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ATA DA 423ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO IFUSP 
 
ATA – Aos vinte e seis de junho de dois mil e oito no Auditório Abrahão de Moraes reuniu-se, em 
3a. Convocação, a Congregação do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, sob a 
presidência do Senhor Diretor, Prof. Dr. Alejandro Szanto de Toledo, e com a presença dos 
seguintes membros; Professores Titulares: Profs. Drs. Adilson José da Silva (após 09h20m), 
Alinka Lépine (após 09h23m), Antonio Fernando Ribeiro de Toledo Piza, (das 09h20m às 09h35m), 
Artour Elfimov (após 09h23m), Dmitri Maximovitch Gitman (saiu às 10h47m), Dirceu Pereira (após 
09h26m), Elcio Abdalla (das 10h13m às 10h14m), Guennadii Maximovitch Gusev (saiu às 10h47m), 
Josif Frenkel (saiu às 09h45m), Manoel Roberto Robilotta (após 09h30m), Márcia Carvalho de 
Abreu Fantini (após 09h28m), Maria Teresa Moura Lamy (das 09h28m às 09h55m), Marina Nielsen 
(após 09h17m), Mauro Sérgio Dorsa Cattani (das 09h34m às 10h34m), Nestor Felipe Caticha 
Alfonso (das 09h55m às 11h00), Sylvio Roberto Accioly Canuto (das 10h25m às 10h42m), Victor de 
Oliveira Rivelles (das 10h50m às 11h00) e Vito Roberto Vanin; Chefes de Departamento: Profs. 
Drs. Paulo Eduardo Artaxo Netto, Roberto Vicençotto Ribas, Oscar José Pinto Éboli, Fernando 
Silveira Navarra (após 09h30m), Renato de Figueiredo Jardim, Mário José de Oliveira (saiu às 
10h42m); Presidentes das Comissões: Profs. Drs. Rosangela Itri, Celso Luiz Lima e Aldo Felix 
Craievich (das 09h23m às 10h34m); Professores Associados: Profs. Drs. Elisabeth Mateus 
Yoshimura, Carmen Pimentel Cintra do Prado (das 09h55m às 11h00m), Helena Maria Petrilli (após 
10h40m), Valmir Antonio Chitta, Jesuína Lopes de Almeida Pacca (após 09h17m), Thereza Borello-
Lewin, Paulo Alberto Nussenzveig (suplente) (das 09h25m às 09h48m), Manfredo Harri Tabacniks, 
José Roberto Brandão de Oliveira, Fernando Tadeu Caldeira Brandt (após 09h43m), Renata 
Zukanovich Funchal (saiu às 09h40m) e Arnaldo Gammal; Professores Doutores: Profs. Drs. 
Rafael Sá de Freitas (suplente) (após 09h32m), João Zanetic, Maria José Bechara, Philippe 
Gouffon, Alexandre Alarcon do Passo Suaide (suplente), Raphael Liguori Neto, José Luciano 
Miranda Duarte (após 09h35m), Suzana Salém Vasconcelos (suplente), Maria Regina Dubeux 
Kawamura, Nilberto Heder Medina (suplente), Marcelo Martinelli (saiu às 09h45m), Hideaki Miyake 
e Paulo Reginaldo Pascholati; Representante Discente: Sr. Guilherme Vieira dos Santos (após 
09h35m); Representantes dos Funcionários: Srs. Valdemir Elias da Silva e Edneia Alves de 
Rezende. Encontram-se afastados os seguintes membros docentes; Professores Titulares: Profs. 
Drs. Iberê Luiz Caldas (licença-prêmio), Marcos Nogueira Martins, Nei Fernandes de Oliveira Junior 
(licença-prêmio), Nelson Carlin Filho, Ricardo Magnus Osório Galvão e Silvio Roberto de Azevedo 
Salinas; Presidente de Comissão: Profa. Dra. Marília Junqueira Caldas (licença-prêmio) 
(suplente); Professores Associados: Profs. Drs. Maria Cecília Barbosa da Silveira Salvadori, Luiz 
Carlos Chamon; Professores Doutores: Profs. Drs. Giancarlo Espósito de Souza Brito, Marcelo 
Gameiro Munhoz, Kaline Rabelo Coutinho. Representante dos Funcionários:  Sra. Elisabeth 
Ethiene Varella (licença-premio). Não compareceu à reunião, mas apresentou justificativa para 
sua ausência; Professor Titular: Prof. Dr. Antonio Martins Figueiredo Neto. Não compareceram à 
reunião e não apresentaram justificativas para suas ausências; Professores Titulares: Profs. 
Drs. Adalberto Fazzio, Antonio José Roque da Silva, Armando Corbani Ferraz, Carlos Castilla 
Becerra, Coraci Pereira Malta, Edílson Crema, Gil da Costa Marques, Henrique Fleming, João 
Carlos Alves Barata, José Carlos Sartorelli, Marcelo Otávio Caminha Gomes, Maria Cristina dos 
Santos e Walter Felipe Wreszinski; Presidente de Comissão: Pro. Dr. Luis Carlos de Menezes; 
Professores Associados: Profs. Drs. Lucy Vitória Credidio Assali e sua suplente Euzi Conceição 
Fernandes da Silva, Emerson José Veloso de Passos, Pedro Kunihiko Kiyohara e seu suplente 
Mikiya Muramatsu, Álvaro Vannucci (suplente), Antonio Domingues dos Santos, Rubens 
Lichtenthäler Filho, Said Rahnamaye Rabbani e seu suplente Sadao Isotani, Paulo Teotônio 
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Sobrinho e seu suplente Jorge Lacerda de Lyra; Professor Doutor: Profa Dra. Carla Goldman 
(suplente); Professor Assistente: Prof. Dr. Flavio João Alba; Representantes Discentes: Srs. 
André Machado Rodrigues e seu suplente Ivan Lúcio, Arão Benjamim Garcea, Ademar M. Lacerda 
Filho, Jonas de Sousa Alves;. A Assistente Acadêmica, Sra. Maria Madalena Salgado Bermudez 
Zeitum secretariou a reunião. O Sr. Diretor iniciou a sessão às 9 horas e 10 minutos solicitando ao 
Prof. Oscar Éboli que pedido de sobrestamento de seu afastamento.  Disse que era bem-vinda sua 
participação, mas para evitar que a reunião pudesse futuramente ser invalidada, fazia essa 
solicitação. Continuou dizendo que gostaria de solicitar que a reunião se encerrasse às 12h30m 
devido ao fato de estar ocorrendo um Simpósio em homenagem ao Professor José Goldemberg, 
que está completando sessenta anos de atividades na Universidade e do qual pretende participar. 
