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BOLETIM INFORMATIVO DO INSTITUTO DE FÍSICA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ANO XXX No 26 09/09/2011 
 

COLÓQUIO 
 
 

“A inovação brasileira na produção de alimentos, fibras e energia: fatores 
de sucesso e os novos grandes desafios” 
 

Prof. Dr. Silvio Crestana, IFSC, USP 
Pesquisador e Ex- Presidente da Embrapa 

 
15 de setembro, quinta-feira, Auditório Abrahão de Moraes, IFUSP, às 16h 

 
 

Transmissão ao vivo (iptv.usp.br) 
 

Entrada franca 
 
Hoje, o Brasil é líder mundial na produção de alimentos, fibras e bioenergia. Ou seja, 
além de garantirmos nossa soberania à partir da segurança alimentar e energética 
geramos excedentes de produção, empregos, divisas e transformamos a agricultura 
de dependente em competitiva, convertendo-a no maior negócio do Brasil. Tudo isto 
em menos de quatro décadas. Como consequência, alteramos o mapa agrícola 
mundial permitindo que o mundo pudesse contar com duas safras agrícolas: aquela 
colhida nos países de clima temperado (milenar) e a nossa tropical. Uma verdadeira 
revolução silenciosa tendo como um de seus principais pilares de sustentação a 
inovação tecnológica e institucional. A Embrapa e as demais instituições de pesquisa 
agropecuária têm papel de destaque no entendimento e domínio, para fins agrícolas, 
dos ecossistemas tropicais. Durante o Colóquio será apresentado o que foi feito em 
inovação na agricultura nestas últimas quatro décadas e os impactos das tecnologias 
geradas. Também, será apresentada, uma visão dos novos e grandes desafios de C, 
T &I, que a humanidade e o Brasil  enfrentará para suprir alimentos, fibras e energia, 
em um cenário de demandas crescentes, incertezas e recursos naturais cada vez 
mais escassos.  
 

SEMINÁRIO DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA EXPERIMENTAL - FEP 
 

Seminário do Departamento de Física Experimental - Ciências da Atividade Física 
 

"Como atingir a longevidade esportiva" 
 
 

Prof. Dr. Mário Sérgio Andrade Silva 
 
 

12 de setembro, segunda - feira, Auditório Sul - Giuseppe Occhialini, IFUSP, às 14h 
 
 
Mario Sergio Andrade Silva é bacharel em Educação Física. Foi treinador de natação 
do Clube Pinheiros e da Seleção Paulista de Natação de 1990 a 1995 e técnico 
pentacampeão da Maratona Disney em 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. É diretor 
técnico da Run & Fun  (assessoria esportiva), consultor em “Programa de Qualidade 
de Vida para Empresas” e  diretor e idealizador do “Projeto Esporte Solidário”. O seu 
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trabalho utiliza métodos para avaliar o bem-estar físico e psicológico e, por meio da corrida ou da 
caminhada, encontrar a disciplina necessária para o equilíbrio da saúde física e mental, com o alcance de 
um bem-estar duradouro. 
 

COLÓQUIO DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA MATEMÁTICA - FMA 
 
 
 

“Matéria Escura em Galáxias e Efeitos de Grupo de Renormalização no Infravermelho” 
 
 

Prof. Dr. Davi Rodrigues, Universidade Federal do Espírito Santo, UFES 
 
 

12 de setembro, segunda-feira, Sala Jayme Tiomno, IFUSP, às 16h 
 
  
 
Entender como matéria escura se distribui em galáxias é um dos principais problemas atuais associados à 
matéria escura, em particular porque tal distribuição conecta resultados de cosmologia em larga escala com 
possíveis detecções aqui no Sistema Solar. O modelo cosmológico padrão sugere uma resposta, mas 
contém sistemáticas anomalias em escala galática de origem desconhecida. Após uma introdução à 
fenomenologia de galáxias espirais e elípticas, farei uma introdução à proposta que estamos 
desenvolvendo. Esta proposta, motivada pela possibilidade da função beta do acoplamento gravitacional da 
Relatividade Geral não ser nula no infravermelho (num contexto de TQC em espaços curvos), considera 
uma diminuta variação da constante gravitacional (da ordem de 10-7 ou 10-8 ao longo de uma galáxia) e 
leva a resultados competitivos ao modelo padrão. Nossos resultados são comparados com os de diversos 
halos de matéria escura e modelos de gravitação modificada, tanto para galáxias espirais quanto elípticas.  
 

