Boletim CCom 18/2021 - Agosto

Destaque
UFRJ concede título de Professor Emérito a Luiz Davidovich por aclamação na sessão ordinária do
dia 12 de agosto de 2021 do Conselho Universitário. Ao ser contactado pela CCom, o professor fez a
seguinte declaração:
"Estou muito honrado com essa emerência e agradeço à Congregação do Instituto de
Física por ter encaminhado essa proposta. Tenho muito orgulho de ser parte desta
instituição, de sentir esse pertencimento à UFRJ e ao Instituto de Física. Nestes tempos
obscuros que estamos atravessando, com ataques à ciência e às universidades
públicas, é preciso lembrar a importante contribuição que a centenária UFRJ e, em
particular, o Instituto de Física, têm dado ao desenvolvimento científico e tecnológico
e à formação de profissionais competentes."
A diretora do IF, Prof. Belita Koiller, manifesta as congratulações em nome do instituto:
"Missão impossível dizer algo sobre o brilho profissional do Professor Luiz Davidovich
que ainda não tenha sido dito nas muitas manifestações que se agregaram à proposta
de emerência no longo caminho-UFRJ: do Grupo de pesquisa ao Departamento de
Física Matemática, passando pela Congregação, pelo CCMN e finalmente aclamado
pelo CONSUNI ontem. Em ambientes acadêmicos, Luiz é como um Midas que
transforma a ignorância em conhecimento. Por sua luta política pela valorização,
disseminação e financiamento dignos à Ciência em todas as áreas, Luiz é reconhecido
nacional e internacionalmente, como um líder da comunidade científica. Seu discurso
sempre lúcido abre mentes e transborda para toda a sociedade. Em tempos de
pandemia, aquecimento global, entre outras ameaças, Luiz é o nosso oásis. O IF se
orgulha de tê-lo como Professor - agora Emérito. Parabéns Luiz!"

Notícias
TQCBR receberá o Prof. Eduardo S. Fraga no dia 25 de agosto de 2021 às 11:00h para o seminário
“QCD meets Compact Stars”, mais detalhes na página. Após o seminário, a gravação estará disponível
no canal no youtube do TQCBR. Assista aos cursos e seminários anteriores no canal.

Eventos
Colóquio do IF recebe Prof. Paulo Artaxo (IF-USP & IPCC), que vai apresentar o seminário “A ciência
das mudanças climáticas globais e suas implicações” na quinta-feira, 19 de agosto às 10h30. Mais
informações no link. Assista ao vivo no canal do IF no youtube ou direto aqui.
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física divulga a defesa de dissertação de mestrado de
Rodrigo Santana Jordão intitulada "A Sala de Aula Invertida no Ensino de Física Térmica", orientada
pelo Prof. Carlos Eduardo Magalhães de Aguiar, a ser realizada às 18 horas do dia 17 de agosto e
transmitida por zoom. Mais informações no link. Para assistir, escreva para pef@if.ufrj.br.
Coloquinho do IF recebe Beatriz Costa e Diogo Teodoro, licenciandos em Física - UFRJ, para
apresentar “PIBID/UFRJ Física - Desafios na produção de atividades com foco em ensino por
investigação” na quarta-feira, 18 de agosto, às 17h. Mais informações no link. O coloquinho será
transmitido ao vivo pelo canal do Coloquinho no youtube.

Oportunidades
Programa Unificado de Estágios do CNPEM: direcionado a estudantes de nível técnico ou superior,
o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais em Campinas (SP) oferece estágios com início
em fevereiro de 2022. Inscrições até 08/09/2021 e mais informações na página.

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) está com inscrições abertas para iniciação científica
e iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação. O programa contempla diversas áreas
(biologia, biomédicas, bioquímica, ecologia, engenharia, farmácia, física, odontologia, química e
áreas correlatas) em várias cidades do país, incluindo o Rio de Janeiro. Para o IRD são 22 vagas para
bolsas CNPq/PIBIC e CNEN/Probic. Inscrições até 26/08 e início de vigência em setembro de 2021.
Veja os editais para mais detalhes na página.

Atividades on-line e gratuitas do ICTP-SAIFR do mês de outubro.
• "Workshop on Sociophysics: Social Phenomena from a Physics Perspective" de 18 a 22/10.
Inscrições até 10/10 e submissão de trabalhos até 31/08.
• "ICTP-SAIFR School on Critical Stability of Few-Body Quantum Systems" de 4 a 8/10. Inscrições
até 26/09.
• "Joint ICTP, SAIFR and UNESP School on Systems-on-Chip, Embedded Microcontrollers and
their Applications in Research and Industry" de 18 a 29/10. Inscrições até 01/10.
Links para inscrições e mais informações na página.
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