Informou que o Professor Goldemberg fora agraciado com o prêmio Blue Planet, equivalente ao 
prêmio Nobel, na área de Meio Ambiente, área esta não contemplada pelo Nobel.  Disse que no 
seu entendimento essa é uma grande homenagem ao Professor que foi Diretor do Instituto de 
Física, além de Reitor e teve uma vida dedicada à ciência. Prosseguiu dizendo que o Professor 
Goldemberg é reconhecido mundialmente e, para reparar um erro cometido no passado, sugeriu 
que o Instituto de Física dê a ele o título de Professor Emérito. 1a. PARTE  E X P E D I E N T E 
ITEM I.1 – COMUNICAÇÕES DO DIRETOR: 1) Comunicações da 205ª Sessão Ordinária do 
CTA, realizada em 19.06.08: a) PÓS-DOUTORAMENTO NO IFUSP: NOVO Felix Guillermo 
Gonzalez Hernandez “Detecção e Controle Óptico do Magnetismo em EUTE Volumétrico e 
Estruturas Quânticas de EUTE” – Supervisor: Prof. André Bohomoletz Henriques. Período: 
01.04.08 a 31.03.09 (Bolsa FAPESP). PRORROGAÇÃO Marijana Brtka “Dinâmica Não-Linear 
em Condensados de Bose-Einstein” – Supervisor: Prof. Arnaldo Gammal. Período: 
01.12.2007 a 30.07.2008 (Bolsa FAPESP) b) Portaria da Reitora, de 20.05.08, aposentando o 
Prof. Wayne Allan Seale do Departamento de Física Nuclear do IFUSP.  O Sr. Diretor informou 
que será veiculada na próxima edição do BIFUSP uma nota em homenagem ao Prof. Wayne e sua 
grande contribuição para o sucesso deste Instituto. c) Ofício CE-012/2008, de 28.05.08, 
encaminhando o Parecer da Comissão de Ética da USP referente à Representação 
encaminhada pelo Prof. Aldo Craievich. O Sr. Diretor sugeriu que todos lessem o parecer e 
refletissem sobre seu conteúdo.  O Prof. Oscar Éboli retrucou dizendo que se admirava por estar 
sendo colocado publicamente este assunto uma vez que o envelope a ele encaminhado pela 
Comissão dizia “Confidencial”. Disse ainda que no seu entender o documento chama atenção para 
os Termos de Permissão de Uso, um problema que deve ser atacado em todos os Departamentos. 
Disse ainda que gostaria de saber se será uma prática a divulgação na Congregação dos 
resultados das questões discutidas na Comissão, sejam sobre sindicância de plágio, ética ou 
qualquer outra coisa. O Sr. Diretor disse que no seu entender sim, na medida em que for 
solicitado. Informou que dar ciência será uma prática, conforme depreendeu do parecer que 
recebeu como Presidente do CTA, que foi ofendido.  E que tudo que recebe na qualidade de 
Diretor, torna público.  Acrescentou que se chegar alguma coisa com referência ao plágio que o 
Prof. Éboli acabara de mencionar, a Congregação também será informada. Mesmo tendo tomado 
ciência do assunto pelos jornais, a Congregação será informada pelo Diretor do resultado da 
sindicância. d) Ofício DFN0363008, de 21.05.08, solicitando a reativação de um claro de 
Técnico de Laboratório junto ao Laboratório LAMFI. e) Of. AAA/009/2008, de 14.05.08, 
solicitando a reativação de um claro de Técnico Acadêmico junto à Comissão de Pós-
Graduação Interunidades – CPGI. f) Portaria da Reitora, de 30.05.08, designando a Profa. 
Carmen Pimentel Cintra do Prado para integrar, na qualidade de Coordenador do Campus da 
Capital, a Comissão entral do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE). g) Portaria da 
Reitora, de 03.06.08, nomeando o Prof. Antonio José Roque da Silva para o cargo de 
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Professor Titular, junto ao Departamento de Física Geral.  h) Ofício DFEP.065/2008, e 
10.06.08, referente a antecipação do término do afastamento do Prof. Otaviano A. M. Helene 
de 30/06/08 para 07/06/08. i) Of. DIF.90/2008, de 10.06.08, solicitando o afastamento do Prof. 
Alejandro Szanto de Toledo, no período de 27/06 a 06/07/08, para participar de reunião de 
colaboração no CERN – Organização Européia de Pesquisa Nuclear, Suíça. Comunicados. O 
Sr. Diretor informou que recebeu uma consulta encaminhada diretamente pelo Departamento de 
Física Matemática à CAA sobre a permanência no Departamento dos cargos de docentes Titulares 
aposentados.  Disse que existe a possibilidade de reivindicar a permanência do cargo no caso de 
aposentadorias compulsórias, mesmo que os cargos sejam emprestados. Esclareceu que o cargo 
de MS-3 que se recebe não tem nada a ver com o pedido de permanência, que terá uma 
tramitação normal pela CAA, igual aos outros. 2) OUTRAS COMUNICAÇÕES: a) OF. 
DIF.084/2008, de 27.05.08, referente a assinatura do Termo de Adesão e de Permissão de Uso 
do Prof. Mahir Saleh Hussein. b) Of. CG/30/IF/08, solicitando prorrogação do prazo para o 
encaminhamento da Estrutura Curricular do Curso de Licenciatura em Física para o ano de 
2009. Comunicados. ITEM I.2 – COMUNICAÇÕES DO DIRETOR SOBRE DEFESAS DE TESES: 
A) DEFENDERAM DISSERTAÇÃO DE MESTRADO:  Leonardo Alonso – aprovado (“Modelo 
de Preisach e Análise Forc Aplicados a Filmes com Exchange-Bias” – Orientador: Prof. 
Daniel Reinaldo Cornejo); Marcilia Elis Barcellos – aprovada (“História, Sociologia, Massa e 
Energia: Uma Reflexão sobre a Formação de Pesquisadores em Física” – Orientador: Prof. 
João Zanetic); William Remo Pedroso Conti – aprovado (“Teorema Central do Limite para o 
Modelo O(N) de Heisenberg Hierárquico na Criticalidade e o Papel do Limite N →∞ na 
Dinâmica dos Zeros de Lee Yang” – Orientador: Prof. Domingos Humberto Urbano Marchetti) 
B) DEFENDERAM TESE DE DOUTORADO: Carlos Mariz de Oliveira Teixeira – aprovado 
(“Desenvolvimento e Utilização de um Injetor de Pastilhas de Impurezas no Estudo da 
Mitigação de Disrupções e Atenuação de Raios-X de Altas Energias” – Orientador: Prof. 