COMISSÃO DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 

Física Para Todos 
 

"Física Nuclear: 100 anos depois" 
 
 

Prof. Dr. Marcelo Munhoz, FNC, IFUSP 
 

13 de setembro, terça-feira, Centro Universitário Maria Antonia, Sala 103, às 19h 
  
 

Incrições: http://web.if.usp.br/extensao/node/11 

 
 
 

Há 100 anos, iniciou-se uma incrível revolução no entendimento humano sobre os constituintes mais 
básicos da matéria: o físico Ernest Rutherford revelava ao mundo a existência do núcleo atômico. Desde 
essa época, nossa compreensão sobre o núcleo atômico e as forças que mantêm seus constituintes unidos 
evoluiu muito. Estudos experimentais utilizando os chamados aceleradores de partículas trouxeram 
enormes avanços, porém diversas questões intrigantes ainda permanecem sem resposta. Nesta 
apresentação, vamos discutir os esforços mais recentes em busca do entendimento sobre o núcleo atômico, 
como os experimentos do Large Hadron Collider, o maior acelerador de partículas já construído pelo homem 
e que foi recém inaugurado no laboratório CERN na Europa. 
   
 

http://web.if.usp.br/extensao/node/11
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SEMINÁRIO DE ENSINO 
 
 

“Mestrado Profissional na USP” 
 
 

Profa. Dra. Iole de Freitas Druck, IME-USP e Prof. Dr. Aluisio Augusto Cotrim Segurado FM-USP 
 
 

13 de setembro, terça-feira, Auditório Norte, Ala Central, IFUSP, das 16h às 18h    
 
 
Com a intenção de melhor compreender as perspectivas da USP para o mestrado profissional convidamos 
dois integrantes do grupo de trabalho da Pró-Reitoria de Pós-Graduação para um debate a este respeito. 
 

CONVITE À FÍSICA 
 

Colóquios dedicados ao público geral, em especial aos alunos ingressantes da USP 
Organizados pelo Departamento de Física Matemática 

 
 

“Explorando as Sutilezas do Mundo Quântico: De Einstein e Schrodinger à Informação Quântica” 
 

Prof. Dr. Luiz Davidovich, IF-UFRJ 
 

14 de setembro, quarta-feira, Auditório Abrahão de Moraes, IFUSP, às 18h 
 

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

 
 
Desde sua concepção no início do século XX, a física quântica tem desafiado a intuição e estimulado a 
imaginação de cientistas e do público em geral. Recentemente, percebeu-se que algumas das mais sutis 
propriedades do mundo quântico -- coerência e emaranhamento -- poderiam ser usadas como recursos 
para aumentar a eficiência do processamento e da transmissão de informação. Uma nova área de pesquisa, 
a informação quântica, emergiu nas últimas duas décadas, envolvendo aplicações práticas, como 
criptografia quântica, teleportação e computação quântica, além de uma percepção mais profunda de 
conceitos fundamentais da física quântica, como a caracterização do emaranhamento e a emergência do 
mundo clássico a partir da física quântica subjacente. Este último problema está relacionado com o fato de 
que as propriedades quânticas que desempenham um papel essencial naquelas aplicações estão 
notoriamente ausentes no mundo clássico, o que explica seu caráter contra-intuitivo e, ao mesmo tempo, 
coloca desafios formidáveis para a construção de computadores quânticos. Nessa palestra, será feita uma 
revisão de progressos recentes nessa área e de alguns dos principais desafios, com ênfase em 
desenvolvimentos conceituais e realizações experimentais. 
 
