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Destaques
Bolsas Nota 10 FAPERJ. Após seleção interna do programa de pós-graduação em Física do IF, foram
contemplados com a bolsa Nota 10 os estudantes Lucas Weitzel Dutra Souto (mestrado) e Amanda
Jéssica Teixeira Alencar (doutorado). O programa “destina-se a estimular a excelência na
pós-graduação no Estado do Rio de Janeiro mediante a concessão de bolsas com valores
diferenciados aos alunos de mestrado e doutorado que apresentam destacado desempenho
acadêmico”. A Comissão de Seleção ressalta "a altíssima qualidade de todas as candidaturas
apresentadas, o que é um motivo de orgulho para nosso Programa".

Notícias
Física ao Vivo da SBF recebe Profa. Carla Bonifazi para falar sobre “Como e por quê detectar
neutrinos produzidos em reatores nucleares?” na quarta-feira 26 de maio de 2021 às 19:00 h no
canal da SBF no youtube. Mais informações no link.
Simpósio Nacional de Ensino de Física 2021 apresentará webinário do Prof. Ildeu de Castro
Moreira, “O Ensino de Física e a Divulgação da Ciência na Pandemia”, no dia 27 de maio de 2021 às
20h, no canal SNEF no youtube. Mais informações na página do SNEF.
Academia de Ciências do Estado de São Paulo promoverá o seminário/debate virtual “Desafios
para a ciência e as universidades em um país em crise” no dia 27/05/2021 às 16 h neste link. Este
evento, o ACIESP Webinars, contará com a presença dos expositores Prof. Luiz Davidovich e Renato
Janine Ribeiro (USP, ex-ministro da Educação).
Serviços da Biblioteca Plínio Sussekind Rocha do IF: A Ccom coligiu num índice os serviços
prestados pela Biblioteca aos membros da comunidade acadêmica. Lá constam os vídeos
produzidos para assessorar o usuário de todos os níveis acadêmicos nos serviços e produtos da
Biblioteca.

Biblioteca Plínio Sussekind Rocha do IF recomendada pela FEBAB. Em enquete realizada nas redes
sociais da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas de Informação e
Instituições (FEBAB), a Biblioteca do IF foi uma das trinta e cinco recomendadas por causa do
conteúdo relevante para Biblioteconomia e Ciência da Informação e sociedade em geral
compartilhado nas páginas do Facebook e Twitter. Confira a notícia na página do SiBI-UFRJ ou a lista
completa da FEBAB.

Eventos
Colóquio do IF recebe a Profa. Sandra Amato que apresentará o colóquio “Bom dia Professora, sou
seu aluno… e sou cego” na quinta-feira, 27 de Maio, às 10h30, sobre a experiência do IF e outros
institutos da UFRJ com o ingresso no ano de 2018 de um aluno deficiente visual. Mais informações
aqui. O colóquio será transmitido ao vivo pelo canal do IF no youtube neste link.
Coloquinho do IF recebe Duarte Graça, mestrando na Universidade de Porto, que apresentará o
seminário “IAPS: Universo em constante evolução” na quinta-feira, 27 de maio às 17h. Mais
informações no link. O coloquinho será transmitido ao vivo pelo canal do Coloquinho no youtube.
Seminários Multidisciplinares de Física Aplicada receberá o Prof. Nathan Bessa Viana para falar
sobre “Mecanotransdução: A Física que a Célula ‘Vê’” no dia 25 de maio de 2021 às 15h no link.

Oportunidades
Programa ‘Para Mulheres na Ciência’: sete bolsas, cada uma no valor de R$ 50 mil, para jovens
pesquisadoras brasileiras, serão oferecidas por parceria L'Oréal-Brasil – ABC – UNESCO. A inscrição
vai até 10/06/2021. Regulamento completo e mais informações na página da ABC e no site do
programa.
Edital FAPERJ Inédito: Programa ‘Meninas e Mulheres nas Ciências Exatas e da Terra, Engenharias e
Computação – 2021’ oferece incentivos para pesquisa, divulgação científica e bolsas para
estudantes. Os recursos totais da ordem de R$ 1.5 Milhão serão destinados a projetos de
pesquisadoras fluminenses. Veja o edital e mais informações aqui. Submissão de propostas até
14/06/2021.
Fiscalização de Prova: Inscrições de alunos, servidores, técnicos e docentes, ativos ou inativos, de
20/05/2021 à 06/06/2021, para fiscalização de provas que ocorrerão nos campos da Ilha do Fundão
e Macaé. O valor bruto da remuneração é R$ 191,10 por dia. Formulário de inscrição, dias das
provas e outras informações aqui.
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