Álvaro Vannucci); Marcio Fernando Cornélio – aprovado (“Estados Emaranhados Quânticos 
Tri-Partidos com um Qubit” – Orientador: Prof. Antonio Fernando Ribeiro de Toledo Piza); 
Pedro Valadão Carelli – aprovado (“Modelagem Estocástica de Neurônios e sua Interação em 
Tempo Real com Neurônios Biológicos” – Orientador: Prof. Reynaldo Daniel Pinto). 
Comunicado. 2a. PARTE –ORDEM DO DIA.  ITEM II – ASSUNTOS PARA REFERENDAR:  ITEM 
II.1 – PROJETO DE PESQUISA DOS PROFESSORES ABAIXO RELACIONADOS, TENDO EM 
VISTA SUAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 
PROFESSOR COLABORADOR JUNTO AOS SEGUINTES DEPARTAMENTOS (EDITAL RH 
81/2008): a) Fatkhulla Abdullaev (FEP), b) Serguei Gavrilov (FNC).  Não havendo discussão, 
foram aprovados por unanimidade. EXPEDIENTE ITEM I.6 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA 
DA 407ª SESSÃO, REALIZADA EM 23.05.07. Não havendo discussão, foi aprovada com 2 
abstenções. ITEM III – ASSUNTOS REMANESCENTES DA 422ª SESSÃO, DE 29.05.08: ITEM 
III.1 – PROPOSTA DOS DEPARTAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS DE MUDANÇA DO 
REGIMENTO DO INSTITUTO DE FÍSICA, ARTIGO 52, REFERENTE AOS CONCURSOS  DE 
INGRESSO À CARREIRA DOCENTE. a) Física Geral, b) Física dos Materiais e Mecânica.  Foi 
retirado de pauta por não haver quorum suficiente para deliberação. ITEM III.2 – ALTERAÇÕES 
CURRICULARES PROPOSTAS PARA O CURSO DE QUÍMICA AMBIENTAL E LICENCIATURA 
EM QUÍMICA DO INSTITUTO DE QUÍMICA E PARA O CURSO DE ENGENHARIA DA ESCOLA 
POLITÉCNICA. A Profa. Rosangela Itri disse que em relação à proposta referente às disciplinas 
de Física III e Física IV oferecidas para a Escola Politécnica, houve uma solicitação tanto por parte 
dos docentes do IF que ministram as disciplinas, como da própria Escola Politécnica, para que a 
disciplina que hoje integra teoria e laboratório voltasse a ser separada.  O assunto foi consenso na 
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Comissão de Graduação e aprovado pelos Departamentos. Em relação à mudança proposta para o 
curso de Química Ambiental e Licenciatura, curso noturno que é oferecido para o Instituto de 
Química, as ementas das disciplinas inicialmente versavam sobre Fundamentos de Mecânica e 
Mecânica por todo um ano, além de uma disciplina que era Eletricidade.  Esclareceu que a CoC do 
curso informou que sentira a necessidade do curso contemplar também uma parte de Oscilações e 
Ondas e outra de Ondas Eletromagnéticas.  Disse que foi feita uma proposta condensando um 
pouco a parte de Mecânica, mantendo igual a parte de Eletricidade e uma nova disciplina versando 
sobre Ondas que foi aprovada pelas duas CG’s e as duas CoC’s. No que tange à carga horária, a 
nova disciplina criada é exatamente igual, porque foram fundidas duas Mecânicas em uma e criou-
se uma nova disciplina.  As alterações foram aprovadas por unanimidade. ITEM IV – ASSUNTOS 
NOVOS PARA DELIBERAR: ITEM IV.1 INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE E RESPECTIVO 
SUPLENTE DA DIRETORIA JUNTO À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS DSICIPLINAS, A 
PARTIR DE 25.06.08. Foram indicados por unanimidade os Professores Valmir Antonio Chitta e 
Álvaro Vannucci, como titular e suplente respectivamente. ITEM IV.2 – HOMOLOGAÇÃO DA 
INDICAÇÃO DOS PROFESSORES ABAIXO RELACIONADOS, DOS SEGUINTES 
DEPARTAMENTOS, PARA COMPLETAR O MANDATO DOS ATUAIS REPRESENTANTES, 
QUE RENUNCIARAM, JUNTO À COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. FMA: Prof. Josif Frenkel 
– Suplente  (Prof. Victor de Oliveira Rivelles) até 05.10.2009 FAP: Prof. Iberê  Luiz Caldas – 
Titular (Prof. Manfredo Harri Tabacniks) até 31.10.2009. ITEM IV.3 – HOMOLOGAÇÃO DA 
RECONDUÇÃO DOS PROFESSORES CELSO LUIZ LIMA E NELSON CARLIN FILHO, COMO 
REPRESENTANTE E SUPLENTE RESPECTIVAMENTE, DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA 
NUCLEAR, JUNTO À COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO, POR 03 ANOS, A PARTIR DE 
01.07.2008. ITEM IV.4 – HOMOLOGAÇÃO DA INDICAÇÃO DO PROF. CRISTIANO RODRIGUES 
DE MATTOS, COMO REPRESENTANTE DO INSTITUTO DE FÍSICA JUNTO AO CONSELHO 
DO MUSEU DE CIÊNCIAS, POR DOIS ANOS, A PARTIR DE 26.06. 2008, TENDO EM VISTA 
RENÚNCIA DO ATUAL REPRESENTANTE (PROF. MARCOS NOGUEIRA MARTINS).  Não 
havendo pedido de destaque, foram colocados em bloco para votação e aprovados com 5 votos 
contrários.  ITEM IV.5 – RECURSO DOS DEPARTAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS 
QUANTO A DECISÃO TOMADA PELA CONGREGAÇÃO SOBRE MUDANÇA DAS SIGLAS DAS 
DISCIPLINAS DO IFUSP. A) FÍSICA GERAL, B) FÍSICA MATEMÁTICA.  O Sr. Diretor lembrou 
que na última reunião da Congregação foi decido alterar as siglas das disciplinas, para uma sigla 
única e institucional. Esclareceu que o recurso apresentando pelos dois Departamentos alega que 
houve uma ilegalidade e requer uma nova deliberação. Informou que fez uma consulta à CJ e leu 
trecho da resposta dada a essa consulta, transcrito a seguir: “... Diante do exposto, observamos 
que a proposta de mudança das siglas não contraria as disposições do Regimento e Estatuto da 
USP e reiteramos que a Comissão de Graduação é a instância superior ao Departamento para a 
aprovação de matérias disciplinares e encargos didáticos, pelo que não vislumbramos nenhum 
óbice à transferência de responsabilidade, como proposto.” Esclareceu que caso fossem acolhidos 
ficaria anulada a decisão e se fossem rejeitados seguiriam para apreciação do Conselho 
Universitário. Disse que sua interpretação era de que estavam sendo analisados os argumentos 
apresentados pelos Departamentos que, segundo o entendimento destes invalidavam a decisão, e 
não julgando o mérito novamente. Esclareceu que se há um vício, temos que reverter a decisão. A 
Profa. Renata Funchal  informou que no caso do recurso da Física Matemática as razões são de 
dois tipos: de forma e de mérito acadêmico. Colocados em votação 37 membros votaram pelo não 
acolhimento dos recursos, 8 votaram pelo acolhimento e 2 se abstiveram. O Sr. Diretor  então 
esclareceu que não sendo dado provimento aos recursos, eles  serão encaminhados  ex officio 
para a Reitoria.  ITEM IV.6 – RENOVAÇÃO DE CONTRATO DO PROF. FERNANDO TEIXEIRA 
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DA SILVA FILHO, POR UM ANO, A PARTIR DE 30.07.08, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE 
FÍSICA EXPERIMENTAL, BEM COMO RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFERENTE AO 
PERÍODO DE AGOSTO/2007 A ABRIL/2008, E ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO DE 
RTP PARA RTC. Relator do FEP: Profa. Marina Nielsen. Parecer da CG Incluso.  A Profa. 