 

Os Organizadores 

SEMINÁRIO DO GRUPO DE FÍSICA ESTATÍSTICA – FGE 
 

 

"Transições de fase quânticas e estados de muitos corpos em nanoestruturas" 
 

Prof. Dr. Luis Gregório Dias da Silva, FMT, IFUSP 
 

16 de setembro, sexta-feira, Ed. Principal, Ala 1, Sala 210, IFUSP, às 14h30 
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Efeitos de interação elétron-elétron têm um papel importante nas propriedades de transporte em diferentes 
tipos de nanoestruturas (pontos quânticos em regime de bloqueio de Coulomb, junções moleculares e 
moléculas magnéticas em superfícies, para citar alguns exemplos). Dada a rica física de muitos corpos que 
emerge em tais sistemas (notadamente, o efeito Kondo), essas "nanoestruturas fortemente correlacionadas" 
apresentam vários desafios para uma descrição teórica do espectro de excitações de baixa energia.  Nesse 
seminário, abordarei a aplicação de métodos numéricos baseados em grupo de renormalização para 
descrever sistemas de nanoestruturas com correlação forte. Exemplos típicos são resultados obtidos com o 
grupo de renormalização numérico (NRG) que mostram assinaturas de transições de fase quânticas e 
estados de não-líquido de Fermi nas propriedades de transporte eletrônico desses sistemas. Um outro 
aspecto que será discutido é a utilização do grupo de renormalização por matriz densidade (DMRG) em 
nanoestruturas fortemente interagentes com dependência temporal.  
 
 

SEMINÁRIO DE OUTRAS UNIDADES 
 
 

Colóquio - MAP 
 
 

“James Clerk Maxwell: Física, Matemática e Poesia” 
 
 

Prof. Dr. Antonio Fernando Ribeiro de Toledo Piza, Departamento de Física Matemática, IFUSP 
 

(piza@fma.if.usp.br)   
 

Já foi dito que seu trabalho "mudou o mundo para sempre" (Einstein) e que "o acontecimento mais 
significativo do século XIX", numa perspectiva de dez mil anos no futuro, terá sido sua descoberta das leis 
da eletrodinâmica (Feynman). No entanto, o próprio agente permanece escassamente conhecido. O 
colóquio será uma tentativa no sentido de reparar essa falta em alguma medida, expondo o contexto em 
que foi realizado o trabalho e algo do personagem responsável pela descoberta. 
 
 
DATA: 16.09.2011 – sexta-feira  
HORÁRIO: das 16:00 às 17:00 horas   
LOCAL: AUDITÓRIO ANTONIO GILIOLI - SALA 247/262 - IME - USP  
 
OBS.: Às 15:30 horas haverá café, chá e biscoitos na sala 244-A - Chefia do MAP  
 
 

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 
 

BOLSA PARA DOUTORADO “SANDUICHE” 
 
 
O Programa PDSE vem substituir o antigo programa de bolsa sanduíche da CAPES. Os interessados em 
viajar no primeiro semestre de 2012 devem enviar documentação para a CPG até 30 de setembro para 
viagens com início em abril/maio/junho. 
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TESES E DISSERTAÇÕES 
 
 
 

 
TESE DE DOUTORADO 
 
Rone Peterson Galvão de Andrade 
"Sobre a evolução hidrodinâmica da matéria nuclear criada em colisões de íons pesados relativísticos – um 
estudo com condições iniciais flutuantes" 
Comissão Examinadora: Profs. Drs. Yogiro Hama (orientador - IFUSP), Alexandre Alarcon do Passo 
Suaide(IFUSP), Fernando Silveira Navarra(IFUSP), Sandra dos Santos Padula (IFT/UNESP) e Eduardo 
Souza Fraga (UFRJ) 
12/09/2011, segunda-feira, Ed. Principal do IFUSP, Ala 2, Sala 209, às 14h 
 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 
 Bruno Pace 
"O modelo de Axelrod com tensão Superficial" 
Comissão Examinadora: Profs. Drs. Carmen Pimentel Cintra do Prado (orientadora - IFUSP), Mário José de 
Oliveira (IFUSP), Paulo Murilo Castro de Oliveira (UFF). 
14/09/2011, quarta-feira, Ed. Principal do IFUSP, Ala 2, Sala 209, às 14h 
 
