
BIFUSP  1. 

 

 

BOLETIM INFORMATIVO DO INSTITUTO DE FÍSICA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ANO XXXII No 32 25/10/2013 

DIRETORIA  
 

 

Comunicado 
 

 Conforme Portaria do Reitor de 17/10/2013, foi designado nos termos do artigo 

46 do Estatuto da Universidade de São Paulo, o Prof. Dr. Marcos Nogueira Martins, 

com mandato de 4 anos, conforme dispõe o § 2º do mencionado artigo, para exercer a 

função de Vice-Diretor do Instituto de Física. 

 

COLÓQUIO  
 

 

Fenômenos ópticos não lineares em sistemas  

nanoestruturados e meios homogêneos 
 

Prof. Dr. Cid B. de Araújo, Dep. de Física, Universidade Federal de Pernambuco 
  

31 de outubro, quinta-feira, Auditório Abrahão de Moraes, IFUSP, às 16h 

 

Entrada franca 

Transmissão via  iptv.usp.br 

 

 Nesta palestra relatarei experiências relacionadas com dois dos temas de 

pesquisa que temos desenvolvido no Recife: (1) o estudo do fenômeno de emissão 

estimulada em sistemas desordenados; (2) o estudo da propagação não linear de 

pulsos ópticos em meios homogêneos. No primeiro tema apresentarei diferentes 

esquemas de funcionamento e controle de Lasers Aleatórios (Random Lasers) em 

nanocoloides, nano/micro-pós dielétricos, e polímeros com nanopartículas metálicas e 

dielétricas. Lasers Aleatórios são lasers sem espelhos nos quais a realimentação do 

laser é devida ao espalhamento da luz emitida no meio ativo. No segundo tema 

descreverei experiências que permitiram observar e caracterizar sólitons ópticos 

(Optical spatial solitons) tri-dimensionais em um líquido (dissulfeto de carbono – CS2) 

graças às contribuições das susceptibilidades ópticas de terceira e quinta ordem. 

Sólitons espaciais são feixes de luz que se propagam sem deformação espacial num 

meio não linear. A difração do feixe é compensada pelas contribuições não lineares do 

meio material. Mostrarei resultados recentes que demonstram a propagação estável 

dos sólitons por uma longa distância, correspondente a 10 comprimentos de Rayleigh. 
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SEMINÁRIO DE ENSINO – CPGI 
 

 

“Células e mônadas: aspectos da constituição do conceito 

de unidade básica dos seres vivos" 
 

Prof. Dr. Maurício de Carvalho Ramos, FFLCH, USP 
 

29 de outubro, terça-feira, Auditório Adma Jafet, IFUSP, às 16h 

 

 Tratarei nesse seminário de aspectos epistemológicos e históricos da formulação (sobretudo no 

século XIX) de alguns conceitos relacionados às unidades de vida elementar - células, centros nutritivos, 

moneras, protobios, unidades protoplásmicas etc. - como expressões do conceito, desenvolvido a partir de 

Leibniz, de mônada orgânica. 
 

SEMINÁRIO DO INCT/GFCx  E  LABORATÓRIO DE CRISTALOGRAFIA 
 

 

“Complex biological structures solved by small-angle scattering: 

quaternary structure of proteins and porous defects in membranes” 
 

Dr. Francesco Spinozzi, Università Politecnica delle Marche 
 

1º de novembro, sexta-feira, Auditório Adma Jafet, IFUSP, às 15h 

 

 New methods, recently developed in the molecular biophysics laboratory at the Polytechnic University 

of Marche (Ancona, Italy), to analyse small-angle X-ray and neutron scattering (SAXS and SANS) data from 

complex biological structures are presented.  
 