Rosangela Itri informou que as avaliações das aulas do  Prof. Fernando, feitas pelos alunos, são 
excelentes e que todos gostam muito de suas aulas.  Disse que a sua contribuição para o Instituto 
tem sido extremamente positiva. Colocada em votação, a renovação do contrato foi aprovada com 
41 votos a favor e 1 voto branco; o Relatório de Atividades foi aprovado com 39 votos a favor e 1 
voto branco e a alteração de regime de trabalho foi aprovada com 39 votos a favor e 1 voto branco. 
O Prof. Philippe Gouffon questionou se é correto divulgar as avaliações dos alunos, que estão na 
pauta, porque há nessa documentação avaliações de outro docente que não o interessado. O Sr. 
Diretor disse que ele tinha razão em colocar essa questão porque entende que há um grau de 
confidencialidade nesses documentos. ITEM IV.7 – INDICAÇÃO DE MEMBROS TITULARES E 
SUPLENTES DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE UM 
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FÍSICA DOS MATERIAIS 
E MECÂNICA, EDITAL IF/82/07.  O Prof. Renato Jardim informou que essa banca deverá ser 
refeita porque dos dez membros indicados pela Congregação, cinco se negaram a participar, 
provavelmente devido ao grande número de candidatos e o intervalo de tempo que gastariam aqui 
para a realização do concurso. O Prof. Oscar Éboli perguntou se algum dos Professores sugeridos 
foi orientador ou colaborador de qualquer um dos candidatos. O Prof. Renato respondeu que o 
Departamento seguiu essencialmente os nomes que haviam sido escolhidos levando em conta 
esses critérios. A única exceção era o Professor Fernando Knobel, cujo ex- orientando retirou sua 
inscrição. Pediu aos presentes que se conhecessem algum candidato que não comparecerá ao 
concurso, que estimulem essa pessoa a enviar uma mensagem eletrônica para a Assistência 
Acadêmica para que esta trabalhe com o número real de candidatos quando fizer contato com a 
banca. Sugeriu que fosse cobrada uma taxa de inscrição para evitar esse tipo de ocorrência. Disse 
que quem participa da CG sabe como é isso, uma vez que há um enorme número de pedidos de 
Histórico Escolar e Requerimentos feitos à Seção de Alunos que nem ao menos são retirados. A 
Profa. Rosangela Itri informou que o Prof. Renato propôs, e foi aceito, que os alunos só poderão 
solicitar um único Histórico Escolar por semestre. Colocada em votação obteve-se, no primeiro 
escrutínio o seguinte resultado para os membros  titulares da Comissão Julgadora: Prof. Fernando 
Lázaro Freire Junior, 3 votos; Prof. Wido Herwig Schreiner, 3 votos e 76 votos brancos. No 
Segundo escrutínio: Prof. Fernando Lázaro Freire Junior, 3 votos; Prof. Wido Herwig Schreiner, 3 
votos e 72 votos brancos. No terceiro escrutínio: Prof. Fernando Lázaro Freire, 35 votos; Prof. Wido 
Schreiner, 34 votos e 11 votos em branco. Para Suplentes os resultados foram, em primeiro 
escrutínio: Prof. Marcelo Knobel, 6 votos; Prof. Tito José Bonagamba, 6 votos; Prof. Roberto 
Manuel Torresi, 3 votos; Patrícia Lustoza de Souza, 3 votos e 132 votos brancos; no segundo 
escrutínio: Prof. Marcelo Knobel, 4 votos; Prof. Tito José Bonagamba, 4 votos; Prof. Roberto 
Manuel Torresi, 3 votos; Patrícia Lustoza de Souza, 3 votos e 154 votos brancos. Foram eleitos, em 
terceiro escrutínio, os seguintes Professores: Marcelo Knobel, 39 votos; Tito José Bonagamba, 39 
votos; Roberto Manoel Torresi, 36 votos; Patrícia Lustoza, 36 votos; 4 votos brancos e 2 votos 
nulos. A banca foi composta com os membros titulares: Professores Doutores  Carlos Castilla 
Becerra, Fernando Lázaro Freire Junior, Mario Norberto Baibich, Mário José de Oliveira e Wido 
Herwig Schreiner e com os membros suplentes: Professores Doutores Marcelo Knobel, Tito José 
Bonagamba, Roberto Manuel Torresi e Patrícia Lustoza de Souza. ITEM I.3 – COMUNICAÇÕES 
DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES. O Prof. Aldo Craievich comunicou que a Comissão de 
Pesquisa está iniciando a organização da próxima Escola de Verão, que acontecerá em fevereiro 
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de 2009. Lembrou que termina hoje o prazo para solicitação de bolsas do Projeto IV, agora com o 
valor de quinhentos reais, e para a qual não há até o momento nenhum pedido.  Disse também que 
a Comissão aprovou os nove pedidos de bolsas PIBITI. Prosseguiu referindo-se ao Parecer da 
Comissão de Ética da USP, informando que considerou a carta do Prof. Barata ofensiva ao 
Presidente da Comissão de Pesquisa e que acredita haver relação com seu voto no CTA. Informou 
que recebeu também uma mensagem eletrônica do Prof. Mahir Hussein, que considerou ofensiva 
ao CTA. Esclareceu que além das respostas aos documentos citados  encaminhadas por membros 
da Comissão, fez uma representação pessoal à Comissão de Ética. Disse que nessa 
documentação estão os pareceres da Comissão de Ética e da Ouvidoria da USP. Disse que se 
