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Capítulo I

INTRODUÇÃO
A Área de Física, quando elaborou em maio de 1996 a terceira edição do seu ‘Plano de
{9}

Capacitação e Atividades Docentes’, PCAD-FIS , consolidou os primeiros passos

{8}

que visavam a

estruturação de uma Unidade Acadêmica que incorporasse e sistematizasse todo o Conhecimento de
Física existente na Universidade Estadual de Feira de Santana, UEFS.
A consolidação destes primeiros passos foi traduzida na definição e planejamento das atividades
de Ensino, Pesquisa e Extensão em Física, e no estabelecimento de suas perspectivas

{9}

.

Com o objetivo de concretizar esta ação, a Área de Física, em reunião realizada no dia 12/03/97,
indicou para elaborar a proposta do projeto daquela Unidade Acadêmica: o Departamento de Física da
UEFS, DFIS -UEFS, uma comissão (ampliada oportunamente) constituída dos seguintes professores:
• Milton Souza Ribeiro,
• Thierry Jacques Lemaire,
• Rosa Bunchaft,
• Franz Peter Alves Farias,
• Jairo Ricardo Rocha de Oliveira.

As bases para a implantação do Departam ento de Física da UEFS foram lançadas quando da
discussão da Ação EXA3-01, Elaborar um estudo para analisar o desmembramento do Departamento de
Ciências Exatas, contida na Questão Estratégica QE 03, Como Reestruturar física e administrativamente
o Departam ento de Ciências Exatas

{11}

, elaboradas em Reunião do Planejamento Estratégico

Participativo do Departamento de Ciências Exatas, realizada no dia 02 de junho de 1997

{49}

. Tal Ação foi

compatibilizada e incorporada como meta da Universidade no Documento Geral de Planejamento
Estratégico da UEFS, de 28 e 29 de julho de 1997, através da Questão Estratégica QE 4, Ação 01, pág.
{252}

51

.
Resultado de várias discussões e homologado na 119a Reunião do Departamento de Ciências
o

Exatas, 2 ponto de Pauta, de 07/07/97, o estabelecimento de prazos e metas

{12}

para a Implantação do

Departamento de Física da UEFS foi incorporado no Documento Geral de Planejamento Estratégico de
1997 da UEFS

1

{252}

, onde foi aprovada sua programação orçamentária para o exercício de 1998.

Todas as diretrizes referentes à Implantação do Departamento de Física da UEFS estão
designadas no Documento Geral de Planejamento Estratégico da UEFS de 1997

{252}

, conforme tabela

abaixo:

Questões Estratégicas
QE 4 - Como rever a
estrutura organizacional
da UEFS

Ações Estratégicas
−

Códigos

Páginas

- EXA 3-01 - Elaborar um estudo

01

Promover

uma

análise crítica da

desmembramento do

estrutura atual da

Departamento de Ciências

UEFS

e

propor

Exatas
EXA 3-05 - Identificar e

encaminhamentos

51

para analisar o

51

encaminhar propostas para
questões administrativas
QE 6 - Como adequar a
infra-estrutura às
necessidades da UEFS

−

02

Incrementar

-

EXA 3-04 - Elaborar e

o

implementar um plano de

plano Diretor de

60

expansão do espaço físico

espaço físico
−

06

-

EXA 3-03 - Elaborar e

um

implementar um plano para

plano de aquisição

aquisição dos equipamentos

Implementar

62

de equipamentos e
materiais
−

12

-

Incrementar

as

condições

de

trabalho

EXA 3-02 - Identificar a

63

necessidade de Infra-estrutura
em relação a: gabinetes
individuais p/ professores,
secretarias, bibliotecas
setoriais, laboratórios didáticos
e de pesquisa, informática e
outros equipamentos e
estrutura para execução de
trabalho no campo

Levando em conta:
−

que a estrutura Departamental atual da UEFS é inadequada, conforme conclusões

contidas nos documentos de Avaliação Institucional{248,

249 e 250}

e no citado Planejamento

Estratégico, com Departamentos sobrecarregados e excessivamente heterogêneos (muitas e
distintas Áreas de Conhecimento), o que impede o surgimento de uma Personalidade Acadêmica
clara por parte destes Departamentos;
−

que o Planejamento Estratégico de 1997 da UEFS{11, 12, 49 e 252} estabeleceu como uma de

suas metas a existência do Departamento de Física;

