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P R O G R A M E - S E Tudo o que acontece no 
IFUSP... e mais

12/06

Sexta
18/06

Quinta
19/06

Sexta

15:00
Journal Club do

INCT/NAP/GFCx ONLINE

16:00
Colóquio Gleb Wataghin

15:00
Seminário do

INCT/NAP/GFCx ONLINE

P R O G R A M E - S E

NEXT GENERATION SILICON 
PHOTONICS

Colóquio Gleb Wataghin
Prof. Michal Lipson (Columbia Uni-
versity, EUA)
18/06, 5ª feira, 16h. Evento ON-
LINE pelo ZOOM. ID da reunião: 
921-43122212, ou direto pelo link 
https://zoom.us/j/92143122212

We are now experiencing a revo-
lution in optical technologies: in 
the past the state of the art in the 
field of photonics transitioned from 
individual miniaturized optical de-
vices to massive optical circuits on 
a microelectronic chip that can be 

modified on demand. This revo-
lution is ongoing –new materials 
and technologies are emerging to 
control the flow of light in unpre-
cedented ways and it  is opening 
the door to applications that only 
a decade ago were unimaginable. 

http://portal.if.usp.br/pesquisa/node/1984
http://portal.if.usp.br/pesquisa/node/1984
https://zoom.us/j/92143122212


CAMPOS: FUNDAMENTOS
FÍSICO-MATEMÁTICOS E SUA 
ABORDAGEM NO
ELETROMAGNETISMO

Seminário do INCT/NAP/GFCx – 
Online
Gabriel Brito Granado
19/06, 6ª feira, 15h. Seminário via 
ZOOM. Reunião 401-308-865. Link 
direto: zoom.us/j/401308865

Ao clicar no link, seu aparelho auto-
maticamente instalará o programa. 
Se não entrar automaticamente, 
clique em join a meeting ou entrar 
em uma reunião e digite 401-308-
865. Havendo dúvidas, contate o 
Prof. Cristiano Oliveira: crislpo@
if.usp.br.

USO DOS EXPERIMENTOS DE
TERMOFORESE PARA INVESTIGAR
INTERAÇÕES NANOPARTÍCULAS 
ULTRA PEQUENAS COM
PROTEÍNAS

Journal Club do INCT/NAP/GFCx – 
Online
André Luis Sehnen
12/06, 6ª feira, 15h. Seminário via 
ZOOM. Reunião 401-308-865. Link 
direto: zoom.us/j/401308865

Referências:
1) G. Wang et al, Effects of gold na-
noparticle morphologies on interac-
tions with

proteins, Materials Science & Engi-
neering C, 2020. Leia AQUI o artigo.
2) Susanne A. I. Seidel et al, Microscale 
thermophoresis quantifies biomole-
cular interactions under previously 
challenging conditions, Methods 59 
(2013) 301–315.
Leia AQUI o artigo. 

Ao clicar no link, seu aparelho auto-
maticamente instalará o programa. Se 
não entrar automaticamente, clique 
em join a meeting ou entrar em uma 
reunião e digite 401-308-865. Haven-
do dúvidas, contate o Prof. Cristiano 
Oliveira: crislpo@if.usp.br.

http://zoom.us/j/401308865
http://zoom.us/j/401308865
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32279803/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1046202312003064


2ND JOINT ICTP AND SAIFR 
SCHOOL ON PARTICLE PHYSICS

ICTP-SAIFR
22/06 a 03/07, São Paulo - Online.
Prazo de inscrições: 14 de junho.

