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INSTITUTO OErjSicA
EDITAL ÍF49f28}$
(ONCUR$OPÂRALiVRE-DCCENTg
(2* ?€8{CD0/2Qlg}

ABERTURA OE INSCRIÇÕES AO CONCURSO oc TÍTULos E

PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO TITULO DE LIVRE.D(RENTE

Ho$ OE?À8TÂM[N7QS DE FÍSICA ApLicADA Física EX?ER}

hIENTl&. FÍsIcA GERAL FÍsIcA UATEUÁTiCA fíSiCA DOS
MATERiAis E ME(Afia(A E FÍSICA NUCLUR Da INSTITUTO DE
FISfCA OA Ut:lVERSiOAÜE DE SÃO PAULQ

0 DinEoí da instinto de fÍska torna público ã !odor os
intenssadas que. de acordo wm ü decidido pela (ongregação
em sua 550a sessão oídináHa realizada em 28/02f2Q1 9. estarão

abelha\ peb prazo & 1 5 dias das 00hQ[ min do dia ] 6 de agos-
to às 23hS9min do dia 30 de agosto de 20}9, {de acordo cam
o Hor3íto Otkia 6e 8rasllÊÜ) as insuiçees ac (mcurso püDlko
óe TÍbIas ê pragas para ã concessão do {íiuia de L&re 0a :en e
junta aa seguintes Departamento. nas disciplinas ou conjunto
de disciplinas, nos termos do Rqimento Geral da Unlvenldade
de Sàa ?auto e Regimento do Instinto de ftsia. da fama ab
diKHminada:

Departamento de Física Apoiada - onjuntos de dls-

9q M«ánlca QuãnÜca i! (4302404}. inVodução ã Te na
Quântica de Campos l {PGF5107)

10o} Laser e Aplkaçãa {430Q330}, !ntrodução ã Teoria
Qu8nüca da Luz (PGF5275}. Mecânica Quântica 1 {4302403) e
Me i a Quã üca iÊ (43Q24Q4}

lli. - Depaítaímnta de Flsia Geral - conluníos de disciplinas:
]q - Física !:f {43022tt), Física !V {4302212}. Métodos

FísICa Nucfeõr Ê de pafticu $e {e(Ricas Experimentais em
ePGF5 ! @l;

2"} - flsia }11 {4302211). física IV (43a22}2). física para
Cima({ãs gia ãgias <431 8 $Gl;

3') - física Eíf (43{J22tl). física tV (43a2212}. Técnicas
Espectroscüpicas em !3iofís ca Mol«alar (43<n435):

4') - !bia 111 {43022} t), falo IV (430221 2}. Espalhant\Cata
a Baixos Ángtlbs:Teoria e Experimentas {PGF531 0}:

S9 Termodinâmica {4302308). fdecânica Estatística:

14302401 }. MecÊma Estatística {PGF50C6):
6'} - FíSICa 111 (430221 t}, FbIQ !V {43022T2). Fe tÕIEKRQg

Pião-Lineares em FFsia - fntroduçãa ao Caos Determrnístico e
Sistemas l)jnâmkos(43GQ41 71:

7').- Física 111 (43D22t]). Ffs]a ]V (43022]2). Inaodução a
ética Moderna {43ü0327}. Lasers e Aplicaçõu(4300330);

8') - física 111 {43022] 1). física ÍV (430221 2). física Estatfs-.
Elca de uquidos Simples e Complexas {PGF521 7);

9') - Física 1 (4302 1 1 1 }, Termodinâmica {4302308). Simula-
ção Camputadonal de Llquda Moleculares (PGF52 1 6).

1 0'} flsia i11 (4302Z 1 1 ). física da Corpo Humano (430032S}.
Princípios físicos Aplicados à fisiologia {PGF5288}

ll'} física V {430?31t}. Inüadução â flsio Atàmim e
Molecular(43n31.5). Ditiâmia QuâMia cam Apticaç&s em
EsPectíoscoph Molecular {PGf529])

12'} - Fala ! (43Q2111), Mecãnla Estatística (a30240t}.
Mednl Estatisüca {PGf30i)6}

!V epal%mento de Física Matemâtka - caalunÍas de

ciplí a$:
} ') física tV (43022}2}. Física IV para EngenMda {4320w2}.

