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 ATA DA 561ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO IFUSP 
 

ATA – Aos doze de dezembro de dois mil e dezenove, 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 Vice-Diretor Prof. Dr. Gustavo Alberto Burdman e dos seguintes membros: 
Professores Titulares: Profs. Drs. André Bohomoletz Henriques, Edílson Crema (após 10h14min), 
Élcio Abdalla, Gennady Gusev (até 10h14min), Gil da Costa Marques (após às 10h38min), João 
Carlos Alves Barata, Marcelo Martinelli, Márcia Carvalho de Abreu Fantini, Marcos Nogueira Martins, 
Marília Junqueira Caldas, Nelson Carlin Filho, Nestor Felipe Caticha Alfonso, Renata Zukanovich 
Funchal, Rubens Lichtenthäler Filho (após 10h45min), Victor de Oliveira Rivelles e Vito Roberto 
Vanin; Chefes de Departamento: Profs. Drs. Rosangela Itri (Suplente), Ivone Freire da Mota 
Albuquerque, Oscar José Pinto Éboli, Valmir Antonio Chitta (Suplente) e Luiz Carlos Chamon 
(Suplente), Presidentes de Comissões: Profs. Drs. Fernando Silveira Navarra, Adriano Mesquita 
Alencar e Cristiano L. Pinto de Oliveira; Professores Associados: Profs. Drs. Marcelo Gameiro 
Munhoz, Enrico Bertuzzo,  Daniel Reinaldo Cornejo, Felix Guillermo Gonzalez Hernandez (Suplente), 
Nilberto Heder Medina, Valdir Guimarães, Rafael Sá de Freitas, Paulo Roberto Costa André de Pinho 
Vieira (Suplente), Paulo Teotônio Sobrinho, Edivaldo Moura Santos (Suplente), Maria Cecília B. S. 
Salvadori, Jorge Lacerda de Lyra e Fernando Tadeu Caldeira Brandt; Professores Doutores: Profs. 
Drs. Cristina Leite, Marco Bregant, Nemitala Added, Alexandre Levine, Ivã Gurgel, Alexandre Lima 
Correia e Nora Lia Maidana; Representantes Discentes: Pós-Graduação: Dimy Nanclares F. 
Sanches (Suplente); Graduação: Fernando de Almeida Passos (Suplente); Representantes dos 
Servidores não docentes: Srs. José Valdir Spadacini, Eliane Pereira de Souza (após 10h19min) e 
Cosme Ataide. Encontram-se em licença-prêmio os seguintes membros docentes: Professores 
Titulares: Profa. Dra. Helena Maria Petrilli e Iberê Luiz Caldas. Encontram-se em férias os seguintes 
membros docentes: Presidente: Prof. Dr. Manfredo Harri Tabacniks; Professores Titulares: Profs. 
Drs. Elisabeth Mateus Yoshimura, Ricardo Magnus Osório Galvão e Roberto Vicençotto Ribas; 
Chefes de Departamento: Profs. Drs. Henrique de Melo Jorge Barbosa e Antonio Domingues dos 
Santos; Presidentes de Comissões: Profas. Dras. Márcia de Almeida Rizzutto (Suplente) e Carla 
Goldman (Suplente); Professores Associados: Profs. Drs. Arnaldo Gammal, Masao Matsuoka 
(Suplente), Danilo Mustafa (Suplente), Leandro Romero Gasques (Suplente) e Domingos H. Urbano 
Marchetti (Suplente); Professores Doutores: André Machado Rodrigues (Suplente), Valéria Silva 
Dias (Suplente) e José Fernando Diniz Chubaci. Encontram-se afastados os seguintes membros 
docentes: Professores Titulares: Profs. Drs. Antônio José Roque da Silva, Antonio Martins 
Figueiredo Neto e Paulo Alberto Nussenzveig; Chefes de Departamento: Prof. Dr. Alexandre 
Alarcon do Passo Suaide; Presidentes de Comissões: Prof. Dr. Luís Raul Weber Abramo; 
Professores Associados: Profs. Drs. Frédérique Marie B. Sylvie Grassi, Marcio T. Nascimento 
Varella e Sérgio Luiz Morelhão; Professores Doutores: Profs. Drs. Caetano Rodrigues Miranda e 
seu suplente Gabriel Teixeira Landi, Cristiano Rodrigues de Mattos, Luiz Carlos C. M. Nagamine 
(Suplente) e Maria Regina D. Kawamura (Suplente). Justificaram suas ausências os seguintes 
membros: Professores Titulares: Prof. Dr. José Carlos Sartorelli, Manoel Roberto Robilotta, Maria 
Teresa Moura Lamy, Marina Nielsen, Mário José de Oliveira, Renato de Figueiredo Jardim e Sylvio 
R. Accioly Canuto; Chefes de Departamento: Profa. Dra. Kaline Rabelo Coutinho, Presidentes de 
Comissões: Profa. Dra. Lucy Vitória Creidio Assali (Suplente); Professores Associados: Prof. Dr. 