 The first method, called QUAFIT, is focused on the determination of the quaternary structure of 

proteins [1,2]. The method is based on the idea that asymmetric monomers, formed by rigid domains of 

known structure, possibly connected by flexible linkers of known sequence, are assembled according to a 

point group symmetry. Scattering amplitudes of domains and linkers are combined by means of a spherical 

harmonics expansion. In order to avoid any overlap among domains, the “contact distance” between two 

domains is determined as a function of orientation by a novel algorithm, based on a Stone’s invariants. 

QUAFIT has been tested by studying the structure of hemocyanin from Octopus vulgaris, a protein that 

shows a hierarchical organization of monomers. In the first QUAFIT study [1], the structures of the decamer 

and of the dissociated “loose” monomer have been identified by analysing SAS curves in the most and the 

least aggregative conditions, respectively. Results are in very good agreement with the structural model 

derived from electron microscopy observations. Afterwards, other SAS curves corresponding to different 

chemical-physical conditions have been analysed through QUAFIT, by considering heterogeneous mixtures 

composed of the entire decamer, the dissociated “loose” monomer and all the intermediate dissociation 

products. QUAFIT has proved to be a method of general validity to describe solutions of proteins that, even 

after purification processes, appear to be intrinsically heterogeneous [2].  
 

 Other methods have been developed to investigate by SAXS structural aspects of a pure anionic 

phospholipid, dimyristoyl phosphatidyl glycerol (DMPG), during the gel-fluid transition of the alkyl chains. The 

melting process, which depends on pH, ionic strength, and DMPG concentration, was investigated in 

aqueous dispersions, using several experimental techniques, with a proposal of pore formation [3, 4]. At 

DMPG concentrations higher than 70 mM the melting regime was investigated by small (SAXS) and wide-

angle (WAXS) X-ray scattering, differential scanning calorimetry, and polarized optical microscopy [5]. A pore 

model was developed and was able to explain SAXS curves with 70 mM, attributed to in-plane correlation 

between pores [5]. The lamellar phase presents an abnormal behavior of the intensity of the bilayer band, 
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and for its analysis a model of water-penetrated bilayers was developed [6]. Recently a modified SAXS 

model has been developed, where the surface of the bilayer is distinct in two planar regions, with chains in 

the gel and in the fluid conformation, respectively, and in two bent regions, due to presence of large and 

small pores, both described by a toroidal geometry. For the four regions, the profile of the electron density in 

the direction perpendicular to the interface between the polar heads of the lipids and the water medium is 

described by the canonical model of three-density level, corresponding to polar heads, methylene chains and 

terminal methyl groups. The Fourier transform of the effective electron density is used to interpret the SAXS 

signal at high values of the transferred momentum. Using this model a global fit of 22 SAXS curves in the 

temperature interval ~ 19ºC to 40ºC was able to give results on the pore surface fractions and on the several 

electron densities parameters. 
 

[1] F. Spinozzi and M. Beltramini, Biophys. J., 103:511–521 (2012). 

[2] F. Spinozzi, P. Mariani, I. Mičetić, C. Ferrero, D. Pontoni, and M. Beltramini, PLOS one, e49644 (2012). 

[3] K.A. Riske, L.Q. Amaral, H.G. Dobereiner and M.T. Lamy, Biophys. J. 86, 3722–3733 (2004). 

[4] K.A. Riske, L.Q. Amaral, M.T. Lamy, Langmuir 25, 10083–10091 (2009). 

[5] F. Spinozzi, L. Paccamiccio, P. Mariani and L.Q. Amaral, Langmuir 26, 6484–6493 (2010). 

[6] F. Spinozzi, P. Mariani, L. Paccamiccio and L.Q. Amaral, J. Phys.: Conf. Ser. 247 012019 (2010). 
 

ASSISTÊNCIA ACADÊMICA 
 

 

Comunicado 

 

 Terminam às 17h do dia 29 de outubro de 2013, as inscrições ao Concurso de Títulos e Provas para 

provimento de um cargo de Professor Doutor 1, junto ao Departamento de Física dos Materiais e Mecânica, 

nas seguintes Áreas Experimentais de pesquisa: “Sistemas Eletrônicos Fortemente Correlacionados”, 

“Magnetismo Molecular” e “Interação da Radiação Eletromagnética com a Matéria”. 
 