Eietramagaetisma (438Q372};

2') festa iV {43G22 1 2). física IV para EngenhaNa (43204Q2}
Eleaomagneüsmo (4300372), introdução â física de Plasmas e
fusão Nuclea {43õQ3Z6}:

3')..Física lv {4302212}. fÍsIca lv para Engenharia
{43204Q2). Eletromagmtismo (43003?2). ffgca da Poluição
da Ar (430Q346}. física da Meio Ambiente (43a)351 ). T&Mcas
de Raios-X e de fede Iónico Aplicadas à Análise de Materiais
(?GF52a7):

4") física ]v {43022 1 2). flska IV para Engenharia la3z041)2)
Eletmmagnet8mo.(4300372). Compkmenta de Eletromag-
netismo (ECF57ü3); Elemcntu e Estratégia para o Ensina de
Ffsüa (43CH)3SÕ);

Sq física fV (43D22 1 2), física para Engenhaóa IV (43204Q2}.
Eletromaqnetismo {4300372}. Mecâni(a Clássica (PGF5a05)

11:. - Departamento de flsla Experimental - cmjuntu de
diKipliaas:

iq - Mecânica (4300153). Proposta e Profetas de Ensino
de Física (43Q0358}, Elementos B Es8atêgias paa o Emino de
Físka {43{»356):

2').- FBica 1 (43G2111), física li(4302112). Física Expe-
rimental 1 (430211 3}. ffsicã Experimental ll {4302i14). FfsÉa
Estatísüa de Líquidos Singles e Compkxüs {PGF52 1 7)

3y - Métodos EstaÍísücas em Tratamento de Dadas de
fisga E)pedmeatai {43Q02õ2}, Prática lie líalamento de Dadas
em fbica Expefimenta$(43üa263); Tópkos Ava%ada en tata-
m©nto Estatística de Dadas em fbka Experimental (PGF5103);

éiKipl naç:

l ') .: Eietíomagnetismo 1 (4302303} e Ekarcmagmtisnn
!iÍ43G23a4i; '

2') - fbica Matemâüa 1 {43022E)4}. física Matemática
14302307) e FÍsIca Matemática {i1 (4302322);

3'} Me(âni(a Quanta(a 1 (4302403} e Me(única Qu8ntka
!{ {43Q24M).

Deparümenle de fisiw doç Ma eãab e Mecánim
çonjuntw de d&@linas:

! q - Fífia &} estada 581#da i {PGF$1 }a} e FÍsIca do Estada
5ó[id© il (f%FS] ] 3}

2$ - &ÇKânÊ g üsti (PGF$aQ6}

DepaRaíPento de fís c Nuclear - cogljuntos de disd-

V

VI

!'} Física Quân8ca {43G23{ ]) e fbiu Nu e r {PGF5]1$)
2") Física Quântica (43a2311} e FÍsIca das Radiações l

(438Ü4371: '

3') física Quântica {43D231 1 ) e Métodos e Técnica Expeó-
menGis em Física Nuckar e de &KíéuÍas {PGF5] 4}:

4'} Física Quantia €43Q23 t} e Ténias de Raias-x e de
Feixe lüníco Aplicadas à Arlâlíse de Materiais {PGF5207)

O conwrso wíâ regido pelo disposto no EsHMto da USR na
Reginwnlo Geral da USP e no Regimento da if

t. - Os pedidas de inscrição deverão ser feitos, exdusiva-
mente, por rT\da do link httpsJ/uspdigltal.usp.b!/gr/admissaa

rta perbdo anima indicado, devendo o nndldato apresentar
requaimõnto di69ido M DlfeÍor do :ns$üío de Féria. cmiünda
dados pessoais e área de conhecimento (especialidade) do

ammpanhada dos seguintes

4'} - !ntraduçáü â Física das Pardculas Elementares
(43004221;

Sq - Mecânica Quantia ! (4302403), física dos Anêb de
Colisão {PGF$228}

6') - física 1 {4302111}. Ffsica ll {4302112). física Expeã-
menta1 1 (43021 1 3). física ExperínTteniai f1 {4302 1 1 4). Tüpka de
História da físka Cíássíca {436a3s3):