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Alain André Quivy e sua suplente Euzi Conceição Fernandes da Silva e Carlos Eduardo Fiore dos 
Santos; Professores Doutores: Profs. Drs. Tiago Fiorini da Silva e Renato Higa. Não compareceram 
à reunião e não apresentaram justificativas para suas ausências os seguintes membros: 
Representantes Discentes: Graduação: Carlos Alberto Chaves e sua suplente Barbra Miguele de 
Sá, Gustavo Chagas de Morais e sua suplente Catherina Priester, Micaela Fatima dos Santos e seu 
suplente Zeca Ribeiro de Carvalho, Nícolas Moretto Ferreira de Aguiar e seu suplente Alan Müller, 
Gabriel Figueiredo de Freitas e seu suplente Gustavo Sadao Soares Sakoda. A Assistente 
Acadêmica, Sra. Maria Madalena Salgado Bermudez Zeitum, secretariou a reunião. O Senhor Vice-
Diretor iniciou a reunião às 10h10min, agradecendo a presença de todos. Informou que o Senhor 
Diretor se encontra em férias e por isso, solicitou a assistência do decano. Convidou então o Prof. 
Marcos Martins para compor a mesa. Passou então à 1ª PARTE – EXPEDIENTE - Item I.1 – 
Comunicações do Diretor: a) Parecer da Comissão de Atividades Acadêmicas, de 18.11.19, 
indeferindo o recurso do Instituto de Física referente à solicitação de permanência do cargo 
nº169021, vago em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Josif Frenkel, no Departamento 
de Física Geral (FGE). O Senhor Vice-Diretor informou que estava nos anexos da pauta o parecer 
indeferindo o pedido, que é o segundo parecer, por tratar-se de recurso contra o indeferimento. 
Essencialmente o parecer diz que: “Em que pese a excelência acadêmica demostrada pelo Instituto 
de Física, a CAA levou em consideração, além do mérito absoluto, o mérito relativo frente a todos os 
pedidos analisados. ” Disse que tivemos este ano nove cargos providos no Instituto e existem outras 
unidades que têm solicitações e necessidades e a CAA está simplesmente considerando-as como 
mais urgentes nesse momento. b) Portaria do Reitor, de 07.12.19, nomeando o Prof. Gustavo 
Paganini Canal, para exercer o cargo de Professor Doutor, ref. MS-3, junto ao Departamento 
de Física Aplicada. O Senhor Vice-Diretor esclareceu que o Prof. Gustavo Canal fez o concurso 
para um cargo associado ao programa USP-CAPES. Acrescentou que o Prof. Canal havia feito 
também o concurso de livre-docência, algumas semanas antes do concurso de ingresso. Está sendo 
nomeado para o cargo de professor doutor e já está sendo providenciada a alteração de seu contrato 
para professor associado.  c) Portaria do Reitor, de 07.12.19, nomeando o Prof. Marcelo 
Martinelli, para exercer o cargo de Professor Titular, ref. MS-6, junto ao Departamento de Física 
dos Materiais e Mecânica. A Profa. Márcia Fantini disse que gostaria de saber qual o 
encaminhamento que a Diretoria vai dar para a vaga remanescente desse concurso, para o qual 
foram abertas duas vagas. Gostaria de saber também o que irá acontecer no CO tendo em vista que 
havia um recurso. O Senhor Vice-Diretor disse que com relação à vaga remanescente, não está 
claro o que deva acontecer, mas imagina que tendo sido homologado o concurso, essa vaga ainda 
está no Instituto de Física. Disse que teríamos que fazer uma consulta se poderíamos colocar em 
concurso essa vaga, mas não sabe se podemos fazê-lo já, dado que existe um recurso tramitando 
no Conselho Universitário em relação a esse concurso. Disse que iria fazer essa consulta à Reitoria. 
