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ATA DA 539ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO IFUSP 
 

ATA – Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, no Auditório Abrahão de Moraes, 
reuniu-se, em 1a Convocação, a Congregação do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, 
sob a presidência do Senhor Diretor, Prof. Dr. Marcos Nogueira Martins, com a presença dos 
seguintes membros: Professores Titulares: Profs. Drs. André Bohomoletz Henriques (até 
10h25min), Edílson Crema, Elcio Abdalla (das 9h48min às 10h38min), Fernando Silveira Navarra, 
Gennady Gusev, Gil da Costa Marques (das 9h43min às 9h47min), João Carlos Alves Barata (após 
10h10min), Luiz Carlos Chamon, Manoel Roberto Robilotta (até 10h30min), Márcia Carvalho de 
Abreu Fantini, Maria Teresa Moura Lamy, Marília Junqueira Caldas, Nelson Carlin Filho, Nestor 
Felipe Caticha Alfonso (após 10h05min), Oscar José Pinto Éboli, Renata Zukanovich Funchal (até 
11h), Victor de Oliveira Rivelles e Vito Roberto Vanin; Chefes de Departamento: Profs. Drs. 
Rosangela Itri, Antônio Martins Figueiredo Neto, José Carlos Sartorelli (Suplente), Gustavo Alberto 
Burdman, Antonio Domingues dos Santos e Elisabeth Mateus Yoshimura; Presidentes de 
Comissões: Profs. Drs. Paulo Alberto Nussenzveig e Daniel Reinaldo Cornejo; Professores 
Associados: Profs. Drs. Alain André Quivy, Kaline Rabelo Coutinho, Diego Trancanelli (Suplente), 
Euzi Conceição Fernandes da Silva, Frédérique Marie Brigitte Sylvie Grassi, Valdir Guimarães, 
Arnaldo Gammal (após 9h57min), Luís Raul Weber Abramo, Marcelo Gameiro Munhoz, Paulo 
Roberto Costa, Cristiano L. Pinto de Oliveira, Márcio Teixeira do N. Varella, Suhaila Maluf Shibli 
(Suplente), José Roberto B. de Oliveira, Fernando Tadeu Caldeira Brandt, Domingos Humberto 
Urbano Marchetti (após 10h27min) e Nilberto Heder Medina; Professores Doutores: Profs. Drs. 
Leandro Ramos Souza Barbosa, Marco Bregant (Suplente), José Fernando Diniz Chubaci (até 
11h04min), Alexandre Lima Correia, Nemitala Added, Renato Higa (Sulpente), Cristiano Rodrigues 
de Mattos, Rafael Sá de Freitas (até 10h28min), Cristina Leite, Ivã Gurgel e Enrico Bertuzzo; 
Representantes Discentes: Pós-Graduação: Rivaldo Vieira Xavier Junior (após 9h58min); 
Graduação: Catarina Pasta Aydar, Victor Oliveira dos Santos (Sulpente) e Fernando de Almeida 
Passos; Representantes dos Servidores não docentes: Srs. José Valdir Spadacini, Francisco 
Antonio Brinço e Eliane Pereira de Souza. Encontram-se em licença-prêmio os seguintes membros 
docentes: Presidentes de Comissões: Prof. Dr. André de Pinho Vieira (Suplente); Professores 
Associados: Ana Regina Blak (Suplente), Carlos Eugênio I. Carneiro (Suplente), Helena Maria 
Petrilli (Suplente) e Said Rahnamaye Rabbani; Professores Doutores: Profas. Dras. Carmen Silvia 
M. Partiti e Anne Louise Scarinci Peres (Suplente). Encontram-se afastados os seguintes membros 
docentes: Professores Titulares: Profs. Drs. Antônio José Roque da Silva, Marina Nielsen e Ricardo 
Magnus Osório Galvão; Presidentes de Comissões: Prof. Dr. Adriano Mesquita Alencar; 
Professores Associados: Profs. Drs. Sérgio Luiz Morelhão (Suplente) e Marcelo Martinelli 
(Suplente). Justificaram suas ausências os seguintes membros: Professores Titulares: Profs. 
Drs. Manfredo Harri Tabacniks, Adilson José da Silva, Iberê Luiz Caldas, Josif Frenkel, Renato de 
Figueiredo Jardim, Roberto Vicençotto Ribas e Sylvio R. Accioly Canuto; Chefes de Departamento: 
Prof. Dr. Mário José de Oliveira Presidentes de Comissões: Profs. Drs. Alexandre Alarcon do Passo 
Suaide e Márcia de Almeida Rizzutto (Suplente), Professores Associados: Drs. Drs. Airton 
Deppman e seu suplente Masao Matsuoka; Professores Doutores: Prof. Dr. Ewout ter Haar. Não 
compareceram à reunião e não apresentaram justificativas para suas ausências os seguintes 
membros: Representantes Discentes: Graduação: Zeca Ribeiro de Carvalho e seu suplente 
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Martim Zurita, Danilo Lessa Bernardineli e seu suplente Gustavo Chagas de Morais, Marcelo J. 
Broinizi Pereira e seu suplente Gabriel Oliveira Lefundes. A Assistente Acadêmica, Sra. Maria 
Madalena Salgado Bermudez Zeitum, secretariou a reunião. O Senhor Diretor iniciou a reunião às 
9h44min, agradecendo a presença de todos. Convidou o Prof. Antonio Figueiredo para compor a 
mesa, na qualidade de decano presente, uma vez que o Senhor Vice-Diretor está participando de 
uma sindicância na Escola Politécnica. Passou então ao Item I.1 Comunicações do Diretor: 1) 
Comunicações da 308ª Sessão Ordinária do CTA, realizada em 19.04.18: a) Resolução 7492, 
de 27.03.018, que designa os Profs. Drs. Belmira Amélia de Barros Oliveira Bueno, Sérgio 
França Adorno de Abreu, Silvana Martins Mishima e Silvio Roberto de Azevedo Salinas, em 
recondução, como membros docentes da Comissão de Éticas, assim como o Dr. Salvador 
Ferreira da Silva, em recondução, como membro representante dos servidores técnicos e 
administrativos, com mandato de 02 (dois) anos. O Senhor Diretor informou que os itens b) e c) 
dizem respeito a alterações do Estatuto e Regimento Geral da USP decorrentes das alterações no 
Regimento de Pós-graduação. Por essa razão, vai deixá-los para o que o Presidente da Pós-
graduação os explique com mais detalhes quando fizer suas comunicações. b) Resolução 7494, de 
27.03.18, que acresce ao Estatuto o item 6 do §4º. do artigo 25 (representação dos Programas 
Profissionais junto ao CO) e dá nova redação ao artigo 72 (dispensa do doutorado para 
orientadores de alta qualificação, bem como para compor o corpo docente dos Programas 
Profissionais). c) Resolução 7495, de 27.03.18, que acresce ao Regimento Geral da USP os §§ 
3º. e 4º. do Artigo 88 (dispensa do doutorado para orientadores de alta qualificação, bem como 
para compor o corpo docente dos Programas Profissionais); dá nova redação ao §2º. do Artigo 
104 (alteração do prazo de licença paternidade para vinte dias); dá nova redação ao Artigo 105 
(inclusão da área de Educação nas designações do Mestrado e do Doutorado); dá nova 
redação ao Artigo 106 (definição do número de membros nas Comissões Julgadoras de tese 
de Doutorado); altera o §3º. do Artigo 107 (definição de membro externo na composição de 
Comissões Julgadoras de Mestrado e Doutorado) e dá nova redação ao Artigo 116 
(competência para aceitação de equivalência dos títulos de Mestre, Doutor e Livre-docente). 