2

−

que uma Universidade é uma Instituição pluridisciplinar de pesquisa, de extensão, de

formação dos quadros profissionais superiores, e de domínio e cultivo do Saber humano; o que
refuta a definição de Universidade explicitada nos Pareceres de ‘Autorização para funcionamento’ e
de ‘Reconhecimento’ da UEFS{10}, os quais assumem ser ela, a UEFS, uma Universidade de
pequeno porte
−

{250}

, devendo apresentar a Estrutura Departamental vigente;

que o Departamento de uma Universidade é uma Unidade Acadêmica que incorpora um

conjunto de disciplinas curriculares afins ao seu Campo do Saber, congregando Professores para
objetivos comuns de Ensino, Pesquisa e Extensão{121}; o que mostra que o conceito utilizado pela
UEFS não é mais adequado pois possibilita, como de fato ocorre, a existência de aglomerados de
Áreas de Conhecimento por Departamento, cada uma com modus operandi, visão administrativa e
acadêmica diferentes; e,
−

que o cultivo das áreas fundamentais do Saber humano exige, necessariamente, que a

cada Disciplina Básica corresponda um Departamento "quando cada Disciplina apresenta grande
densidade de recursos materiais e humanos"
para Funcionamento' da UEFS

{10}

{10}

, conforme estabelecido no Parecer de 'Autorização

, e como é o caso atualmente do Campo do Saber da Física,

é que a Área de Física apresenta o projeto da Unidade Acadêmica “Departamento de Física da UEFS”, o
qual:

(i)

Cumprirá a meta estabelecida no Planejamento Estratégico no que diz respeito ao Campo do
Saber da Física na UEFS;

(ii)

Garantirá a manutenção do Ambiente Acadêmico que está sendo estabelecido devido às
implementações das ações delineadas no PCAD-FIS;

(iii)

Dará uma Identidade Acadêmica aos seus Professores, posto que o citado Departamento
congregará aqueles de formação acadêmica afim;

(iv)

Garantirá uma programação e uma execução efetivas das atividades de ensino, pesquisa e
extensão em todos os Sub-Domínios da Física, dando ao DFIS-UEFS uma Personalidade
Acadêmica clara e inconfundível;

(v)

Possibilitará o cumprimento do papel de um Departamento, na medida em que serão adotada
e implementada políticas claras de produção e transmissão do Conhecimento científico de
Física, numa perspectiva extensionista de alcance social, outorgando à Universidade uma
função transformadora do meio social; e,

(vi)

Contribuirá para que as aspirações de crescimento da UEFS, reveladas na Avaliação
Institucional e no Planejamento Estratégico, tornem-se realidade, na medida em que o seu
{10,

porte, assumido como pequeno no passado

250

e 251}

, começará a ser modificado,

possibilitando à UEFS assumir o efetivo perfil, tão almejado, de uma Universidade com

3

pluridisciplinaridade de pesquisa, de extensão, e de formação de profissionais de nível
superior.

4

Capítulo II

JUSTIFICATIVA
A Universidade é uma Instituição que está em contínuo processo de transformação. Na UEFS, este
processo ocorre em todos os níveis, e se refletirá não só nas atividades acadêmicas, mas na própria
estrutura da Universidade.
Vários momentos já revelaram a existência deste processo: a Avaliação Institucional
251}

{17, 248, 249, 250 e

, o Planejamento Estratégico, e o pr óprio dia a dia da vida universitária.

***

Considerando a Avaliação Institucional, a qual “foi gerada a partir da constatação de que, com 17
anos de idade, esta Universidade, para tornar-se adulta, necessitava amadurecer e explicitar a sua
autoconsciência”{17}, as discussões que ocorreram (e ocorrem) revelaram (e revelam) demonstrações do
desejo de superação de seu atual estágio, i.e., revelaram a existência de um processo de transformação.
{17, 248, 249 e 250}

Tais discussões podem ser sintetizadas através dos excertos abaixo

1.

.

“A Universidade terá de ser mais do que simples escola formadora de mão-de-obra para o
mercado de trabalho, fornecendo apenas diplomas; ela terá de ser um centro crítico de
veiculação do Conhecimento, patrimônio da humanidade, das culturas, de produção e
atualização desse Conhecimento, tendo em vista o seu significado, a sua relevância social,
para a sociedade hodierna, a partir daqui de Feira de Santana e região.”

2.

“Cada setor da nossa UEFS terá de redescobrir o seu valor, a sua função específica, porém
sempre referida e voltada para o todo, a Universidade.”

3.

