Boletim CCom 09/2021 - Junho

Notícias
1º Encontro de Física Médica NeoAtom é organizado pela empresa júnior de Física Médica da UFRJ.
O evento é online, gratuito e ocorrerá entre 22 e 24 de junho. O encontro reúne palestrantes da
área com o objetivo de apresentar as possíveis atuações do Físico Médico. O público alvo são
estudantes de todo o País. Trata-se de um evento para alunos organizado por alunos, que conta
com o apoio do curso de Física Médica, do Instituto de Física e da Associação Brasileira de Física
Médica. Inscrições abertas. Mais informações sobre o encontro no site. Acesso às redes da
NeoAtom aqui.
III Escola Jayme Tiommo de Física Teórica, organizada por alunos do Instituto de Física da USP,
ocorrerá entre 02 e 06 de agosto e oferecerá gratuitamente 10 minicursos em diferentes áreas da
Física. Larissa Inácio e Guilherme Costa, estudantes de doutorado do IF, ministrarão o curso
“Introdução ao Efeito Casimir”. Esta é a maior edição da Escola até hoje, que conta com 12
professores de 10 instituições nacionais e internacionais. Inscrição e mais informações no site.
Vagas limitadas por ordem de inscrição.

Oportunidades
Edital FAPERJ Doutor Empreendedor – Transformando Conhecimento em Inovação 2021 recebe
submissão de projetos até 21/06/2021. Com objetivo de fomentar a transformação de projetos de
Pesquisa em empreendimentos baseados em conhecimento científico e/ou tecnológico, recursos
da ordem de 9 milhões de reais estarão disponíveis, veja o edital para mais informações.
Seleção de Monitores I: o Laboratório de Informática da Graduação (LIG) do IF receberá inscrições
até 24 de Junho. Bolsas no valor de R$ 400,00. Mais informações no site.

Seleção de Monitores II: a disciplina Métodos Computacionais em Física I receberá inscrições até
18 de Junho. Bolsas no valor de R$ 400,00. Os candidatos devem ter sido aprovados na disciplina
com grau maior ou igual a 7 e ter CRA maior ou igual a 6. Mais informações no site.

VII Escola de Inverno de Educação Matemática (EIEMAT) e I Escola de Inverno de Ensino de Física
(EIEF) estão com inscrições abertas até 15 de Junho. O evento, organizado pela Universidade
Federal de Santa Maria, terá como tema “Educação Matemática e Ensino de Física: desafios atuais
na formação de professores” e ocorrerá de 23 a 28 de agosto de 2021. Inscrições, submissão de
trabalhos e mais informações estão disponíveis no site.

Uma versão em pdf está disponível aqui.
Boletins anteriores podem ser acessados aqui.
Envie sua pesquisa ou evento para ccom@if.ufrj.br!
Siga o IF nas redes: Youtube - Facebook
Comissão de Comunicação do Instituto de Física da UFRJ

