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Departamento
epartamento de Física da UFPR
Caro Leitor
Com um pouco de atraso, estamos dando prosseguimento
a mais uma edição de nosso informativo e esperamos
poder contribuir com a mesma seriedade com que foi
conduzido, até a edição anterior, pelo nosso colega Prof.
Wido Herwig Schreiner.
ner. Como todos já devem ter notado,
nosso IDF está de cara
ara nova e esperamos que agrade ao
leitor mais exigente.
te. Convido todos a enviar a este editor,
informações e ou notícias relevantes que sejam do interesse
de toda a nossa comunidade, lembrando que
q
teremos
duas edições mensais,, uma no início de cada mês e outra
na metade do mês. O espaço no canto direito sempre será
reservado para
ra uma imagem de notícia que foi importante
no momento da edição.
ão. Em particular, nessa edição
estamos homenageando o Prof. Cláudio Henrique
Lepienski, falecido no último dia 21 de outubro e que
prestou relevantes contribuições à formação de novos
bacharéis e licenciados em física. Na foto, ele aparece
com alguns colegas no jantar em que comemorava sua
recente aposentadoria. Com certeza,
certeza o professor Claudio
será sempre lembrado por todos que conviveram
convi
com ele.
Prof. Lauro Luiz Samojeden (Editor)
samojeden@ufpr.br ou samojed@fisica.ufpr.br

Informações da nossa pós-graduação
graduação
Desde janeiro deste ano até esta edição,
ão, foram realizadas 8 defesas de
doutoramento. Os mais novos doutores são: Leonardo Berlim Schneider
(orientado por Wido Herwig Schreiner), Natasha Ariane Diniz Yamamoto
(orientada por Lucimara Stolz Roman), Klaus Kramer (orientado por
Marcos Gomes Eleutério da Luz), Samyr Ariel Abdulack (orientado por
Marcus Werner Beims), Fábio Alliguieri dos Santos Silva(orientado por
Ricardo Luiz Viana), Thiago Gomes da Silva (orientado por Kleber Daum
Machado), Cesar Chiesorin Baganha (orientado por Kleber Daum
Machado), Raphael Matozo Tromer (orientado
(orien
por Josê Arruda de
Oliveira Freire). Parabéns a todos.

Eventos Futuros
[Data]
[Nome do Evento]
[Data]
[Nome do Evento]
[Data]
[Nome do Evento]

Comunicado
Importante
Todos os professores do
departamento deverão
entregar na secretaria seu
pedido de encargos
didáticos referentes ao
primeiro semestre de 2015. A
distribuição dos encargos
didáticos para o próximo
semestre será realizado pelo
Prof. Márcio Henrique
Franco Bettega em
conjunto
onjunto com a chefia do
departamento O prazo de
departamento.
entrega das solicitações
termina no
n dia 14/11.
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Notícias locais
A professora
rofessora Lucimara Stolz Roman, juntamente com seus
colaboradores, Aldo José Gorgatti Zarbin, Ricardo Possagno, Paulo
César Roman e Mariane Cristina Schnitzler,
Schnitzler obtiveram deferimento de
sua patente, depositada em 24/09/2004 pelo INPI. O título é:
“Dispositivos
Dispositivos de memória construídos de polímeros orgânicos e
nanotubos de carbono” - PI0404984. A professora explica que essa é a
terceira carta de patente que a UFPR recebe desde a criação da sua
agência de inovação. Nossas congratulações à professora Lucimara e
toda sua equipe.

***
O departamento de Física, assim como outros quatro departamentos
da UFPR, obteve uma vaga para o cargo de professor Titular livre. O
edital do concurso será publicado nos próximos dias e os candidatos
terão 180 dias pra se inscreverem, conforme deliberado em plenária
departamental. A data provável
ável do concurso será na primeira semana
de junho de 2015. Convidamos todos para ajudar na divulgação desse
concurso, pois é de suma importância para o nosso departamento a
vinda de candidatos bem qualificados que venham se somar aos
demais colegas da nossa pós-graduação
graduação que recentemente foi
elevada ao grau 6 da CAPES.

Outras Notícias
A agência Espacial Europeia (ESA) já definiu o ponto em que a sonda
Rosetta vai enviar o módulo Philae na superfície do cometa
c
67P/Churyumov-Gerasimenko
Gerasimenko no dia 12/11. O cometa parece ser
composto por dois pedaços interligados ( ver foto acima no canto
direito desta
ta página). O extraordinário da notícia é que será
s
a primeira
vez que um objeto construido pelo homem tentará pousar na
superfície de um cometa. Para quem quiser ter
t uma ideia melhor de
como será este pouso, ver
er a seguinte simulação:
s

Na Comunidade
[Nome do Evento]
[Você pode adicionar uma
descrição e informações
importantes sobre o evento
aqui.]
[Nome do Evento]
[Você pode adicionar uma
descrição e informações
importantes sobre o evento
aqui.]

http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2014/09/Philae_s_descent_a
nd_science_on_the_surface

Pessoal, como vocês podem ver, na borda direita
há espaços para vocês divulgarem seus eventos,
seja aqui na UFPR ou fora. Portanto encaminhem
para mim e eu divulgarei
lgarei nas próximas edições.
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