d) Portaria do Reitor nº 431, de 06.04.18, que designa o Prof. Dr. Sérgio França Adorno de 
Abreu como Presidente da Comissão de Ética da USP. e) Portaria do Reitor nº 432, de 06.04.18, 
que designa a Profa. Dra. Silvana Martins Mishima como Vice-Presidente da Comissão de Ética 
da USP. f) Termo de Aditamento, publicado em 07.04.18, prorrogando o prazo contratual da 
Profa. Ana Carolina Magalhães no cargo de Professor Contratado III (Professor Doutor) junto 
ao Departamento de Física Matemática, por mais 2 meses, a partir de 10.05.18. g) Portaria do 
Reitor, de 12.04.18, aposentando a Profa. Tânia Tomé Martins de Castro. h) Portaria do Reitor, 
de 16.04.18, aposentando o Prof. Paulo Eduardo Artaxo Netto. O Senhor Diretor manifestou 
seus votos de felicidade a ambos nessa nova condição. 2) Outras comunicações: a) Distribuição 
dos encargos didáticos do 1º semestre de 2018, aprovada pelos Departamentos: FAP, FEP, 
FGE, FMT E FNC. b) Colação de Grau realizada em 13.04.18: 58 alunos de Bacharelado e 33 de 
Licenciatura. c) Portaria do Reitor de 19.4.18, designando os Profs. Drs. Carlos Gilberto 
Carlotti Júnior e Sylvio Roberto Accioly Canuto para comporem o Conselho Consultivo da 
USP. Item I.1a - Defenderam Dissertação de Mestrado (09 alunos): André Biasin Segalla 
Francisco: “Esparsidade estruturada em reconstrução de fontes de EEG”. Orientador: Prof. 
Nestor Felipe Caticha Alfonso. Bianca Jardim Mendonça: “Produção e caracterização de 
filmes finos de TiO2”. Orientador: Prof. José Fernando Diniz Chubaci. Bruno Bueno Ipaves 
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Nascimento: “Investigação teórica de nanoestruturas do tipo grafeno para aplicação em 
baterias de ions de litio”. Orientador: Profa. Lucy Vitoria Credidio Assali. Eduardo da Silva 
Almeida: “Limites de unitariedade para vértices quárticos anômalos”. Orientador: Prof. Oscar 
José Pinto Éboli. Felipe Soares Sá: “Aspectos de Complexidade em holografia”. Orientador: 
Prof. Diego Trancanelli. Johnnier Pérez Armand: “Anisotropias no fluxo de raios cósmicos de 
ultra-altas energias”. Orientador: Prof. Edivaldo Moura Santos. Rafael Escudeiro: “Vida-média 
do estado isomérico 7(-) do núcleo ímpar-ímpar 68Ga”. Orientador: Prof. Nilberto Heder 
Medina. Raphael Levy Ruscio Castro Teixeira: “Impurezas magnéticas no modelo de Kanie-
Mele com supercondutividade”. Orientador: Prof. Luis Gregório Godoy de Vasconcellos Dias 
da Silva. Rebeca Bayeh: “Estudo das propriedades acústicas e psicofísicas da cóclea”. 
Orientador: Prof. Walter Maigon Pontuschka. Item I.1b - Defenderam Tese de Doutorado (02 
alunos): Daniela Akiko Nomura: “Caracterização estrutural de dispersões aquosas de lipídios 
aniônicos”. Orientador: Profa. Maria Teresa Moura Lamy. Gabriel Magalhães e Silva: “Síntese 
e propriedades de cerâmicas de LaxSr1-xCryFe1-y(Mn1-y)O3-δ para aplicações em célula de 
combustível e catalisadores”. Orientador: Profa. Márcia Carvalho de Abreu Fantini. Item I.2 - 
Comunicações dos Presidentes das Comissões. O Prof. Paulo Nussenzveig, Presidente da 
Comissão de Pós-graduação, esclareceu que iria iniciar com a observação sobre os itens do 
Regimento Geral que constam nas comunicações. Disse que foram alterações no Regimento da Pós-
graduação que exigiam alterações no Regimento Geral e no Estatuto da Universidade. Uma delas é 
a possibilidade de, após um longo processo, dispensar a exigência de doutorado para orientadores 
de alta qualificação assim determinada por análise de Comissão Coordenadora de Programa, 
Comissão de Pós-graduação, tem que ir para a Câmara da Pró-reitoria e Conselho de Pós-
graduação. A ideia é, especialmente em carreiras como Artes, Letras, enfim, nas quais se tem a 
possibilidade de que pessoas que atuam com alta qualificação, mas que não tenham uma atuação 
acadêmica, poderiam orientar os nossos estudantes. A Resolução 7495 é similar na primeira parte, 
na segunda parte altera a licença paternidade para 20 dias em conformidade com a legislação e o 
artigo 105 inclui área de Educação nas designações de mestrado e doutorado. O artigo 106 normatiza 
a questão do número de membros nas comissões julgadoras de tese de doutorado; isso tinha sido 
alterado na versão do Regimento em 2013 e, agora, volta a uma composição mais uniforme entre os 
diferentes Programas; tem Programas nos quais o presidente da banca é orientador com direito a 
voto, tem programas em que o orientador não participa, etc. No artigo 107 tem a questão da definição 
de membro externo na composição de comissões julgadoras e que nós temos algumas dificuldades 
com esses membros externos porque muitas vezes a pessoa participa de cursos, oferece disciplinas 
em Programa de Pós-graduação, sendo credenciada para isso, o que faz com que ela deixe de ser 
considerada como membro externo à Universidade na composição das comissões julgadoras. O 
artigo 116 é de interesse direto do Instituto de Física porque foi simplificado o processo de 
equivalência de títulos, que agora se encerra nas Unidades; não vai mais para a Pró-reitoria a não 
ser em grau de recurso. É de nosso especial interesse porque temos tido um número crescente de 
candidatos estrangeiros em concursos para Professor Doutor; com isso o processo de equivalência 
dos títulos passa a se encerrar na Unidade, o que permite que o tempo para que isso seja feito seja 
suficiente para evitar problemas nas inscrições. Quanto às demais comunicações da Comissão de 
Pós-graduação, disse que gostaria de chamar a atenção dos orientadores presentes para o fato de 
que se encerrará amanhã o prazo para inscrições de teses de doutorado para concorrerem ao prêmio 
USP de teses. Disse que, em seguida, a CPG terá que fazer uma análise para escolher qual tese do 
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nosso programa vai concorrer ao prêmio. Acrescentou que se alguém tem um excelente candidato 
que tenha defendido doutorado entre 2016/2017, que ainda não fez a inscrição, que a faça até 
amanhã. Acrescentou que houve reunião da CPG essa semana e, por conta das mudanças de 
Regimento da pós-graduação, precisamos alterar o Regimento e regulamento do nosso Programa. 