ZD - InBaduçâo à físía ftuckar {43004Q6). Reações Nucle-
ara {P(3f5242};

8') - Mecânica dos Corpos Rígidos e dos Fluida (4300255).
FJsÊa das Radiações g(43cã437)

DepaRamenic a que QHcoír©
doi:umentos:

1 - d«umentos de dentlficaçãa (RG e CPF ou passaponel;
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1} - memçlíial cií festa iaek}, em pofüguês. na qua! sejam

cem@avados a$ aabalhos puUicada, as a11vidades reaikadas
peítine %t% aa conafso e as demak inhfmações que permitam
awtiaçâa de wus mérüos. em formato dig©ii

lli - píwa de que é paãadaf do tiuh de Oautúc autagada
peia USP. pw eb: rKonhedda ou {k validade nacional;

IV - ten ar$inal w teMO que siüema$ze céücaneníe a
obra do candidato ou parte dela, em pcxtugues. em fomlatü
digital;

V - eiemntos ccmprüatórlas do memorial refeíldo no
IncÊso ii. tais cama maquetes, obras de aRe ou ousas matefía s
qw aâ puderem wr digiQlizadas dev ão wf @re$enladas aiê

último dia útil que antecede o lida do toncursol
V} - cava de quitação caw Q Mça míiltaf para mndi&-

tcs do sexo maKuÍlno:
v#i - }fwla de elevar:
vivi - compíovante<s> de votação da úlünla edição; Fava

de pagamento da ruinctlvB multo ou a devida jwtí$çaüva.
B ]'- Na m amai píeüsto no iKi 11, a cõadÍdato devera

sailenia{ o mniunta de $u $ aüvidades didálicas e conkibuiçõu

$ 2e - Qs doentes em exerclcb na U$? serão dispensadas

dâs exigências refeHdas nos in isa VI e Vil. desde que M
!enham cumprida po{ a( lãa de nu cmQato iíiicíai.

$ 3' - O$ candidatos esaangeir wíãa dispenndas dás
exÊgêwias (hs incisos VI, Wt e VllÊ, devendo ccmpfwar que se
enc gam em sKuação íeguiar no Brasil.

$ 4' - No ata da iwcrkão. a car)didatas portadores de
ne(us+dades especiais deverão aWaentar solicitação para que
se pfwdeKiem as corações neassârias para a realização
das piavas.

$ S' - Nãa scíãa acesas i cõçõe$ pela correia. e-Rali

2. - As imi:tições nfãa julg das peia Congregação do
l tKuto de fÍsIca. em wu aperta {anltal, pubiicanda-se a
de isca em edital.

Farâyafo únka - Q cmwrw deverá realçar« no pfaza
mêxímo de cento e vtnie dias. a contar da data da pubiiação
no Diária O&iai dc Eslacla da õpravação das inKriçües. de
acorda com o digo ]66. p«ügrafa segundo, do Regimento
Geíaida USP.

3. -AS provas congarãa dé:
} - proa escrin - pua l
Ê! - defesa de ase au @ !eüa que sMema ize {ãíicamen

a obra do candidato ou pafle üla - pew 3;
li} - iiligammto do Remada! com piam püblia de aígul

çãa - pesos;
lv - avaliação didá$ca - pew 2.
V - Fava WâíÊa - Ejesa ] .
$ 1' - A convocação das insana para a reaiíuçãa d

provas níâ pubíkaíia: na Diâíb Oficial dc Enado.
g 2' - Qs candidatas qw se apnsentaíem depois da horâfb

estabeluida nãa poderão realizar a$ pavaã
4. - A prova eKHta. que versará sabre aswnto de ordem

ge ie dou«Ráfia. sela nafizada de acuda cam o disputa
na aK. ] 39. e seu parágrafo único. do Regiímnta Gea} da USR

$ t' -Â comissão argmizKá uma lista de dez pontos. com
base no progralila dü co urso e dera dará com\cimento ao$
candidatas. vinte e quatro t ns ant da sorteio do ponto.
senda pemí8do exigir-u da andidatas a reaikaçãa de aMBas
$vidadesnesse período.

