BOLETIM INFORMATIVO DO INSTITUTO DE FÍSICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ANO XXXIV No 30 16/10/2015
COLÓQUIO
“Nanoscience applied to the oil industry: there is plenty
of room at the ground”
Caetano Rodrigues Miranda, IFUSP
22 de outubro, quinta-feira, Auditório Abrahão de Moraes, IFUSP, às 16h
Entrada franca - Transmissão via iptv.usp.br.
Enviar perguntas para: coloquio@if.usp.br
As perguntas poderão ser enviadas antes e durante a palestra.
Nanogeoscience is a new and vibrant interdisciplinary field that studies the
phenomena that occur at nanoscale for geological materials and attempt to
understand how nanostructured and nanoconfined systems drive effects on much
larger global scale. In this talk, I will present some applications of nanotechnology on
current Oil and Gas industry issues (Enhanced Oil-Recovery, pre-Salt, shale gas,
CO2 sequestration and oil spill) based on a multiscale view of fluid-solid interactions
ranging from nano to oil reservoir. Interestingly, not only the understanding of
fundamental interactions of brine-oil-rocks interfaces can lead to the emergence of
new physical phenomena, but it also offers several collaborative opportunities with
the industry.

JOURNAL CLUB DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA DOS
MATERIAIS E MECÂNICA
Nesta semana o pós-graduando Gerson Pessotto, do Laboratório de Materiais
Magnéticos, comentará o artigo: “Exchange Bias and Room-Temperature
Magnetic Order in Molecular Layers”
20 de outubro, terça-feira, Sala de Seminários José Roberto Leite
Ed. Alessandro Volta (bloco C) – Sala 110, IFUSP, às 12h10
Molecular semiconductors may exhibit antiferromagnetic correlations well below
room temperature. Although inorganic antiferromagnetic layers may exchange bias
single-molecule magnets, the reciprocal effect of an antiferromagnetic molecular
layer magnetically pinning an inorganic ferromagnetic layer through exchange bias
has so far not been observed. We report on the magnetic interplay, extending
beyond the interface, between a cobalt ferromagnetic layer and a paramagnetic
organic manganese phthalocyanine (MnPc) layer. These ferromagnetic/organic
interfaces are called spinterfaces because spin polarization arises on them. The
robust magnetism of the Co/MnPc spinterface stabilizes antiferromagnetic ordering at
room temperature within subsequent MnPc monolayers away from the interface. The
inferred magnetic coupling strength is much larger than that found in similar bulk, thin
or ultrathin systems. In addition, at lower temperature, the antiferromagnetic MnPc
layer induces an exchange bias on the Co film, which is magnetically pinned. These
findings create new routes towards designing organic spintronic devices.
Link: http://www.nature.com/nmat/journal/v14/n10/full/nmat4361.html
Visite a página do Journal Club do FMT: http://portal.if.usp.br/fmt/pt-br/node/631
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SEMINÁRIO DE ENSINO
“A Problemática dos Estereótipos de Cientistas Frente à Identidade Cultural dos
Estudantes: Repensando o Papel da História da Ciência no Ensino”
Prof. Dr. Ivã Gurgel, IFUSP
20 de outubro, terça feira, Auditório Adma Jafet, IFUSP, às 16h
As mudanças sociais características das últimas décadas tem afetado profundamente o ambiente escolar.
Isso tem feito com que pesquisadores em ensino questionem como estas mudanças afetam o próprio
desenvolvimento de atividades didáticas em sala de aula. Dentro deste universo de pesquisas, um
conceito que muito recentemente ganhou destaque na literatura é a noção de identidade como uma
construção histórico-cultural. A questão de base é saber como professores e alunos constroem sua
identidade fora do ambiente escolar e como a mesma afeta seu papel em sala de aula. Os primeiros
resultados têm mostrado que determinados grupos sociais, definidos por seu gênero, raça, religião etc,
muitas vezes criam incompatibilidades culturais que os levam a um processo de exclusão em relação ao
aprendizado em ciências. Isso faz com que uma barreira se forme em relação às possibilidades de
interação entre professores, alunos e conhecimento, impossibilitando o processo de ensino. Com intuito
de contribuir para esta problemática, este seminário busca, em um primeiro momento, discutir a noção de
identidade em estudos sobre ensino e em áreas correlatas, como a Psicologia Social e a Sociologia. Em
seguida discutiremos alguns estereótipos comuns que aparecem quando analisamos as imagens de
ciência presentes, em especial, na mídia e em relatos pseudo-históricos sobre as ciências. Identificando
estes estereótipos como obstáculos à aprendizagem, discutimos a importância do ensino de uma História
da Ciência comprometida com as tendências atuais da historiografia.

SEMINÁRIO DO GRUPO DE HÁDRONS E FÍSICA TEÓRICA - FEP
“Fotoprodução exclusiva de upsilon em colisões hadrônicas”
Bruno Duarte da Silva Moreira, IFUSP
20 de outubro, terça feira, Ed. Principal, Ala 2, Sala 335, às 17h
Resumo: O LHC vem proporcionando o estudo de interações hadrônicas em condições jamais
alcançadas por outros aceleradores. Em particular, dados recentes sugerem que a produção de mésons
vetoriais pode ser usado para o estudo das interações fortes no regime de altas energias. Nessa
contribuição calculamos a distribuição de rapidez e seção de choque total para a fotoprodução de upsilon
em colisões pp e pPb em energias disponíveis no LHC. Nossos cálculos foram feitos com o formalismo de
dipolo de cor considerando diferentes modelos para a amplitude de espalhamento dipolo-alvo e para a
função de onda do méson vetorial. Apresentamos nossos resultados e comparamos com os dados de
LHCb para colisões pp.

CONVITE À FÍSICA 2015 - FMA
Colóquios dedicados ao público geral, em especial aos alunos ingressantes da USP.
Organizados pelo Departamento de Física Matemática

“Imagens do Cérebro”
Prof. Nestor Caticha, IFUSP
21 de outubro, quarta-feira, Auditório Abrahão de Moraes, IFUSP, às 18h
Home-page: http://fma.if.usp.br/convite
Transmissão ao vivo pelo website: http://iptv.usp.br/
Resumo: Uma imagem de um objeto é um mapa onde as características de uma região do objeto são
representadas numa região da imagem. Diferentes características dão origem a representações
complementares que permitem melhor entendimento do objeto. Em relação ao cérebro em funcionamento
há várias modalidades de imagem que trazem informação de diferentes aspectos da sua estrutura ou
funcionamento, entre elas Ressonância Magnética, Eletroencefalografia, Magnetoencefalografia e
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Tomografia por Emissão de Positrons. Estas técnicas não são de interesse somente para neurocientistas,
médicos ou psicólogos, mas apresentam um desafio técnico para os métodos teóricos e experimentais,
atualmente, usados em Física. Alguns exemplos de como obter as imagens serão descritos de forma
simplificada, com ênfase na Física básica acessível a alunos de graduação.
Os Organizadores.

DISSERTAÇÕES E TESES
Dissertação de Mestrado
Tania Elizabeth Medina Torrejón
"Perturbações escalares e eletromagnéticas em modelos de mundos brana"
Comissão Examinadora: Profs. Drs. Carlos Molina Mendes (orientador - EACH/USP), José Ademir Sales
de Lima (IAG/USP) e Cecilia Bertoni Martha Hadler Chirenti (UFABC)
19/10/2015, segunda-feira, Ed. Principal, Ala 2, sala 209, IFUSP, às 14h
Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências (Ensino de Física, Ensino de
Química e Ensino de Biologia)
Tese de doutorado
Graciella Watanabe
“A divulgação científica produzida por cientistas: contribuições para o capital cultural”
Comissão Examinadora: Profa. Dra. Maria Regina Dubeux Kawamura (orientadora – IF/USP), Profa. Dra.
Maria José Pereira Monteiro de Almeida (UNICAMP), Profa. Dra. Graziela Serroni Perosa (EACH/USP),
Prof. Dr. Henrique Cesar da Silva (UFSC) e Prof. Dr. Paulo Roberto Menezes Lima Júnior (UNB)
22/10/2015, quinta feira, Auditório Novo II, Ala Central, Ed. Principal, IFUSP, às 15h

COMUNICADOS DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Calendário de trabalho da CPG para o período de festas e férias do final de 2015 e início de 2016:
1. Para que a defesa tenha chance de ocorrer ainda em 2015, até dia 16/12, as teses de Doutorado
devem ser depositadas até o dia 30/10/2015 e as de Mestrado até o dia 06/11/2015;
2. Para que o processo de montagem de bancas para defesa em 2016, tais como definição da data,
se inicie ainda em 2015, as teses e dissertações devem ser depositadas até dia 11/12/2015.
3. A CPG lembra a todos que esses prazos estão condicionados à agenda de férias e de viagens de
pesquisadores indicados para compor as bancas.
4. De 14/12/2015 a 08/01/2016 não serão recebidos depósitos de dissertações e teses. A partir de
11/01/2016 o recebimento de dissertações e teses volta a ser normal. A CPG lembra a todos que
os prazos para a montagem das bancas e defesas poderão ser maiores que os usuais, devido a
férias tanto dos funcionários, membros da CPG bem como dos professores sugeridos para a
banca.
_______________________________________________________________________

Inscrições para Pós-Graduação – primeiro semestre de 2016
A CPG informa que as inscrições para o programa de pós-graduação em física (matrícula e/ou
classificação para bolsas), para o primeiro semestre de 2016 estarão abertas de 19 de outubro a 13 de
novembro de 2015.
CHAMAMOS A ATENÇÃO PARA O FATO DE QUE O PERÍODO DE INSCRIÇÃO OCORRERÁ ANTES
DO RESULTADO DO EXAME DE INGRESSO (EUF) E QUE OS CANDIDATOS NÃO DEVEM ESPERAR
O RESULTADO DESTE PARA SE INSCREVER.
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COMUNICADO DA BIBLIOTECA
Orcid, Autoridade e Integração de Dados
Divulgamos o texto do SIBi/USP e link do vídeo no IPTV/USP sobre o workshop Orcid
http://iptv.usp.br/portal/transmission.action?idItem=30326
A adoção maciça de um único Identificador Digital de Pesquisador é elo fundamental para o
aprimoramento dos fluxos de comunicação científica e acurácia de métricas de impacto da ciência.
Entidades como a Crossref, criadora e gestora do DOI (Digital Object Identifier) atribuído aos artigos de
revistas, publishers como a Elsevier (Scopus ID) e Thomson Reuters (Researcher ID) reconhecem a
necessidade de consolidar o Author DOI ou Contributor ID aberto, integrado e inclusivo.
ORCID – Open Researcher and Contributor ID (http://www.orcid.org), é uma organização inclusiva e
aberta sem fins lucrativos que representa todas as partes interessadas no processo de comunicação
científica e acadêmica. Seu objetivo é consolidar um único Identificador Digital de Pesquisador aberto,
gratuito e integrado em nível global. O ORCID provê um identificador digital persistente que distingue um
pesquisador de outro e garante a integração nos fluxos das atividades científicas, desde a submissão de
manuscritos até a publicação de artigos, registro em bases e bancos de dados, suportando ligações entre
o pesquisador e suas atividades profissionais, e garantindo que seu trabalho seja automaticamente
reconhecido.
Parceiros fundadores: Elsevier (Scopus), Thomson Reuters, Crossref, F1000, Nature, ImpactStory, etc.
Parceiros integradores de dados: arXiv, CHORUS, DataCite, euroCRIS, ISNI, RDA, SHARE, etc.
Adoção e programas de integração: Boston University, Texas A&M University, Cornell University, etc.
Membros: AAAS, AAS, ACS, AGU, APS, British Library, Caltech, Carlos III Universidad Madrid, CERN,
Harvard University, IEEE, IOP, MIT, Plum Analytics, Proquest, PLOS, Springer, SSRN, etc.
Atenciosamente,
Virginia de Paiva
Serviço de Biblioteca e Informação
Instituto de Física / Universidade de São Paulo
Fone: 55 11 30916923 / fax 55 11 3091 6703
http://www-sbi.if.usp.br/
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aTIVIDADES DA SEMANA
2ª. FEIRA, 19.10.15
Seminário do Grupo de Física Molecular e de Modelagem - FGE
"Processos Eletro-induzidos em Complexos de Timina e Uracila"
Lucas Medeiros Cornetta, Doutorando do IFUSP
Auditório Giuseppe Occhialini Sul, IFUSP, às 16h
3ª. FEIRA, 20.10.15
Journal Club do Departamento de Física dos Materiais e Mecânica
Nesta semana o pós-graduando Gerson Pessotto, do Laboratório de Materiais Magnéticos, comentará o
artigo: “Exchange Bias and Room-Temperature Magnetic Order in Molecular Layers”
Sala de Seminários José Roberto Leite
Ed. Alessandro Volta (bloco C) – Sala 110, IFUSP, às 12h10
Seminário de Ensino
“A Problemática dos Estereótipos de Cientistas Frente à Identidade Cultural dos Estudantes: Repensando
o Papel da História da Ciência no Ensino”
Prof. Dr. Ivã Gurgel, IFUSP
Auditório Adma Jafet, IFUSP, às 16h
Seminário do Grupo de Hádrons e Física Teórica - FEP
“Fotoprodução exclusiva de upsilon em colisões hadrônicas”
Bruno Duarte da Silva Moreira, IFUSP
Ed. Principal, Ala 2, Sala 335, às 17h
4ª. FEIRA, 21.10.15
Convite à Física 2015
“Imagens do Cérebro”
Prof. Nestor Caticha, IFUSP
Auditório Abrahão de Moraes, IFUSP, às 18h
5ª. FEIRA, 22.10.15
Colóquio
“Nanoscience applied to the oil industry: there is plenty of room at the ground”
Caetano Rodrigues Miranda, IFUSP
Auditório Sul, IFUSP, às 16h
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São divulgadas no BIFUSP as notícias encaminhadas até 4 feira, às 12h, impreterivelmente.
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