Informou que irá encaminhar para os membros da CPG até a primeira ou segunda semana de Maio 
no máximo propostas de mudança no Regimento; os membros vão circular essas propostas nos 
departamentos para discussão, teremos da ordem de um mês para que isso seja discutido e 
provavelmente será convocada uma reunião extraordinária da CPG por volta do dia 10 ou 11 de 
Junho, apenas para discutir as mudanças de Regimento e regulamento para em seguida trazer à 
Congregação, em princípio para aprovação ainda em junho. O Senhor Diretor perguntou se essas 
mudanças podem implicar em mudanças no nosso Regimento. O Prof. Paulo Nussenzveig 
respondeu que, ao contrário, diria que as mudanças no nosso Regimento talvez impliquem em 
mudanças no regimento da pós-graduação. Esclareceu que um dos membros da CPG é membro da 
comissão que está revendo o Regimento do Instituto, que é o Prof. Márcio Varella, então isso será 
feito em conjunto com ele. A seguir, disse que não tinha o número exato, conforme costuma informar 
à Congregação, porém o saldo do PROEX é de aproximadamente R$ 290.000,00, que gostaria de 
deixar registrado, considerando as despesas que já foram realizadas. Disse que todos devem estar 
cientes que está em andamento a preparação da proposta da USP do PrInt da Capes e que pretende 
encaminhar ao Diretor um arquivo em Powerpoint que foi apresentado pelo Pró-reitor em duas 
reuniões na semana passada para que circule amplamente entre os membros da Congregação, já 
que o material é bastante extenso. O Senhor Diretor disse que, apesar de não ter podido ir à essa 
reunião, recebeu o material. O Prof. Paulo Nussenzveig disse, considerando-se que o Senhor 
Diretor já tem o material, que consultou o Pro-reitor Adjunto se haveria algum problema em 
disponibilizar esse arquivo e foi informado que não haveria. O Senhor Diretor informou que iria 
encaminhar o documento aos membros da Congregação. A Profa. Marília Caldas, a respeito do 
prêmio tese, disse que desconhece os critérios de avaliação dos candidatos e que seria importante 
que os orientadores soubessem quais eram para se sentirem mais à vontade de indicar nomes. 
Solicitou ainda que o período de inscrição fosse estendido até o dia 30. O Prof. Paulo Nussenzveig 
informou que os critérios são aqueles divulgados no edital do Prêmio. Disse que não há como julgar 
formalmente com nenhum critério que não esteja no edital do prêmio. Acrescentou que o 
procedimento feito na CPG desde gestões de presidentes anteriores é a formação de uma comissão 
dentro do Instituto para avaliação dos trabalhos que foram apresentados. Disse que não há nenhum 
critério numerológico estabelecido, não há nenhum critério com pontuação específica ou coisa do 
gênero. É uma comissão que faz a análise e os critérios utilizados são essencialmente a importância, 
o impacto do trabalho, a originalidade, ou seja, é um conjunto de fatores. A avaliação, por definição, 
é uma avaliação subjetiva; quando temos várias áreas envolvidas - e tem sido o caso - forma-se uma 
comissão com pessoas das diferentes áreas envolvidas para fazer avaliação. Lembrou que inclusive 
a própria Profa. Marília já participou dessa comissão. O Prof. Alain Quivy disse que tanto o 
Presidente quanto a Vice-Presidente da Comissão de Pesquisa têm compromisso hoje, e por essa 
razão pediram a ele que os representasse. Informou que os editais das bolsas PIBIC, PIBITI e 3C 
estão com inscrições abertas desde o dia 23 de abril, terminando no dia 23 de maio ao meio-dia. O 
Prof. Daniel Cornejo, Presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária, comunicou que 
a Pró-reitoria de Cultura e Extensão, através da Pró-Reitora, informou que vai passar um censo das 
atividades de cultura e extensão a todas as Unidades. Disse que o ofício já foi recebido pela CCEx e 
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que irão trabalhar nisso a partir da próxima semana e rapidamente irão informar a todos os 
professores qual vai ser o procedimento adotado, mas imagina que deve haver um formulário que 
deve ser respondido pelos professores. Disse que isso é realmente importante porque as atividades 
vão ser consideradas pela Pró-reitoria. O Censo pede que sejam definidas quais são as atividades 
de cada professor ou grupo de professores e qual é o alcance do projeto, da atividade, qual é a 
métrica em particular pela qual é avaliado esse processo. Esclareceu que é importante responder a 
isso porque, a partir dessas informações, a Pró-reitoria vai decidir que projetos vão ser apoiados 
principalmente. Disse que obviamente irão trabalhar muito sobre isso, tentando que nossos projetos, 
sobretudo aqueles em que participam simultaneamente muitos professores, ganhem visibilidade e 
recursos. Comunicou também que nos dias 14, 15 e 16 de maio teremos a edição 2018 do Pint of 
Science, do qual nosso Instituto irá participar ativamente novamente. As pessoas se reunirão no Bar 
da Avareza, na Rua Augusta, 591, local no qual os Professores Paulo Artaxo, Marco Brizotti, Enrico 
Bertuzzo e Alexandre Suaide darão palestras. Convidou a todos a participarem. Item I.3 - 
Comunicações do Representante da Congregação no Conselho Universitário. O Prof. 
Fernando Navarra disse que iria apresentar seu relato sobre a única reunião do Conselho 
Universitário deste ano, que ocorreu no dia 13 de março passado. Esclareceu que deveria ter feito 
sua comunicação à Congregação ainda no mês de março, porém estava viajando. Disse que havia 
consultado a Profa. Rosângela Itri, que é sua suplente, mas ela também não poderia vir à reunião. 
Prosseguiu informando que as comunicações são simples e que essa reunião do CO foi inteiramente 
dedicada a eleger os Pró-reitores propostos pela atual Reitoria, tendo sido ratificados pelo Colegiado. 
Lembrou que foram eleitos o Prof. Sylvio Canuto como Pró-reitor de Pesquisa, o Prof. Carlos Carlotti 
como Pró-reitor de Pós-graduação, o Professor Edmund Baracat como Pró-reitor de Graduação e a 
Profa. Maria Aparecida Machado como Pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária. Na 
sequência, foram compostas as comissões permanentes: Comissão de Orçamento e Patrimônio, 
Comissão de Legislação e Recursos, Comissão de Assuntos Acadêmicos, além de terem sido 
votados os destaques de propostas que já tinham sido aprovadas no ano passado, especialmente a 
que mudava o Regimento da Pós-graduação, algumas delas mencionadas inclusive pelo Prof. 
Nussenzveig há pouco. Item I.4 Comunicações do Vice-Diretor. Não houve. Item I.5 - 
Comunicações dos Membros da Congregação. A Profa. Elisabeth Yoshimura perguntou sobre 
o andamento dos trabalhos da comissão que está verificando as áreas para o concurso de Professor 
Titular, qual foi o resultado do levantamento de dados feito entre os Professores Associados. O 
Senhor Diretor respondeu que a ideia era divulgar a proposta da comissão na reunião do CTA, mas 
como essa reunião será muito próxima da reunião da Congregação, os departamentos vão receber 
um documento que está sendo produzido pela comissão na próxima semana para que a discussão 
possa começar. Acrescentou que achava que as vagas que o Instituto recebeu tinham validade de 
dois anos como todas as outras vagas que costumamos receber e para sua surpresa há duas 
semanas foi informado pela Assistente Acadêmica de que elas são válidas por um ano. Por essa 
razão, temos que definir, até a congregação de junho no máximo, as áreas e departamentos dos 
editais. Dessa forma, vamos adiantar esse processo mandando o relatório diretamente para os 
departamentos na semana que vem. O Prof. Luiz Carlos Chamon disse que gostaria de saber se 
aquela análise entre os departamentos, aquela pontuação, vai ser também enviada. Disse que ouviu 
rumores de que essas contagens não estariam de acordo e que estariam sendo revistas. O Senhor 
Diretor respondeu que o que foi feito foi justamente enviar todas as planilhas para todos os 
departamentos para que cada departamento possa verificar a sua planilha assim como as dos outros 
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departamentos também. Prosseguiu dizendo que tem ouvido rumores de críticas, mas que não 
recebeu nenhuma crítica específica até o momento e a única coisa que tem que ser feita é acordar 
entre os departamentos como a contagem tem que ser feita. A Profa. Elisabeth Yoshimura disse 
que, na semana passada, ela e o Prof. Antonio Domingues enviaram uma proposta para os Chefes 
de Departamento, para o Diretor e para o Vice-Diretor para formarmos um grupo de trabalho porque 
há de fato muita dificuldade no preenchimento das planilhas, além de haver o preenchimento com 
critérios distintos nos vários departamentos o que faz com que não seja possível confiar naqueles 
números. Disse que não obtiveram uma resposta a essa solicitação. O Senhor Diretor disse que 
não havia conseguido se debruçar sobre o assunto ainda, mas podia dizer, com todas as letras para 
ficar registrado em ata, que não tem condição de ficar verificando essas planilhas, e que não irá fazê-
lo. Espera que os departamentos consigam verificar se as planilhas estão preenchidas de acordo 
porque os dados que estão lá são dos docentes dos departamentos. O Prof. Luiz Carlos Chamon 
propôs então que fosse criada uma comissão com representantes de todos os departamentos, a fim 
de que fosse resolvida a questão. O Senhor Diretor disse que foi enviado um e-mail a todos os 
Chefes de Departamento informando sobre o preenchimento das planilhas e, por isso, propôs que 
os Chefes montem essa comissão. A Profa. Rosangela Itri disse que quando recebeu as planilhas 
e alguns questionamentos aos quais ainda não respondeu porque pediu que as planilhas fossem 
revistas em seu departamento, tem pontos específicos, agora está olhando a parte de publicação 
para ver se tem algum problema, mas entende que se tratava da questão de formação de Recursos 
Humanos, como é que conta a publicação a nível de grandes corporações. Talvez seja interessante 
uma única reunião para definir melhor os critérios, se estes critérios ainda não estiverem definidos. 
