
 

PROGRAMAÇÃO 
 

SÉTIMA SEMANA INTEGRADA DE GRADUAÇÃO E 
PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS 

SIFSC 7 
 

Segunda Feira, 18/09 
 
Períodos da Manhã (08:00 - 12:00) e tarde (14:00 - 18:00) 

Local: Salas de Aula - Laboratórios de Ensino de Física (LEF) 
 
Avaliação de trabalhos (S01-04) - XXI Workshop da Pós-graduação e 25º SIICUSP 

Sobre: Apresentação dos projetos de pesquisa desenvolvidos por estudantes da          
Graduação, Mestrado e Doutorado do IFSC  

● Prêmio Yvonne Primerano Mascarenhas (apresentações orais de 20        
minutos) 

● Comunicações Orais (apresentações orais de 15 minutos) 
○ Salas temáticas por áreas de pesquisa 

● Apresentação de Pôsteres (2 horas em cada sessão) 
 
Planetário Móvel do CEPOF - Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica – 

IFSC, USP 
Local: Praça dos Universitários 
Sobre: O Planetário do CEPOF consiste em um domo inflável, dentro do qual são              
projetados filmes relacionados ao nascimento e existência do sistema solar. Por           
meio do filme você poderá viajar no espaço, ao longo do tempo. O Planetário tem               
sido utilizado há 3 anos para divulgar ciências em espaços públicos bem como em              
escolas de toda região de São Carlos. Dessa forma, os alunos obtêm um ensino              
mais amplo, complementando o que veem em sala de aula. 

 
Terça-feira, 19/09 

 
Período da manhã: 08:30 - 12:00 

Local: Auditório Professor Sérgio Mascarenhas 
 
MR01 - Abertura Oficial do Evento e Mesa Redonda -  08:30 - 10:30 
Mesa de discussão do tema: “Ensino de Graduação e Pós-graduação no IFSC e os              

impactos sobre a Pesquisa e Extensão” 
Participantes: 

● Diretor do IFSC: Prof. Dr. Tito José Bonagamba 
● Pró-reitor de Graduação: Prof. Dr. Antonio Carlos Hernandes 
● Pró-reitor de Pós-graduação: Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Junior 

 



 

● Assessor Técnico de Gabinete da Pró-reitoria de Pesquisa: Prof. Hamilton          
Varela 

● Representante do Pró-reitor de Cultura e Extensão da USP: Prof. Dr. José            
Nicolau Gregorin Filho 

 
P01 - Palestra - 10:45 - 12:00 
Sirius: Nova fonte de luz síncrotron 

● Palestrante: Narcizo Marques de Souza Neto (LNLS) 
 
Período da tarde: 14:00 - 18:00 

Local: Anfiteatros - Laboratórios de Ensino de Física (LEF) 
 
Palestras concomitantes (14:00 - 15:15) 
P02A - Anfiteatro Novo - Isolantes Topológicos 

● Palestrante: Gerson J. Ferreira (UFU) 
P02B - Anfiteatro Azul - NoSQL e o processamento de Big Data 

● Palestrante: Robson Cordeiro (ICMC) 
P02C - Anfiteatro Verde - Econofísica 

● Palestrante: Antônio Crepaldi (FEB - UNESP) 
 
Palestras concomitantes (15:30-16:45) 
P03A - Anfiteatro Verde - Conectando processos evolutivos e árvores filogenéticas           

usando modelos de especiação 
● Palestrante: Marcus Aguiar (IFGW - UNICAMP) 

P03B - Anfiteatro Novo - "Das partículas ao Cosmo: como o homem existe e              
interfere na compreensão do Universo?" 

● Palestrante: Dra. Wilma Regina Barrionuevo. Coordenadora de Difusão        
Científica do CEPOF. 

P03C - Anfiteatro Azul - Buracos negros, singularidades e a censura cósmica 
● Palestrante: Raphael Santarelli (DF - UFSCar) 

 
 
Mesas Redondas de discussão concomitantes (16:45-18:15) 

Mesa redonda com 3 professores da área, que inicialmente farão uma apresentação            
de suas linhas de pesquisa (45 min), posteriormente abrindo para perguntas dos            
alunos sobre as mesmas, suas passagens acadêmicas (graduação e pós) e           
experiências interessantes. 

MR02 - Anfiteatro Azul - Física 
● Participantes: 

○ Prof. Dr. José Fábian Schneider - Grupo de Ressonância Magnética,          
Espectroscopia e Magnetismo 

○ Prof. Dr. Leonardo Paulo Maia - Grupo de Física Computacional e           
Instrumentação Aplicada 

○ Profa. Dra. Betti Hartman - Grupo de Física Teórica 

 



 

 MR03 - Anfiteatro Verde - Fiscomp 
● Participantes: 

○ Prof. Dr. Luciano da Fontoura Costa - Grupo de Computação          
Interdisciplinar 

○ Prof. Dr. Guilherme Matos Sipahi - Grupo de Física Computacional e           
Instrumentação Aplicada 

○ Prof. Dr. Gonzalo Travieso - Grupo de Computação Interdisciplinar 
MR04 - Anfiteatro novo - Biofísica 

● Participantes: 
○ Prof. Dr. Fernando Fernandes Paiva - Grupo de Ressonância         

Magnética, Espectroscopia e Magnetismo 
○ Profa. Dra.Cristina Kurachi - Grupo de Óptica 
○ Prof. Dr. Alessandro Silva Nascimento - Grupo de Biotecnologia         

Molecular 
 

Local: Sala 319 - IFSC - Campus 2 
 
Palestra (14:10 - 15:25) 
P02D - Crispr-Cas9 

● Palestrante: Clarissa Rocha (ICB - USP) 
 
Palestra (15:30 - 16:45) 
P03D - Criomicroscopia 

● Palestrante: Rodrigo Portugal (LNNano - CNPEM) 
 
Mesa de discussão (17:00 - 18:10) 
MR05 - Biomol 

● Participantes: 
○ Prof. Dr. Otavio Henrique Thiemann - Grupo de Cristalografia 
○ Profa. Dra. Nelma Regina Segnini Bossolan - Grupo de Biofísica          

Molecular "Sérgio Mascarenhas" 
○ Prof. Dr. Rafael Victório Carvalho Guido - Centro de Pesquisa e           

Inovação em Biodiversidade e Fármacos (CIBFar) 
 
 
Período noturno: 20:00 - 21:00  

Local: Auditório Professor Sérgio Mascarenhas 
 
Evento Cultural - USP Filarmônica 
Apresentação 
 
 
 
 

 



 

Quarta-feira, 20/09 
 
Período da manhã: 08:00 - 12:00 
 

Local: Salas de Aula - Laboratórios de Ensino de Física (LEF) 
 
Minicursos: 

● M01 - Sala 149: Git 
○ Palestrante: Bruno Orlandi (Alumni ICMC) 

● M02 - Lab 206: Unity 
○ Palestrante: FOG 

● M03 - Anfi Verde: Defesa QBRN (Quimica, Biologica, Radiologica e          
Nuclear): o papel da Física na conjuntura geopolitica atual 

○ Palestrante: Fernando Araújo 
● M04 - Anfi Novo:  
● M05 - Anfi Azul:  Perícia Criminal 

○ Palestrante: Fernando Cesar Crnkovic 
 

Local: IFSC - Campus 2 
● M06 - Sala 319: Termoforese 

○ Palestrante: Albane le Maire (LNBio - CNPEM) 
 
Período da Tarde: 13:00 - 18:00 

Local: Auditório Professor Sérgio Mascarenhas 
 
P04 - Palestra - 13:00 - 14:00 
Ciência que Elas Fazem - Física e evolução: uma integração possível? 

● Palestrante: Lia Queiroz do Amaral 
 
MR06 - Mesa Redonda - 14:00 - 15:15 
“Carreira além da academia - Uma visão de empreendedores” 

● Cellco Biotec 
○ Maria Dotta 

● Luz Soluções Financeiras 
○ Edivar Queiroz 

● FIT - Fine Instrument Technologies 
○ Dr. Daniel Consalter 

● Ponttonline 
○ Marcos Raphael Bernardi 

 
P05 - Palestra - 15:15 - 16:00 
Como preencher o Curriculo Lattes 

● Palestrante: Serviço de Biblioteca e Informação do IFSC 
 

 



 

P06 - Palestra - 16:15 - 17:30 
Reserch IBM no Brasil 

● Palestrante: Mathias Steiner 
 
Período noturno: 19:00 - 22:00 

Local: Auditório Professor Sérgio Mascarenhas 
 
Workshop - Alunos em Ação (19:00 - 20:30) 

Workshop para realização de dinâmica e apresentação dos grupos de extensão           
participantes 

● SIFSC 
● IFSC Jr. 
● SPIE 
● NEU 
● CAIFSC 
● CEFISC 

● iGEM 
● Zenith 
● São Carlos Consulting Club 
● Coleção de Partículas 
● Operação Natal 
● E outros 

 
Apresentação Cultural (20:40 - 21:40) 
 

O Rei Leão, espetáculo de dança 

Grupo de Dança do CAASO 
 

Quinta-feira, 20/09 
 
Período Noturno: 18:15 - 21:45 

Local: Auditório Professor Sérgio Mascarenhas 
 
MR07 - Mesa Redonda da CAD - 18:15 - 20:45 
Estabilidade Emocional no Ambiente Acadêmico 
Composição da mesa: 

● Prof. Dr. Leonardo Paulo Maia 
● Prof. Dr. Tito José Bonagamba 
● Vitória Baldan 
● Krissia Zawadzki 
● Psicóloga Leticia Romano Menegazzo 

 
Encerramento do evento (20:45 - 21:45) 
"Os impactos da SIFSC no desenvolvimento e integração das pesquisas e do ensino             

no IFSC" 
Participantes: 

● Diretor do IFSC: Prof. Dr. Tito José Bonagamba 
● Comissão de Graduação: Prof. Dr. Luis Gustavo Marcassa 
● Comissão de Pós-graduação: Prof. Dr. Valmor Roberto Mastelaro 

 



 

● Comissão de Pesquisa: Prof. Dr. Adriano Defini Andricopulo 
● Comissão de Extensão: Prof. Dr. Sergio Ricardo Muniz 
● Prêmio YPM: Profa. Dra. Yvonne Primerano Mascarenhas 

Entrega do Prêmio de Mérito Científico “Prêmio Profa. Dra. Yvonne Primerano           
Mascarenhas” 

Entrega do prêmio de Mérito Acadêmico “Prêmio Prof. Dr. Bernhard Gross” 
Entrega da Homenagem aos docentes “Prêmio Prof. Dr. Horácio Carlos Panepucci” 
Agradecimentos e encerramento 
 

Sexta-feira, 22/09 
 
Período Noturno: 18:30 - 23:00 

 
Local: Auditório Professor Sérgio Mascarenhas 

Evento Cultural (18:30 - 21:00) 
Show de talentos 
 

Local: Espaço Primavera 
Coquetel de encerramento (21:00 - 23:00) 

Evento de confeternização de encerramento da SIFSC 7. A entrada inclui comidas e             
bebidas à vontade. Durante o evento haverá um karaoke e, depois, a tradicional             
rodinha de violão sob o E1. 

 
Comissão Organizadora 

 
Ana Flávia Silveira de Camargo 

Beatriz Saiani Bellini 
Bernardo Duarte Rosa 

Gabriel dos Santos Araujo Pinto 
Gabriela Ruiz 

Humberto Ribeiro de Souza 
Jader Oliveira Leite Filho 

João Gabriel Gonçalves Chiquito 
Luana de Souza da Costa 

Murilo Franchi 
Nicolas André da Costa Morazotti 

Rafael Francisco Santiago de Souza 
Renato Mariano Rissi 

Roberto Furuta 
Vicente Mattos 
Vitoria Baldan 

 


