
al, 2D Materials 7, 035006 (2020), 
R.C.C. Ferreira et al, Chemistry of 
Materials 30, 7201 (2018).

suportar nanopartículas de metais 
nobres ou suas ligas metálicas. O 
uso destas nanopartículas como 
suporte magnético tem desper-
tado grande interesse tecnológi-
co na área de catálise heterogê-
nea. O objetivo deste seminário 
é apresentar parte dos estudos 
que compõem tese de doutorado 
que analisa a síntese, caracteriza-
ção estrutural e propriedades fí-
sico-químicas e aplicações dessas 
nanoestruturas.

CAMPOS: FUNDAMENTOS
FÍSICO-MATEMÁTICOS E SUA 
ABORDAGEM NO
ELETROMAGNETISMO

Seminário do INCT/NAP/GFCx – Online
Gabriel Brito Granado
19/06, 6ª feira, 15h. Seminário via 
ZOOM. Reunião 401-308-865. Link 
direto: zoom.us/j/401308865

P R O G R A M E - S E
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COMUNICAÇÃO DA CIÊNCIA: 
COMO VENCER A PANDEMIA 
DE DESINFORMAÇÃO?

USP Talks | Pró-Reitoria de Pesqui-
sa & Jornal da USP
23/06, 3ª feira, 11h. Stream pelo 
canal da USP no YouTube (acesse 
AQUI). 
O USP Talks convida autoridades 
como o Prof. Paulo Nussenzveig 
do IFUSP, a pesquisadora Natália 
Pasternak do Instituto Questão de 
Ciência, o professor e comunicador 
Pablo Ortellado da EACH e a comu-
nicadora Sabine Righetti para tratar 
sobre a comunicação da ciência e a 
desinformação.

O QUE É MATÉRIA ESCURA DO 
UNIVERSO?

Física ao Vivo | Sociedade Brasilei-
ra de Física
Profª Ivone Albuquerque
24/06, 4ª feira, 19h. Stream pela 
página da SBF em “Física ao Vivo” 
(veja AQUI) ou pelo Facebook da So-
ciedade Brasileira de Física (AQUI).

A Professora Ivone Albuquerque é a 
convidada desta edição do “Física ao 
Vivo”, ciclo de palestras promovido 
pela SBF que aborda assuntos va-
riados em Física apresentados por 
pesquisadores de diversas institui-
ções do país. O tema desta sema-
na, Matéria Escura, ainda encerra 
alguns mistérios a serem deslin-
dados. Do que é feita esta matéria 
que constitui uma fatia razoável do 
nosso universo?
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ESCONDER DADOS NÃO APAGA 
QUEIMADA NA AMAZÔNIA

Papo Com Ciência | Cientistas En-
gajados
19/06, 6ª feira, 17:30. Stream pelo 
Facebook.

No Papo Com Ciência dessa semana, 
Dra. Mariana Moura recebe o Prof. 
Titular do Instituto de Física da USP 
e ex-presidente do INPE Dr. Ricardo 
Galvão para discutir sobre a reação 
de governos obscurantistas e seu 
despreparo para lidar com resulta-
dos científicos. Confira AQUI mais 
informações sobre o evento.

BIOMASS AND SUSTAINABILITY

BIOEN FAPESP Program
25/06, 5ª feira, 14h. Webinar via You-
Tube. Link direto: youtu.be/ukdpqT-
S1hQE

The BIOEN FAPESP Program is plea-
sed to invite the scientific communi-
ty to a webinar on the latest scienti-
fic and technological achievements 
in bioenergy. Invited speakers will 
tell us the stories behind the cases 
of success and bioenergy scientific 
achievements. This webinar will be 
the first of a series of on-line semi-
nars that will bring an enlightening 
insight into the BIOEN Program and 
its results in all areas of knowledge: 
biorefineries, engine and aviation 
applications, sustainability and im-
pacts. Inscreva-se AQUI.
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WORKSHOP INTERNACIONAL 
DA PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA FÍSICA DA UFRPE

Universidade Federal Rural de Per-
nambuco
30/06 à 01/07, diversos horários. 
Evento via Zoom.

O campus das engenharias da Uni-
versidade Federal Rural de Pernam-
buco (UFRPE) realizará o Workshop 
Internacional da Pós-Graduação em 
Engenharia Física nos dias 30 de ju-
nho e 1º de julho de 2020. O even-
to é gratuito e todas as palestras e 
apresentações serão realizadas on-
-line. O workshop contará com a pre-

LOS GRANDES RETOS DE LAS 
UNIVERSIDADES DURANTE Y 
POST-PANDEMIA COVID-19
EN AMÉRICA LATINA

União de Universidades da América 
Latina e Caribe
22/06, 2ª feira, 12h. Evento via Zoom. 