Enfatizou que só não respondeu ao e-mail porque estava realmente revisando a planilha do seu 
departamento. Disse que não se sente à vontade de checar as planilhas dos outros departamentos 
e que confia no que os outros departamentos também estão fazendo, da mesma forma que espera 
que confiem no que o seu departamento está fazendo. O Senhor Diretor disse que é por essa razão 
que não quer participar dessa etapa do processo. O Prof. Antonio Figueiredo disse que pensa que 
os critérios foram decididos e comunicados em algum momento. Se não foram definidos, isso deve 
ser feito. Porém, havendo critérios definidos, cada departamento tem que fazer a lição de casa. Disse 
que seu departamento fez seu trabalho e os números batem com aquilo que nos foi devolvido. A 
Profa. Elisabeth Yoshimura disse que não se trata de desconfiança, mas certamente os critérios 
foram definidos mas há muita fluidez em definir exatamente vários pontos e que isso é que tem que 
ser organizado entre os departamentos. É uma conversa técnica para homogeneizar como preencher 
aquelas planilhas: quem deve ser considerado, se aposentou durante o período avaliado, se passou 
a Associado, se se considera o período inteiro, situações que cada departamento interpretou de uma 
maneira diferente e que dão resultados que são díspares, que não seriam os mesmos se os critérios 
fossem homogêneos. O Prof. Antonio Domingues disse que queria se referir à mesma questão: se 
você somar as teses que tem na CPG com os resultados da tabela, os números não batem. 
Acrescentou que alguns consideraram bolsa de pesquisa por ano e não pelo pesquisador; a 
quantidade de coisas que é divergente entre os diversos departamentos é muito grande. Então, tem 
que homogeneizar isso. O Senhor Diretor respondeu que foi exatamente por essa razão que foram 
mandadas todas as planilhas para todos os departamentos. O Prof. Antonio Domingues disse que 
se não houver uma concertação entre os departamentos, quais são os critérios, não adianta. Cada 
um adotou um critério diferente. O Prof. Manoel Robilotta disse que em relação a essa 
homogeneização que deve ser feita, deve haver uma comissão que parta do Diretor. Deve ter alguma 
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centralização nesse processo porque não pode mandar para o departamento e cada um devolve, 
cada um analisa, etc. Sugeriu que o Diretor solicite a cada departamento um representante nessa 
comissão que terá assim um status um pouco formal para poder decidir, homogeneizar os critérios e 
aplicá-los na tabela. A Profa. Márcia Fantini lembrou um pouco como foi esse processo de 
preenchimento dos critérios. Disse que da FEP, participou o Prof. Vito Vanin, do FGE foi a Profa. 
Teresa Lamy, além da Profa. Euzi, do FMT e a Profa. Elisabeth da FNC. Disse que vários desses 
critérios, por exemplo, o que seria considerado como grandes cooperações em termos de 
publicações, se seriam artigos com 20 autores ou mais de 20, tudo isso não foi sistematizado. Sugeriu 
que os Chefes de Departamento façam esse trabalho. Disse que se pode fazer uma reunião com a 
presença do Diretor, mas, da mesma forma que naquela época os Chefes se debruçaram para fazer 
esse entendimento, acha que nesse momento também são os Chefes de Departamento que têm que 
levar esse trabalho ao fim e com a presença do Diretor. A Profa. Euzi Silva disse que fez o trabalho 
deselegante de conferir a tabela dos outros departamentos. Explicou que esteve no início desse 
trabalho e se sentiu um pouco na obrigação. Disse que só iria completar e dar dados do que os 
colegas falaram. Mencionou que o dado mais simples de conferir é o número de teses de mestrado 
e doutorado. Continuou dizendo que se o Prof. Paulo disse que os dados da CPG que estão 
divulgados são corretos, tem departamento que disse que fez 43 teses de doutorado e fez 20 nos 
dados da internet. Disse que o único departamento cujo número de mestrados e doutorados bateu, 
a quem parabenizou, foi a Física Matemática. Mencionou que na ata da 509ª. Sessão da 
Congregação, alguém perguntou o que é uma grande colaboração e o Prof. Manfredo respondeu: 50 
autores. Disse, porém, que não foi deliberado sobre isso. Ou seja, não foi discutido o critério para 
número de autores. Tem departamentos em que os professores declararam as grandes colaborações 
e outros, que considera grandes colaborações, não estão declarados. Então, os que declararam a 
grande colaboração estão em grande desvantagem. A USP tem um critério para grandes 
colaborações, que é sobre os prêmios que ela estabelece para os artigos notáveis: mais de 12 
autores é considerada uma grande colaboração. Prosseguiu dizendo que outra regra poderia ser ver 
o número médio de autores por artigo do Instituto; acima disso é grande colaboração. Disse que seu 
departamento publica com 4 ou 5 pessoas no máximo por artigo e se levarmos em conta a regra da 
Reitoria, acha que 12 é considerado mais do que grande colaboração. E para finalizar disse que tem 
que se debruçar sobre esses números mesmo. Disse que pesquisou a Web of Science, o site da 
CPG, da CPq e os dados realmente não condizem com a realidade. O Senhor Diretor disse que não 
desejava entrar na discussão sobre o que seja uma grande colaboração, mas gostaria de comentar 
que a universidade é muito diversa. Então, aqui no Instituto acha que o conceito de colaboração deve 
ser estabelecido pelo que o Instituto considera grande colaboração e não pelo que a Universidade 
considera, porque a Universidade tem áreas de pesquisa completamente distintas das nossas. 
Solicitou então, formalmente, aos Chefes de Departamento que ou formem uma comissão com eles 
próprios ou indiquem um representante do departamento para participar dessa comissão que vai 
passar a limpo as planilhas rapidamente, de preferência, porque precisamos desses dados num 
prazo curto. Ao ser formada essa comissão, se forem os Chefes, vai ser aquele com mais tempo de 
USP que vai presidir a comissão; se forem representantes, mas se tiver algum chefe, vai ser aquele 
chefe; se forem só representantes, o mesmo critério, o maior tempo de USP preside a comissão. 