Estão abertas até domingo, dia 14 
de junho, as inscrições para o II Joint 
ICTP-Trieste/ICTP-SAIFR School on 
Particle Physics, que tem o Prof. 
Enrico Bertuzzo como um dos or-
ganizadores. Palestras online serão 
ministradas por pesquisadores de 
renome internacional e o curso in-
clui sessões de discussão e lista de 
exercícios. As aulas serão dadas em 
inglês. Saiba mais… 

INTERNATIONAL CONFERENCE: 
QUANTITATIVE PHASE IMAGING 
VII

International Society for Optics and 
Photonics
23 a 28/01/2021, São Francisco, 
EUA.
Prazo de Submissão de abstracts: 
15 de julho

Abstract submission to the 7th 
Quantitative Phase Imaging Confe-
rence, which will be held at BIOS/ 
Photonics West, 23 - 28 January 
2021, in San Francisco, CA, is now 
open. On the conference webpage, 
you will find a more detailed descrip-
tion of the topics, as well as the path 
to abstract submission. The formal 
deadline is July 15, 2020, but it can 
be extended. The list of invited and 
keynote speakers will be posted 
on the page in the coming weeks. 

Participantes are free to suggest a 
possible invited speaker to the pro-
gram. Confira AQUI mais informa-
ções sobre o evento.

https://www.ictp-saifr.org/spp2020/
https://www.ictp-saifr.org/spp2020/
https://www.ictp-saifr.org/spp2020/
https://spie.org/PWB/conferencedetails/quantitative-phase-imaging/?webstatus=f&SSO=1
https://spie.org/PWB/conferencedetails/quantitative-phase-imaging/?webstatus=f&SSO=1
https://spie.org/PWB/conferencedetails/quantitative-phase-imaging/?webstatus=f&SSO=1
https://spie.org/PWB/conferencedetails/quantitative-phase-imaging/?webstatus=f&SSO=1


VIVENCIANDO 2020:
FORMAÇÃO SUPERIOR NO 
MUNDO PÓS-PANDÊMICO: 
EDUCAÇÃO DISTANCIADA E
À DISTÂNCIA?

Pró-Reitoria de Pós-graduação da USP
12, 19 e 26/06, 6ª feira, 14:30. Trans-
missão via YouTube. Link direto:
youtube.com/watch?v=Pqr9AUzvSfg

O momento particular que vivemos, 
na universidade e na sociedade, de-
manda análises e reflexões, em par-
ticular em particular em relação ao 
ensino, capacitação e formação de 
nossos estudantes. Por essa razão, 
propomos o Ciclo de Debates “VIVEN-
CIANDO 2020: Formação superior no 
mundo pós-pandêmico: educação 

I CONGRESSO BRASILEIRO
INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA

I CoBICET
31/08 a 04/09, a partir das 10h. Even-
to online.

Inscrições abertas para o I CoBICET, 
evento que tem como objetivos atu-
alizar estudantes e profissionais, 
promover a integração entre desen-
volvimento tecnológico-científico e 
inovações do mercado profissional, 
divulgar trabalhos científicos e estimu-
lar a participação de jovens pesqui-
sadores. O evento acontecerá entre 
os dias 31 de agosto e 04 de setem-
bro de 2020, e trará como tema “Um 
mundo em constante transformação”. 
Confira AQUI mais informações sobre 
o evento.

distanciada e à distância?”. Esse Ciclo, 
composto de três sessões, propõe a 
necessária análise e reflexão do pa-
pel da universidade, dos processos 
de formação, do ensinar e suas prá-
ticas em um mundo pós-pandêmico. 
Confira AQUI mais informações sobre 
o evento.