La Unión de Universidades de Amé-
rica Latina y el Caribe (UDUAL), el Es-
pacio Común de Educación Superior 
en Línea (ECESELI) invitan a la toda la 
comunidad universitaria a participar 
en este ciclo de reflexión y análisis 
mediante la serie de Seminarios Web 
en torno al impacto en la economía, 
la salud y la educación derivado del 
COVID- 19. Confira AQUI mais infor-
mações sobre como participar.

sença de pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros das áreas de materiais, 
fotônica e optoeletrônica, e também 
pesquisadores do setor de pesquisa 
e desenvolvimento da indústria. Além 
das palestras, o evento terá a parti-
cipação dos estudantes em sessões 
de comunicação oral. Confira AQUI 
mais informações.
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FULBRIGHT ABRE INSCRIÇÕES 
PARA O PROGRAMA U.S
SCHOLAR

A Fulbright e a CAPES oferecem 
oportunidades para acadêmicos 
e profissionais norte-americanos 
de todas as áreas para atividades 
de pesquisa e ensino no Brasil. A 
bolsa prevê um valor de manuten-
ção mensal, passagem aérea e se-
guro saúde para uma visita de três 

DESAFIO DE EMPREENDEDO-
RISMO UNIVERSITÁRIO -
SANTANDER GLOBAL

O Santander Global lançou o To-
morrow Challenge na plataforma 
global de empreendedorismo uni-
versitário, o Santander X. Empreen-
dedores poderão apresentar pro-
jetos nas categorias Capacitação, 
Empregabilidade, Transformação 
PME´s e Novas Oportunidades. 
Um júri composto por represen-
tantes do ecossistema empreen-
dedor e executivos do Banco vai 
selecionar 20 projetos – cinco por 
categoria – considerando impac-
to potencial, viabilidade, inovação, 
escalabilidade e clareza. Cada um 
receberá 20 mil euros para o de-
senvolvimento e implantação. As 
inscrições vão até 2 de julho. Con-
fira AQUI mais informações.

ou quatro meses, ou duas visitas 
de dois meses cada. As inscrições 
estão abertas até 15 de setembro 
no site da iniciativa. Você pode 
indicar seus colegas nos EUA 
pelo website da Fulbright, usando 
o botão Refer a colleague. Confira 
AQUI mais informações.
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O Mural do IF continua atualizado com oportunidades que recebemos 
pelos nossos canais. Acesse portal.if.usp.br/carreiras
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CURSOS GRATUITOS PARA
ESTUDANTES DA USP -
COURSERA FOR CAMPUS

Com o intuito de ajudar as instituições 
de ensino superior na oferta de con-
teúdos aos seus estudantes durante 
este período, o Coursera criou o pro-
grama Coursera for Campus, por meio 
do qual cursos das mais variadas áre-
as de conhecimento produzidos por 
diversas universidades de diferentes 
países estão com o acesso liberado 

e com certificado gratuito. O acesso 
aos conteúdos está liberado para os 
estudantes da USP, mediante login 
usando o e-mail institucional (xxx@
usp.br). Dentro deste programa, os 
cursos devem ser finalizados até o 
dia 30/09/2020. Confira AQUI a lista 
de cursos disponíveis.

CALENDÁRIO ESCOLAR 2º
SEMESTRE

O grupo de trabalho coordenado pelo 
vice-reitor da Universidade, Antonio 
Carlos Hernandes, apresentou no dia 
16 de junho, o plano de readequa-
ção das atividades acadêmicas para 

NOVO PRAZO DE EMPRÉSTIMO 
NAS BIBLIOTECAS DA USP

A Agência USP de Gestão da Informa-
ção Acadêmica comunica que todas 
as datas de devolução de obras dos 
acervos das Bibliotecas da USP foram 
prorrogadas automaticamente até o 
dia 24 de agosto de 2020. Em virtude 
da suspensão das aulas na USP além 
da recomendação geral de minimi-
zar os riscos inerentes à situação do 
coronavírus, a agência orienta que 
os usuários entrem em contato por 
e-mail ou telefone,  bib@if.usp.br ou 
11.3091-6923, caso tenham dúvidas.

o segundo semestre deste ano.  De 
acordo com o planejamento, tanto 
as aulas de graduação quanto de 
pós-graduação deverão continuar 
sendo ministradas de forma remo-
ta a partir do mês de agosto. Con-
fira AQUI o comunicado na íntegra.