$ 2' - Q andÊdaía poderá pfupef a substÊ irão de pantw.
ImediaBmente aFlós amar canhKimenla de smç enunciados,

se entender q@ nãa pertencem aa praz ã do cancuna.
caberlda â Comissão Julgadaía decÉdiç de plana. mbíe a píace-
dêada da alegação.

$ 3' - mareada Q ponto, inicia-se Q pena imprar ogêvel de
cinco hwas (k duração da pfeva.

$ 4' - Durante sessenb mhutoq após a sarei. Kfá
Fmitlda a con$u&a a l&ías, pedõdkos € auras documentos

bibtiagráüKos.
1 5' -As anotações efetuadas durar o peííada de m wt

podeíãE} se{ utilizadas m detüner da pícvü, devendo sw fpiias
em papal mbrkada pela Combsâa e anexada aa texto fiel.

$ 6' - A piava, que será lida em sessão pübika pelo caüdb
pato. devwà seí reproduzida em cópias que sefâo entíegu $ ao$
maííibnüs da Comissão iuyadora @ se abif ss&

$ 7" - Cada prova nrê avaliada, indhÊdualmenü. @ia
maíitüw da comiss& Jubadaía.

5. - Na d tesa poli(a de ese w de !Crio elaboíaü. m
examinadores evaíãa 8m caaü Q valor int {ns«a da {rabaiM, o
damÍnío da aBERto abwdado, bm como a cenüib irão aHginal
da mndídate na área de cünh tnl n c pednente.

6. - Na defesa públka de tew w de íeüü seno abedKidas
5 5 g13i teS or as:

i- 8 Rse oü {e«o será enviada da membro da Cemb-
sãü ]ulgaíha. peia m nos dnb dias antes da reaiÉzação da

11 - a dumçãa da arguiçãa í6ü exa& é de {dnt menu %
Wr emmi ahç mk & ao cand&lo igual p ?a pa a

lli - havendo cüncardâncÊõ en f ü examinador e o ardi-

da!ü, poderá $er estaMleddo Q dialoga enííe aml)a{, obsewada
ü pala gbbai de sessenta miou $

7. - 0 jubamentc & menlloãal e a av iiaç& da Wo\;a
plhilca de ©guição serão exWesws mediante nata ybbal. atri-
buída após a aíguiçâa de todas os mndidatas* deveüda refietíf
o desempenho na íguição, bem como Q ílüMa das mndlda{

! !- - O méúü d® caíldêdaios será julgado çom baw w
animo de was atiüdades que pad:efão compreender

1 - produção cientifica. iüefâfia, fiiasóüKa. a anata:
il atkÉdade didâtí(a:

111 - atividades de bm)ação e orientação de dÊKípui l
l\' - atiüdades felachmdas 8 prestação de sealças ã

comunidade:

V - et&idades píaíksbnab. au Q 8aã qum€1o br a mso;
Vt - didomas e miras dgnidadu un ersitádas.
$ 2' -Â Comissão iubadan mmiderarâ. de preferência, a

títulos cbüdas, üs Baba has e demais atividades nal fadas após
a opte%ão do tRulo de dautoÍ-

B, - A Fiou de walÊ çã dldàtãa de«ha-w a veüfi(a{
a capacidade {ie aganízaç&. a prodiiçâa w Q desempenha
ddâdm do candidata.

5 1'-À pfcva de av fiação aiaaoca seü @ f cõ, correspon-
dendo a urm aula na n&ei de p6sgíaduação, an} a duração
mfnin & de quarenta e máüma de assenta minutas, e vens fá
sobre Q p ogíama da área de contKecímmtc acima nwnEiaaada,
nm tema &) Baga t37 (b Regimento Gem! da US? e da
seguintes mmtas:

i- a Comlssãü Jülgadara. cam ba no programa dõ
mnaaso. aganizafã üma fí$ a de dez ponta. da qual os aa-
didatas omarãa {ünhecimenío límdia & lente antes da soHeio

do ponta;
li - Q candidato poderá propor a sãJbsTiiuiçêo de ponta,

imediatamente após tomai ca hKÍmfnta de seus enun(fadas.
se entender qw não pertencem ao praz ma do cancuna.
cadeado â ComÊsão uigaüara aec©E üe perna. abre a prwe-
d4a({a da alem%êo

ill - a aaikaçâo da Brava far-se-â vinte e qu Ro horas
afãs o íte© da pinta as qeab serão de livre dispwiçâa do
candidato; ãa $e ex©inda dele sse período a f aiização de
oulfa$ atividades

ly - o candidata poderá udíizaf o ma@dal didÂüco que

\f - w o múm ro {h ndldalos o exQlt eles sefât} db/ididas
em griiixos de. m máxinw. aê$, obsewada & andem de inscrição,
pâm fins de wdeÍO e redizaçãü da piava