http://www.prpg.usp.br/pt-br/noticias/6549-vivenciando-2020-forma%C3%A7%C3%A3o-superior-no-mundo-p%C3%B3s-pand%C3%AAmico-educa%C3%A7%C3%A3o-distanciada-e-%C3%A0-dist%C3%A2ncia
http://www.prpg.usp.br/pt-br/noticias/6549-vivenciando-2020-forma%C3%A7%C3%A3o-superior-no-mundo-p%C3%B3s-pand%C3%AAmico-educa%C3%A7%C3%A3o-distanciada-e-%C3%A0-dist%C3%A2ncia
http://www.prpg.usp.br/pt-br/noticias/6549-vivenciando-2020-forma%C3%A7%C3%A3o-superior-no-mundo-p%C3%B3s-pand%C3%AAmico-educa%C3%A7%C3%A3o-distanciada-e-%C3%A0-dist%C3%A2ncia
http://www.prpg.usp.br/pt-br/noticias/6549-vivenciando-2020-forma%C3%A7%C3%A3o-superior-no-mundo-p%C3%B3s-pand%C3%AAmico-educa%C3%A7%C3%A3o-distanciada-e-%C3%A0-dist%C3%A2ncia
http://www.prpg.usp.br/pt-br/noticias/6549-vivenciando-2020-forma%C3%A7%C3%A3o-superior-no-mundo-p%C3%B3s-pand%C3%AAmico-educa%C3%A7%C3%A3o-distanciada-e-%C3%A0-dist%C3%A2ncia
http://youtube.com/watch?v=Pqr9AUzvSfg 
https://www.even3.com.br/icobicet2020/
https://www.even3.com.br/icobicet2020/
https://www.even3.com.br/icobicet2020/
https://www.even3.com.br/icobicet2020/
http://www.prpg.usp.br/pt-br/noticias/6549-vivenciando-2020-forma%C3%A7%C3%A3o-superior-no-mundo-p%C3%B3s-pand%C3%AAmico-educa%C3%A7%C3%A3o-distanciada-e-%C3%A0-dist%C3%A2ncia


DUAS BOLSAS DE DOUTORADO 
IFUSP: DESIGN DE MATERIAIS - 
GRUPO SAMPA

O grupo SAMPA (Simulação Aplicada 
a Materiais: Propriedades Atomísti-
cas) do Departamento de Física dos 
Materiais e Mecânica do Instituto de 
Física da USP oferece 2 bolsas de 
Doutorado (FAPESP e CNPq) para pro-
jetos na área de Design de materiais 
para energia através de Simulações 
moleculares e Realidade Virtual sob 

orientação do Prof. Caetano Rodri-
gues Miranda (IFUSP). As bolsas es-
tão disponíveis para implementação 
imediata. O pré-requisito é ter rea-
lizado o Exame Unificado de Física. 
Para maiores informações envie uma 
mensagem para Caetano R. Miranda, 
pelo e-mail crmiranda@usp.br com o 
assunto “Doutorado2020”.

O P O R T U N I D A D E S  E M  D E S T A Q U E
v e j a  m a i s  o p o r t u n i d a d e s  e m  M U R A L  I F U S P

O Mural do IF continua atualizado com oportunidades que recebemos 
pelos nossos canais. Acesse portal.if.usp.br/carreiras

PÓS GRADUAÇÃO EM FÍSICA 

Para mais informações sobre a banca, 
clique sobre o programa e acesse o site

Para obter o link de acesso às defesas remotas, entre em contato com a 
Secretaria da Pós-Graduação.

DEFESAS

PÓS GRADUAÇÃO EM
ENSINO DE CIÊNCIAS 

Não há informações sobre defe-
sas na próxima semana. Acesse 
as páginas dos programas para 
acompanhamento.

Não há informações sobre defe-
sas na próxima semana. Acesse 
as páginas dos programas para 
acompanhamento.

http://portal.if.usp.br/carreiras/pt-br/oportunidades
http://portal.if.usp.br/carreiras
http://portal.if.usp.br/pg/proximas-defesas
http://portal.if.usp.br/cpgi/proximas-defesas
http://portal.if.usp.br/cpgi/proximas-defesas
http://portal.if.usp.br/cpgi/proximas-defesas


IFUSP NA MÍDIA
VICE-REITOR PARTICIPA DE 
LIVE DO ESCRITÓRIO DE 
CARREIRAS SOBRE
INCLUSÃO SOCIAL

Hoje, 10 de junho, às 17h, o vice-reitor 
da USP, Antonio Carlos Hernandes, par-
ticipa de uma entrevista on-line promo-
vida pelo Escritório de Desenvolvimento 
de Carreiras (ECar), ligado à Pró-Reitoria 
de Graduação da Universidade. A entre-
vista será conduzida pelo docente do 
Instituto de Física (IF) e professor sênior 
do Instituto de Estudos Avançados (IEA), 
Hélio Dias, e terá como tema Problemas 
e Desafios da Covid-19: Inclusão Social 
na USP. Confira AQUI a matéria original.