considera satisfeito, orgulhoso de estar numa instituição onde a qualidade dos procedimentos 
prevalece sobre as emoções e as declarações fora da civilidade. Relatou que no dia anterior, na 
reunião do Conselho de Pesquisa, deu-se um fato que agradou muito a todos os presentes porque 
se observou que ali não havia preconceito e todos se igualavam no momento de tomar uma 
decisão importante para a Universidade. Prosseguiu dizendo que na reunião anterior se havia 
votado contra um patrocínio da Monsanto.  Esse patrocínio exigia que a USP assinasse um 
documento onde se colocava à disposição da subsidiária americana em caso de dúvidas. Os 
representantes discentes presentes, que também se declararam contrários, apresentaram 
modificações ao projeto de patrocínio e, na reunião de ontem, aprovou-se com apenas três 
abstenções esse documento contendo as modificações. Houve quase uma festa porque se 
percebeu que não houve preconceito. Existia uma posição contrária que se transformou em 
favorável graças às razões, e não às emoções. Disse que o que viu ontem foi a derrota do 
preconceito na USP, o que o tornou orgulhoso de fazer parte desta comunidade. Agradeceu o 
apoio da Comissão de Pesquisa, do CTA e de todos os companheiros de Departamento nesse 
momento difícil pelo qual passou. O Prof. Celso Lima comunicou que o Programa Novas 
Fronteiras, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que concede uma verba para pesquisadores 
vinculados à Programas de Pós-Graduação nota 6 e 7, recebeu apenas duas inscrições.  Disse que 
a comissão ad hoc constituída pela CPG para apreciar os pedidos decidiu enviar os dois nomes à 
Pró-Reitoria, por entender que ambos têm mérito.  São eles os Professores Marina Nielsen e Iberê 
Caldas.  Informou também que receberam duas inscrições ao Prêmio CAPES de melhor tese de 
doutoramento de 2006, do Dr. Alessandro Vilar e Dra. Celene Amaral. A comissão constituída pela 
CPG decidiu enviar o nome do Dr. Alessandro Vilar como representante do Instituto de Física. 
Informou ainda que o Programa Novas Fronteiras terá um novo edital em breve. ITEM I.4 – 
COMUNICAÇÕES DO REPRESENTANTE DA CONGREGAÇÃO NO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO. O Prof. Vito Vanin comunicou que a última reunião do CO foi uma sessão muito 
curta, à tarde, porque pela manhã foram impedidos pelos estudantes de entrar no prédio da 
Reitoria.  Disse que a reivindicação que os estudantes faziam, numa faixa, era “cadê as bolsas 
trabalho?“ Informou que a palavra de ordem era ”votar para Reitor”. Não houve negociação que 
permitisse a entrada e, por isso, a reunião aconteceu no prédio da FUVEST, para discutir o que 
fazer.  Avaliou como muito delicada a situação porque há um grupo de estudantes que está muito 
mobilizado, e cujas ramificações estão se alterando a cada vez.  Disse que se tem clara a 
sensação de que há muita razão para queixas. No Brasil o percentual de acesso à educação 
superior é de onze por cento da população. No estado de São Paulo, a fração de população 
universitária no ensino público é quase desprezível e isso é razão de insatisfação. Continuou 
dizendo que a insatisfação que se vê projetada ali é outra, é muito difícil vislumbrar o objetivo, 
muito difícil dialogar.  As medidas da Reitoria têm um caráter legal; estuda-se impor multas quando 
houver bloqueio à Reitoria, invasão de prédios e coisas assim.  Disse que se percebe um embate 
entre os dois lados: o que quer radicalizar a situação e o que tenta trazer os estudantes para a 



INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

ATA 
 

 

7

discussão, ampliar essa discussão e proporcionar um movimento mais articulado politicamente, 
com uma proposta mais clara. Disse entender que a falha na existência do Congresso da USP 
mostrou que não há desejo de conversar e sim de agir e chegar ao resultado que lhes convém, 
sem que seja feito democraticamente.  Informou que o assunto que era importante na pauta do 
Conselho Universitário, o Regimento da Pós-Graduação, foi retirado.  Houve mudanças no 
Regimento de Pós-Graduação e algo que interessava ao IF foi retirado do Regimento, que continua 
em votação. Disse que o IF se manifestará para que sejam modificados os itens que não nos 
convém.  O Sr. Diretor informou que estão sendo organizados pela Comissão de Planejamento 
dois workshops abertos para discutir o planejamento da Universidade. Um será nos dias 2 e 3 de 
setembro e o outro nos dias 21 e 22 de outubro, e todos serão bem-vindos. Sugeriu que todos 
ficassem atentos ao dia em que a Comissão de Reforma do Estatuto convidará os membros deste 
campus para uma troca de idéias porque é o momento oportuno, no seu entender, para propor e 
questionar mudanças de Regimento. Estão sendo alteradas questões importantes como 
composição de Colegiados, descentralização da Universidade e eleição de Reitor.  Recomendou 
aos membros do Instituto que participassem do debate para influenciar a Comissão. A Profa. 
