UFRJ
INSTITUTO DE FÍSICA — IF
RECEPÇÃO OFICIAL
PARA OS CALOUROS

O Instituto de Física (IF) da UFRJ (www.if.ufrj.br) dá as boas vindas aos calouros dos
cursos de Bacharelado em Física e Física Médica de 2014.
Em 2014, o IF completa 50 ANOS, e você terá a oportunidade de acompanhar diversas
atividades, com diversos convidados e colóquios especiais. A programação completa pode ser vista
em 50anos.if.ufrj.br.
Aqui você terá contato com excelentes professores desde o primeiro semestre, nas aulas de
Física Básica e em palestras sobre estes e outros temas, dirigidas especialmente a vocês, que
acabam de sair do Ensino Médio. A Pós-Graduação do IF (www.if.ufrj.br/pos) é nota máxima na
CAPES, o que atesta o excelente nível dos professores e das pesquisas aqui realizadas, nas mais
diversas áreas: da nanotecnologia à cosmologia; da matéria condensada à teoria quântica de
campos; das partículas subatômicas à econofísica. Vocês terão a oportunidade de trabalhar com
estes professores através da Iniciação Científica, fazendo pesquisa de verdade desde o início do
curso.
Você é nosso convidado para a RECEPÇÃO OFICIAL DO IF na próxima 2a-feira,
10/02/14, às 09h30, sala 343 (Bloco A, CT). Faremos uma breve apresentação sobre os cursos,
com tudo o que você precisa saber para começar sua vida acadêmica. Você saberá o papel de seu
Orientador Acadêmico, como se inscrever na biblioteca (www.if.ufrj.br/biblioteca), o que são as
AACCs e conhecerá seu plano de estudos para este primeiro semestre. Haverá uma apresentação
especial do Laboratório Didático do Instituto de Física — LADIF (ladif.if.ufrj.br), que atende aos
alunos das Físicas Básicas e do Ensino Médio e participa de eventos de divulgação científica como
a Semana de Ciência e Tecnologia. Por favor, confirme sua participação enviando um email
para ral@if.ufrj.br.
Após a recepção, você será encaminhado para a inscrição em disciplinas, obrigatória a
todos.
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