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DESTAQUE

HOT QUARK SOUP: THERMODYNAMICS OF HOT
STRONG-INTERACTION MATTER FROM
ULTRARELATIVISTIC NUCLEAR COLLISIONS

COLÓQUIO IFUSP
Matthew Luzum (IFUSP)

03/12, 5ª feira, 16h. 
Via ZOOM e YouTube. 
Reunião 957-9159-6559. 

At extremely high temperature there exists a state of matter called the
quark-gluon plasma, where the fundamental constituents of most
ordinary matter - quarks and gluons - are not confined into color-
neutral protons and neutrons, and instead color degrees of freedom
are liberated. Collisions between heavy atomic nuclei at ultrarelativistic
energies are carried out at particle colliders in order to produce this
phase of matter. Confira AQUI o resumo completo.

Imagem: Nat. Phys. 16, 615–619 (2020)

http://portal.if.usp.br/pesquisa/node/2030
http://zoom.us/j/95791596559
https://www.youtube.com/channel/UCxPaZqwYIAojfZ-D_60MDuQ?view_as=subscriber
http://portal.if.usp.br/pesquisa/node/2030


16h - Colóquio
FisMat
17h - Palestra
TeHCo

4ª feira - 02/12

16h - Colóquio
IFUSP

5ª feira - 03/12

14h - Palestra
TeHCo
15h - Seminário do
INCT/NAP/GFCx

6ª feira - 04/12

14h - Roda de
discussão para
docentes

2ª feira - 30/11

14h - Palestra
TeHCo
15h - Seminário do
INCT/NAP/GFCx

6ª feira - 27/11
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AGENDA

PROGRAME-SE

Moléculas anfifílicas, em
particular, fosfolipídios, são
constituintes essenciais das
membranas celulares de todos
seres vivos. Estas são formadas
pela autoagregação de lipídios
sob a forma de uma bicamada
lipídica, na qual outras
macromoléculas biológicas são
agregadas a fim de manter sua
função biológica. 
Confira AQUI o resumo completo.

TRANSIÇÕES DE FASE EM
MONOCAMADAS DE
LANGMUIR LIPÍDICAS:
MODELO TEÓRICO

Seminário do INCT/NAP/GFCx
Carolina Vignoto (Unicamp)

04/12, 6ª feira, 15h. 
Via ZOOM. 
Reunião 401-308-865. 
Senha 497141. 

http://portal.if.usp.br/ifusp/pt-br/evento/transi%C3%A7%C3%B5es-de-fase-em-monocamadas-de-langmuir-lip%C3%ADdicas-modelo-te%C3%B3rico
http://portal.if.usp.br/ifusp/pt-br/evento/transi%C3%A7%C3%B5es-de-fase-em-monocamadas-de-langmuir-lip%C3%ADdicas-modelo-te%C3%B3rico
https://zoom.us/j/401308865


Ciclo de Palestras do TeHCo

Sobre as Relações entre
Conhecimento e Ignorância.

Pablo Mariconda (FFLCH-USP)

27/11, 6ª feira, 14h. 
Via ZOOM e YouTube. 
Reunião 561-958-509. 
Senha 848879.

O que Podemos Aprender 
com as Ciências?

Andréia Guerra (CEFET-RJ)

02/12, 4ª feira, 17h. 
Via ZOOM e YouTube. 
Reunião 200-802-465. 
Senha 555411.

Controvérsias e Concepções
sobre a Natureza das Ciências.

Olival Freire Jr. (UFBA)

04/12, 6ª feira, 14h. 
Via ZOOM e YouTube. 
Reunião 561-958-509. 
Senha 848879.

POR QUE CONFIAR NAS
CIÊNCIAS? EPISTEMOLOGIAS
PARA NOSSO TEMPO

INTEGRAÇÃO DE DADOS
DE SAXS, RMN E DM
PARA INVESTIGAÇÃO
ESTRUTURAL E 
DA DINÂMICA 
DE PROTEÍNAS 
MULTI-DOMÍNIOS

Seminário do INCT/NAP/GFCx
Maximilia Frazão de Souza 
(IFUSP)

27/11, 6ª feira, 15h. 
Via ZOOM. 
Reunião 401-308-865. 
Senha 497141.