Lembrou que o recurso da Profa. Cecilia, que não foi aceito pela Congregação, automaticamente, 
ex-officio, passa ao Conselho Universitário e está sendo analisado tanto pela Procuradoria Geral 
quanto pela Comissão de Legislação e Recursos. Então está em andamento esse recurso e será 
eventualmente apreciado pelo CO uma vez emitidos os pareceres da PG e da CLR. A Profa. Marília 
Caldas disse que não havia entendido: uma coisa é o recurso; a outra é que havia ficado claro que 
a segunda vaga estaria imediatamente disponível assim que viesse a portaria do reitor. Era isso que 
tinha entendido. Então isso é algo que precisa ser esclarecido. O Senhor Vice-Diretor disse que 
iriamos consultar a CAA sobre a situação dessa vaga porque supostamente a vaga está no Instituto 
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e então poderíamos abrir o edital. Mas não sabe se a existência de um recurso tem incidência sobre 
a possibilidade de abrirmos o edital. Por isso, será feita consulta à CAA, mas a princípio, temos essa 
vaga para ser colocada em concurso. Item I.2 – Comunicações das Comissões: CG, CPG, CPq, 
CCEx e CPGI. O Prof. Fernando Navarra, Presidente da CG, disse que continuam trabalhando na 
carga didática do ano que vem e no momento precisam de professores para ministrar as disciplinas 
“Ótica” e “física do calor”, além de dez turmas na Poli incluindo Física I e Física III. Gostaria de dizer, 
antecipando a comunicação do representante da congregação junto ao CO, que como assumiu a 
presidência da CG, razão pela qual pretende renunciar ao cargo de representante da congregação 
no Conselho Universitário para não acumular essas funções. Disse que ainda tem alguns 
compromissos nesse ano, mas no ano que vem pretende oficializar essa renúncia. O Prof. Adriano 
Alencar, Presidente da CPq, disse que na véspera havia acontecido a reunião do Conselho de 
Pesquisa e tem alguns tópicos que resolveu trazer; ia mostrar alguns dos slides apresentados 
naquela reunião. Sobre o edital de eventos científicos, o Instituto de Física teve um evento 
selecionado que foi o do Prof. Gabriel Landi e agora os relatórios estão sendo analisados. Uma das 
coisas que que foi comentada pela Pró-reitoria diz respeito à forma que os relatórios foram feitos; já 
estava adiantando a informação porque o edital vai ser reaberto e as pessoas que forem aplicar já 
estarão sabendo o que a Pró Reitoria achou tanto dos editais que foram selecionados quantos dos 
relatórios. No tocante aos relatórios, esperava-se que realmente fosse dada ênfase a quais são os 
desafios e não um relatório técnico como normalmente fazemos para as agências de fomento. O que 
a Pró-reitoria estava esperando dos relatórios que foram submetidos era: esse é o grande desafio, 
precisamos disso, precisamos aquilo; isso tem que ser investido. Era que ao final do evento tivesse 
havido uma mesa redonda, ou algo equivalente, mostrando para a Pró-Reitoria de Pesquisa quais 
são os desafios. O feedback que o Pró-reitor deu para a comunidade foi que, infelizmente não foi 
isso que eles obtiveram dos relatórios. Mas isso é realmente uma coisa preliminar, ainda vai haver 
uma análise mais fundamental. Sobre o edital PART, o cronograma foi alterado; no dia 20 de janeiro 
vai sair o resultado do edital, foram 665 inscritos e são 250 vagas, ou seja, temos uma chance em 
torno de 40%. Esperamos que venham de oito a nove vagas para o Instituto. Isso considerando um 
modelo completamente aleatório. Essa é uma estimativa de quantos pós-docs vamos ter com essa 
bolsa, podendo dar aula. Disse que gostaria de comentar alguns detalhes a respeito do edital de 
novos claros via projetos de grandes portes, acima de dois milhões. O Pró-reitor de Pesquisa disse 
que existiam aqui na USP em torno de 70 projetos FAPESP com financiamento acima de 2 milhões 
de reais. Então, serão em torno de 37 vagas para aproximadamente 70 projetos. Ou seja, novamente 
temos uma chance de 50%; como o Instituto de Física submeteu cinco projetos, também assumindo 
um modelo plenamente aleatório, poderiam surgir duas ou três vagas aqui para o Instituto. O Senhor 
Vice-Diretor lembrou que foram submetidas sete propostas. O Prof. Adriano Alencar, continuou 
dizendo que há vários editais abertos que estão disponíveis no site da Pró-reitoria, mas queria 
chamar atenção ao Prêmio Princesa de Astúrias 2020, cujas inscrições já estão abertas. Falou 
também do edital Serrapilheira que considera importante porque novamente vão selecionar em torno 
de 24 jovens pesquisadores e serão concedidos em torno de cem mil reais em projetos de Pesquisas 
nas áreas de ciências naturais, computação e matemática. É um recurso que no momento que 
estamos com falta de verbas e muita competição na FAPESP é mais um local em que os nossos 
jovens podem aplicar. O Prof. Marcos Martins comentou que é importante lembrar que esse projeto 
Serrapilheira é a porta de entrada para se candidatar para muito mais recursos. Ou seja, os melhores 
candidatos, que ganharam 100 mil reais, se candidatam a receber um milhão de reais depois. 