“Não se pode perder de vista o fato de que somos filhos, portanto herdeiros de uma cultura
que inoculou e inocula a dependência; em nossas instituições, mormente nas universidades,
a cultura de dependência se manifesta nas ações dos seus componentes. A tarefa
emancipatória da Avaliação Ins titucional da UEFS é a de envolver o maior número possível
de sujeitos neste processo; e aí está residindo a esperança - ... (u-topia) - de construção de
uma universidade séria e cidadã, não mera casa de ‘treinamento eficiente de mão-de-obra
para o atendimento do mercado de trabalho’.”
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4.

“Aos olhos da sociedade, a UEFS é um mito. Aos nossos olhos a UEFS é um grande colégio
o

de 2 grau”.
5.

“A própria Avaliação Institucional justifica a necessidade de repensar não apenas os
compromissos da UEFS como também sua atuação e funcionamento. Reestudar a proposta
institucional da UEFS é o caminho que deverá conduzi-la a tornar mais eficaz o seu
funcionamento, tanto interno quanto externo, culminando na melhoria do trabalho acadêmico
a que se propõe”.

6.

“A UEFS irá redefinir a sua vocação, explicitar as suas intenções, linhas e tarefa específicas,
a partir do seu espaço sócio-político-cultural e nesse tempo - final de um milênio e início de
novo milênio.”

7.

“É preciso que este organismo social, denominado UEFS, se re-situe, percebendo suas
relações com o seu espaço e seu tempo, para que, olhando o seu passado, possa antever e
planejar o seu futuro.”

8.

“Isto significa fazer um esforço para crescer no assumir o seu destino, na construção de sua
autonomia, na competência de suas respostas à sociedade e na interferência democrática e
efetiva, através da análise, atualização e reelaboração dos seus instrumentos normativos,
defasados, senão obsoletos (Estatuinte)”.

9.

“Todos nós sabemos ou sentimos que o projeto da [UEFS], nascido de instânc ias
burocráticas - foi formulado pelo Centro de Administração Pública (ISP), ligado à
Universidade Federal da Bahia - já não responde às necessidades atuais da sociedade, nem
às exigências da comunidade universitária, precisando ser repensado”.

10.

“A Avaliação Institucional busca, exatamente, isso. É um projeto que pretende redizer e
reescrever a proposta institucional da UEFS, com a participação de todos os envolvidos no
processo de fazer universidade, compreendidas aí as comunidades interna e externa.”

11.

“[Os princípios norteadores da Avaliação Institucional], querem povoar as pretensões de
construção de uma Universidade crítica e integrada à sua realidade.”

12.

“Compromisso [da Avaliação Institucional] com a difusão, criação e democratização do
Saber, da cultura - patrimônio da humanidade”.

13.

“Compromisso [da Avaliação Institucional] com a priorização da pesquisa, enquanto
mentalidade universitária de estudo, fonte de ensino -aprendizagem e razão da transmissãodifusão e criação-avanço competente do Conhecimento, do Saber, do diálogo intercultural,
em consonância com a realidade.”

14.

“É nesse berço que é gerada, gestada e nasce a Universidade Estadual de Feira de
Santana, como uma das primeiras universidades estruturadas a partir da Lei da Reforma
(5540/68) e dos Decretos 464 e 465/69. A tutela autoritária, portanto, foi o plasma inicial e
ainda purgamos tal origem. A Avaliação Institucional pode vir a ser mais um espaço para
recuperarmos e superarmos todo esse legado.”
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15.

“A estratégia [do Governo do Estado da Bahia] é implantar nas principais capitais regionais,
sedes das Regiões Administrativas, inicialmente, faculdades que atendam à demanda
educacional e, depois, evoluindo para implantação de universidades, atender, também, às
necessidades sociais e econômicas, pela formaç ão de quadros nas áreas de saúde
(enfermeiros), construção civil (tecnólogos) e ciências sociais aplicadas (economistas,
administradores e contadores), respondendo, assim, aos esforços de industrialização do
interior do Estado e à carência de recursos humanos para apoio às administrações
municipais e às empresas públicas e privadas.”

16.

“É preciso destacar que essa política de interiorização do ensino superior sofre influências
político-partidárias e, como não há diretrizes técnico-acadêmicas adequadas e claramente
definidas, não se consegue imprimir às faculdades e universidades criadas o dinamismo e a
capacitação estrutural indispensável ao desempenho de suas funções básicas de ensino,
pesquisa e extensão, tendo-se na falta de condições materiais (laboratórios, bibliotecas, etc.)
e de recursos humanos qualificados e suficientes, em cada município, os principais
problemas a superar.”