https://zoom.us/j/561958509
https://youtu.be/savMVGEcemA
https://zoom.us/j/200802465
https://www.youtube.com/channel/UC8kmKR65uMOMTfKEmFdD3jQ
https://zoom.us/j/561958509
https://youtu.be/savMVGEcemA
https://portal.if.usp.br/tehco/sites/portal.if.usp.br.ifusp/files/Programa%20VF%20-%20Por%20que%20Confiar%20nas%20Ci%C3%AAncias%20-%20Quadrado.pdf
http://portal.if.usp.br/ifusp/pt-br/evento/integra%C3%A7%C3%A3o-de-dados-de-saxs-rmn-e-dm-para-investiga%C3%A7%C3%A3o-estrutural-e-da-din%C3%A2mica-de-prote%C3%ADnas
http://portal.if.usp.br/ifusp/pt-br/evento/integra%C3%A7%C3%A3o-de-dados-de-saxs-rmn-e-dm-para-investiga%C3%A7%C3%A3o-estrutural-e-da-din%C3%A2mica-de-prote%C3%ADnas
http://portal.if.usp.br/ifusp/pt-br/evento/integra%C3%A7%C3%A3o-de-dados-de-saxs-rmn-e-dm-para-investiga%C3%A7%C3%A3o-estrutural-e-da-din%C3%A2mica-de-prote%C3%ADnas
http://portal.if.usp.br/ifusp/pt-br/evento/integra%C3%A7%C3%A3o-de-dados-de-saxs-rmn-e-dm-para-investiga%C3%A7%C3%A3o-estrutural-e-da-din%C3%A2mica-de-prote%C3%ADnas
http://portal.if.usp.br/ifusp/pt-br/evento/integra%C3%A7%C3%A3o-de-dados-de-saxs-rmn-e-dm-para-investiga%C3%A7%C3%A3o-estrutural-e-da-din%C3%A2mica-de-prote%C3%ADnas
http://portal.if.usp.br/ifusp/pt-br/evento/integra%C3%A7%C3%A3o-de-dados-de-saxs-rmn-e-dm-para-investiga%C3%A7%C3%A3o-estrutural-e-da-din%C3%A2mica-de-prote%C3%ADnas
http://portal.if.usp.br/ifusp/pt-br/evento/integra%C3%A7%C3%A3o-de-dados-de-saxs-rmn-e-dm-para-investiga%C3%A7%C3%A3o-estrutural-e-da-din%C3%A2mica-de-prote%C3%ADnas
https://zoom.us/j/401308865


TOPOLOGIA, BURACOS
NEGROS E SINGULARIDADES:
OS ASPECTOS MATEMÁTICOS
DA TEORIA DOS BURACOS
NEGROS E O PRÊMIO NOBEL
DE 2020

Colóquio FisMat
Prof. André G. S. Landulfo (UFABC)

02/12, 4ª feira, 16h. 
Via ZOOM e YouTube. 
Reunião 9491-3235-676.

A relatividade geral é uma teoria
sobre o próprio espaço-tempo,
descrevendo de maneira dinâmica
não só como a matéria é afetada
pela estrutura do tecido espaço-

temporal como também como
este último acaba sendo
influenciado e distorcido pela
matéria presente. 
A gravitação, como conhecemos,
acaba surgindo de maneira
natural como um “efeito colateral”
dessa dança entre espaço-tempo
e matéria. 
Confira AQUI o resumo completo.

VERÃO QUÂNTICO 2021

UFES

05 a 09/04/2021, 9h. 
Evento on-line.

As inscrições para o Verão Quântico,
organizado pelo Center for
Astrophysics and Cosmology da
Universidade Federal de Espírito
Santo (Cosmo-UFES), estão abertas
até 20/03/2021. 

O evento contará com a
participação de pesquisadores
nacionais e internacionais que
discutirão sobre os diferentes
aspectos da cosmologia,
gravitação e teoria de campos. 
Confira AQUI mais informações.

http://portal.if.usp.br/fma/pt-br/col%C3%B3quio/topologia-buracos-negros-e-singularidades-os-aspectos-matem%C3%A1ticos-da-teoria-dos-buracos
https://zoom.us/j/94913235676
https://www.youtube.com/watch?v=__O31-XBNCI&feature=youtu.be
http://portal.if.usp.br/fma/pt-br/col%C3%B3quio/topologia-buracos-negros-e-singularidades-os-aspectos-matem%C3%A1ticos-da-teoria-dos-buracos
https://www.cosmo-ufes.org/vq2021.html
https://www.cosmo-ufes.org/vq2021.html


RODAS DE DISCUSSÃO 
ON-LINE PARA DOCENTES

Encontro do Acolhimento
Integrado IFUSP

30/11, 2ª feira, 14h. 
Via ZOOM. O link para o encontro
será disponibilizado após
confirmação da inscrição.