 O formulário de inscrição e o edital estão disponíveis no site: http://web.if.usp.br/ataac/view/concurso 
 

 Maiores informações poderão ser obtidas na Assistência Acadêmica na Sala 339 da Ala 1, ramais 

916902 e 917000.  
 

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO - CPG 
 

 

 

Comunicados 

 

 

Calendário de trabalho da CPG para o período de festas e 

férias do final de 2013 e início de 2014: 

 

1. Para que a defesa tenha chance de ocorrer ainda em 2013, as teses de Doutorado devem ser 

depositadas até o dia 01/11/2013 e as de Mestrado até o dia 08/11/2013; 
 

2. Para que o processo de montagem de bancas para defesa em 2014, tais como definição da data, se 

inicie ainda em 2013, as teses e dissertações devem ser depositadas até dia 13/12/2013. 
 

 No entanto, a CPG lembra a todos que esses prazos estão condicionados à agenda de férias e de 

viagens de pesquisadores indicados para compor as bancas. 

 

 

 

 

http://web.if.usp.br/ataac/view/concurso
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Inscrições para Pós-Graduação – Primeiro Semestre de 2014 

 

 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 2014 estarão abertas de 21 de outubro a 14 de 

novembro de 2013. 
 

 CHAMAMOS A ATENÇÃO PARA O FATO DE QUE O PERÍODO DE INSCRIÇÃO OCORRERÁ 

ANTES DO RESULTADO DO EXAME DE INGRESSO E QUE OS CANDIDATOS NÃO DEVEM ESPERAR 

O RESULTADO DESTE PARA SE INSCREVER. 

 
 

Relatório de atividades e renovação de bolsas 

 

 Os alunos cujos nomes constam da relação divulgada na página da CPG na Internet: 

http://web.if.usp.br/pg/ devem preencher o formulário eletrônico e anexar o relatório de atividades, 

exclusivamente pela internet no período de 18 de novembro a 1 de dezembro de 2013. O formulário de 

encaminhamento, com a manifestação do orientador sobre o desempenho do aluno será feita 

posteriormente, também pela internet. 
 

 

 Lembramos que a não entrega do relatório implica na suspensão de todo e qualquer auxílio da CPG 

ao aluno podendo levar ao desligamento do programa. 

 
 

Programa Capes/ STINT - Projetos Conjuntos de Pesquisa 

 

 O Programa Capes/ STINT é regido pelo interesse mútuo de Brasil e Suécia em favorecer a 

colaboração e o intercâmbio acadêmico e científico. O programa objetiva apoiar o desenvolvimento de 

projetos conjuntos de pesquisa e fomentar a mobilidade de pesquisadores e de estudantes de doutorado e 

pós-doutorado, em todas as áreas do conhecimento. Os projetos serão aprovados para o período de 2 

(dois) anos, prorrogáveis por igual período. 
  

 A CPG ressalta que, como é necessária a anuência da Coordenação do Programa de Pós-

Graduação, a documentação completa deve ser enviada para cpgif@if.usp.br até 11 de novembro de 2013.  
 

 Para mais informações sobre o contato de e-mail para que os docentes solicitem a carta de 

apresentação à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, por favor, envie uma mensagem para cpgif@if.usp.br e os 

contatos serão informados (ressaltamos que o prazo para emissão da carta de apresentação é definido pela 

PRPG, por isso, recomendamos que consulte a equipe da Pró-Reitoria o mais rápido possível). 
 

 Para mais informações, acesse: 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital-075-2013-STINT-18102013.pdf 

 
 

Bolsas Especiais 2014 - País e Exterior – CNPq 

 

 As bolsas especiais do CNPq incluem bolsas para Pesquisador Visitante, Doutorado-Sanduíche, 

entre outras. 
 