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Esclareceu que os candidatos têm que ter menos de 44 anos, ou algo assim. O Prof. Adriano 
Alencar, acrescentou que mais uma vez a Pró-reitoria enfatizou a necessidade dos multiusuários. 
Mostrou uma reportagem do Estadão colocando que agora, nas universidades, estão fazendo Uber 
da pesquisa e é um pouco desses laboratórios multiusuários. Mais um assunto que o Pró-reitor vem 
enfatizando é o sistema Gestão da Informação de Projetos (GIP), que neste momento é opcional, 
mas em algum momento vai ser obrigatório. Então, é interessante as pessoas começarem a explorar, 
pegar um projeto menor e ir testando.  Enfatizou que em algum momento será obrigatória a utilização 
desse mecanismo para a prestação de contas em relação à Fapesp e CNPq. Além disso, também 
na reunião do Conselho de Pesquisa, na presença do Reitor, foi simbolicamente assinada, porque 
sairá publicada na edição de hoje do Diário Oficial, a criação do repositório de dados científicos da 
USP. O repositório foi desenvolvido aqui na USP, e beneficia as sete universidades sediadas em São 
Paulo e a Embrapa. O repositório já foi testado e está em fase de implementação. Em resposta a um 
comentário de alguém da plateia, que perguntou o que é o sistema de repositório de dados científicos, 
disse que atualmente, para as ciências médicas, é quase que obrigatório disponibilizar os dados que 
obtidos num projeto de pesquisa. Por exemplo, você faz uma pesquisa médica e publica. Porém, os 
dados produzidos, dados brutos, têm que ser colocados no repositório para outras pessoas terem 
acesso. Nesse repositório podem ser colocados o link do artigo, o DOI do artigo que foi publicado, 
por exemplo, e como esse repositório é público, está conectado com a Fapesp automaticamente, ou 
seja, se se faz uma busca no site da FAPESP, ele vai buscar esses dados do repositório. Em algum 
momento, os grandes projetos terão que obrigatoriamente deixar seus dados disponíveis para, se 
alguém quiser, fazer a checagem. Podem ser disponibilizados softwares desenvolvidos, que estão 
mencionados nos artigos. Enfatizou que atualmente o repositório é opcional para pesquisadores com 
projetos menores, mas a FAPESP vai começar a exigir a obrigatoriedade de constarem do 
repositório. Disse que já viu várias vezes como funciona o repositório, mas ainda não criou sua conta, 
o que irá providenciar a fim de estar mais apto a responder as dúvidas que surgirem aqui o Instituto. 
Disse que também foi enfatizado que o repositório pode aumentar o impacto das publicações porque 
os dados ficam disponíveis, tem várias formas de licenciar os dados, por exemplo, você pode colocar 
uma liberação do dado que está vinculado a citação do artigo, ou seja, você coloca o seu dado no 
repositório público e qualquer pessoa pode utilizar o dado desde que cite o artigo que está no 
repositório. Sobre as comissões que vão organizar os quatro próximos concursos, cujas áreas já 
foram decididas na congregação passada, essas comissões estão sendo montadas entre os Chefes 
de departamento, a Comissão de Pesquisa e a Diretoria. Espera que o mais rapidamente possível 
possa comunicar à comunidade como vão ser realizadas essas comissões. O Prof. Cristiano 
Oliveira, Presidente da CCEx, disse que está aberto o quinto edital Santander de Cultura e Extensão. 