C O M U N I C A D O S
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PÓS GRADUAÇÃO EM FÍSICA 

Para mais informações sobre a banca, 
clique sobre o programa e acesse o site

Para obter o link de acesso às defesas remotas, entre em contato com a 
Secretaria da Pós-Graduação.

DEFESAS

PÓS GRADUAÇÃO EM
ENSINO DE CIÊNCIAS 

Não há informações sobre defe-
sas na próxima semana. Acesse 
as páginas dos programas para 
acompanhamento.

IFUSP NA MÍDIA
COM MOBILIZAÇÃO, CIENTISTAS 
SE ENGAJAM NA LUTA CONTRA
O RACISMO

A interrupção das atividades em Ciência, Tec-
nologia, Engenharia e Matemática (STEM), 
no último dia 10 de junho, em defesa das 
vidas de negros, é o tema da coluna do físi-
co e professor do IFUSP Paulo Nussenzveig. 
“Nesta segunda década do século 21, temos 
observado a preocupante popularidade cres-
cente de ideias xenófobas e discriminatorias 
contra diferentes grupos, por características 
étnicas, religiosas ou orientação sexual”, afir-
ma. “No Brasil, isso não é diferente. No seio 
de uma comunidade que deveria ser espe-
cialmente esclarecida, a comunidade acadê-
mica e científica, persistem odiosas formas 
de discriminação e abusos.” Confira AQUI a 
coluna na íntegra.

Imagem: Divulgação

DOUTORADO
MODELO DE YUKAWA-KAC: UMA ABORDAGEM 
VIA EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E GRUPO DE
RENORMALIZAÇÃO
Renê Soares Freire
Orientador: Prof. Domingos Marchetti - IFUSP
26/06, 6ª feira, 14h. Solicite acesso à sala virtual 
para cpgif@if.usp.br
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JORNADA EM COMPUTAÇÃO 
DA UFRRJ SUPREMACIA
QUÂNTICA

A professora e pesquisadora do IFUSP 
Bárbara Amaral participou da Jornada 
em Computação promovida pelo UFRRJ 
na primeira semana de Junho. Acesse 
AQUI a playlist para conferir o evento.

NEXT GENERATION SILICON
PHOTONICS

Para quem não pôde acompanhar ao vivo 
o Colóquio Gleb Wataghin | USP Lecture 
realizado esta semana, a gravação já se 
encontra disponível pelo YouTube do Ins-
tituto de Física. Clique AQUI para acessar.

REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA 
PREMIA ATIVIDADES CRIMINOSAS 
NA AMAZÔNIA

Em entrevista para o Jornal da USP nes-
ta semana, o professor Paulo Artaxo, do 
IFUSP, comenta que a regulamentação 
do projeto de lei 2.633/2020, em trami-
tação na Câmara dos Deputados, premia 
atividades criminosas ao pressupor que 
crimes futuros possam ser perdoados 
sem consequências: “Basicamente, é um 
sinal aos desmatadores ilegais, garimpei-
ros que exploram ilegalmente os recursos 
da floresta, inclusive em terras indígenas 
e terras públicas, de que eles continuem 
com suas ilegalidades, porque daqui uns 
anos, no futuro, as suas atividades ilegais 
serão perdoadas pela sociedade brasilei-
ra”. Confira AQUI a matéria original.

ENTREVISTA COM RICARDO
GALVÃO, EX-DIRETOR DO INPE

Em recente entrevista à Radio France In-
ternationale, o físico e professor do IFUSP 
Ricardo Galvão avalia o cenário em que 
vivemos: “nenhum de nós pode pensar 
que vai pegar o seu ônibus para o futuro 
independente dos outros, e não só esta-
mos interligados como também temos 
deficiências e mostramos que estamos 
fracos sob vários aspectos”. Confira AQUI 
a entrevista na íntegra.

Imagem: Foca Lisboa

Imagem: Marcos Santos/ USP Imagens

Imagem: Lucas Lacaz Ruiz/ A13/ Agência O Globo
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ANTENA
O site do IF está sempre atualizado com uma seleção 

de notícias sobre Ciências! Acesse AQUI

E U R E K A

Lucasian Throne, por Abstruse Goose
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