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Notícias




Prof.IldeudeCastroMoreiradespede-sedapresidênciadaSociedadeBrasileiraparaProgressoda
Ciência(SBPC)em23/07eserásucedidonocargoporRenatoJanineRibeiro(USP),ex-ministroda
educação.Emofício,opresidentedaAcademiaBrasileiradeCiências,Prof.LuizDavidovich,saúdao
trabalho de Ildeu à frente da SBPC: “Sua atuação liderando essa instituição foi decisiva e
irretocável”.Duranteapresidência,Ildeufoiagraciadocoma“MedalhaDefensordaCiência2021”,
comon
 oticiadon
 esteb
 oletim,q
 uet ambémc ontouc omu
 mae ntrevistar ealizadap
 elaC
 com. 

Prof. Murilo Santana Rangel participará da série “Conecta” do MuseudeCiênciaeVidaefalará
sobre“GrandesInstrumentosparaCiência- ProjetoLHC/CERN”nodia07/07(quarta-feira)às19h.
Assista a ‘live’ no canal do museu. O Museu Ciência e Vida faz parte da Fundação CECIERJ e
promovev áriasa tividadesd
 ed
 ivulgaçãoc ientífica,s iga-on
 oFacebook. 

Informaçõesg eraisd
 oI F:Orientaçõesp
 arap
 edidosà C
 OAAd
 uranteo
 sp
 eríodosr emotosn
 olink. 



Eventos




XIV Conferencia Interamericana de Educación en Física (CIAEF) com sede na Costa Rica será
realizadaremotamentede05a09dejulho.OgrupodoPIBID(ProgramaInstitucionaldeBolsade
Iniciação à Docência) no IF, coordenado pelos Profs. Vitorvani Soares e Deise Miranda Vianna
(também organizadora do evento), com participação de Profs. do colégio PedroII,estudantesde
licenciatura e pós-graduandos do IF, oferecerá a oficina “Experimentos paraclasesremotas”com
material elaborado pelos licenciandos, que terá duração de3horas.Maisinformaçõesnositedo
evento. A conferência contará ainda com palestras de alunos egressos da licenciatura e do
Mestrado Profissional em Ensino do IF. Conheçaosprojetosdogruponositeeacessesuasredes
sociais:Instagram,F acebooke Y outube. 

SemináriosdoProgramadePós-graduaçãoemEnsinodeFísica(PEF)recebeomestrandoThalles
Faleiro Delfim (IF-UFRJ) para apresentar sobre “Compreensão do aluno do 9º ano do ensino
fundamental sobre radioatividade” na terça-feira, 06 de julho de 2021, às 16h via Zoom. Para
assistire screvap
 ara.M
 aisinformaçõesn
 olink.  




Live da Biblioteca do IF receberá o Prof. Fernando Nicacio para conversar sobre “Os trabalhos
desenvolvidospelaComissãodeComunicaçãodoIF-UFRJ”naquinta-feira08/07às19h.Assistano
perfild
 ab
 ibliotecan
 oInstagram@
 biblioteca_if_ufrj. 


 

Oportunidades





Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) abre seleção para bolsistas: até 17 bolsas PCI
(Programa de Capacitação Institucional) em diferentes categorias e níveis, dependendo da
formaçãodocandidato,paraapoiarosprogramasdepesquisadomuseu.Osvaloresdasbolsasvão
de R$ 2.860,00 a R$ 5.200,00, veja o edital. Atente para os detalhes descritos neste link para a
realizaçãod
 einscriçãoa té0
 6/07. 

ConcursoparaProfessordoMagistérioSuperiordaUniversidadeFederaldoParaná(UFPR):uma
vagap
 araF ísicaT eórica.Inscriçõesa té2
 3/07.V
 ejao
 e dital. 


CentroNacionaldePesquisaemEnergiaeMateriais(CNPEM)oferecediversasoportunidadesde
trabalho para especialistas em física e áreas afins. Confira as vagas abertas, o perfil esperado e
envie seu currículo no site. Destaca-se a chamada #226594 para docente-pesquisador exercer
atividades em tempo integral no curso de Bacharelado em Ciência, Tecnologia e Inovação da
instituição. 


VagadeProfessorTemporárioIF-USP:Inscriçõesabertasparaprocessoseletivodecontrataçãode
um docente por prazo determinado (até 31/12/21). Inscrições até 15/07. Veja o edital e roteiro
parainscriçãon
 osite. 
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Enviesuapesquisaoueventoparaccom@if.ufrj.br! 
SigaoIFnasredes:Y outube-F acebook 
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