 Cronograma 1 - Inscrições: de 1 de outubro de 2013 a 20 de dezembro de 2013 
 

 Para mais informações, acesse:  

http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-pais e http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-exterior1 

https://newmail.if.usp.br/horde3/dimp/
https://newmail.if.usp.br/horde3/dimp/
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital-075-2013-STINT-18102013.pdf
http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-pais
http://www.cnpq.br/web/guest/bolsas-no-exterior1
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Open postdoc and PhD student positions in computational biophysics 

 

 Our Biological Physics group (Dept Physics, Tampere Univ of Tech, Finland) has 3-5 open positions 

for postdoctoral scientists and PhD students in computational biological physics and related fields 

(biophysics, bioinformatics, physics, chemistry, pharmacology, etc.). 
 

 A strong background in computational sciences in one or several of these fields is appreciated. 
 

 The research topics we explore are related to membrane associated proteins, lipid-protein 

interactions, lipoproteins, and other topics related to health and disease. The projects will be done in close 

collaborations with several 1st class experimental teams. 
 

 

 We would be most grateful if you could distribute this announcement to potential candidates and 

encourage them to apply. 
 

SEMINÁRIO E COLÓQUIO DE OUTRA UNIDADE 
 

 

Seminário de Sistemas Dinâmicos e Geometria Hiperbólica - IME 
   

“On Sloane’s persistence problem” 
 

Prof. Dr. Edson de Faria, Departamento de Matemática, IME - USP 

 

 We investigate the so-called persistence problem of Sloane, exploiting connections with the dynamics 

of circle maps and the ergodic theory of abelian actions.  
 

 We also formulate a conjecture, concerning the asymptotic distribution of digits in long products of 

primes chosen from a given finite set, whose truth would in particular solve the persistence problem. We 

provide computational evidence and a heuristic argument in favour of our conjecture. Such heuristics can be 

thought of in terms of a simple model in statistical mechanics, and yields interesting connections with the 

theory of inhomogeneous Markov chains. This talk is based on joint work with Charles Tresser (IBM).  
   

Data: 29/10/2013 – terça-feira            Horário: 14h  

Local: Sala 256                                   Bloco: A - IME 

 
 

Colóquio MAP 
 

“Qualitative Aspects of the Differential Equations of Principal Curvature Lines on 

Hypersurfaces of Euclidean 4-space and their Partially Umbilic Singularities” 
 

Prof. Dr. Jorge M. Sotomayor Tello, Departamento de Matemática Aplicada, IME – USP 

(sotp@ime.usp.br) 

   

 After a discussion of some historical landmarks for the study of the differential equations as in the 

title, going back to Euler, Monge and Darboux, for the case of surfaces in Euclidean 3-space, the results of 

Gutierrez and Sotomayor (1982-3) on surfaces with Structurally Stable Configurations of principal curvature 

lines and umbilic singularities and their Bifurcations will be reviewed and briefly compared with Peixoto’s 

Theorem (1962) for Structurally Stable Differential Equations (Vector Fields) and their Bifurcations 

(Sotomayor, 1974) on compact surfaces.  
 

javascript:popup_imp('/horde3/imp/compose.php',700,650,'to=sotp%40ime.usp.br');
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 An extension of the results for surfaces to hypersurfaces in Euclidean 4-space will be presented in 

the form of an improved version of the Genericity Theorem (of Kupka – Smale type) due to R. Garcia (1992). 

New elements of this improvement include the stratified structure of the partially umbilic singularities and the 

analysis of the holonomic heteroclinic partially umbilic connections and their attached separatrix surfaces.  
 

 Open problems and situations where the analysis of Principal Structures, as those in the lecture, for 

modeling and applications will be discussed. 
   