V} - as íiotas da pí v didátka $ rãQ tõbuíd:as após o
tén:í íao {bs pfav $ (k o h$ as candidatas.

$ 2' - Cada membro da Comissão Jutgadora padwã folmo-
lar pefquntas sobre a aula mínisKada, nãa podendo ultrapaswí
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o prazo de quinze nlinuios, asçegwada ao tandtdaio igual
tempo pêra a real)testa

9. - A prata ?fálica do Cünmfso & Livre-Dwêncía. definida
a critério da Comissão ]ulgadora, poderá seí realizada seguindo
unia dasseguintes n adaiidades

a) plünelamenla de um {íabaiho de laboíatórb. onde Q
candldaEO devera desaeveí e discutir ã técnica a seí utilizada.
jwtihcando a sua escolha. pícnader â analise crlüca das etapas
? do tratanT\ente das resultados experimentais;

bl análise critica do desenvolvimento de teoria pertinente à
dlKipilna em cujo plogramõ $e b $ 1a o concurso:

c} aposentação e discussão de uma proposta de pesquisa
c,riglnal para uma tese de dautaramerna em âmbito pentnenie
â disdpllna em qüe $e b sela a mncuKO.

10. - 0 julgamento do çon uno de livre-dücênd safa feita
de amido an} a$ seguintes n fm s:

1 - a nota da prcva escrita lera atribuída após cancluido o
exame das piavas de todos os candidatas

li - 8 n,3tõ dà prova de a\allõção didêtlu $ rê aeflbuidà
ImedlatBmentp após o término das provas de todas as mndi-
dalos:

nl - o julgamento do memorial e a avaliaçâa da prova
Nbika de arguição serão expressos mediante nota global nos
dermos do Item 7 deste edl{3l:

IV - cortdulda 3 defesa de tese ou de sexta. de todos os an-
didatos. proceder-se-á ao julgamento da proxn com aüibuição
da nota correspondente

V - a mb da prü\ prática será atribuída imediatamente
após o temido das provas de todos os candl&ios.

t t. - ,&s notas wriarào de zero a dez, podendo seí aproxi-
madas atê a pãmeÊra c sõ dKima}.

} 2. -Ao témllno da apreciação das provas, uda examinador
atribuirá. a cada candidato. uma Delta final que será a média
ponderada das notas parciais por ele conferidas.

}3. . findo o julgamento. a Comissão Julgadora elaborara
relatório circunstanciado sobre o desempenha dos candidatos.

5 1'- Poderia seí anexados ao relatóõo da Comissão Julga-
õora relatóí a$ individuais de seus membros

5 2' - O relatório da Comissão Juígõdora será apreciado
pela Congregação. para fins de homologação, após exame
formal. no prazo máximo de $essen ta dias.

14. - O resultado será proclamado Irnediatamenta pela
Comissão Julgadoíê em sessãc> pública.

hrágrafo úoiw - Serão wwÉderados habilitados os can-
dldaias que alcançarem. da maioria dos examinadores, nota
final mínima $:ie

T 5. - klaiar?s informações, bem como as normas pertinentes
aa concurso, entoa ram-se à dlsposÊção das ínieíessad $ na
l sslstêr\cia Técnica Academia do Instituto de física da Univeí.
idade de Sãa hub, no endereço ac ma citado.

São F'aui0,05 de agosto de 20]9.