Rosangela Itri comunicou que a Profa. Selma Garrido em entrevista concedida ontem ao Jornal da 
Cultura a fez lembrar da questão da divulgação da Universidade para as Escolas Públicas, que já 
havia sido discutida no Conselho de Graduação. Disse que acabara de receber o material e que 
nossos alunos oriundos da Escola Pública, os Embaixadores da USP, são convidados a voltar às 
Escolas para divulgar a Universidade aos alunos que estão no segundo e terceiro anos do Ensino 
Médio.  Disse que a Profa. Selma manifestou também a possibilidade de bolsas de suporte para 
que esses alunos possam manter-se na Universidade, como bolsa alimentação, bolsa moradia, 
bolsa transporte e bolsa para desenvolver atividades como Ensinar com Pesquisa, bolsas de 
Iniciação Científica e agora a bolsa de Técnico, muito parecida com a bolsa trabalho, com um valor 
variando entre quinhentos e setecentos reais.  ITEM IV.8 – APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES DA COMISSÃO DE BIBLIOTECA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006. Relator 
da Comissão: Prof. Ruy Pepe da Silva.  Retirado de pauta.  ITEM IV.9 – HOMOLOGAÇÃO DO 
PARECER FINAL DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E 
TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE PROFESSOR DOUTOR JUNTO AO 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA GERAL (EDITAL IF/064/07) NO QUAL SE INSCREVERAM OS 
DOUTORES KLEBERT BEZERRA FEITOSA, ANDRE DE PINHO VIEIRA, VALDEMIR ENEIAS  
LUDWIG, TIAGO PEREIRA DA SILVA, EVERALDO ARASHIRO, DANIELA DE FÁTIMA 
TEIXEIRA DA SILVA, FLAVIA MARIA CASSIOLA, CARLOS EDUARDO FIORE DOS SANTOS, 
SARAH ISABEL PINTO MONTEIRO DO NASCIMENTO ALVES, FREDDY FERNANDES 
GUIMARÃES, ADILSON CAMILO DE BARROS, MASSAYUKI OKA HASE, HERBERT DE 
CASTRO GEORG E DOUGLAS CASAGRANDE.  ITEM IV.10 – HOMOLOGAÇÃO DO PARECER 
FINAL DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 
PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE PROFESSOR DOUTOR JUNTO AO DEPARTAMENTO 
DE FÍSICA EXPERIMENTAL (EDITAL IF/062/07), NO QUAL SE INSCREVERAM OS DOUTORES 
GILBERTO FRANCISCO DE LIMA, LUIS PAULO DE CARVALHO PIASSI (DESISTIU), KATYA 
MARGARETH AURANI, CRISTINA LEITE, UBALDO MARTINS DAS NEVES, REBECA VILAS 
BOAS CARDOSO DE OLIVEIRA, MARIA BEATRIZ FAGUNDES. Não havendo pedido de 
destaque, os dois itens foram colocados em votação em bloco e aprovados por unanimidade. ITEM 
IV.11 – EDITAL PARA ABERTURA DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE 
PROFESSOR DOUTOR, REF. MS-3, EM RDIDP, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FÍSICA 
APLICADA. O Prof. Paulo Artaxo informou que recentemente o Departamento de Física Aplicada 
foi contemplado com duas vagas e essa é a primeira delas em substituição ao Prof. Hugo Franco, 
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que pediu exoneração.  Após discussão, o Departamento decidiu abrir a vaga na área de Física de 
Plasma Experimental.  Informou que no tocante à segunda vaga fariam a solicitação em agosto ou 
setembro próximo. Não havendo pedido de destaque, o Edital foi aprovado por unanimidade.O Sr. 
Diretor informou que com relação ao Edital de concurso de ingresso à carreira encaminhado pelo 
Departamento de Física Matemática, que foi alterado em função de uma discussão havida na 
Congregação, visando atender à área proposta no Plano de Metas e que aguardava a definição de 
distribuição de disciplinas, entende que não há mais empecilho para colocá-lo em pauta, tendo em 
vista que foi aprovada a postura do Instituto de Física com relação às disciplinas de graduação. 
Informou que o Edital estará na pauta da próxima reunião da Congregação. Esclareceu que com 
relação aos dois outros claros recebidos pelo Departamento de Física Matemática em face às 
aposentadorias compulsórias do Prof. Piza e do Prof. Fleming, ambos podem ser abertos a 
qualquer momento porque não faziam parte do Plano de Metas. ITEM IV.12 – APRECIAÇÃO DAS 
PROPOSTAS DE USO DE RECURSOS DA PARCELA DA RESERVA TÉCNICA PARA CUSTOS 
DE INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL PARA PESQUISA (FAPESP), PARA AS 
MODALIDADES AUXÍLIO À PESQUISA E PROJETOS TEMÁTICOS, ENCAMINHADAS PELOS 
DEPARTAMENTOS: FMA, FAP E FNC – EXERCÍCIO DE 2008.  O Sr. Diretor lembrou que desde 
o ano passado, a FAPESP instituiu que a parcela da Reserva Técnica destinada à Instituição 
deverá ser administrada pela Diretoria, que deverá atender a uma proposta aprovada em 
Congregação.   No ano passado aprovou-se a norma, por dois anos, de que 80% da Reserva 
Técnica voltariam para os Departamentos que originaram a verba e 20% ficariam a cargo da 
Diretoria. Disse que se informou sobre o funcionamento desses recursos em outras Unidades, além 
de ter questionado o Prof. Brito Cruz quando de sua visita ao Conselho Universitário, sobre a falta 
de verbas institucionais para fazer política científica. Obteve dele a resposta, em off, de que a idéia 
dessa verba é promover uma política científica institucional.  Prosseguiu dizendo que aqui no IF 
isso não ocorre de fato.  Na maioria dos Institutos, 100% da verba fica a cargo do Diretor. Informou 
que no seu caso, de acordo com os Chefes de Departamento, o Diretor abre mão disso, fazendo 
com que retorne aos Departamentos 80% dessa verba.  Sugeriu que na próxima gestão se 
aumentasse o percentual destinado à Diretoria, porque se trata de uma verba ágil que permite 
correção de problemas existentes de infra-estrutura, e sem a qual é complicado agilizar a 
administração. Não havendo proposta em contrário foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade. ITEM IV.13 – CONCURSO DE LIVRE-DOCÊNCIA JUNTO AO DEPARTAMENTO 
DE FÍSICA EXPERIMENTAL, NO QUAL ESTÁ INSCRITA A PROFA. IVONE FREIRE DA MOTA 
E ALBUQUERQUE (ED/IF/019/08). a) Aceitação da Inscrição, b) Formação da Comissão 
Julgadora. Em votação secreta a inscrição foi aceita com 42 votos a favor e 1 branco. O Prof. 