A roda é um espaço de escuta
para que os docentes do IF
possam compartilhar experiências
(como a transição do ensino
presencial para o ensino

emergencial remoto)  e ter
orientação sobre assuntos pessoais
e profissionais (por exemplo,
demandas relativas a alunos).
Confira AQUI mais informações.

MODELAGEM DO CAMPO
GEOMAGNÉTICO POR
SISTEMAS DINÂMICOS DE
BAIXA DIMENSÃO

Seminário de Geofísica do
Observatório Nacional
Dr. Breno Raphaldini (IAG-USP)

02/12, 4ª feira, 15h. 
Via YouTube.

Campo geomagnético é
caracterizado por fenômenos em 

diversas escalas de espaço e
tempo. Nesta palestra
mostraremos como ideias da teoria
qualitativa de sistemas dinâmicos
de baixa ordem e teoria de
bifurcações pode ajudar a
responder perguntas acerca da
dinâmica do campo geomagnético. 
Confira AQUI mais informações.

http://portal.if.usp.br/ad/pt-br/node/338
http://portal.if.usp.br/ad/pt-br/node/338
http://portal.if.usp.br/ad/pt-br/node/338
http://portal.if.usp.br/ad/pt-br/node/338
https://on.br/index.php/pt-br/ultimas-noticias/534-seminarios-cogeo.html
https://www.youtube.com/user/observatorionacional
https://on.br/index.php/pt-br/ultimas-noticias/534-seminarios-cogeo.html


INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
NO MERCADO FINANCEIRO

Grupo Turing (USP)

27/11, 6ª feira, 18h30. 
Evento on-line.

As finanças quantitativas podem
ser definidas como uma área do
mercado financeiro responsável
por resolver problemas através 
da matemática, estatística e
computação. No atual cenário,
com o grande crescimento da 

utilização de Ciência de Dados e
Inteligência Artificial, o aprendizado
sobre finanças quantitativas se faz
cada vez mais relevante. 
Confira AQUI mais informações.

ESTUDO DA VIDA NO
PLANETA - APLICAÇÕES
DO SIRIUS, O NOVO
ACELERADOR SÍNCROTON
BRASILEIRO

Ciclo de palestras do IGc-USP
Dr. Douglas Galante (LNLS)

03/12, 5ª feira, 14h40. 
Via YouTube.

O ciclo de palestras “Coevolução
Terra-Vida: uma contribuição do 

patrimônio natural brasileiro” é
um esforço multidisciplinar em
que os núcleos de apoio à
pesquisa em geoanalítica,
patrimônio geológico e
astrobiologia da USP buscam
reunir o conhecimento que visa
melhor compreender, valorizar e
conservar a diversidade natural do
nosso planeta.
Confira AQUI mais informações.

https://www.facebook.com/events/732424550688886/
https://www.facebook.com/events/732424550688886/
https://www.facebook.com/events/732424550688886/
https://www.youtube.com/watch?v=nW68jfZ4168&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nW68jfZ4168&feature=youtu.be


OPORTUNIDADES 

Confira aqui outras oportunidades em nosso mural

BOLSAS FAPESP DE
MESTRADO/DOUTORADO
DIRETO NO IFUSP

Foi prorrogado o prazo para as
candidaturas nas oportunidades
de bolsa FAPESP de
Mestrado/Doutorado Direto no
projeto “Termoeletricidade e
transporte térmico em materiais
topológicos”, sediado no IFUSP
e conduzido pela profa.
Valentina Martelli. 

O projeto prevê desenvolver
parte do trabalho no exterior
em instituições parceiras
(Estados Unidos, Alemanha,
França). Confira nos links mais
informações sobre a vaga de
MESTRADO e DOUTORADO
DIRETO.

INDICAÇÕES PARA 
PRÊMIOS PRINCESA
DE ASTÚRIAS 2021

Os Prêmios Princesa de Astúrias
são concedidos àquelas pessoas
e/ou instituições que contribuem,
com o seu trabalho e os seus
méritos nas áreas científicas,
técnicas, culturais, sociais e
humanitárias, para o progresso 
e o bem-estar social de forma
extraordinária e exemplar. 

