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Notícias



Webinário “Desafios Do Conhecimento na Transformação para um Mundo Melhor”,organizado
pelo Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares (IEAT) da Universidade Federal de Minas
Gerais(UFMG),doúltimodia22dejulhotratouo“FuturodaCiência/EducaçãoSuperior”,contou
com a participação do Prof. Luiz Davidovich. Assista no Youtube. A iniciativa do IEAT reúne
pesquisadoresdediferentesáreasdoconhecimentoparadiscutirosprincipaisdesafiosenfrentados
pelasociedadeemumcenáriodecrises.Oswebináriosacontecemtodaquinta-feira,às19:00esão
transmitidosp
 elocanald
 oIEAT. 

TQCBRrecebeuoProf.AlfonsoBallonBayonanoúltimodia28paraoseminário“Modelosefetivos
deQCDholográfica:espectro,propriedadestermodinâmicasecoeficientesdeviscosidade”,assista
no Youtube. O projeto TQCBR (acrônimo para Teoria Quântica de Campos Brasil) reúne a
comunidade brasileira da área e promove as atividades desenvolvidas principalmente em solo
nacional.A
 ssistac ursose s emináriosa nterioresn
 oc anal.  

Eleição para Representantes de Classe do Conselho de Coordenação do CCMN: nesta
segunda-feira, 02/08/2021, inicia-se o processo eleitoral para representantes (titularesuplente)
das classes de Professores Titulares, Adjuntos, Associados, Assistentes/Auxiliares e Servidores. O
calendário eleitoral, normas e procedimentos encontram-se aqui. O IF agradece o trabalho dos
professoresJoãoR.TorresdeMelloNeto(repr.titulares),GermanoMaioliPenello(repr.adjuntos)e
CarlosR
 enatod
 eC
 arvalho( supl.a ssociados),q
 ued
 espedem-sed
 osc argos. 

Apagão do CNPq: após indisponibilidade do sistema ocorrido esta semana, presidente deste
conselho garante em informe que pagamentos de bolsas e dados estão preservados. Em carta
abertadivulgadanodia28,aSBPCmanifestasuapreocupaçãocomafragilidadedainfraestrutura
doC
 NPq.O
 d
 ocumentot ambémf ois ubscritop
 elaS BF. 



Eventos



Seminários Multidisciplinares de Física Aplicada recebe Profa. Dra. Maria Luiza Rocco (IQ-UFRJ)
paraapresentaroseminário “Estruturaeletrônica,morfologiaedinâmicadetransferênciadecarga
de semicondutores orgânicos com aplicação em células solares” na terça-feira, 03 de agosto de
2021à s1
 5h.R
 esumoe o
 utrasinformaçõesn
 olink.A
 ssistan
 oZ oom. 




Coloquinho do IF recebe Bruno Magacho, doutorando IF-UFRJ, para apresentar “Caminhoparaa
Turbulência Magnetohidrodinâmica com o método de Lattice Boltzmann” na quarta-feira, 04 de
agosto, às 17h. Mais informações no link. O coloquinho será transmitido ao vivo pelo canal do
Coloquinhon
 oY outube. 


Oportunidades




33o ColóquioBrasileirodeMatemática:Realizadobienalmentedesde1957,aediçãodesteanodo
maioreventodamatemáticabrasileiraocorreráremotamente,viaplataformaZoomeYoutube,de
02à 0
 6d
 ea gostoc oms eden
 oIMPA.V
 ejao
 p
 rogramae inscreva-sen
 ap
 áginad
 oe vento. 

Minicurso de Raios X: Ministrado pela empresa Panalytical, o minicurso gratuito e aberto ao
público geral será sediado naXIIIescoladoCBPF(noticiadanesteBoletim) eocorreráduranteos
dias3
 ,4
 e 5
 d
 ea gosto,d
 as1
 4à s1
 6h.Inscreva-sea qui. 

IniciaçãoCientíficaCBPF:OProgramadeIniciaçãoCientíficaeTecnológica(PIBIC/PIBIT)doCentro
Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) prorroga o prazo para a inscrição de novos alunos até dia
06/08,c omr esultadon
 od
 ia1
 1/08.M
 aisinformaçõesa qui. 

Pós-Doutorado em Física Nuclear Experimental: duas Bolsas FAPESP são oferecidas pelo
Laboratório Aberto de Física Nuclear (LAFN) do IF-USP para candidatos com doutorado na área.
Inscriçõesa té3
 0d
 es etembro.V
 ejao
 sd
 etalhesa qui. 

Marie Skłodowska-Curie Fellowship Programme: Até 100 bolsas de mestrado para mulheres na
áread
 ef ísican
 uclearo
 uc orrelata.M
 aisinformaçõesn
 ap
 ágina.Inscriçõesa té3
 0d
 es etembro.  

Grupo de Estudos em História e Filosofia daFísica(UFRJ):chamadaparaestudantes(graduação,
mestrado e doutorado) interessados em integrar o grupo. Veja mais detalhes sobre o processo
seletivoe s obrea sa tividadesa s eremr ealizadasnestelink. 

Mestrado Profissional em Física-CBPF:Processoseletivoestáabertoecandidaturasestãosendo
recebidas até 13/08 (o prazo original foi estendido). Entrevistas serão realizadas através da
plataformaZ oom.Inscriçõese m
 aisinformaçõesn
 ap
 ágina. 
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