MARINA SILVA, PAULO
ARTAXO E SEBASTIÃO
SALGADO DEBATEM FUTURO 
AMBIENTAL PÓS-PANDEMIA

O jornal O Globo promoveu na última 
sexta-feira, 5, o debate “O meio ambien-
te no pós-pandemia”, com mediação da 
colunista Míriam Leitão e participação 
da ex-ministra e senadora Marina Silva 
(Rede); do físico da Universidade de São 
Paulo (USP) Paulo Artaxo e do fotógrafo 
Sebastião Salgado. A iniciativa esteve ali-
nhada com o Dia Mundial do Meio Am-
biente, celebrado nesta data desde 1972. 
Confira AQUI a transmissão na íntegra.

PESQUISADORES TEMEM
EXPLOSÃO DE
DESMATAMENTO EM 2020

Na matéria especial do Jornal da USP do 
último dia 5, o pesquisador Ricardo Gal-
vão, professor titular do Instituto de Física 
da USP e ex-diretor do Inpe comenta que 
“são números que assustam, porque nem 
incluem o período de seca, ainda. Se não 
houver uma ação contundente do gover-
no, o cenário adiante é bastante preocu-
pante.” Confira AQUI a matéria original.

Imagem: Divulgação

Imagem: Reprodução

Imagem: Marcio Isensee e Sá

https://jornal.usp.br/institucional/vice-reitor-participa-de-live-do-escritorio-de-carreiras-sobre-inclusao-social/
https://jornal.usp.br/institucional/vice-reitor-participa-de-live-do-escritorio-de-carreiras-sobre-inclusao-social/
https://jornal.usp.br/institucional/vice-reitor-participa-de-live-do-escritorio-de-carreiras-sobre-inclusao-social/
https://jornal.usp.br/institucional/vice-reitor-participa-de-live-do-escritorio-de-carreiras-sobre-inclusao-social/
https://jornal.usp.br/institucional/vice-reitor-participa-de-live-do-escritorio-de-carreiras-sobre-inclusao-social/
https://www.youtube.com/watch?v=l9RwCq5LwuU
https://www.youtube.com/watch?v=l9RwCq5LwuU
https://www.youtube.com/watch?v=l9RwCq5LwuU
https://www.youtube.com/watch?v=l9RwCq5LwuU
https://www.youtube.com/watch?v=l9RwCq5LwuU
https://jornal.usp.br/ciencias/pesquisadores-temem-explosao-de-desmatamento-em-2020/
https://jornal.usp.br/ciencias/pesquisadores-temem-explosao-de-desmatamento-em-2020/
https://jornal.usp.br/ciencias/pesquisadores-temem-explosao-de-desmatamento-em-2020/
https://jornal.usp.br/ciencias/pesquisadores-temem-explosao-de-desmatamento-em-2020/


NA FLORESTA AMAZÔNICA, 
EXISTEM MILHARES DE VÍRUS 
COMO ESTE, ESCONDIDOS, 
DIZ O FÍSICO PAULO
ARTAXO*

Em debate transmitido pelo Jornal O Glo-
bo na última sexta-feira, 5, o professor do 
IFUSP Paulo Artaxo comenta que “o que 
estamos fazendo não faz sentido. É só 
uma questão de tempo para que outra 
pandemia como esta entre em contato 
com a gente. Sem ir longe, na Floresta 
Amazônica, existem milhares de vírus 
como este, escondidos”. Confira AQUI* 
a matéria original.
*Matéria disponível apenas para assi-
nantes.