17.

“Este elenco inicial de Cursos, como se pode depreender, traduz os objetivos da política
educacional do governo, que visa a profissionalização imediata (Cursos de Curta Duração),
o atendimento às carências da rede pública de ensino (Licenciaturas), à demanda de
profissionais de saúde para o interior do Estado (Enfermagem) e o suprimento da escassez
de recursos humanos habilitados para responder às necessidades de industrialização, do
comércio e da administração pública (Construção Civil, Administração, Economia e Ciências
Contábeis).”

18.

“Além de aprovados orçamentos deficitários, não se assegurava o repasse regular dos
recursos, reduzindo a Universidade, muitas vezes, a uma postura quase inerte, agravada
pelo arrocho salarial a que são submetidos docentes e funcionários: planos são
interrompidos, propostas não conseguem ser consolidadas, projetos são suspensos e o
processo ensino-aprendizagem, comprometido, torna irreversíveis os danos causados aos
alunos, cuja formação é prejudicada.”

19.

“A alternativa de integração estrutural adotada pela UEFS opera com base na articulação
entre Departamentos e Administração Superior, eliminada a possibilidade de coordenação
administrativa em nível intermediário (Faculdades ou Institutos e Centros). (....) A escolha
deste modelo, segundo o ISP, está assentada no pressuposto de que a Universidade de
Feira, de início, não teria dimensões avantajadas, possibilitando, a partir de experiência
de outras instituições de ensino superior no País, testar uma nova estrutura, que apresenta
teoricamente as seguintes vantagens: redução dos corpos administrativo e técnico,
supressão de parte dos cargos burocráticos e de chefia, e liberação dos espaços destinados
à administração para ampliação da área acadêmica, tendo como resultante melhor
racionalização de recursos e significativa redução de despesas.”
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20.

“[O CONSAD] é presidido pelo Secretário de Educação e Cultura do Estado e constituído,
em quase sua totalidade, por representantes externos.”

21.

“Os Departamentos, em número de oito, estão agrupados em sistemas de formação básica e
de formação profissional.”

22.

“Cada um desses departamentos é um órgão de ensino, pesquisa e extensão, que se
organiza como: a) um conjunto de disciplinas afins; b) uma congregação de Professores que
as cultiva; c) um serviço administrativo. É também um colegiado deliberativo e uma unidade
executiva no seu próprio âmbito.”

23.

“Para os planejadores da Universidade, esta organização era ideal, existindo um
desdobramento natural, principalmente ao nível das atividades acadêmicas, na medida em
que se operasse ‘uma perfeita articulação’ entre os Colegiados de Curso, constituídos de
representantes dos Departamentos, e o CONSEPE, composto por representantes dos
Colegiados de Cursos e dos Departamentos, reunindo-se, assim, as condições para que a
coordenação didática fluísse, do plano setorial para o central, de modo adequado. (....) Na
prática, porém, isto não ocorr e. Os Colegiados funcionam, em sua quase totalidade, como
apêndices dos Departamentos e a coordenação pedagógica, por razões estruturais, não se
faz de forma adequada, nem a nível das unidades, nem a nível do CONSEPE. Há situações
em que emerge uma burocracia de efeito paralizante, principalmente na vida acadêmica.”

24.

“Para conciliar o respeito às exigências legais (Decreto-lei 252/69), em relação ao cultivo de
todas as áreas fundamentais do Conhecimento humano e à necessidade de racionalização
de recursos (Lei 5540/68), a UEFS buscou uma alternativa compatibilizadora, que foi
encontrada no estabelecimento de um raio de abrangência bastante amplo para as unidades
envolvidas com os Conhecimentos básicos. Assim, em vez de propor um departamento de
Geociências, a universidade optou por reunir a esta área de Conhecimento outras também
fundamentais (Física, Química e Matemática), formando o Departamento de Ciências
Exatas. O mesmo aconteceu com as áreas de Ciências Humanas e Filosofia que, juntas,
formam o Departamento de Ciências Humanas e Filosofia, e com as áreas de Letras e Artes,
que se integram para formar o Departamento de Letras e Artes.”

25.

“Várias tentativas foram feitas no sentido de adequar o 1o ciclo [dos Cursos] aos atuais
desafios do fazer universitário. A ausência de uma clara filosofia, de objetivos consoantes
com a realidade social hodierna, no entanto, têm ocasionado dificuldades sérias para a sua
redefinição.”

26.

