Boletim CCom 19/2021 - Agosto

Notícias
Oficina "Como usar a Base Minerva": Bárbara Nóbrega, bibliotecária da Biblioteca Plínio Süssekind Rocha IFUFRJ, participa do projeto "Primeiros passos acadêmicos" (organizado pela Monitoria de Apoio Pedagógico
do IFCS) apresentando a oficina no dia 23/08 às 18h. A transmissão ocorrerá através do canal do Youtube
Acontece no IFCS.
Financiamento para Pesquisa Experimental do IF: O PPG em Física disponibilizará auxílio com recursos
PROEX-CAPES a docentes da PG que realizem atividades experimentais no IF-UFRJ. Estima-se o valor de
R$ 10.000,00 por professor para ser utilizado, até janeiro de 2022, sob a rubrica de custeio. As solicitações
podem ser realizadas em grupo ou individualmente. As solicitações justificadas, acompanhadas de orçamento
detalhado, devem ser enviadas por email à Secretaria do Programa de Pós-Graduação até o dia 30/09/2021.
Informações completas aqui.
Disciplinas Eletivas do PPG-Física 2021-2: Está disponível a lista de disciplinas eletivas oferecidas pelo
programa de Pós-Graduação em Física para o próximo período. Estudantes de outras instituições podem se
inscrever até 21/09. Mais informações na página. São elas:
Relatividade Geral – Prof. Carlos Zarro;
Óptica Quântica I – Prof. Marcelo França Santos;
Tóp. de Fís. de Partículas e Campos B: Teoria de Cordas II – Prof. Henrique Boschi;
Tóp. de Fís. Atômica, Molecular e Óptica A: Aquisição de Dados e Controle de Experimentos com
LabVIEW – Prof. Daniel Miranda;
Tóp. de Fís. da Mat. Cond. e Mec. Estat. B: Métodos numéricos para sistemas fortemente
correlacionados – Prof. Natanael Costa;
Tóp. de Astronomia, Astrofísica e Cosmologia A: Microfísica e Propriedades Macroscópicas de Estrelas
Compactas – Prof. Eduardo Fraga;
Tópicos de Física Teórica A: Teoria Estatística da Turbulência – Prof. Luca Moriconi.

Eventos
Colóquio do IF recebe Prof. Natanael de Carvalho Costa (IF-UFRJ), que vai apresentar o seminário “The role
of electron-phonon interactions in quasi-2D compounds” na quinta-feira, 26 de agosto às 10h30. Mais
informações no link. Assista ao vivo no canal do IF no Youtube ou direto aqui.
Seminários Multidisciplinares de Física Aplicada recebe Profa. Dra. Leila Rodrigues da Silva (Instituto de
História - UFRJ) para apresentar o seminário “O imaginário medieval sobre a peste: preconceitos, rupturas e
continuidades” na terça-feira, 24 de agosto, às 14h30 (atenção para o horário não usual). Resumo e outras
informações no link. Assista no zoom.
Coloquinho do IF recebe a física médica Luíza Lucchesi, mestranda em Ciências Cardiovasculares na UFF, para
apresentar "Trajetória na Física Médica da Medicina Nuclear: Faculdade, Estágio, Residência e Mercado" na
quarta-feira, 25 de agosto, às 17h. Mais informações no link. O coloquinho será transmitido ao vivo pelo canal
do Coloquinho no Youtube.

Oportunidades
Bolsa FAPESP Doutorado Direto em Física Nuclear Experimental: oferecida no Laboratório Aberto de Física
Nuclear (LAFN) do IF-USP junto ao projeto temático "Reações nucleares com núcleos fracamente ligados ou
com estrutura de cluster, radioativos e estáveis". Inscrições até 15 de setembro através de email. Mais
detalhes na página.
Bolsa de IC COPPE: Laboratório de Microscopia Eletrônica oferece bolsa para aluna(o) de exatas,
preferencialmente cursando ou já ter concluída a disciplina Física III, com início em setembro ou outubro.
Carga horária de 20h semanais. Contato através do email.
Mulheres Negras Fazendo Ciência: projeto busca extensionistas (8h semanais de dedicação remota) nas áreas
de design e programação para, entre outras atividades, produção de material didático e peças para mídias
sociais. Preencha o formulário para participar da seleção. Mais informações no Facebook ou Instagram.
Atendimento psicológico no CCMN: Trata-se de um projeto coordenado pelo Prof. Marcelo de Pádua (UFRJ)
e aprovado pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP). O atendimento é gratuito para estudantes de
graduação do Centro (e algumas categorias da comunidade acadêmica), outras categorias podem ser
atendidas mediante pagamento de taxa módica, revertida ao projeto através da Fundação José Bonifácio.
Interessados podem inscrever-se no email.
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