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Departamento de Física da UFPR 
 

Caros Leitores 

Estamos publicando a primeira edição do nosso informativo em 
2015. Aproveitamos para desejar a todos um ano de muito 
sucesso e que os objetivos de todos sejam alcançados. Como 
janeiro é um mês de férias, nosso informativo nessa edição 
somente destacará confraternizações e homenagens.  
Confraternização como a que ocorreu no dia 17/12, na APUFPR. 
Estiveram presentes vários colegas aqui do departamento junto 
com seus familiares. A festa foi regada com muito chope e pizza. 
Nossos agradecimentos aos professores Sérgio D’Almeida 
Sanchez e Rodrigo Mossanek pela organização.   

 
 

 

No dia 12/12/2014, na sala PE03, esteve reunida a turma 
de Física que se formou no ano de 1974. O encontro teve 
a participação de vários ex-alunos e familiares, assim 
como a presença de alguns de nossos colegas, como os 
professores César Cusatis, Alice Marlene Grimm, Ricardo 
Luiz Viana, Wilson Alcântara Soares, Ivo Alexandre 
Hümmelgen e Lauro Luiz Samojeden. Destacamos 
também a presença do nosso ex-colega Prof. Pauletto e 
pelo ex-secretário da coordenação Sr. Lourival. Na 
ocasião todos deram seus depoimentos sobre suas vidas 
nesses últimos 40 anos e de alguns casos pitorescos da 
época de graduação. Esperamos poder prestigiar mais 
encontros desse tipo em nosso departamento.   

 

Eventos Futuros  

26/01/2015 

XXI Simpósio Nacional de 

Ensino de Física  

http://www.sbfisica.org.br/ 

18/01/2015 

XVII Escola de Verão Jorge 

André Swieca de Partículas e 

campos. 

http://www.sbfisica.org.br/ 

 

 

Homenageados 

1. É com satisfação que 
informamos que o Prof. Márcio 
Franco Bettega foi 
homenageado como 
“Distinguished Referee of  the 
European Physical Journal”  de 
2014. 

2. O professor Gilberto 
Medeiros Kremer e a professora 
Lucimara Stolz Roman foram os 
professores homenageados do 
departamento de Física, 
durante a cerimônia pública 
do Conselho Universitário, 
realizada no dia 19/12/2014, 
em comemoração aos 102 
anos da nossa universidade. A 
homenagem aos nossos 
colegas foi por suas 
contribuições científicas e 
tecnológicas. Parabéns aos 
dois e toda a sua equipe.     
 