“Observa-se aqui [no Ciclo Profissional] a marca de ‘escola profissionalizante’ que se deu à
UEFS.”

27.

“Importa assinalar, que a desativação do Curso de tecnólogo em construção civil e das
licenciaturas curtas, processo iniciado em 1979, registra um momento especial na vida da
universidade, não só em termos de mobilização e organização da comunidade acadêmica,
que reivindica, veementemente, a restruturação desses Cursos, mas, sobretudo, porque, a
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partir daí, a UEFS é levada a refletir sobre os seus objetivos, sobre a sua experiência de
fazer ensino, tentando assumir a fisionomia de universidade, avançando em termos de
proposta.”
28.

“Importa destacar que, desde o início, há uma preocupação em estimular a capacitação
docente, muitas vezes frustrada, em função de dificuldades financeiras e da falta de
planejamento a curto, médio e longo prazo, ao nível dos Departamentos.”

29.

“Essa nova etapa, no amadurecimento da UEFS, é caracterizada pela tentativa de integrar o
ensino à pesquisa e à extensão, em resposta a um desafio: transformar uma universidade de
ensino em uma universidade comprometida socialmente e integrada em si e na sua região,
desafio que permanece.”

30.

“No momento, busca-se também a superação de trilogia formal ensino, pesquisa e extensão,
através da formação de uma mentalidade voltada para a pesquisa, enquanto mentalidade de
estudo, fonte de ensino-aprendizagem, razão da transmissão, difusão e avanço competente
do Conhecimento, do Saber, do diálogo intercultural. (....). Esta nova realidade acadêmica,
ainda rarefeita na comunidade, exige o re-pensar da UEFS, uma ‘leitura’ participativa e o
mais possível cuidadosa, do já realizado.”

31.

“As unidades/setores indicarão os pontos normativos passíveis de modificações e/ou
indicativos inovadores, com as devidas justificativas.”

32.

"É fato que a UEFS, enquanto instituição, nunca manifestou aspirações de ser 'college', ou
o

pejorativamente, 'escolão de 3 grau', para ensino, instrução/treinamento de profissionais à
mercê do mercado de trabalho. Contudo, no seu dia-a-dia, no seu agir concreto, e muitos
depoimentos o denunciam, o que se faz é típico de e para uma escola profissionalizante
o

(com que qualidade?) de 3 grau. É fato, também, que anunciamos, enquanto Instituição, a
aspiração de sermos um 'centro de excelência' e, com freqüência, é passada ao público a
imagem de que somos esse centro."
33.

"Reitera-se a necessidade de um planejamento global, pedagógico, estratégico. Se o
Conhecimento da comunidade parece insuficiente em relação à estrutura organizacional da
UEFS e ao desempenho institucional desejável, exigível de seus múltiplos órgãos, reclamase, também, por maior agilidade e eficácia dos processos de controle e acompanhamento
das atividades acadêmicas, de que se devem incumbir as Pró-Reitorias de Graduação, de
Pesquisa e Pós-Graduação e de Extensão e Cultura; por maior dinamismo e efetividade dos
hoje burocratizados Departamentos e Colegiados de Curso, sem a atuação acadêmica
compatível com suas funções institucionais, principalmente no que tange à proposição de
políticas, inclusive vigorosas, de capacitação docente, de projetos e programas de alcance
social e regional, e à melhoria da qualidade de Ensino, da Pesquisa e da Extensão.
Questões se impõem: a forma como é gerida a área Acadêmica contribui para a melhoria do
Ensino, da Pesquisa, da Extensão e da Pós-Graduação: até que ponto? em que? como? ou,
porque não? O sistema departamental favorece a gestão da área Acadêmica? e em relação
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à integração institucional? Em que medida é possível a coordenação pedagógica (pelo
Colegiado) envolvendo disciplinas oferecidas por diferentes Departamentos? Como se dão
as relações entre Pró-Reitorias, Departamentos e Colegiados?".
34.

"É nossa impressão que a nossa UEFS, apesar dos percalços, não quer se bastar como
Instituição de ensino, nem, muito menos, como escola profissionalizante pura e
simplesmente."

35.

"Há que se definir uma política de pesquisa e, concomitantemente, criar e fomentar a
formação da almejada mentalidade, cultura de pesquisa. Não é mais possível continuarmos
a fazer pesquisa pontual, voluntarista, ou mesmo espontaneista. Cada um dos nossos
Departamentos está sendo convocado a (re)ver a sua prática de pesquisa e buscar construir
uma nova atitude face a e com a pesquisa. