Boletim CCom 20/2021 - Agosto
Notícias
Tem menina nas exatas: projeto criado no IF-UFRJ, com a participação dos Profs. Thereza Cristina de Lacerda
Paiva, Miriam Mendes Gandelman, Elis Helena de C. P. Sinnecker e Antonio Fontes dos Santos, foi agraciado
pelo "Programa Meninas e Mulheres nas Ciências Exatas e da Terra, Engenharias e Computação" da FAPERJ.
O projeto exercerá atividades de divulgação científica em 5 escolas públicas localizadas em região de baixa
renda do estado do Rio de Janeiro (Jardim Gramacho, Realengo, Higienópolis, Belford Roxo e Coelho da
Rocha). Participam também do projeto as Profas. Maria Fernanda Elbert (IM-UFRJ), Nedir do Espírito Santo
(IM-UFRJ) e Silvia Lorenz Martins (OV-UFRJ).
Inspirando Novas Gerações para a Física: Em 1o de setembro, a versão (remota) do evento organizado pelo
ICTP-SAIFR será sobre "Mecânica Quântica" e contará com a participação da Prof. Gabriela Barreto Lemos,
além do Prof. Paulo Nussenzveig (USP). Inscrições e mais informações na página.
Bolsa FAPERJ Nota 10: Os estudantes Osvaldo Ferreira Neto (mestrado) e Victor Velasco Roland da Silva
(doutorado) foram os contemplados após seleção realizada por comissão do Programa de Pós-Graduação em
Física. A Comissão de Seleção ressalta "a qualidade de todas as candidaturas apresentadas, o que é um motivo
de orgulho para nosso programa".
Apagão do CNPq III: O CNPq informa restabelecimento da plataforma integrada Carlos Chagas. Submissões
de propostas às chamadas terão prazos prorrogados e propostas submetidas até o dia 23 de julho estão
resguardadas. Novos prazos, chamadas abertas e mais informações no comunicado.
Eleições para Diretoria e Conselho de Representantes da AdUFRJ ocorrerão, pela primeira vez virtualmente,
entre 13 e 15 de setembro. Há duas chapas na disputa: "Docentes pela Democracia: em Defesa da
Universidade Pública" (Chapa 1) e “Esperançar: Universidade Pública e Sindicato Autônomo, Sim!” (Chapa 2).
O professor do IF João Torres de Mello Neto concorre ao cargo de presidente da associação pela chapa 1 e a
chapa 2 não conta com a participação de membros do IF-UFRJ. A composição completa e o programa das
concorrentes podem ser encontrados aqui. É imprescindível que o docente seja associado à AdUFRJ e o
cadastro junto à representação esteja atualizado para exercer o voto, visite a página para maiores
informações.

Eventos
Seminários do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física (PEF) recebe a Profa. Claudine Derenczynski
(IGEO) para apresentar o seminário “Mudanças climáticas: o que aprendemos a partir do mais recente
relatório do IPCC?” na terça-feira, 31 de agosto de 2021, às 16 horas no canal do PEF no Youtube. Mais
informações no link. Para assistir via zoom, escreva para pef@if.ufrj.br.

Coloquinho do IF recebe Laura Stolze, graduanda em Física no IF-UFRJ, para apresentar “O problema de Kepler
perturbado e o vetor de Laplace-Runge-Lenz” na quarta-feira, 01 de setembro, às 17h. Mais informações no
link. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do Coloquinho no Youtube.

Oportunidades
Programa Mobile Dream: Grupo Movile oferece vagas para estudantes ou recém-formados, em todas as
áreas do conhecimento, respectivamente para os cargos de estagiário ou analista júnior em empresas do
grupo. Inscrições e mais informações aqui.
Bolsas PCI – CBPF: Novo edital será lançado em 1o de setembro e as instruções para inscrição estarão
disponíveis no portal do CBPF.
Bolsas PCI – INPE: O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) receberá inscrições até 29 de agosto de
2021. Estão disponíveis 80 bolsas, para atuação em diversas cidades do país, que variam de R$ 900,00 a
R$ 6.500,00, dependendo da formação do candidato, com duração de até 3 meses. Confira os quatro editais
na chamada pública.
Programa de Apoio a Projetos Temáticos FAPERJ: R$ 50 milhões serão disponibilizados para projetos
audaciosos e originais desenvolvidos por pesquisadores de excelência, visando a obtenção de resultados
científicos relevantes e de alto impacto. Submissão on-line até 20/09/2021. Mais informações no edital.
Auxílio à Pesquisa (APQ1) FAPERJ: R$ 30 milhões em recursos para financiamento (máximo de R$ 70 mil para
cada proposta) em apoio ao desenvolvimento de projetos de pesquisa individuais, conduzidos por
pesquisadores qualificados e com grau de doutor ou equivalente. Submissão on-line até 30/09/2021. Mais
informações no edital.

Nota de Falecimento. É com pesar que comunicamos o falecimento da funcionária Nereide Rodrigues de
Almeida, ocorrido no dia 24 de agosto. A comunidade do IF solidariza-se com a família e amigos.
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