IMPACTO DE CAMBIO
CLIMÁTICO SERÁ SIMILAR
A EFECTOS DE COVID-19

La pandemia del nuevo coronavirus y sus 
efectos socioeconómicos indican que el 
sistema económico actual, basado en la 
explotación de los recursos naturales 
para obtener más ganancias, necesita 
cambiarse urgentemente, advierte el 
físico brasileño Paulo Artaxo, profesor 
del Instituto de Física de la Universidad 
de São Paulo y miembro desde 2003 del 
Panel Intergubernamental de Cambio Cli-
mático para el SciDev.Net. Confira AQUI 
a matéria original.

ANTENA
O site do IF está sempre atualizado com uma seleção 

de notícias sobre Ciências! Acesse AQUI

Imagem: Agência O Globo

Imagem: Eduardo Cesar/ Revista Pesquisa FAPESP

https://oglobo.globo.com/sociedade/na-floresta-amazonica-existem-milhares-de-virus-como-este-escondidos-diz-fisico-paulo-artaxo-24462930?fbclid=IwAR0DIjnUI1v9hjLh1WDIkEttfjOVGpfZoJXRvujPLauvltB8xLq_OLCe5zE
https://oglobo.globo.com/sociedade/na-floresta-amazonica-existem-milhares-de-virus-como-este-escondidos-diz-fisico-paulo-artaxo-24462930?fbclid=IwAR0DIjnUI1v9hjLh1WDIkEttfjOVGpfZoJXRvujPLauvltB8xLq_OLCe5zE
https://oglobo.globo.com/sociedade/na-floresta-amazonica-existem-milhares-de-virus-como-este-escondidos-diz-fisico-paulo-artaxo-24462930?fbclid=IwAR0DIjnUI1v9hjLh1WDIkEttfjOVGpfZoJXRvujPLauvltB8xLq_OLCe5zE
https://oglobo.globo.com/sociedade/na-floresta-amazonica-existem-milhares-de-virus-como-este-escondidos-diz-fisico-paulo-artaxo-24462930?fbclid=IwAR0DIjnUI1v9hjLh1WDIkEttfjOVGpfZoJXRvujPLauvltB8xLq_OLCe5zE
https://oglobo.globo.com/sociedade/na-floresta-amazonica-existem-milhares-de-virus-como-este-escondidos-diz-fisico-paulo-artaxo-24462930?fbclid=IwAR0DIjnUI1v9hjLh1WDIkEttfjOVGpfZoJXRvujPLauvltB8xLq_OLCe5zE
https://oglobo.globo.com/sociedade/na-floresta-amazonica-existem-milhares-de-virus-como-este-escondidos-diz-fisico-paulo-artaxo-24462930?fbclid=IwAR0DIjnUI1v9hjLh1WDIkEttfjOVGpfZoJXRvujPLauvltB8xLq_OLCe5zE
https://www.scidev.net/america-latina/cambio-climatico/especial/q-a-impacto-de-cambio-climatico-sera-similar-a-efectos-de-covid-19.html?__cf_chl_jschl_tk__=8ae4a2e2a0b00ff614d287088ab4ad8f9668d877-1591806145-0-AbsXt6kS0woBT3dFBng4DtZS92OfSOKiRAKpnq12p_yF8AZLhOQ181AH1W3R_5erxr7DmNJEhvlfU-y3jHMKF47gms0GgnM_VgbDv91hDbxg4AW9UZKt0JajJkUC2hVIarcyVMukXDCJvBbJwT92a1b_0ilM5UKukUn9fbmC4xQqQMk0x8Y1ydghfg1WgEnRMI5-QDqyHhe-xnNtvkU6h804zpxBxOm1aZ4WzuQBXKbtzegjKbGtmn7dSVQa4Gv6zXvKNPA13Y-p2QArEK0CFBoeQGkLvkZr10DTWaW5DTLcrOdF-yZN0IRBer64c3Vqo-fPbu9jNDTwRzieY8D662U4vfGxlybywtF6A89BkouvKltCfsiWLcozf56ISighCVKLjdL47_vOMvqpprB0QGn9Md-ngzSXxoxknefIhCIq
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https://www.scidev.net/america-latina/cambio-climatico/especial/q-a-impacto-de-cambio-climatico-sera-similar-a-efectos-de-covid-19.html
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