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BOLETIM INFORMATIVO DO INSTITUTO DE FÍSICA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ANO XXX No 06 25/03/2011 
 

COLÓQUIO 
 
 
 

“Coletividade e Caos em Sistemas Mesoscopicos e em Núcleos Atômicos” 
 

Prof. Dr. Mahir S. Hussein 
 

Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo-USP 
 

31 de março, quinta-feira, Auditório Abrahão de Moraes, IFUSP, às 16h 
 
 
 
Neste colóquio apresentamos uma descrição da excitação coletiva em sistemas 
mesoscopicos e núcleos atômicos usando conceitos que contém aspectos coerentes e 
caóticos da dinâmica de muitos corpos. O modelo de “exit doorway”, desenvolvido aqui no 
IFUSP, é usado para a descrição destes estados.  Esta teoria, permite a inclusão da 
largura (meia vida) destas ressonâncias na evolução temporal do sistema. Abordamos a 
ideia de que o caos entre na discussão em dois modos distintos: A largura dos estados 
coletivos descreve o amortecimento das ressonâncias de “plasmons” em agregados 
atômicos, ou ressonâncias gigantes em núcleos, e é determinada pelo grau da 
caoticidade de sistema e, ao mesmo tempo, este mesmo amortecimento permite um 
aumento dinâmico da probabilidade de excitação de estados de múltiplas ressonâncias. 
Agregados atômicos de sódio, potássio e lítio e núcleos como oxigênio, cálcio, e chumbo 
são apresentados como exemplo. 
 
 

SEMINÁRIO DO GRUPO DE FÍSICA ESTATÍSTICA - FGE 
 
 
 

"Investigating structure and dynamics of flexible particles in solution" 
 

Prof. Dr. Cristiano L. P. de Oliveira, IFUSP, USP 
 

29 de março, terça-feira, Ed. Principal do IFUSP, Ala 1, Sala 204, 14h30 
 
  
Colloidal systems with intrinsic flexibility are found everywhere in nature, with several 
properties and applications. Particularly on nanoscale there are several examples of 
particles with this behavior: polymers, several types of proteins, DNA/RNA, etc. Scattering 
methods can be applied to study these systems since they allow an investigation directly in 
solution, in several buffer conditions in a very non invasive way, furnishing structural 
information. Several aspects and experimental results of the study of flexible colloidal 
particles will be presented and discussed. 
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SEMINÁRIO DE ENSINO 
 

  

“A Especialização em Ensino de Ciências na formação continuada de professores: o caso 
FEUSP-Redefor” 

 
Prof. Dr. Marcelo Giordan, Faculdade de Educação, USP 

 
 29 de março, terça-feira, Auditório Norte, IFUSP, das 16h às 18h 

 
 
 
Apresentaremos as bases de criação e realização do Curso de Especialização em Ensino de Ciências do 
Programa Redefor, atualmente oferecido aos professores da Secretaria de Estado da Educação (São Paulo) 
com o objetivo de refletir sobre as funcionalidades dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), dos 
princípios da Educação a Distância (EaD) e do papel do tutor na formação continuada de professores. Alguns 
exemplos de ferramentas de apresentação de conteúdos, produção de atividades de entrega e de interação 
serão apresentados, os quais serão ilustrados com informações extraídas do AVA. Por fim, serão 
problematizadas algumas questões de pesquisa emergentes dessa formação, no sentido de interpretarmos os 
limites e possibilidades da EaD e de sua resignificação diante de um quadro de massificação do acesso às 
tecnologias da informação e comunicação na sociedade. 
 
 

CONVITE À FÍSICA 
 
 

 
Colóquios dedicados ao público geral, em especial aos alunos ingressantes da USP 

Organizados pelo Departamento de Física Matemática 
 
 

“A Física na Ciência da Vida” 
 

Prof. Dr. Adriano Alencar, IFUSP 

 
30 de março, quarta-feira, Auditório Abrahão de Moraes, IFUSP, às 18h 

 
Home-page: http://fma.if.usp.br/convite 

 
 
 
Existem vários mecanismos químicos e físicos responsáveis pela manutenção da vida na Terra e praticamente 
todos esses mecanismos podem ser unificados em termos termodinâmicos. Uma forma de ilustrar esse fato é 
observando os valores energéticos associados as: ligações de hidrogênio, ligações covalentes, ligações dos 
grupos de fosfato nas moléculas de ATP, torções e fraturas de materiais nanométricos. Todos esses valores 
são da ordem da energia térmica, kT, onde k é a constante de Boltzmann e T a temperatura absoluta. Nesse 
simpósio iremos apresentar uma série de problemas termodinâmicos ainda em aberto e relacionados com a 
vida, tais como motores celulares, acoplamento de proteínas, alteração de DNA e algumas soluções em 
andamento, além de várias ferramentas atuais utilizadas para estudar esses mecanismos.  
 

 

Os Organizadores 
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ASSISTÊNCIA ACADÊMICA 
 
 

Estão abertas, de 21 de março a 20 de junho de 2011, as inscrições ao Concurso Público de Títulos e Provas 
para provimento de um cargo de Professor Doutor junto ao Departamento de Física Experimental - Edital IF-
19/11 na área de Pesquisa em Ensino de Física.           
 
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 I, ramais 6902 e 7000.     

 

 
 

Comunicamos que em reunião realizada em 14/03/2011, o Conselho do Departamento elegeu o Prof. Victor 
de Oliveira Rivelles, suplente do chefe, para o período de 15/03/2011 até 14/03/2013. 
 

TESES E DISSERTAÇÕES 
 
 

 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 
Fabrício Marques do Carmo 
“Um estudo sobre a Supersimetria no contexto da Mecânica Quântica” 
Comissão Examinadora: Profs. Drs. Adilson José da Silva (orientador-IFUSP), Emerson José Veloso de 
Passos (IFUSP) e Alex Gomes Dias (UFABC). 
29/03, terça-feira, sala 209, Ala II, Ed. Principal, IFUSP, às 14h 
 
 
TESE DE DOUTORADO 
 
Éder Santana Annibale 
 
 “Ondas de choque em condensados de Bose-Einstein e espalhamento inelástico de átomos em um potencial 
de dois poços”. 
Comissão Examinadora: Profs. Drs. Arnaldo Gammal (orientador-IFUSP), Antonio Fernando Ribeiro de Toledo 
Piza (IFUSP), Marcelo Martinelli (IFUSP), Marcelo Takeshi Yamashita (UNESP), Vanderlei Salvador Bagnato 
(IFSC/USP). 
28/03, quarta-feira, sala 209, Ala II, Ed. Principal, IFUSP, às 14h 
 

 

Comunicado da Comissão de Pós-Graduação Interunidades 
 
 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 
Elen Cristina Faht 
“Diagnóstico e análise de atividades relacionadas à educação ambiental em escolas públicas de São Paulo-SP 
e Blumenau-SC” 
Comissão Examinadora: Profs. Drs. Paulo Takeo Sano (orientador – IB-USP), Ermelinda Moutinho Pataca (FE-
USP) e Clarice Sumi Kawasaki (FFCLRP - USP) 
01/04, sexta-feira, Auditório Novo II, IFUSP, às 14h30 
 
 

http://web.if.usp.br/ataac/view/concurso
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aTIVIDADES  DA  SEMANA 
 

3ª. FEIRA,  29.03.11 

Seminário do Grupo de Física Estatística - FGE 
"Investigating structure and dynamics of flexible particles in solution" 
Prof. Dr. Cristiano L. P. de Oliveira, IFUSP  
Ed. Principal do IFUSP, Ala 1, Sala 204, 14h30 
 
Seminário de Ensino 
“A Especialização em Ensino de Ciências na formação continuada de professores: o caso FEUSP-Redefor” 
Prof. Dr. Marcelo Giordan, Faculdade de Educação, USP 
 Ed. Principal do IFUSP, Auditório Norte, das 16h às 18h 
 

Seminário do Grupo de Hadrons e Física Teórica - GRHAFITE      
"A Correspondência AdS/CFT e as Colisões de Ions Pesados no RHIC"      
Prof. Dr. Jorge Noronha, IFUSP      
Ed. Principal do IFUSP,  Ala 2, Sala 335, às 17h      
 

4ª. FEIRA,  30.03.11 

Convite à Física 
“A Física na Ciência da Vida” 
Prof. Dr. Adriano Alencar, IFUSP 
Auditório Abrahão de Moraes, IFUSP, às 18h 
 

5ª. FEIRA,  31.03.11 

Colóquio 
“Coletividade e Caos em Sistemas Mesoscopicos  e  em  Núcleos Atômicos” 
Prof. Dr. Mahir S. Hussein, Instituto de Estudos Avançados, USP 
Auditório Abrahão de Moraes, IFUSP, às 16h 
 

6ª. FEIRA,  01.04.11 

Seminário do INCT/GFCx  
"Propriedades Mecânicas do Surfactante Pulmonar" 
Prof. Dr. Adriano Mesquita Alencar, FGE, IFUSP 
Ed. Principal do IFUSP, Auditório Sul, às 15h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B I F U S P - Uma publicação semanal do Instituto de Física da USP 
Editor: Prof. Dr. Antonio Domingues dos Santos 

Secretária: Silvana Sampaio 
Textos e informações assinados são de responsabilidade de seus autores 

São divulgadas no BIFUSP as notícias encaminhadas até 4
a 
feira, às 12h, impreterivelmente. 

Tel: 3091-6900 - Fax: 3091-6701 - e-mail: bifusp@if.usp.br - Home page: www.if.usp.br 

http://www.if.usp.br/