As indicações podem ser feitas
até 19/02/2021. 
Confira AQUI mais informações.

http://portal.if.usp.br/carreiras/
https://fapesp.br/oportunidades/termoeletricidade_e_transporte_termico_em_materiais_topologicos/3851/
https://fapesp.br/oportunidades/isolantes_topologicos_sob_condicoes_extremas/3941/
https://www.fpa.es/pt/premios-princesa-de-asturias/regulamento/
https://www.fpa.es/pt/premios-princesa-de-asturias/regulamento/
https://www.fpa.es/pt/premios-princesa-de-asturias/regulamento/
https://www.fpa.es/pt/premios-princesa-de-asturias/regulamento/
https://www.fpa.es/pt/premios-princesa-de-asturias/regulamento/


CONSULTA DE
ELEGIBILIDADE PARA
CHAMADA LANÇADA POR
FAPESP E ANR VAI ATÉ 
1º DE DEZEMBRO

Termina em 01/12 o prazo para
pesquisadores paulistas
consultarem a FAPESP sobre sua
elegibilidade para participar da
chamada de propostas lançada
pela Fundação em parceria com a  

Agence Nationale de la Recherche
(ANR), da França. A iniciativa visa
apoiar projetos colaborativos
conduzidos por cientistas da
França e de instituições de ensino
superior e de pesquisa no Estado
de São Paulo. 
Confira AQUI mais informações.

CONSULADO GERAL 
DA HUNGRIA PROMOVE
EDITAL DE BOLSAS
STIPENDIUM HUNGARICUM

O Consulado Geral da Hungria
promove Edital para a Bolsa
Stipendium Hungaricum, no âmbito
da qual 250 estudantes brasileiros  

terão a possibilidade de estudar
na Hungria a partir de setembro
de 2021. O prazo de inscrições vai
até 16/01/2021. 
Confira AQUI mais informações.

até, no máximo, 21/12/2020. 
Após essa data, esse serviço
ficará indisponível, retornando
em 28/01/2021.

COMUNICADO SOBRE
O RECESSO FAPESP

A FAPESP estará fechada, em
recesso e férias coletivas, no
período de 23/12/2020 a
27/01/2021. Liberações de
recursos deverão ser solicitadas 

COMUNICADOS

https://agencia.fapesp.br/consulta-de-elegibilidade-para-chamada-lancada-por-fapesp-e-anr-vai-ate-1supo-sup-de-dezembro/34652/
https://agencia.fapesp.br/consulta-de-elegibilidade-para-chamada-lancada-por-fapesp-e-anr-vai-ate-1supo-sup-de-dezembro/34652/
https://agencia.fapesp.br/consulta-de-elegibilidade-para-chamada-lancada-por-fapesp-e-anr-vai-ate-1supo-sup-de-dezembro/34652/
https://agencia.fapesp.br/consulta-de-elegibilidade-para-chamada-lancada-por-fapesp-e-anr-vai-ate-1supo-sup-de-dezembro/34652/
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/destaques/consulado-geral-da-hungria-promove-edital-de-bolsas-stipendium-hungaricum/
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/destaques/consulado-geral-da-hungria-promove-edital-de-bolsas-stipendium-hungaricum/
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/destaques/consulado-geral-da-hungria-promove-edital-de-bolsas-stipendium-hungaricum/
http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/destaques/consulado-geral-da-hungria-promove-edital-de-bolsas-stipendium-hungaricum/


Prezados funcionários, docentes, alunos e pesquisadores,

O Grupo de Trabalho Pós-Covid tem focado as suas atividades em
garantir um ambiente de trabalho presencial seguro (seguindo as
recomendações de biossegurança) para quem precisar frequentar as
dependências do IF durante esse período de pandemia. Entre essas
medidas está a identificação de toda e qualquer pessoa que frequente os
prédios de nossa unidade. Desta forma, em caso de constatação de
contaminação por algum membro, conseguiremos rastrear indivíduos
que possivelmente tiveram contato com o infectado e assim agir de forma
responsável para um encaminhamento ao setor de saúde ou mesmo
orientação para isolamento social completo. Sendo assim, pedimos a
gentileza e a colaboração de todos para seguirem os passos abaixo.

SERVIDORES: Toda vez que comparecerem ao IF, registrem a presença
no REP (entrada e saída) e quando forem adentrar os prédios com
portaria eletrônica, favor entrar de forma individual, de modo que o
porteiro eletrônico registre todas as pessoas no grupo. É importante o
registro mesmo que seja por alguns minutos.