 Work in collaboration with R. Garcia (UFG) and D. Lopes (UFS).  

 
   

DATA: 01.11.2013 - sexta-feira 

HORÁRIO: das 16h às 17 horas 

LOCAL: Auditório Antonio Gilioli - Sala 247/262 - Bloco A - IME – USP 

Café - às 15h30, na Sala 265 A (Chefia do MAP) 
 

Transmissão Online 
 

TESES E DISSERTAÇÕES 
 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 

Hector Arturo Benitez Del Aguila 

“Teoria de cordas, invariância conforme e simetria BRST” 

Comissão Examinadora: Profs. Drs. Victor de Oliveira Rivelles (orientador - IFUSP), Diego Trancanelli 

(IFUSP) e Andrei Yurgevich Mikhaylov (IFTUNESP) 

31/10/2013, quinta-feira, Ed. Principal, Ala Central, Aud. Giuseppe Occhialini - Sul, IFUSP, às 14h 
 

 

Valquiria Fernanda Gonçalves de Lima 

“Preparação e caracterização de nanopartículas magnéticas de Sm-Co, Nd-Fe-B, Fe-Pt e Co-Pt pelo 

método de agregação gasosa” 

Comissão Examinadora: Profs. Drs. Antonio Domingues dos Santos (orientador - IFUSP), Luiz Carlos 

Camargo Miranda Nagamine (IFUSP) e Andris Figueiroa Bazukis (UFG) 

31/10/2013, quinta-feira, Ed. Principal, Ala 2, Sala 209, IFUSP, às 14h 

 

 

TESE DE DOUTORADO 
 

Evanildo Gomes Lacerda Junior 

“Estudos teóricos de misturas álcool-água e seus efeitos em propriedades eletrônicas em um derivado de 

quinolina” 

Comissão Examinadora: Profs. Drs. Kaline Rabelo Coutinho (orientadora - IFUSP), Roberto Rivelino de 

Melo Moreno (UFBA), André de Pinho Vieira (IFUSP), Hubert Karl Stassen (UFRGS) e Omar Abdel Moneim 

Abou El Seoud (IQUSP) 

31/10/2013, quinta-feira, Ed. Principal, Ala Central, Auditório Novo 2, IFUSP, às 14h 
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Comunicado da Comissão de Pós-Graduação Interunidades 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 

Natália Ferreira Campos 

“Percepção e aprendizagem no Museu de Zoologia: uma análise das conversas dos visitantes”   

Comissão Examinadora: Profa. Dra. Marta Marandino (orientadora – FE - USP), Prof. Dr. Marcelo Giordan 

Santos (FE-USP), Prof. Dr. Douglas Falcão Silva (MAST-RJ) 

01/11/2013, sexta-feira, Ed. Principal, Ala Central, Auditório Novo 2, IFUSP, às 14h 

 

aTIVIDADES  DA  SEMANA 

 

3ª. FEIRA, 29.10.13 
 

Seminário de Ensino - CPGI 

“Células e mônadas: aspectos da constituição do conceito de unidade básica dos seres vivos" 

Prof. Dr. Maurício de Carvalho Ramos, FFLCH, USP 

Auditório Adma Jafet, IFUSP, às 16h 

 

5ª. FEIRA, 31.10.13 
 

Colóquio 

Fenômenos ópticos não lineares em sistemas nanoestruturados e meios homogêneos 

Prof. Dr. Cid B. de Araújo, Dep. de Física, Universidade Federal de Pernambuco 

Auditório Abrahão de Moraes, IFUSP, às 16h 

 

6ª. FEIRA, 01.10.13 
 

Seminário do INCT/ GFCx e Laboratório de Cristalografia 

Complex biological structures solved by small-angle scattering: quaternary structure of proteins and porous 

defects in membranes 

Dr. Francesco Spinozzi, Università Politecnica delle Marche 

Auditório Adma Jafet, IFUSP, às 15h 
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