 

Comunicado da Comissão de Pós-Graduação Interunidades 
 
 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 
Regina Raquel Gonçalves Cavalcanti 
“Desenvolvimento e aplicação de um método de análise de mapas conceituais com o objetivo de 
acompanhar mudanças na compreensão de um grupo de alunos sobre o tema equilíbrio químico” 
Comissão Examinadora: Profs. Drs. Flavio Antonio Maximiano (orientador IQ - USP), Paulo Alves Porto (IQ - 
USP) e Guilherme Andrade Marson (IQ - USP) 
12/09/2011, segunda-feira, Auditório Novo II, IFUSP, às 14h 
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aTIVIDADES  DA  SEMANA 
 

2ª. FEIRA, 12.09.11 

Seminário do Departamento de Física Experimental - FEP 
Seminário do Departamento de Física Experimental - Ciências da Atividade Física 
"Como atingir a longevidade esportiva" 
Prof. Dr. Mário Sérgio Andrade Silva 
Auditório Sul - Giuseppe Occhialini, IFUSP, às 14h   
 

Colóquio do Departamento de Física Matemática - FMA 
“Matéria Escura em Galáxias e Efeitos de Grupo de Renormalização no Infravermelho” 
Prof. Dr. Davi Rodrigues, Universidade Federal do Espírito Santo, UFES 
Sala Jayme Tiomno, IFUSP, às 16h 
3ª. FEIRA, 13.09.11 

Seminário de Ensino 
“Mestrado Profissional na USP” 
Profa. Dra. Iole de Freitas Druck, IME-USP   e 
Prof. Dr. Aluisio Augusto Cotrim Segurado, FM-USP 
Auditório Norte Ala Central, IFUSP, das 16h às 18h    
 

Física para Todos 
"Física Nuclear: 100 anos depois" 
Prof. Dr. Marcelo Munhoz, FNC, IFUSP 
Centro Universitário Maria Antonia, Sala 103, às 19h   
4ª. FEIRA, 14.09.11 

Convite à Física 
“Explorando as Sutilezas do Mundo Quântico: De Einstein e Schrodinger à Informação Quântica” 
Prof. Dr. Luiz Davidovich, IF - UFRJ 
Auditório Abrahão de Moraes, IFUSP, às 18h 
5ª. FEIRA, 15.09.11 

Colóquio 
“A inovação brasileira na produção de alimentos, fibras e energia: fatores de sucesso e os novos 
grandes desafios” 
Prof. Dr. Silvio Crestana, IFSC, USP 
Pesquisador e Ex- Presidente da Embrapa 
Auditório Abrahão de Moraes, IFUSP, às 16h  
6ª. FEIRA, 16.09.11 

Seminário do Grupo de Física Estatística - FGE 
"Transições de fase quânticas e estados de muitos corpos em nanoestruturas" 
Prof. Dr. Luis Gregório Dias da Silva, FMT, IFUSP 
Ed. Principal, Ala I, Sala 210, IFUSP, às 14h30 
 

Seminário do INCT/GFCx  
"Metabolismo de lipoproteinas ricas em triglicerides e colesterol" 
Tatiana Helfenstein, Aluna de Pós-Doutorado do Grupo de Fluidos Complexos 
Ed. Principal do IFUSP, Auditório Giuseppe Ochialini (Sul), às 15h 
 

Colóquio do Departamento de Física Matemática - FMA 
“Matéria Escura em Galáxias e Efeitos de Grupo de Renormalização no Infravermelho” 
Prof. Dr. Davi Rodrigues, Universidade Federal do Espírito Santo, UFES 
Sala Jayme Tiomno, IFUSP, às 16h 
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