DOCENTES, ALUNOS e PESQUISADORES: O registro de vocês será
feito pelo app QRPoint Colaborador* (Play Store ou Apple Store).
Sempre que adentrarem qualquer prédio do IF, façam a leitura do
código QR que estará afixado logo na entrada. Lembrando que, apesar
do app ser de registro de "ponto", a ÚNICA finalidade da ferramenta é
para acompanhamento epidemiológico. Não se preocupem com mais
nenhum outro fator ou funcionalidade que o sistema possa ter.

Obs: O Edifício Principal também contará com esse tipo de controle, apesar
das catracas, para um monitoramento mais apurado das secretárias.

REGISTRO DE PRESENÇA NO IF



*Orientações para uso do QRPoint:

1. O cadastro no app será feito pela respectiva secretaria de cada
Departamento. Favor notificar a secretária com o nome e número
USP para que seja feita a inserção no sistema;

2. O Pin solicitado no aplicativo será os 5 primeiros dígitos do
número USP de cada um (solicitado apenas no primeiro uso,
mediante seleção da opção "manter-me conectado");

3. Recomendamos que o geolocalizador do celular esteja ligado
no momento do registro. Assim conseguiremos saber, com maior
precisão e facilidade, quais foram os prédios frequentados;

4. Caso necessitem adentrar o prédio, mas com o cadastro ainda
não realizado, não se esqueçam de fazer o registro individual no
porteiro eletrônico ou mesmo assinar o caderno nos locais em
que não se encontra esse recurso;

5. Para registro de presença, deve-se acessar o app, digitar o PIN
(só na primeira vez), clicar no botão "PONTO" e mirar a câmera do
celular para o código na parede do edifício;

6. Em caso de dúvidas, entrem em contato com a secretaria do
Departamento.

Atenciosamente,

Comissão Pós-Covid



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 FÍSICA

Mestrado
MASSA DE NEUTRINOS E
MATÉRIA ESCURA EM
MODELOS DE TWIN HIGGS

Davi Bastos Costa
Orientador: Prof. Gustavo A.
Burdman (IFUSP)

01/12, 3ª feira, 14h.

Doutorado
ESTUDO TEÓRICO DE
COMPLEXOS POLIPIRIDÍNICOS
DE RU AQUA/OXO EM
SOLUÇÃO AQUOSA

Leandro Rezende Franco
Orientadora: Profa. Kaline Rabelo
Coutinho (IFUSP)

30/11, 2ª feira, 14h.

Doutorado
MAGNETISMO
GEOMETRICAMENTE
FRUSTRADO NO PIROCLORO
ER2TI1-XSNXO7 E NAS
FLUORITAS DESORDENADAS
R2ZR2O7 (R = DY, HO, TB)

Jonathan Gustavo Acosta Ramón
Orientador: Prof. Rafael Sá de
Freitas (IFUSP)

01/12, 3ª feira, 09h.

http://portal.if.usp.br/pg/proximas-defesas


FALTA DE GOVERNANÇA CENTRALIZADA DIFICULTA
COMBATE A CRISES DE SAÚDE E CLIMÁTICA
Jornal da USP - Entrevista com o professor Paulo Artaxo.

PESQUISADORES DA USP ESTÃO ENTRE OS MAIS
INFLUENTES DA CIÊNCIA MUNDIAL
Jornal da USP - Menção ao professor Paulo Artaxo.

IFUSP NA MÍDIA

Imagem: Arte sobre foto 123RF

Imagem: 123RF

https://jornal.usp.br/atualidades/falta-de-governanca-centralizada-dificulta-combate-a-crises-de-saude-e-climatica/
https://jornal.usp.br/universidade/pesquisadores-da-usp-estao-entre-os-mais-influentes-da-ciencia-mundial/


POR QUE O CÉU É AZUL E GANHA OUTRAS CORES NO
NASCER E PÔR DO SOL?
UOL Tilt - Participação do pesquisador Claudio Furukawa.

DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA AINDA NÃO IMPACTOU
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
Veja - Participação do professor Paulo Artaxo.

Imagem: Marcos Corrêa/ PR/ Divulgação

Imagem: Ralph David/ Pexels

https://www.uol.com.br/tilt/colunas/pergunta-pro-jokura/2020/11
https://veja.abril.com.br/economia/desmatamento-da-amazonia-ainda-nao-impactou-exportacoes-brasileiras/


O site do IF está sempre atualizado com uma seleção de notícias sobre Ciências! 
Acesse AQUI

ANTENA

EUREKA

Shelf life, data masseuse by night por Abstruse Goose.
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