Item I.6 - Discussão e votação da Ata: a) 537ª. Sessão Ordinária, realizada em 29.03.18. O 
Senhor Diretor colocou o assunto em discussão. Não havendo manifestações, colocou a ata em 
votação, entendendo que pequenas modificações que sejam encontradas posteriormente poderão 
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ser feitas. A ata foi aprovada por unanimidade. 2ª Parte     O r d e m  d o  D i a - Item II - Assuntos 
novos para deliberar: Item II.01 - Homologação da recondução dos Professores André de 
Pinho Vieira e Suzana Salém Vasconcelos como representantes Titular e Suplente, 
respectivamente, do Departamento de Física Geral junto à Comissão de Graduação, por 03 
anos, a partir de 31.05.18. Item II.02 - Homologação da indicação dos Professores Carla 
Goldman e Domingos Humberto Urbano Marchetti como representantes Titular e Suplente, 
respectivamente, do Departamento de Física Geral junto à Comissão de Biblioteca, por 02 
anos, a partir de 26.04.18. Item II.03 - Homologação da indicação do Prof. Rafael Sá de Freitas 
como Suplente do representante do Departamento de Física dos Materiais e Mecânica junto à 
Comissão de Graduação, para completar mandato até 25.11.18, tendo em vista a renúncia do 
Prof. Antonio Domingues dos Santos, atual representante. O Senhor Diretor disse que gostaria 
de colocar a votação desses itens em bloco, apesar de podermos discuti-los separadamente. 
Colocou então os itens em discussão. Não havendo discussão e não havendo destaques, colocou 
em votação em bloco esses três itens, que foram homologados por unanimidade. ITEM II.04 – 
Pedido de Revalidação de Diploma de Bacharel em Física da Sra. Rosa Elvira Correa Pabón, 
obtido na Universidad Industrial de Santander, Colômbia. Relator da CG: Prof. Nilberto Heder 
Medina. Relator da Congregação: Profa. Euzi Conceição F. da Silva. O Senhor Diretor lembrou 
que ambos os relatórios são favoráveis. Colocou o assunto em discussão. Não havendo discussão, 
colocou-o em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Item II.05 - Apreciação de proposta 
de tramitação de convênios no IFUSP. O Senhor Diretor disse que esse é um assunto que temos 
que deliberar aqui na Congregação faz tempo e que finalmente conseguimos convergir para uma 
proposta sobre a tramitação de convênios dentro do Instituto. Explicou que na tabela que consta do 
anexo da pauta estão os vários tipos de convênios que podemos ter; esses tipos de convênio têm a 
ver com a finalidade deles. Exemplificou dizendo então que se envolvem duplo diploma ou coisas 
relacionadas a graduação, a pós-graduação, a cultura e extensão, convênios de pesquisa, estão 
todos classificados aí e na coluna da direita tem a proposta de como esse processo deve tramitar no 
Instituto. Ou seja, onde se origina o processo. Então, se envolve titulação de graduação, o processo 
se origina na CG; se envolve diploma de pós-graduação, na CPG ou na CPGI; na Cultura e Extensão; 
na pesquisa em geral, ou na Comissão de Pesquisa ou no Departamento; cooperação acadêmica, 
mais geral, é no departamento que se inicia. E assim por diante. Se se tratar de um convênio 
internacional terá que passar pela CRInt e se for nacional vai para a Comissão de Consultoria e 
Convênios; em ambos os casos seguem para o CTA, com exceção dos processos de dupla titulação 
que seguem para a Congregação por determinação da Pró-Reitoria de Pós-graduação. A Profa. 
Elisabeth Yoshimura lembrou que existe a possibilidade de a Congregação delegar competência 
ao CTA para apreciar alguns casos. O Senhor Diretor esclareceu que a Congregação pode inclusive 
chamar a si a responsabilidade de avaliar todos esses processos.  Não havendo outras 
manifestações, colocou a proposta em votação tendo sido aprovada por unanimidade. O Prof. Paulo 
Nussenzveig perguntou à mesa se não seria possível inverter a pauta, passando-se ao Item II.07 - 
Relatório Científico da Reserva Técnica Institucional da FAPESP, destinada ao Instituto de 
Física referente à RTI - 2013 (Processo nº 2013/19738-0) da Ordem Suplementar. O Senhor 
Diretor agradeceu a sugestão e consultou os presentes sobre a inversão da pauta, que foi aprovada 
por unanimidade. Colocou então o item em discussão. Não havendo manifestações, colocou-o em 
votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Item II.06 - Apreciação da proposta da Comissão 
de Pesquisa de distribuição dos três cargos de Professor Doutor, ref. MS-3, RDIDP, destinados 
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ao Instituto de Física. O Senhor Diretor pediu ao Prof. Alain Quivy, que está representando a CPq, 
que fizesse uma breve apresentação da proposta.  O Prof. Alain Quivy disse que a ideia é definir 
na Congregação os itens a), b) e c) que constam da pauta. Os dois primeiros foram debatidos 
bastante pela Comissão de Pesquisa e pelas subcomissões e o último item foi conversado numa 
reunião de Chefes ocorrida na terça-feira e iria trazer na verdade um pouco o resultado dessas 
conversas. Disse que gostaria de lembrar como ocorreu o processo para que as propostas sejam 
mais bem aceitas e bem entendidas para diminuir reticências. Disse que a CPq consultou os 
departamentos e pediu que propusessem áreas para as três vagas, em setembro do ano passado. 
A CPq recebeu essas propostas e escolheu três delas no mês de novembro em uma de suas 
reuniões. Depois disso, a CPq achou interessante montar subcomissões para que elas decidissem, 
dentro dessas três áreas escolhidas, como seria o edital a ser publicado. Essas subcomissões 
fizeram uma proposta, em dezembro de 2017, para cada uma das três áreas. A CPq analisou essas 
propostas ainda no final de 2017 e pediu então para essas subcomissões que fizessem uma 
justificativa do que achavam pertinente para apresentar à Congregação. Isso foi feito em março, foi 
feita simplesmente uma apresentação rápida, e as propostas foram debatidas em abril, numa sessão 
extraordinária da Congregação. Após isso, o que aconteceu foi que, algumas subcomissões se 
reuniram ou foram consultadas por e-mail, os coordenadores dessas três subcomissões, que são os 
representantes dos departamentos na CPq, se reuniram também e levaram em conta os comentários, 
sugestões e críticas realizadas pelos membros da Congregação e também por outros colegas, e 
foram feitas algumas poucas pequenas mudanças em relação ao que tinha sido feito e proposto na 
sessão anterior da Congregação. Disse que iriam apresentar esses textos, essas novas propostas 
que são muito parecidas às anteriores. Disse que então, a proposta da CPq é que as três áreas 
continuam as mesmas, ou seja, Informação Quântica; Materiais não Biológicos em Escala 
Nanométrica, a Comissão achou melhor retirar a expressão “não biológicos” por razões que 
apresentaria mais adiante; e Física de Sistemas Biológicos. Quanto à definição das disciplinas, disse 
que isso iria definir em certa medida o perfil dos candidatos. Para Informação Quântica as disciplinas 
são Mecânica Quântica I e II; para Materiais em Escala Nanométrica são Física V e Introdução à 
Física do Estado Sólido; e para Física dos Sistemas Biológicos são Física III e Termodinâmica. 
Lembrou que o terceiro item é qual departamento vai abrigar cada um dos concursos. Esclareceu 
que esse trabalho não havia sido solicitado à CPq, mas que foi conversado na reunião de Chefes 
ocorrida na antevéspera e que o entendimento era que seria interessante abrir os concursos nos 
departamentos dos representantes da CPq que coordenaram os trabalhos das subcomissões. Por 
essa razão, foi proposto que o concurso na área de Informação Quântica seja realizado pelo 
Departamento de Física Matemática; o concurso na área de Materiais em Escala Nanométrica, pelo 
Departamento de Física dos Materiais e Mecânica e a área de Física dos Sistemas Biológicos pelo 
Departamento de Física Aplicada. Disse que gostaria de falar ainda algumas palavras sobre os 
próximos passos desse processo, a fim de esclarecer eventuais dúvidas. A Congregação deverá 
aprovar as áreas, com as respectivas disciplinas e departamentos hospedeiros. Os departamentos 
escolhidos vão mandar os editais propostos aqui na Congregação para a Assistência Acadêmica, 
que vai abrir o concurso. Depois do encerramento das inscrições, estas serão aprovadas na 
Congregação como sempre é feito, e então a proposta é que a banca seja sugerida pela subcomissão 
que propôs a respectiva área, lembrando que as subcomissões têm representantes de vários 
departamentos. Essas bancas deverão ser aprovadas pela Congregação e os concursos são 
realizados. Lembrou ainda que o candidato indicado em cada um dos concursos também tem a 
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possibilidade de mudar de departamento, se ele achar que ele é mais relacionado com outro 
departamento, apesar da vaga ter sido aberta naquele departamento. Disse que iria fazer alguns 
comentários sobre a parte que coordenou e na sequência o Prof. Gustavo e a Profa. Rosangela 
falariam da parte que coordenaram. Como havia mencionado, retiraram a expressão “não biológico” 
do edital da área de Materiais Biológicos em Escala Nanométrica porque a ideia inicial era lembrar a 
todos que tinha uma outra vaga para sistemas biológicos. Era para tentar não haver redundância nas 
candidaturas, porém como foram escolhidas as disciplinas de Física V e Introdução à Física do 
Estado Sólido, isso vai eliminar os candidatos puramente da área de biologia. Portanto, os candidatos 
devem ser físicos da matéria condensada que, caso atuem com coisas biológicas, nós só temos a 
ganhar. Esclareceu que o edital está sendo proposto tanto para teóricos como para experimentais. 
Apresentou as ementas das duas disciplinas que servirão de base para o concurso. Mencionou que 
como esse concurso teve uma área um pouco mais abrangente do que os outros, corre-se o risco de 
se ter um número de candidatos bastante alto, tendo em vista que no último concurso da área de 
estado sólido, tivemos 23 inscritos, razão pela qual está sendo proposto um concurso em duas fases, 
com prova escrita eliminatória e os candidatos aprovados na primeira fase fazem uma prova de 
arguição do Memorial e a prova didática. Disse que algumas pessoas perguntaram sobre a 
possibilidade de arguir os candidatos sobre o plano de pesquisa, e que parece que há esse 
entendimento de que só pode haver três provas. A Profa. Elisabeth Yoshimura disse que isso está 
no Regimento do Instituto, que já tentamos mudar e que agora na nova versão do Regimento vamos 
conseguir mudar, porém não em tempo para esse concurso. O Prof. Quivy prosseguiu dizendo que 
havia conversado com a Assistência Acadêmica sobre isso, e verificou-se que o Instituto de Química 
já faz uma prova sobre o projeto de pesquisa e está-se verificando a possibilidade de trocarmos a 
prova de memorial por uma prova de projeto de pesquisa ou eventualmente colocar no memorial 
também o plano de pesquisa e assim arguir o candidato sobre o memorial contemplando o plano de 
pesquisa. Disse que iria ver, o que tiver que ser feito, teremos que seguir, mas se for possível trocar 
iremos tentar. Informou ainda que o concurso pode ser realizado também em inglês. O Prof. Gustavo 
Burdman disse que iria comentar a proposta de edital que foi montada baseada nas discussões da 
subcomissão que tinha representantes de vários departamentos indicados pelos representantes da 
CPq. Disse que os pontos importantes são a área de pesquisa que é Informação Quântica, sem 
especificar se é teórica ou experimental e as disciplinas são Mecânica Quântica I e II, como informado 
pelo Prof. Alain. Explicou que a ideia, em particular nesse concurso, é realizá-lo em uma única fase, 
com a vantagem de poder arguir os candidatos sobre o projeto de pesquisa e o memorial, ter mais 
possibilidade de conversar com os candidatos nessas provas, tendo em vista que na prova didática 
não se pode fazer perguntas aos candidatos. O concurso, quando se espera um número de 
candidatos que não passe de 12 ou 15, numa área bem restrita como essa, é possível gerenciar em 
uma fase. A Profa. Rosângela Itri disse que a terceira e última área que está sendo proposta é a 
área de Física de Sistemas Biológicos, mais ampla possível em função de toda a discussão que 
tivemos na última congregação. Foram escolhidas duas disciplinas, uma que considera de física 
básica e outra um pouco mais avançada, que são Física III, com Eletricidade e Magnetismo 
começando com Lei de Coulomb até as equações de Maxwell que considera que abrange bastante 
tanto do ponto de vista teórico quanto experimental pesquisadores na área de física de sistemas 
biológicos, além da disciplina de Termodinâmica. A ideia é também fazer um concurso em uma única 
fase porque consideram que vai haver um número de candidatos da ordem no máximo 15 a 20, o 
que é suficiente para fazer em uma única fase. O edital prevê a possibilidade de provas em inglês. 



11 
INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 
A T A S 

 
 

O Senhor Diretor perguntou aos presentes se queriam já debater as propostas apresentadas antes 
de estabelecermos um encaminhamento de votação, porque havia pensado em primeiro voltar as 
três áreas que foram propostas e depois detalhar para cada uma das áreas o edital e o departamento, 
para separar um concurso do outro. O Prof. Luiz Carlos Chamon disse que queria fazer uma crítica 
em relação a como foi feito desse processo e o faria rapidamente. Acrescentou que já havia falado 
isso na reunião dos Chefes, e também aqui na Congregação. Disse que queria deixar claro que essa 
não é uma crítica às pessoas que participaram, que não estava tentando ofender ninguém e sabe 
que todas as pessoas são competentes e bem-intencionadas, mas fazia uma crítica em relação a 
como foi feito esse processo porque considera que não é uma crítica destrutiva, mas sim uma crítica 
no sentido de refletirmos para melhorarmos no futuro. Disse que a forma como foi feito o processo, 
relatada pelo Prof. Alain, é uma forma absolutamente restritiva: temos 3 vagas e como vamos 
preencher essas três vagas. Então, prosseguiu, foi feito todo um detalhamento de como preencher 
essas três únicas vagas. Disse que acha que isso não é uma forma correta de estabelecermos uma 
política científica de como preencher as próximas vagas que venham para cá. Podemos fazer isso 
ou delegando aos departamentos como já foi feito muitas vezes e eles fazem lá ou fazemos de uma 
maneira centralizada como foi feito agora, mas em ambas possibilidades temos que fazer isso 
pensando não só no presente imediatista, mas pensando num projeto de longo prazo. Pensa que 
teria que ser feito um levantamento das áreas que temos num departamento, quantos docentes tem, 
em quais grupos estão, quais são as virtudes dessas áreas, quais são os eventuais problemas 
dessas áreas, quais são as necessidades dessas áreas, primeiramente. Depois, temos que fazer 
esse levantamento para termos uma ideia do que queremos desse Instituto no futuro em termos de 
quais áreas vamos reforçar, quais áreas não, etc., quais áreas novas vamos implementar e depois 
que tivermos uma visão clara do que é o presente, do que queremos que seja o futuro, temos que 
