
BIFUSP  1. 
 
 

BOLETIM INFORMATIVO DO INSTITUTO DE FÍSICA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ANO XXXIII No 20 27/06/2014 
 

 

COMUNICADOS DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Datas limites para depósito de Dissertações para 
distribuição de Bolsas no 2º semestre de 2014 

 

A CPG informa as datas limites para depósito de dissertações para fins de distribuição 
de bolsas de doutorado no segundo semestre de 2014. 
 

28 de julho de 2014: data limite de depósito para que haja reserva de bolsa do CNPq, 
caso o aluno esteja classificado para uma delas. 
 

12 de setembro de 2014: data limite de depósito para que uma bolsa (CNPq ou 
CAPES) seja atribuída ainda em 2014. 
 

As bolsas disponíveis do CNPq, no início de cada semestre, serão atribuídas aos 
alunos que já tenham feito o depósito da dissertação. As bolsas CNPq que 
vagarem no decorrer do semestre serão atribuídas, pela ordem de classificação, aos 
alunos com bolsa CAPES, como já ocorre atualmente. Os alunos que depositarem a 
dissertação no decorrer do semestre receberão bolsas da CAPES (desde que estejam 
classificados para uma) e se desejarem substituir a bolsa por uma do CNPq devem se 
inscrever novamente na próxima seleção. Com isso a CPG pretende evitar que bolsas 
fiquem ociosas por um grande período de tempo, atendendo a um maior número de 
alunos e ao mesmo tempo permitir que alunos que defendam sua dissertação no final 
do semestre não fiquem sem bolsa até o início do próximo semestre.  

 

 

TESES E DISSERTAÇÕES 
 

TESE DE DOUTORADO 
 

Rafael Rodrigues do Nascimento 
“Estudo de propriedades estruturais e hiperfinas em complexos metálicos” 
Comissão Examinadora: Profs. Drs. Helena Maria Petrilli (orientadora – IFUSP), Kaline 
Rabelo Coutinho (IFUSP), Wanda Valle Marcondes Machado (IFUSP), Jorge Chahine 
(UNESP) e Maurício Domingues Coutinho Neto (UFABC) 
15/07/2014, terça-feira, Ed. Principal, Ala 2, sala 209, IFUSP, às 14h00 
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