Fernando Navarra apresentou os docentes indicados para comporem a banca, sendo que nenhum 
deles têm ligação direta com a Profa. Ivone nem foram co-autores em trabalhos, apesar de já terem 
se encontrado em reuniões. Considerou que a banca é de excelente nível tanto do ponto de vista 
do mérito acadêmico quanto da afinidade com a candidata. A Profa. Mazé mostrou preocupação 
em relação à banca porque há apenas um membro da Unidade entre os membros titulares e 
suplentes. O Prof. Fernando Navarra concordou e sugeriu a inclusão de um novo Suplente do IF, 
Prof. Oscar Éboli, que aceitou o convite. Após votação, apurou-se em primeiro escrutínio, os 
seguintes membros Titulares: Profa. Marina Nielsen, 6 votos; Prof. Arthur Kos Antunes Maciel, 7 
votos; Prof. Alberto Correia dos Reis, 7 votos; Prof. Laerte Sodré Junior, 7 votos; Prof. Marcelo 
Moraes Guzzo, 7 votos; Prof. Fernando Navarra,1 voto e 161 votos em branco.  Em segundo 
escrutínio: Profa. Marina Nielsen, 3 votos; Prof. Arthur Kos Antunes Maciel, 3 votos; Prof. Alberto 
Correia dos Reis, 3 votos; Prof. Laerte Sodré Junior, 3 votos; Prof. Marcelo Moraes Guzzo, 3 votos; 
Fernando Navarra, 1 voto e 170 votos em branco. No terceiro escrutínio apurou-se: Profa. Marina 
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Nielsen, 34 votos; Prof. Arthur Kós Antunes Maciel, 38 votos; Prof. Alberto Correia dos Reis, 36 
votos; Prof. Laerte Sodré Junior, 38 votos e Prof. Marcelo de Moraes Guzzo, 36 votos,  Prof. 
Fernando Brandt 1 voto e  Prof. Fernando Navarra, 1 voto. Para Suplentes foram votados em 
primeiro escrutínio: Profa. Carola Dobrigkeit Chinellato, 5 votos; Prof. Anderson Campos Fauth, 4 
votos; Prof. Rogério Rosenfeld, 6 votos; Prof. Oscar José Pinto Éboli, 3 votos; 176 votos em branco 
e 8 votos nulos.  Em segundo escrutínio a votação foi: Profa. Carola Dobrigkeit Chinellato, 3 votos; 
Prof. Anderson Campos Fauth, 2 votos; Prof. Rogério Rosenfeld, 2 votos; Prof. Oscar José Pinto 
Éboli, 1 voto e 110 votos em branco.  O terceiro escrutino teve o seguinte resultado: Profa. Carola 
Dobrigkeit Chinelatto, 24 votos; Prof. Anderson Fauth, 20 votos; Prof. Rogério Rosenfeld, 26 votos; 
Prof. Oscar Éboli, 20 votos e 8 votos em branco. O Prof. Vito Vanin recebeu 2 votos.  A banca foi 
assim constituída: Titulares Profs. Drs. Marina Nielsen, Arthur Kós Antunes Maciel, Alberto Correia 
dos Reis, Laerte Sodré Junior e Marcelo Moraes Guzzo;  Suplentes  Profs. Drs. Carola Dobrigkeit 
Chinelatto, Anderson Campos Fauth, Rogério Rosenfeld e Oscar José Pinto Éboli. ITEM IV.14 – 
ALTERAÇÕES PROPOSTAS PARA A ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM FÍSICA PARA 2009. ITEM IV.15 – ALTERAÇÕES PROPOSTAS PARA A 
ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE BACHARELADO EM FÍSICA PARA 2009.  O Sr. 
Diretor lembrou a todos que está em curso no Instituto de Física, numa fase já adiantada, a 
discussão sobre a Reforma da Estrutura Curricular do Bacharelado e da Licenciatura. Informou 
ainda que a reforma do Bacharelado está numa fase mais adiantada e a CG enviou aos 
Departamentos uma proposta para ser debatida. Alguns Departamentos já devolveram, com 
sugestões, aprovação ou não. Disse que sendo um processo muito desejado pelo IF e dado o teor 
dos pareceres e dos Conselhos, sugeria ao encarregado de organizar os Colóquios que programe 
um debate da Reforma Curricular do nosso Bacharelado para que o Instituto possa debater de 
maneira mais aberta do que o faria na Congregação, considerando que nesta apenas seus 
membros participariam do debate. Disse entender que é um tema importante e que o Instituto 
deveria participar desse debate antes da votação.  Sugeriu o dia 11 de agosto para esse debate. A 
Profa. Márcia Fantini solicitou que também fossem colocadas no site da CG as propostas 
encaminhadas pelo Prof. Adilson e pelo Prof. Nestor. Disse que lá estão colocadas três propostas: 
a primeira delas é posterior à segunda que foi de uma Comissão mista entre a terceira e a segunda 
propostas. Disse que gostaria que ficasse apenas a proposta original da CoC de 2004, a proposta 
das aplicadas e que fosse introduzida essa nova para que todos tenham acesso. O Sr. Diretor 
consultou os Chefes de Departamento se gostariam que as questões levantadas pelos vários 
Conselhos estivessem disponíveis, não na página da CG mas de uma forma um pouco mais 
restrita.  Sugeriu que se coloque no arquivo eletrônico das pautas da Congregação, já que 
necessitam de senha para acesso. Assim, os Chefes de Departamento ficam à vontade para 
discutir em seus Departamentos as propostas dos demais. A Profa. Rosangela Itri informou que a 
CG encaminhou aos Departamentos uma solicitação de apreciação da Reforma Curricular do 
Bacharelado e apenas dois Departamentos responderam:   que foram FAP e FNC.  O Prof. Nestor 
Caticha informou que participou de reuniões nos Conselhos dos outros quatro Departamentos, 
onde após discussões houve sugestões de mudanças.  Disse que há vários documentos em 
elaboração. O Prof. Fernando Navarra informou que a FEP já produziu um documento com 
sugestões, que foi encaminhado à CG.  O Prof. Hercílio Rechenberg informou que fora feita 
ontem uma reunião extraordinária do Conselho do Departamento de Física dos Materiais e 
Mecânica, na qual esteve presente o Prof. Nestor.  Houve bastante discussão, mas não houve 
nenhuma conclusão.  Disse que o Prof. Renato Jardim deve estar preparando um documento para 
encaminhar à CG. O Prof. Oscar Éboli informou que o Departamento de Física Matemática já 
discutiu o assunto duas vezes e estão aguardando as sugestões por escrito para redigir um 
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documento. O Prof. Nestor Caticha informou que o Departamento de Física Geral já fez duas 
reuniões, mas não há nada por escrito porque as sugestões apresentadas foram comuns a outros 
Departamentos. O Sr. Diretor  esclareceu que o que ele pretende que seja colocado na página na 
Congregação são os documentos institucionais, ou seja, os documentos dos Chefes de 
Departamento. Se um Departamento pretende enviar o parecer de um parecerista específico, 