fazer um planejamento de como sair daqui e como chegar lá: X vagas para a área A, Y vagas para a 
área B , etc. , se há uma nova vaga não é simplesmente colocar uma pessoa para essa vaga e depois 
pensamos no futuro o que acontece. Se vamos abrir uma nova área, quantas pessoas vamos 
precisar, em quanto tempo, qual o perfil, são tantos X experimentais e Y teóricos. Finalizou dizendo 
que isso tudo não foi feito, no seu modo de ver. Acrescentou que o planejamento é importante 
primeiramente porque ele é mais eficaz porque se se planeja alguma coisa as chances de darem 
certo são bem maiores e, em segundo lugar, porque esse tipo de planejamento evita claramente 
tensões; então, pessoas, grupos, áreas que não foram colocadas hoje aqui tem a perspectiva de 
serem contempladas no futuro num plano geral. Disse que ouviu também argumentação de que isso 
não é possível porque não sabemos quantas vagas vão vir no ano que vem. Se a previsão do futuro 
fosse necessária para planejarmos algo, então nunca planejaríamos nada em área nenhuma porque 
o futuro é imprevisível. Disse que, no entanto, podemos fazer um planejamento sequencial: as 
primeiras 3 vagas vão para A, B e C, as duas seguintes vão para D e E. Disse que iria votar a favor 
de tudo que foi feito, mas acha que em outras oportunidades temos que melhorar isso. O Senhor 
Diretor disse que concordava em boa parte com o que o Prof. Chamon colocou, considera que o 
planejamento é importante e que vamos ter oportunidade de fazer isso, na próxima quinta-feira 
inclusive, já chamou uma reunião que poderia chamar de um CTA informal, porque contempla Chefes 
de Departamento e Presidentes de Comissões e aí faltam poucos membros para completar o CTA, 
para começarmos a discutir o Projeto Acadêmico do Instituto. E essa discussão envolve justamente 
olhar para o futuro e dizer que Instituto queremos ter daqui a X anos e como vamos fazer para chegar 
lá. Disse que considera que essa discussão vai ser muito interessante e vai permitir que tenhamos 
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essa visão mais clara e possamos fazer um planejamento melhor. Com relação à proposta de 
encaminhamento da votação, considera que as áreas já estejam mais ou menos claras e que temos 
que limpar este assunto para podermos discutir os detalhes. Disse que sua intenção era votar as 
áreas e depois começar a discutir os detalhes mais complexos dos editais. Disse que iria colocar em 
votação a proposta da CPq das três áreas de pesquisa e perguntou se alguém gostaria de se 
manifestar. A Profa. Elisabeth Yoshimura perguntou se deveríamos refletir um pouco sobre a 
possibilidade de que ao menos alguma das áreas fosse explicitamente experimental. Disse que 
gostaria que a tendência no Instituto fosse de aumentar o número de experimentais em relação aos 
teóricos, sendo que temos ido no sentido contrário. Perguntou então se não poderíamos pensar em 
que uma das três áreas fosse explicitamente experimental, se isso modificaria as discussões que já 
foram feitas, e todos os planejamentos. Isso porque ao não explicitarmos que a vaga é experimental, 
quase sempre o teórico tem alguma vantagem em relação aos experimentais porque são maioria em 
algumas áreas, porque tem uma produção em geral maior do que a dos candidatos experimentais. 
Ou seja, talvez privilegiarmos uma das áreas como experimental. A Profa. Marília Caldas disse que 
isso já foi discutido exaustivamente e que foi definido que os editais seriam tanto para teóricos quanto 
experimentais, pelo menos na área em que está envolvida. A Profa. Kaline Coutinho disse que na 
área de Sistemas Biológicos em particular temos no Instituto mais experimentais do que teóricos. 
Portanto, defenderia que nessa área o edital ficasse aberto para as duas possibilidades. O Prof. 
Gustavo Burdman disse que em relação à área de Informação Quântica, foi discutido originalmente 
na subcomissão se seria estritamente teórico, foi debatido esse ponto, mas a sugestão é que seja 
teórico e experimental dado que não existe uma representação significativa de nenhum dos dois. Na 
área de Informação Quântica existe um grupo experimental com certa superposição com a área, mas 
isso não tira a possibilidade de ter bons candidatos tanto teóricos como experimentais. A razão dessa 
decisão é simplesmente para captar o melhor candidato seja teórico ou experimental. O Prof. Alain 
Quivy disse que, como pesquisador, concorda com a Profa. Elisabeth. Nos grandes centros de 
pesquisa existe uma razão de 3, 4, 5 para 1 entre experimentais e teóricos. É um pouco isso que 
haviam tentado fazer quando se falou que o edital previsse “de preferência experimental” ou “de 
preferência teórica”. Disse que pessoalmente votaria mais no sentido de que a cada 3 ou 4 vagas 
seriam três para experimentais e uma teórica. Pensa que deveria ter também uma distinção às vezes 
para algumas vagas teóricas e outras para algumas experimentais. Porém, a Comissão de Pesquisa 
quando se reuniu e ouviu os comentários dos membros e dos colegas, acabou propondo abrir tanto 
para teórico como para experimental. a) Definição das áreas de pesquisa. O Senhor Diretor disse 
que sua proposta de encaminhamento é que se vote as áreas propostas pela CPq e depois, para 
cada uma delas, vote se é para teórico e experimental, só teórico ou só experimental. Não havendo 
manifestações, colocou em votação a proposta de áreas que veio da CPq, que foi aprovada com 50 
votos favoráveis e 02 abstenções. Colocou em votação área por área para decidir se seriam teórico 
e experimental, só teórico ou só experimental. Para a área de Informação Quântica o resultado da 
votação foi o seguinte: ampla concorrência, ou seja, a opção teórico e experimental recebeu 43 
(quarenta e três) votos; só teórico, 0 (zero) votos; só experimental, 1 (um) voto e 6 (seis) abstenções. 
Portanto, na área de Informação Quântica foi aprovada a proposta de ampla concorrência. Para a 
área de Materiais em Escala Nanométrica o resultado da votação foi o seguinte: a opção teórico e 
experimental recebeu 33 (trinta e três) votos; só teórico, 0 (zero) votos; só experimental, 7 (sete) 
votos e 6 (seis) abstenções. Está aprovada a proposta de ampla concorrência, teórico e experimental, 
nessa área. Finalmente, para a área de Física de Sistemas Biológicos o resultado da votação foi o 



13 
INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 
A T A S 

 
 

seguinte: a opção teórico e experimental recebeu 36 (trinta e seis) votos; só teórico, 0 votos; só 
experimental, 5 (cinco) votos e 7 abstenções. Concluiu dizendo que para as três áreas aprovamos 
que sejam abertas em ampla concorrência. b) Definição das disciplinas. O Senhor Diretor 
informou que seriam discutidas área por área, começando com Informação Quântica. A proposta é 
que o edital seja aberto nas disciplinas de Mecânica Quântica I e Mecânica Quântica II. Colocou a 
proposta em discussão. Não havendo manifestações, colocou-a em votação, tendo sido aprovada 
com 52 votos favoráveis e 1 abstenção. Para o concurso na área de Materiais em Escala 
Nanométrica, a proposta é que o edital seja aberto nas disciplinas de Física V e Introdução ao Estado 
Sólido. A Profa. Elisabeth Yoshimura lembrou que a disciplina de Física V não existe mais então a 
disciplina seria Física Quântica. O Senhor Diretor lembrou também da ementa em inglês dessas 
disciplinas que devem estar no Sistema Júpiter, que deve ser atualizado antes de publicarmos esses 
editais. A Profa. Kaline Coutinho esclareceu que a disciplina de Física V existe como membro no 
currículo velho, portanto ela existe no Júpiter, mas não é mais oferecida, mas a disciplina que é 
atualmente oferecida é Física Quântica, conforme mencionado pela Profa. Elisabeth. O Senhor 
Diretor esclareceu que o entendimento nesse momento é que onde está escrito Física V leia-se 
Física Quântica. Com esse entendimento, colocou a proposta em discussão. Não havendo mais 
manifestações, colocou-a em votação, tendo sido aprovada com 48 votos favoráveis e 2 abstenções. 
Para o concurso na área de Física de Sistemas Biológicos a proposta é que o edital seja aberto nas 
disciplinas Física III e Termodinâmica. Não havendo manifestações, colocou a proposta, tendo sido 
aprovada com 50 votos favoráveis e 1 abstenção. c) Definição do departamento que irá hospedar 
cada um dos concursos. O Senhor Diretor lembrou que o entendimento é que a proposta de banca 
seja feita pela respectiva subcomissão da CPq que indicou a área para o departamento para ser 
apresentada aqui na Congregação e que o eventual vencedor do concurso poderá escolher para qual 
departamento ele vai querer ir. Ou seja, o departamento que vai sediar o concurso é só um 
hospedeiro para fazer o processo acontecer. Disse que a proposta que saiu da comissão de Chefes 
foi que escolhêssemos os departamentos dos coordenadores das subcomissões que trabalharam na 
definição das áreas. Nesse caso, o departamento que hospedaria o concurso na área de Física de 
Sistemas Biológicos seria Física Aplicada, o departamento que hospedaria o concurso na área de 
Materiais em Escala Nanométrica seria Física dos Materiais e Mecânica e o departamento que 
hospedaria o concurso na área de Informação Quântica seria Física Matemática. Colocou a proposta 
em discussão. O Prof. Luiz Carlos Chamon disse que iria votar favoravelmente à proposta, mas 
gostaria de dizer que o argumento de que essa distribuição das vagas entre os departamentos seria 
simplesmente proforma não é verdade porque, na prática, pode ser que se um candidato que seja 
aprovado já esteja num determinado departamento e que ele queira trocar. Agora a tendência natural 
de um candidato que vem de fora do Instituto, se for aprovado num departamento desses, 
normalmente vai continuar nesse departamento para sempre. Então isso não é de fato totalmente 
estéril como foi colocado aqui. A Profa. Rosangela Itri disse discordar do Prof. Chamon, porque 
suponhamos que haja um candidato que já tenha colaboração com um docente ou um grupo de outro 
departamento, naturalmente ele vai escolher ir para o outro departamento. O Prof. Paulo 
Nussenzveig relatou que entrou neste Instituto num processo seletivo que era aberto a todos os 
departamentos e havia a possibilidade da escolha do departamento pelo candidato, uma vez 
encerrado o certame. Citou ainda que, posteriormente, quando fez o concurso para Professor Titular 
foi também um concurso de ampla concorrência, em todas as áreas e havia a possibilidade de 
escolher o departamento, o que permitiu que retornasse ao seu departamento de origem. A Profa. 
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Maria Teresa Lamy disse que, pensando no que falou o Prof. Chamon, talvez fosse o caso de ser 
dito à banca para avisar o candidato de fora que ele pode escolher o departamento para o qual ele 
vai. Talvez fosse importante isso ser falado para a banca ou de alguma maneira isso ser comunicado 
aos candidatos. A Profa. Elisabeth Yoshimura disse que temos a experiência de já termos feito 
concursos dessa maneira, em que um departamento hospeda o concurso e o candidato indicado 
solicita a transferência para outro departamento, porém perguntou se no edital consta alguma 
informação diferente dos outros editais ou se é só um conhecimento interno que é comunicado. O 
Senhor Diretor informou que isso não pode constar do edital. O Prof. Alain Quivy lembrou que, na 
verdade, qualquer docente do Instituto pode solicitar a transferência para outro departamento, a 
qualquer momento. O problema é que isso tem que ser acordado entre os Chefes dos dois 
departamentos. Disse que ele mesmo foi contratado em um departamento no qual ficou 20 anos 
porque no começo se recusaram a autorizar a transferência. Ou seja, o Chefe do departamento que 
abrigou o concurso pode não autorizar a transferência. O Senhor Diretor comentou que são 
situações distintas porque o concurso realizado pelo Prof. Quivy era para uma vaga do departamento, 
enquanto as vagas em questão vão ser abertas com esse entendimento de que os candidatos podem 
solicitar a transferência. O Prof. Fernando Navarra disse que nesses concursos provavelmente 
vamos ter muitos candidatos, alguns do exterior, e, portanto, existe a chance de que alguém seja 
aprovado no concurso e depois não venha para cá. Lembrou que já temos alguns precedentes no 
Instituto e não queremos isso porque, nesse caso, perderíamos uma vaga ou mais. Disse que 
precisamos começar a tomar as providências para que se possa contratar o segundo colocado em 
qualquer um dos concursos, no caso de não comparecimento ou não aceitação por parte do 
escolhido em primeiro lugar. Complementou dizendo que isso exige uma mudança de Regimento e 
isso teria que chegar até o Conselho Universitário. O Senhor Diretor lembrou que, portanto, não vai 
valer para esses concursos e pediu que nos ativéssemos aos assuntos em pauta. O Prof. Antonio 
Domingues lembrou que o concurso do Prof. Alain era para uma das vagas para o curso da Escola 
Politécnica em Cubatão, que foram todas alocadas num único departamento. Disse que, no entanto, 
não é esse o ponto em discussão e que gostaria de sugerir que haja uma ação explícita nesse caso, 
ao final do concurso, um documento do Diretor pedindo ao candidato aprovado que se manifeste 
sobre o departamento no qual ele quer ficar. O Senhor Diretor disse que irá tocar nesse assunto no 
momento da abertura desses concursos, ou seja para deixar explícito aos candidatos que eles vão 
poder escolher o departamento para onde eles quiserem ir caso eles vençam concurso e ao final do 
concurso também fará isso. O Prof. Cristiano Mattos disse que aparentemente o nome do 
departamento é só proforma e que também aparentemente o nome do departamento pode fazer uma 
indução aos candidatos; sugeriu então que todos os concursos sejam feitos pelo Departamento de 
Física Geral. A Profa. Marília Caldas sugeriu que na divulgação do concurso sejam reforçadas as 
áreas, quais os laboratórios que estão interessados, isso eliminaria esse problema. O Senhor Diretor 
informou que pretende fazer uma divulgação ampla dos concursos. O Prof. Gustavo Burdman disse 
que em relação ao tema da divulgação, existe um entendimento na Comissão de Pesquisa que as 
subcomissões das áreas vão se encarregar da divulgação, ou seja, enviar avisos para lugares em 
que cada área é típica, ter anúncios de trabalho internacionais e nacionais, contatar pessoas, ou seja 
a divulgação é um trabalho que vai muito além da aprovação dos editais. O Senhor Diretor disse 
que, não havendo mais inscritos, colocava em votação em bloco essa proposta de distribuição de 
áreas pelos respectivos departamentos conforme foi apresentado. O Prof. Cristiano Mattos 
informou que estava retirando sua proposta. A proposta dos Chefes de Departamento foi então 
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aprovada com 46 votos favoráveis e 01 abstenção. A Profa. Kaline Coutinho disse que o Prof. Alain 
colocou uma questão pertinente que é a arguição do memorial. Perguntou se no edital podemos dizer 
que o memorial exige a inclusão de um projeto de pesquisa, que resolveria tudo isso. O Senhor 
Diretor disse que seu entendimento é que nós aprovamos os editais conforme foram propostos pela 
CPq . Esclareceu que nos editais só preenchemos os campos em branco, que são o departamento, 
a área e as disciplinas; o resto é padrão da Procuradoria Geral que nós não podemos mudar. Disse 
estar entendendo que o concurso de Materiais em Escala Nanométrica será em duas fases e os 
outros dois em uma fase. A Profa. Kaline disse que seu questionamento é que o concurso em uma 
fase tem a prova didática, arguição do Memorial e a escrita. O Senhor Diretor esclareceu que o 
edital patrão em uma fase é Memorial, plano de pesquisa e didática. Lembrou que para todos os 
editais as provas podem ser feitas em inglês. Disse que os editais serão preparados e vamos 
providenciar a publicação deles. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Diretor agradeceu a 
presença de todos e encerrou a reunião às 11h25minutos e eu, Maria Madalena Salgado Bermudez 
Zeitum, Assistente Acadêmica, redigi a presente ata por mim assinada e pelo Senhor Diretor. São 
Paulo, 26 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


