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COLÓQUIO DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA MATEMÁTICA   
 

"Quantum entanglement in Noncommutative system" 
 

Prof. Dr. Biswajit Chakraborty, S N Bose National Centre for Basic Sciences - Índia 
 

7 de dezembro, segunda-feira, Sala Jaime Tiomno, às 16h 
 
The idea of entanglement was first introduced by Einstein et.al. in their seminal EPR 
paper, way back in mid thirties. Since then, it has been an active area of research, 
from the point of view of both theory and application. On the other hand, there has 
been a recent upsurge of interest in studying Noncommutative spacetime, both from 
quantum gravity as well as from condensed matter physics point of view. In its 
simplest version-the Moyal spacetime, one postulates non-vanishing commutators 
between the operator-valued coordinates, thereby giving rise to uncertainity relations 
between the pair of coordinates themselves, apart from the already existing ones 
between the positions and their conjugate momenta. Here we explore the effect of 
Noncommutative nature of spacetime on the simple entanglement existing between a 
pair of identical bosons, living on a Noncommutative Moyal plane. 
 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA NUCLEAR 
 

Aposentou-se no último dia 6 de outubro, o Prof. Mario Dias Ferraretto, do 
Departamento de Física Nuclear. O Prof. Ferraretto era o último docente 
remanescente do SEMA - Setor de Matemática Aplicada, que no passado contava 
com um grande número de pesquisadores, e que foi de fundamental importância 
para a implantação da infraestrutura computacional e de aquisição de dados para o 
Laboratório Pelletron, numa época em que essas coisas eram extremamente 
complexas. Posteriormente o grupo foi se desfazendo por vários motivos. Com isso, 
várias disciplinas específicas, tanto na área de computação como na de 
instrumentação lógica, propostas e ministradas por docentes desse grupo ficam 
órfãs, e provavelmente terão de ser extintas. Ao Prof. Ferraretto, nossos parabéns e 
agradecimentos pelos serviços prestados ao DFN e ao IF.   
 

Roberto V. Ribas - Chefe do DFNC 

ASSISTÊNCIA ACADÊMICA 
 

O Concurso Público de Títulos e Provas para provimento de um cargo de Professor 
Doutor junto ao Departamento de Física dos Materiais e Mecânica – Edital  IF-24/09, 
no qual estão inscritos os Drs. Luis Gregório Godoy de Vasconcellos Dias da Silva, 
Alexandre Reily Rocha, Marcos Henrique Degani e Douglas Casagrande terá início 
às 9 h do dia 09 de dezembro de 2009, na sala 207 da Ala  1.  
 
Estão abertas de 02 de dezembro de 2009 a 01 de março de 2010, as inscrições ao 
Concurso de Títulos e Provas para provimento de cargos de Professor Doutor, em  
RDIDP, MS-3, junto aos seguintes Departamentos:   
 
- Física Matemática nas áreas de Física Matemática ou Partículas Elementares e 
Teoria de Campos ou Teorias de Supercordas ou Teoria Quântica de Muitos  Corpos 
ou Cosmologia e Gravitação – Edital IF-73/2009 (dois cargos).  
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- Física Geral nas áreas teóricas de: a) Física Estatística e b) Modelagem em Física Molecular, e nas áreas 
experimentais de: a) Microscopia Eletrônica; b) Caos; c) Óptica; d) Biofísica Molecular; e) Ressonância 
Magnética Nuclear; f) Altas Energias: Instrumentação e Colisões e g) Espectrometria de Massa: 
Instrumentação e Física Molecular– Edital IF-74/2009 (um cargo).  
 
- Física Geral nas áreas experimentais de: a) Microscopia Eletrônica; b) Caos; c) Óptica; d) Biofísica 
Molecular; e) Ressonância Magnética Nuclear; f) Altas Energias: Instrumentação e Colisões e g) 
Espectrometria de Massa:  Instrumentação e Física Molecular – Edital IF-75/2009 (um cargo).       
 
Maiores informações poderão ser obtidas na Assistência Acadêmica na sala 339 da Ala 1, ramais 6902 e 
7000. 

 

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
  

MATRÍCULA NA PÓS-GRADUAÇÃO PELA INTERNET 

AOS ALUNOS, ORIENTADORES E PROFESSORES DE DISCIPLINAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

As matrículas dos alunos já inscritos nos programas de mestrado e doutorado da pós-graduação do IFUSP, 
referentes ao primeiro semestre de 2010, serão efetuadas pela Internet através do site: 
http://www.fenix.usp.br. 

Os alunos que se matricularem pela primeira vez no mestrado ou doutorado farão sua matrícula na forma 
tradicional, ou seja, através de formulários a serem entregues na Secretaria de Pós-Graduação, de 01 a 
05/02 de 2010.  A matrícula dos alunos especiais se dará de 08 a 12 de fevereiro de 2010. 

O calendário e os procedimentos das matrículas pela Internet se dará da seguinte forma: 

Janeiro/10: Consulta ao menu Disciplinas Oferecidas; 

18/01/10: Alunos, orientadores e ministrantes de disciplina receberão um e-mail informativo. 

25/01 a 07/02/10: Pré-matrícula dos estudantes regulares 

08 a 12/02/10: Aval dos orientadores  

22 a 28/02/10: Deferimento dos ministrantes  

PROCEDIMENTO BÁSICO: 
 

Endereço Internet: http://www.fenix.usp.br. Você está agora no programa Fênix/Web. Aqui deve-se entrar 
com código de acesso. Entrando no sistema, o menu do lado esquerdo da tela indicará os procedimentos a 
serem seguidos. As disciplinas oferecidas neste semestre aparecem no botão “Disciplinas Oferecidas”. 
Surge uma tela onde o estudante poderá verificar a relação das disciplinas dando um click no final da tela 
em “Comissões de Pós-Graduação”. Em seguida click na lista “Instituto de Física”. Em seguida, na tela 
sobre Programa e Áreas de Concentração, click somente a área 43134 – Física que aparecerá a relação 
das disciplinas. Desde 1999 o Instituto de Física só tem uma área de concentração.  
 
MENU ESPECÍFICO: 
 

• “Pré-matrícula em disciplinas” (25/01 a 07/02/10) para os alunos que cursarão disciplinas no 1o 
semestre de 2010. 

• “Solicitar matrícula de acompanhamento” (25/01 a 07/02/10) para os alunos que não cursarão 
disciplinas no 1o semestre de 2010. 

• “Avalizar pré-matrícula em disciplinas” e “Aceitar matrícula de acompanhamento” (08 a 
12/02/10) aval dos orientadores para a matrícula de seus orientandos. 

• Deferir pré-matrícula em disciplinas (22 a 28/02/10) deferimento feito pelos ministrantes das 
disciplinas para os alunos inscritos. 
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Marcello Damy de Souza Santos 

 
14 de junho de 1914  -  29 de novembro de 2009 

 
Prof. Damy, como apreciava ser chamado, era aluno do 3˚ ano de Engenharia Elétrica da Escola 

Politécnica, por ocasião da vinda de Gleb Wataghin quando da fundação da Universidade de São Paulo. 
Damy, assistiu então as aulas de Wataghin, sendo posteriormente convidado para se tornar seu assistente, 
após se formar em 1936, na primeira turma de Física da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de São 
Paulo. Em 1938, Giuseppe Occhialini, juntou-se ao grupo. Wataghin, físico teórico, tinha uma visão muito 
aguda do que ocorria na física experimental, Occhialini, era um físico experimental, vindo de notável 
colaboração com Blackett em Cambridge. Experiências com raios cósmicos tornaram-se o objetivo de 
pesquisa do grupo. 

Para quem se queixa, ainda hoje, do apoio que a Ciência Básica tem atualmente, é oportuna a 
lembrança das precaríssimas condições do final da década de 30, do pequeno grupo, que convivia em uma 
espécie de sotão da Escola Politécnica, no meio de aparelhos improvisados, livros, máquinas e com o 
apoio de um técnico, o legendário Bentivoglio, executando os pedidos de dispositivos para experiências. As 
dificuldades, foram superadas, e a realização de experiências ocorreu desde então, com publicações em 
revistas internacionais, e é digno de menção: “On a new type o particle counter, The Journal of Scientific 
Instruments (1937)”.  Seguiram-se outras, e grande repercussão ocorreu quando “showers” penetrantes 
foram evidenciados em experiência realizada no tunel 9 de Julho, em construção: “Simultaneous 
penetrations Particles in the cosmic radiation”, G.Wataghin, M.D. de Souza Santos, P.A. Pompeia, Phys. 
Rev. 57 (1940), onde ficou evidenciada a detecção simultânea de partículas em arranjos telescópicos, 
situados a 120 cm de distância, com uma cobertura de rocha de algumas dezenas de metros. A evidência 
notável desta experiência foi que partículas cósmicas estavam presentes com energias superiores a 2·108 
eV, como concluído na sequência de resultados. 

De certa forma, esta experiência, foi a semente que tornou o Departamento de Física, depois 
Instituto de Física, conhecido e originou a dinâmica, de presença internacional. 

A habilidade de Damy em desenvolver instrumental em condições difíceis – seus detectores Geiger-
Müller, sobreviveram muito tempo no andar superior do edifício do Betatron, e no último andar da “Maria 
Antonia”, construídos em condições das mais primitivas, dependendo de atingir um vácuo tecnicamente 
difícil e inserir em tubos de vidro filamentos de tungstênio a prova de vibração. 

A partir de um relacionamento com Kerst, em viagem organizada por Arthur Compton (Prêmio 
Nobel), surgiu a idéia do Betatron, havia na época apenas 3 deles no mundo, com possibilidade de 
abertura, em São Paulo, de um novo campo de investigação científica. O Betatron, de 22 MeV, teve seu 
primeiro feixe ainda em 1950, com uma equipe então ampliada. 

Com o dinamismo habitual de Damy, a instalação de um reator em São Paulo, foi cogitada e apoios 
foram contactados, tornando possível em 1957, a inauguração e funcionamento regular de um reator de 
piscina de 5 MW, originando o IEA, atual IPEN, com equipe escolhida por Damy. 

A sua Presidência na CNEN, no governo Goulart, foi interrompida pelo golpe de 1964, seguindo 
certo ostracismo interrompido pelo convite para se tornar diretor do Instituto de Física, da recém fundada 
Unicamp. Após seu afastamento da Unicamp, continuou seu trabalho de docência e pesquisa na PUC/SP. 

Até pouco mais de 5 anos atrás, continuava seu trabalho de pesquisa, acompanhando o grupo 
trabalhando em desenvolvimento de detectores. 

 Recebeu inúmeros prêmios e honrarias, e pertenceu a várias sociedades científicas, das 
quais destacamos: 
• Condecoração Comendador da Ordem do Mérito Naval, 1962 
• Professor Emérito pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo, 1984 
• Cambridge Philosophical Society (member), proposto pelos Profs. H. Carmichael e W. Heitler, 1939 
• Kapitza Club (Cambridge, Inglaterra) (fellow), proposto pelos Profs. N. Feather e J.D. Cockroft, 1939 
• Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências, 1951 
• Membro da American Physical Society 
 

Um “hobby”, digno de menção que cultivou toda a vida foi a de restauração de cravos antigos, dos 
quais possuía pequena coleção, atividade esta ligada a sua esposa, pianista, a qual era muito dedicado. 
Deixa esposa, Lúcia, não teve filhos, mas seu legado é a sua enorme herança intelectual. 

