
lu nla.làr8, lle afogo le 1111 Dilrlo Oliclal lolef lxealvo . leclo llolauo.111111111 :,;.:',
INSTITUTO DE FíSiCA Tüni $ &p imm ai$ em f:í$ica Nudear e de ?aüículas

(PGF5]M);

2') - física 111 (4302211). física ]V (43022]2), física para
EDITAL ÍF-3Q/2G18

CONCURSO PARA LIVRE-DO(ENTE
(2' PERíODOa018)

ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE TÍTULOS E
PROVAS VISANDO A OBUNÇÀO DO TITULA DE LIVRE-DOCE}JTE
NQS DEPÂRTÂMEF4TGS DÊ fíSiCA APucA04 Fí${(A EXPOR:

C dadas 81eiõgicas (43{019aj;
3'} - Física i1 {430Z2}!), física IV {43a22}2}. Têcnkas

EsPe(troKõllicas em gio$sim McleCuiar {431)Õ43Sl;

4') - FÍsIca lli(43022t t). fÍsIca IV {430221 2}, Espaihamünta
a Baixos Ângulos:Teoria e ExpeHmenias {PGFs31 011

S'} TênÍ110dinãm {43a23a8}, M«a ca Estatística
(43024Q]). MKênic Esta istlca (P$FSQ06};

6") - fÍSÍa lii {430221 i). FÍSica iV {43022{2}. &n6menoS
Não-Lin8 res em ffsl - inimduçãa ao Caos Dote iní$üw e
Sistemas DinâmiCOS {430{m]/};

7') - física 111 (43Q221t), física IV (43022t2). 1ntraduçâa
â Õpüca Modems 14300327). bsers e Aplicações {4300330)l

r} - Física ]]i {43Q22}1). Física iV {43022]2}. Física :s atfç
tja de Uqujdeç S mp] e ComP]exüs(PG1:52 ] 7t;

9'} - ffsi(a i {43Q2 1 } 1 }, Termed nãmica (43023Q8}. Simula-

ção CompuÍaciona} de Uquidw Moiuuiares(PGF5216}.
t 0') física li1 {4302211), física do Corpo Humano(4300325),

Principia físicas Âpíieada} à Hsiologia (PGl:S288)
11') Física V {43{)23tl>, introdução ã FÍsiCa Atómica e

MENTAL FÍSÊCÂ GERAL FÍSICA MATEMÁTICA fÍsicA DO$
MATERIAIS E MECÂNI(A E FÍSICA F{UCLEÀR DQ INSTITUTO DE
ífStcA OÂ UNiVERS}DÂOt DE SÃO FAULQ.

0 0Ketor do ínsüwta de Fí$ â tafna püblko a tü s Q
Interessados que, de acordo com o decidida pda Congregação
em $ua 536a $e$s& ordinária feaiizadê em 22/Q2/20]8 (}a
convKaçãa), esbíâo a&íüs. Wio prazo de }5 dias, de ] 7 a
33 de abri de 20} 8, das 9& à$ 32h e das 1 3h30min âs 1 7h. nas

dias úteb. as Inscrições ao concurso públim de Título de Livre

dias

Duende. junto aa$ seguintes Depaítammtüs, ogs dkdpiio $
au conjunta de disciplinas, nas termos da Regimento Geral da
Universidade de Sã© Pausa ê Regimento do nsW a de física. da
aaf \a abalxa dtscrimtaada:

Depaftammto de ffsi(a Âf) cada - conjuntos de dís-
cipfinas:

I'} Ffska IV {43Q02212). física lv para Engenharia
(43204a2). EÍetlamagnetisma(4301)372J:

2'} física IV 143002212). física IV para Engenharia
(4320402}. Eletíomagnetismo (4300372}. Introdução à Física de
Plasmas g fusão Nu4:kaí {43aQ326}:

3'} FÍsIca lv (43002212}. fÍsIca }v para Engenharia
(43204a2). Eletramagnetismo {4300372), Física da hlulçáo
d© M(43Ga346}, ffska do h@io Ambiente {430Q3$]). Ténias

Mo!«ulaf(43083T5}, DÍnàmt a Qu3n ca com Apii4:iões em
Esl)earüçcoPla Malecul r {PGF5291}

]2') - Física i(43a2] 11}. «aria Esta$stíca (430240]).
MKânica [Ratísüca {PGF5G06

Ffsla Matemática - cenjuntes deiV. Departamento de2

diKipi na$:
I') - Eletromagnetlsmo 1 {4302303) e Eletromagnetisma

Êt (43G23041:

2') - FBka Matemàt$a t {43C22a4}, física Matemátia í:
14302307) g fÍsIca Ma{ í á8 ii1 (4302322)

3') $du3nica Quântica } {43Q2403} e M«ãni( Quân{ ca
11(43a24a4}

Depaft?menta de Ffska dcs Materiais e M«ãnka
conjuntos de dlsdpiinas:

]'> - fi} ca dü esGda sólido i {pGFS Q} ê FíSIca da estado

V

de Ralos-X e de hlxe 10nlco Aplicadas â Análise de Matedals
(PGf52Q7);

4'} FÍsIca iV {43002212). física IV para Engenharia
(432WQ2}. Eletrcmag etismo(43®372}. Compiement
Eletromagnetlsmo (ECf57Q31; Elementos e Estratégia para o
Casino de física {43a0356);

FÍsIca IV (43002212), fÍsIca para Engenharia
(432Q402). Eletfomagnetismo (43003 72}, Mec8nla Clâssia
(F'GF5®5).

li. - D@adam oto de fisic Expaímmta} - conjuntos de
dlKlpiinas:

]') - MKÃnia {430G153). Píapostas g Píaie ©$ de Ensino
de Faia(43003S8). Elementos e Estratégias para o Ensino de
FÍsi(a (43aQ3S6i;

Física 1 (43a2]11}. Ffsi 3 i1 {4302}t2). Fífia ExPe-
rímenta[ i {4302t }3}, f:ísica Exf]efãmenQ1 1] {43G21 t4}, Ffsi
Estatística de Líquidas Simplw e Complexas(PGF$21 71;

y} - Métodos Estaüstlcos em Tíatanlento de Dadas de
fãska Expeãmentai(43{n262), ká íca de Tmtaímnto de Dada

em física Upwimmta} (43(»263}. Típicas Avançadas em Trata.
mento Estatfsüm de dados gm física experlfwltai(PGf51031;

4'} - :ntfoduçàe ã

&

5'} lv

2'}

das PaRicuiaS fiêmpntafos

Sólido ll {PGFSI t 3);
2'} - MKânica Estatística(PGFSQQ6};

Vi. {)epafDmento de física Ffuclear - conjuntos de dÊsd-
Piinas:

]'} Fí$i Quantia {43 2311 e Física Nuclear l (PGF511tj:
2'} Fífia Quântica (43023}1} e Física das Radiações l

(43®437};
3"} ffslu Quân$m (43023{ 1} e Métodos e Técnicas Experi-

menta s em Física Nuclear e de %Ricuias {pG 5tQ4 :
4') F]$ica Quân8ca {43023]1) ê Tónicas de Ralos.-X ê de

B$x$ Iónico Aplicadas à Análise de #atefiais {pGFs207}
O con o erá regido pelo disposto no Es aturo da U$P

IResoiução n' 3461. de 07/10/88). o Regimento Geral da USP
(Resolução n' 3745, de 1 9/10/90} p a Regimento do if(Reso-
[uçãe$ n' 4.Q$7. de 21/e6/94, 4.26S, de 03/Q5/] 996, 5367, de
1 8/1 Q/20(K e $82$. de 1 2/04/20] D}.

% i s«içães serão tetas na / slstên ia Académica
deste instinto. â Rug dü Matãa. n'.1371. sab 339. da Ala i
da EdHdo Principal. aa Cidade Un vefsiQM 'Aímndo de
Saltes Oliveira', devendo o candidato apresentar fequwlmento

{(43Q04221;

5'} - MKânica Quâni i(4302483}, i:islca dw Anéis ($e
Colisão {?GF5228);

6*} - física } {43a2111), f]sia ]$ {43G2] ]2}. fl$ ca E)©eíi-
mentai t {43a2t 1 3), f $ ca Expedmentai ]i {43c2] 1 4). tópicos de
HístóNa da física Cláss (43G0353}:

7'} - introdução â Fblca f8udeaí {43aü496}. Reações Nude-
afa (PGF5242};

8'} - Me(âni(a das Caípm Rlgid% e das fluidos {430Q2S3}.
físka das Radiações 1 {430Q437},

9"} Mecânica Quântica ll {43Q24a4}, !ntfoduçãa â Teoria
QaânOca de Campas l {PGF51 a7)

}aa) Laje e Aplicações(4300330}, 1ntrod! ção à Teoria
QuânUca da Luz {PGFS2?5), M«àni(a Quânüm 1 (43G24Q3} 8
hlec3nica Qí33n íc li {43024(}4}

líl. - DepaRammta de físka Geral - canjun os de dbcipiln $:
{') - Física 111 {43a22]1). Ffslca IV {43Q22}2}. Métodos

ainqigo aQ DífelQr ao lnsnulo. conterão a3aQ5 pessoais. ai'5cb

plana ou conjunto de dlsdplinas. ammpanhado dos seguintes
documentes:

- memorial

campíovados
t:ircuastandado. em doze cópias, nü qual

ativldadesüabalhas publiadas.
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realizadas watnenies ao cancuno e as ãaf! ais in amaçõe$ que
pemlitam avaliação de seus muitos, devendo salientar c ccn-
iunío de suas atbádades didâti(as e cantübuiçóu para o ensino;

11 - doze exm i)laru de tae OHginai au de texto qae $i$t
m üze criticamente a obra da candidato ou parte dela;

Ell - prova de que ê poMüí do tttub de Doutor ouorgado
peia USíl por eia recolhe(]do au de validade nac]ona]]

IV - prova de quitação com Q wwlço militar para cândida
tas da sexo masculino:

V - gtuio de eíeRor e compnvante de vataçãa da última
eleição(dos dois turnos}. prova de pagamento da respemva
muita õu a devida ] stKicatíva

Paráaíafo primeira: Os dKmtes em exercido m USfl desü
que tenham cumprido as exlgMclas dos lwisos lv e V por xa-
siãc dê $eu c {íato l11iclat. estão dlspef\sadu da aprewntaçãa
dos dmumwtos ne es índiada. QS e$ íanÇleifos ficam também
dispa ac daqwla exigências.

Parágrafo segundo: NO aia da imaição, a$ candidatos
deverão entregar a documentaçâa a(wdic©aada em pastas.

cüm indicação dos nüm u dos dowmmtos contidas em cada
uma delas.juatame tec m m iis dos refeNdw documentos

2. - Âs !nKãções serão julgadas pela CüngíWação, em se
Kpecta {arma}. pubilcanda-se ; decisão em edRal

Parágrafo único: O mncursa deverá realizar-w no prazo
ílüxima de certa e vinte dias. a fintar da publicação no Diârão
O$cía; do Estado da agitação da inscrição,

3. AS provas constarão de:
a pí va acfka - (pew lJ;
b} defna de tese au de texto que st«aniatke aiticamm e

a obra da candidato ou pare dela - {pew 3);
c} julgam\ente do meníloriai com prova pública de afgüição

(paQ 4);
d} avaliação didéüa - (pesa 2};
e} prova píâtlca - {peso }}.
4.A orava a«íta, que venaíá abre assunto de ordem g«ai

e dau8tnãria, nfâ realizada de acorda cam o deposto no art.
t 39 g seu paíágnfa único da Regimento Geral da usR

1- a cafillçsão wganizarâ um lista de dez partas. mm base
rto programa de mncuna 8 dela dará conho mento aas candi-
datos. vinte e qua8a horas anta dc sovela da l»nta;

li - sorteado Q poRIa, inicia-se a píaza impfaírogãvd de
anca harasde duração da prova;

lii - durante sessmQ minuta, a;ús o sarda, será pef-
m gda a cansuka a Inca, periódicas e aiítlos dacuímntas
bibiiogíâfi(a;

IV - as anotações. efetuadas durante a penada de mnsuita.

poderão ser utilizadas na demrrer da prova. devendo sa feita
pm papel n)brocado peia comissão e anexadas ao texto $mll

V - a piava, que s«â lida em sessão p{3bltca pelo andtdato.
devera ser reproduzida em (6plas cine serão eetregua ms mem-
bros da omissão jutgadora. ao se abrir a sessão;

Vi - cada orava w â avaliada peias maíilbfos da comÊsão
julgadwa. individualmente.

Parágrafo Única - Q cmdidata podefâ propor a subsütuiçãe
de })onças. imedtatan gole após tomar canhKimento de sws
enui©ada& $e e teíld« que pâa peamcem ao pfog ama do
concurso, {aMndo â com ssãa juigadara deddiç de plano. sobre
a pKedêncla da alegação

S. - Na defua públi de tese atl de lexia daboradü os
examinadores levarão em t o valor intrínsKO do trabalha. Q

domínio do assunto abafdada, bem como a contdbuiçãa ariginai
da candidata na área de coahKimento pertinente.

6. - Na defesa pública de tae oü de texto níãa obedecidas
as seguinte rmrmas

i- 3 !ae ou telha wíâ enviado a ada membro dê missão

jubadan. pdo m trinü dias antes da realização da prova;
if - a duração da argõtçâo não excederá de trinta minutos

por examinadas calando aü anddato Igual prazo para a
resposta:

liÊ - havendo concordância entre a examinadas e a ndida-

to, píldeíâ se{ 6{abel«ido o diálogo mne anda. obseíwdo o
prazo global de seswnta minhas

7. - O julgamento da meíwri ie a avaliação da prova
pública de afgüição s áo excessos mediante Roía gbbai. atri-
buída após a afgüição de todos es candidatos. devendo refietir

o daempenho na afgüiçãa. bem coRrIa a muito das andidaiot
hrágrafo %n[e]ro - O {@RÍO düs unddatas s«â ]uiga&

cam bae no conjunto de suas aíividada, que pad@ào cam-
prwndu

produção clent fica. literâãa. fiiasõ& au aRstica
li- ativldade dÊdâüca

111 - aiÉvÍdada {$e forma ãa g oNe taçâa de discipul ;
IV - atividades relacionadas à pfeslaçãü de seí\aços à

comunidade:
v - atividada píofisslcnaÊS. ou aijtras, quando for a oso;
V} - diplomas e trás dignidades univefsjQNas
fyrâgíafo Segunda - A mmissãa iuigadara ca sideíarâ. dÊ

pfeferên(h. o$ t hs ai)tida, os r balhüs e düíilais {ividadeç
realizadas aps a clbtmçáo do gnu de doutas

8. - Â piava de avaliação didâtica dentina-se 8 veíi$car
a upa(idade de ürganinção. a iJrodíição ou Q d empenha
didãüw da candidate e a aula será afll ivd de f©çgradaaç&.

9, - À prevê didáüa gera pública. {cm a duração mínima
@ quafen a g nüxãma de SMsmta minutm* ê v afâ sobre
o progama da área de conhecimento acima nrlenaonada. nos
temos do aN. 137, do Regimento Gefa} da USg com &se na
qual a missão }uigadora organizará uma lista de de2 p nÍüs*
da qual üs candidata tomarão conhKimepta impd! game e
anta da grelo da ponto.

fbíâgíafo Primdro - Q soneto do ponto saâ {eüc 24 horas
anta da realização da mova didâtica

Paíâgfafa Segunda - O {anddatc poderá titiiizar o mat i i
didâtica que julgar n«essârlo.

Parágrafo f«ceira - Q candidata poderá pfallor a subiu
traição de ponta, Imediatamente após tamaí conhecimento de
sw$ mu lados. se entender que não WRmcem a pfoçram
do concurso, cabido à comisâ julgãdoía dKidil de plano,
salde a praadên(ia da alegação.

tQ. A prova Pratica do Concufm de Livre-i)o(®çh. &$nlda
a cãtério da Comissão iulgadoa, poderá ser realizada çpguinda
üma das segulníes madaiidada:

a} pianqammto de um trabalha de laboratório. ande Q
candidata devam descíeveí e dÊscutlí a êwlca a $eí utÊiizada.

justificando a sua escolha, pío«deí a anâiln crqica das etapas
g do {ratammta das esuttadas experimeíltals;

b} análise CHttca da dawvoivimea c de poria pertinente à
discípilna em cuja programa bas o canwrçol

c} apruünHçãc e discussão de uma proposta de paquisa
Ofiginai para uma e Qe {»utofamen a em 3mbH peRlnen e
â disciplina em que $e baseia o concuna.

tl. Os programas que sefürão de base para o ncurw e
de ais Infcmuçõa. podgfêo wr cbüdos na Assistên(ia Acadé-
mica {AÂN do ins }tuto de f!bica & Universidade de Sãc nulo
rta en&reça anima citado.

Tdefmes:(l i) 3i)93 -69Q2 e 3Q9} -7üQa
Sãa Paul. Q8 de agcsta de 2Q} g

ÊNSmuTQ DE FÍSICA
Re if$cacão do D.O.e. de 09.Q$.}8

No Edital [F-3Qf20] 8, feferent ã abenurü de inscãçõ s aa
Conmrsa de TRubs e Provas para obtenção da tinto de Livíe-

-Docente junto aos seis departamentos do iastit b @ Física.
ande R }Ê "......es]afâa abeRas. pele prazo de ]5 dias, de }7 ã
31 de abria de 20] 8.....' !eiase: '..-estarão abertas. Feio pfaza

de 15 dias, de ] 7 a 3 i de agoac de 2G] 8.,...'

Divulgar amplamente
Juntar ao processo.

ataria ?Jadalena Salgado Barmudez Zeltunl
P.s;isíerlie Técnico Acadãn:lco

ldo It%