Divulgar amplamente

Juntar ao processo

ataria Madalena Salgado 8ermudez Zeltum
Assistente Técnico Académico

oc Ig.l?'t



Departamento de Física Experimental
+55 ll 3091-6919/ secfep@if.usp.br 2b l;EP.:g.e

FEP/039/2019/IF
AMF/edi

São Paulo, 18 de setembro de 2019

Senhor Diretor

Para suas considerações e providências, comunicamos
que o Conselho do [)FEP, em reunião realizada nessa data, por unanimidade

de votos aprovou a anexa relação como sugestão para composição da
Comissão Julgadora do Concurso para obtenção do título de
Livre-Docência. Edital IF-49/2019, no qual acha-se inscrito o
Prof. [)r. Cristiano Rodrigues de Mattos.

Atenciosamente.

Prof=-Dr--.Ant6nia Mapt&s«gueiredo Neto
Chefe do [)apto. de Física Experimenta]

,/

.ncaminholse à Assisj$i]te T911]:jll! ít$mict

pá. Dr. Mantíedo HanilabaéiWS

AO \nstltuto de Ftoí ada USP

Prof. Dr. Manfredo Harri Tabacniks
Diretor do Instituto de Física
Universidade de São Paulo ''Arfando de Saltes Oliveira''
AMFN/edi

Rua do Matão, 1371 - Butantã - CEP 05508-090 - São Pauta ISP) - Brasil
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Responder Encaminhar Excluir

Inscrito no Concurso de Livre-Docência/FEP EditalIF-49/19

Data: 02-09-2019(10:51 :30 BRST)

De: ataac(@if.usp.br

Para: secfep@if.usp.br

Texto (l KB)

Senhor Chefe,

A pedido do Sr. Diretor, encaminho anexos a Reso1. 7194/16, o edital IF-49/19, o memorial, a tese
do candidato e o formulário da banca, a fim de que o Conselho possa deliberar sobre uma proposta para a
composição da Comissão ]ulgadora do Concurso para obtenção do título de Livre-Docência junto ao
Departamento de Física Experimental - Edital IF-49/2a19, no qual está inscrito o Prof. Dr. Cristiano
Rodrigues de Mattos.

Tomo a liberdade de lembrar que a proposta deve seguir o que rezam os Artigos 190 a 193 do
Regimento Geral da USP

A sugestão deverá ser encaminhada à Diretoria, para que possa integrar a Pauta da próxima reunião
da Congregação.

Nessa reuni.ão, a Congregação deliberará sobre a) aceitação da i.nscrição; b) formação da Comissão
]u[gadora (Titu[ares e Sup]entes); e c) indicação do Presidente da Comissão da Comi.ssão ]u]gadora,
conforme nova redução do artigo 193Q do Regimento Geral (Res. 7194/16)

A fim de instrui.r os trabalhos da Congregação e da Assistência Acadêmi.ca, peço o especial obséquio
de preencher o formulário anexo com as i.nformações a respeito dos membros sugeridos.

A Assistência Acadêmi.ca encontra-se à disposi.ção para quaisquer esclareci.mentos

Att,

Ana Lucra
Assistênci.a Acadêmica/IFUSP
(11)3991.69Q2
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Responder Encaminhar Excluir

Edital - Concurso Livre-Docência - Emissão de Parecer - Congregação
Data: 11-09-2019(17:39:41 BRST)

De: ataac@if.usp.br

Para: mane@if.usp.br

Anexos ...Cj Ed 49.19 LD.pdf (756 KB)

Texto (l KB)

Boa tarde

Prof. Rabi.lotta

segue para análi.se, em anexo, o edi.tal do Concurso para Livre-Docência

Atenciosamente,

Fabio
As s istência Ac adêmica

.A$ Ed 49.1 9 LD.pdf (756 KB)



Departamento de Física Nuclear
+55 ll 3091-6760 / 3091-6939/ 3091-6942

2b i,E.y.,l.e

Parecer sobre Inscrição
Concurso de Livre Docência

A documentação apresentada pelo
candidato Crístiano Rodrigues de Mattos
encontra-se de acordo com o exigido no
Edital IF-49/2019 e, por isso, recomendo a
aceitação dasuainscrição

São Paulo, 13 de setembro de 201 9

coberto Robilotta

Rua do Matão, 1371 - Butantã - CEP 05508-090 - São Paulo(SP) - Brasil


	anexo 09a.pdf
	Parecer 