 
 

Prof. Iuda  e  Prof. Paulo Pascholatti 
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TESES E DISSERTAÇÕES 
 
 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 
Leonardo Sabino dos Santos  
"Um estudo ab-initio de propriedades estruturais e mecânicas de nanofios de óxido de magnésio"  
Comissão Examinadora: Profs. Drs. Lucy Vitória Credidio Assali (orientadora – IFUSP), Helena Maria Petrilli 
(IFUSP) e Ronei Miotto (UFABC). 
07/12, segunda-feira, Ed. Principal do IFUSP, Ala 2, Sala 209, às 14h. 
 
Marcus Vinicius Araujo Damasceno 
"Estudos teóricos dos efeitos de solvente no espectro eletrônico de absorção da molécula óxido mesitil" 
Comissão Examinadora: Profs. Drs. Kaline Rabelo Coutinho (orientadora – IFUSP), Lucy Vitória Credidio 
Assali (IFUSP) e Antonio Carlos Borin (IQUSP). 
08/12, terça-feira, Ed. Principal do IFUSP, Ala 2, Sala 209, às 14h. 
 
Liner de Souza Santos 
“Quebra da simetria de Lorentz e o termo de Chern-Simons (3+1) dimensões” 
Comissão Examinadora: Profs. Drs. Adilson Jose da Silva (orientador – IFUSP), Fernando Tadeu Caldeira 
Brandt (IFUSP) e Alex Gomes Dias (UFABC). 
11/12, sexta-feira, Ed. Principal do IFUSP, Ala 2, Sala 209, às 14h. 
 
TESE DE DOUTORADO 
 
Sabrina Camargo 
"Bacias crivadas em sistemas mecânicos e biológicos e estudo da variabilidade da frequência cardíaca" 
Comissão Examinadora: Profs. Drs. Ricardo Luiz Viana (orientador - UFPR), Iberê Luiz Caldas (IFUSP), 
Carmen Pimentel Cintra do Prado (IFUSP), Elbert Einstein Nehrer Macau (INPE) e Sergio Roberto Lopes 
(UFPR). 
11/12, sexta-feira, Ed. Principal do IFUSP, Ala 2, Sala 209, às 10h. 
 
Ednilton Santos de Oliveira 
“Espalhamento e absorção de campos bosônicos por buracos negros estáticos e análogos” 
Comissão Examinadora: Profs. Drs. Luis Carlos Bassalo Crispino (orientador - UFPA), Victor de Oliveira 
Rivelles (IFUSP), Paulo Teotônio Sobrinho (IFUSP), George Emanuel Avraam Matsas (IFT/UNESP) e 
Patrício Aníbal Letelier Sotomayor (UNICAMP). 
11/12, sexta-feira, Ed. Principal do IFUSP, Auditório Gleb Wataghin (Norte), às 14h. 
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aaaaTIVIDADES  DA  SEMANA 

 

2ª. FEIRA, 07.12.09  
 
Seminário do Laboratório de Óptica e Sistemas Amorfos - FGE  
"Principio e Aplicações da Microscopia Holográfica Digital"  
Prof. Dr. Jorge Octavio Ricardo Perez, Universidade Oriente, Cuba  
Ed. Principal do IFUSP, Ala 1, Sala 204, das 14h às 15h 
 
Seminário do Laboratório de Óptica e Sistemas Amorfos - FGE 
"Application of Holography to Measurement and Microscopy"  
Prof. Dr. Kiyofumi Matsuda, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology-Japão.  
Ed. Principal do IFUSP, Ala 1, Sala 204, das 15h às 16h 
 
Colóquio do Departamento de Física Matemática - FMA 
"Quantum entanglement in Noncommutative system" 
Prof. Dr. Biswajit Chakraborty, S N Bose National Centre for Basic Sciences - Índia 
Ed. Principal do IFUSP, Sala Jaime Tiomno, às 16h 
 
3ª. FEIRA, 08.12.09  
 
Seminário do Grupo de Hádrons e Física Teórica (Grhafite)  
“Mésons escalares vistos através de decaimentos de charm”  
Prof. Dr. Alberto dos Reis, CBPF - Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 
Ed. Principal do IFUSP, Ala 2, Sala 335, às 17h 
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