Ele pode disponibilizar até dez mil reais para projetos de cultura e extensão. No início do próximo 
ano, a CCEx irá mandar mais informações para que todos saibam como aplicar, etc. e o prazo vai 
até março. A Profa. Cristina Leite, representando a CPGI, disse que gostaria que todos tomassem 
ciência de que houve uma manifestação da CPGI em relação ao caso de assédio que está 
acontecendo no Instituto de Biociências; uma das professoras que está sofrendo esse assédio de 
um professor é orientadora no Programa de Pós-graduação Interunidades em Ensino de Ciências e 
tem tido bastante dificuldade até para frequentar a instituição. Então a CPGI decidiu se manifestar 
em favor dela e pedindo de alguma maneira uma atuação do IB. Disse que acha que isso está 
ocorrendo no IB, mas não tem tantas informações assim sobre os trâmites que estão ocorrendo lá. 
Porém, como a CPGI decidiu enviar esse documento, que foi disponibilizado aos membros desta 
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congregação, para todas as Unidades envolvidas no Programa. Por essa razão, achou que era 
melhor que todos aqui fossem informados do que está acontecendo. Item I.3 – Comunicações do 
Representante da Congregação no Conselho Universitário. Não houve. Item I.4 – 
Comunicações do Vice-Diretor. O Prof. Gustavo Burdman disse que gostaria de ressaltar que 
estão abertas as inscrições até o dia primeiro de junho para um concurso de Professor Titular no 
Instituto de Física, na área de Física, teórica e experimental. Além disso, a partir de amanhã, estarão 
abertas as inscrições, por noventa dias, para os quatro cargos de Professor Doutor, mencionados 
pelo Prof. Adriano. Item I.5 – Comunicações dos Membros da Congregação. A Profa. Rosângela 
Itri lembrou que na próxima segunda-feira, dia 16, às 9 horas da manhã, vamos ter uma congregação 
festiva, em conjunto com congregações de várias unidades, na sala do CO. O Senhor Vice-Diretor 
disse que é uma comemoração da reestruturação da USP, que levou à criação do Instituto de Física, 
do IO, IME, IB, ICB e então essa congregação conjunta, festiva, acontecerá segunda feira, às 9h da 
manhã. Teremos três ex-reitores falando sobre o período de sua estada na Universidade, sendo um 
deles o Prof. Goldemberg, e serão homenageadas também pessoas desses institutos que tiveram 
uma atuação importante na reestruturação da universidade naquela época; pelo Instituto de Física 
será feita uma homenagem ao Prof. Oscar Sala. Estão todos convidados. Item I.6 – Discussão e 
votação da Ata da 560º Sessão, realizada em 28.11.19.  O Senhor Vice-Diretor colocou a ata em 
discussão. Não havendo manifestações, colocou-a em votação, tendo sido aprovada com 47 votos 
favoráveis e duas abstenções. 2ª PARTE - ORDEM DO DIA - Item II – Assuntos novos para 
deliberar: Item II.01 - Pedido de transferência do Prof. Dr. Élcio Abdalla, ref. MS-6, em RDIDP, 
do Departamento de Física Matemática para o Departamento de Física Geral.  O Senhor Vice-
Diretor esclareceu que existe um acordo entre os departamentos de Física Matemática e Física 
Geral que consta dos anexos da pauta. A seguir, colocou o item em discussão. Não havendo 
manifestações, colocou-o em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Item II.02 - 
Homologação do Parecer Final da Comissão Julgadora do Concurso Público de Títulos e 
Provas para obtenção do Título de Livre-Docência junto ao Departamento de Física 
Experimental (1º período de 2019), no qual foi aprovado o Prof. Dr. Cristiano Rodrigues de 
Mattos (Edital IF/49/19). O Senhor Vice-Diretor colocou o item em discussão. Não havendo 
manifestações, colocou-o em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a 
ser tratado, o Senhor Vice-Diretor encerrou a reunião às 10h40min e eu Maria Madalena Zeitum, 
redigi e digitei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Vice-Diretor. São Paulo, 12 de 
dezembro de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