poderá fazê-lo desde que seja encaminhado pelo Chefe do Departamento. A Profa. Rosangela Itri 
informou que em relação às Reformas Curriculares, tanto a CoC da Licenciatura quanto a do 
Bacharelado estão trabalhando. Contudo, concluíram que seria impossível encaminhar uma nova 
proposta para este ano. Disse acreditar que ao longo do próximo ano consigam consolidar uma 
proposta madura, em consenso com a comunidade.  Em função disso, a Estrutura Curricular para a 
qual pediram extensão de prazo de mais um mês, está sendo encaminhada com pequenas 
alterações curriculares. No caso da Licenciatura, as pequenas alterações estão relacionadas com 
disciplinas que são oferecidas pelo IAG que mudou o semestre de oferecimento de disciplinas, 
destinaram uma disciplina específica para a Licenciatura, o que não implica em grandes alterações 
na estrutura do curso, além de serem disciplinas optativas.  Informou que com relação à estrutura 
do Bacharelado também são pequenas alterações, novamente disciplinas do IAG, oferecidas como 
optativas.  Há também uma alteração que é uma ementa da estrutura da Química.  Explicou que há 
cerca de três anos, tanto os alunos quanto os docentes da disciplina fundamental QFL0605, 
especificamente do Bacharelado, reclamaram muito da ementa por julgarem que era muito básica e 
causava desinteresse nos alunos do Bacharelado.  Disse que havia muitas práticas de Laboratório 
que os alunos já haviam feito no Ensino Médio.  Isso ocasionava um descontentamento entre os 
docentes que recebiam avaliação muito negativa. Informou que após inúmeras discussões com a 
CoC da Licenciatura, esta concordou que o rendimento dos alunos da Licenciatura acabava sendo 
melhor com a disciplina da forma como vinha sendo dada.  Informou que naquele tempo se 
misturavam as turmas de Bacharelado e Licenciatura e como uns gostavam mais e outros menos 
surgiu a idéia de separá-las.  Há cerca de dois anos, os docentes estão praticando uma ementa 
que não é a que está no Sistema Júpiter e têm solicitado que regulamentemos essa situação. Por 
isso, fizemos uma pequena alteração na ementa da Química que tem agradado a alunos e 
docentes, embora continue sendo uma Química fundamental em ligações e estruturas, com 
demonstrações em sala de aula, seis créditos, os mesmos semestres.  Disse que informou aos 
docentes da Química que é uma situação intermediária e que foi aprovada na CG da Química 
também, apenas para regulamentar o que já está acontecendo, para o Bacharelado.  Para a 
Licenciatura continua tudo igual. A ementa da disciplina diz que ela objetiva introduzir conceitos 
fundamentais e Teorias Atômicas e de ligação, com ênfase na correlação entre a Estrutura da 
Matéria e as Propriedades Físicas e Químicas.  O Programa resumido é: Estrutura Eletrônica dos 
Átomos, Classificação Periódica e Propriedades dos Elementos, A Ligação Química, Valência a 
Ligação Química, Relações entre as Propriedades Físicas e Estrutura.  Informou que é uma 
disciplina de primeiro ano, de Química Fundamental, ministrada também para os alunos do primeiro 
ano da Química.  O Prof. Vito Vanin disse que tinha uma informação curiosa de um aluno de que 
haveria na disciplina de Química, Laboratório no período diurno e não haveria Laboratório no 
período noturno.  Perguntou se era correto que a Química no diurno e no noturno não ministradas 
de forma sejam idênticas. A Profa. Rosangela Itri respondeu que não tinha conhecimento do fato e 
que a disciplina QFL0605, para Licenciatura, tinha Laboratório nos dois períodos. Colocados em 
votação, os dois itens foram aprovados por unanimidade. O Sr. Diretor informou que havia 
encontrado casualmente o Diretor da Escola Politécnica que lhe comunicou que sua Unidade está 
revendo a grade curricular do ciclo básico e que já concluiu a negociação com o IME de alteração 
dos cursos que este oferece à POLI.  Em seguida, disse que as disciplinas do IF seriam as 
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próximas a serem revistas, o que significa que proporão modificações ao IF.  O Prof. Valmir Chitta 
disse que essa informação não procede, que esse assunto  não foi discutido na Comissão do ciclo 
básico da POLI. Informou que existe uma sub-Comissão da Comissão do Ciclo Básico discutindo a 
integração entre as disciplinas do ciclo básico. ITEM I.5 – COMUNICAÇÕES DOS MEMBROS DA 
CONGREGAÇÃO.  O Prof. Raphael Liguori na qualidade de representante do IF no Grupo de 
Apoio Pedagógico Central, comunicou que o segundo curso de Pedagogia Universitária será 
realizado a partir do mês de julho e se estenderá até o final do ano. As inscrições já deveriam estar 
abertas, entretanto as pessoas receberão uma mensagem eletrônica, indicando o site do NAEG 
para inscrição.  Informou que novamente serão dois grupos: um para coordenadores de curso, com 
enfoque na gestão de ensino e outro aberto para todos os professores.  Inicialmente o curso seria 
aberto para novos professores, mas houve uma argumentação de um professor da POLI de que a 
idade média deles era de 58 anos, então optou-se por fazer a abertura desse curso para todos os 
docentes interessados.  Cada turma terá no máximo 60 alunos e as aulas serão realizadas aqui no 
IF.  No final do mês de julho cada um desses grupos terá quatro encontros, que terão 16 horas de 
atividade, depois serão quatro horas por mês até o final de dezembro. Disse que deixaria na 
Diretoria de Ensino alguns cadernos, de quatro seminários já ocorridos, para quem tivesse 
interesse. O Prof. Oscar Éboli comunicou que o Departamento de Física Matemática realizará no 
final do mês de julho, de 21 a 31,  a Primeira Escola de Física Teórica.  A idéia é que a Escola seja 
formativa não apenas informativa;  disse que serão três cursos, cada um com 8 aulas e 2 aulas de 
exercício em cada curso. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Diretor encerrou a reunião às 11 
horas e 7minutos, e eu, Maria Madalena Salgado Bermudez Zeitum, redigi e digitei a presente ata 
que vai por mim assinada e pelo Senhor Diretor. São Paulo, 26 de junho de 2008. 
 


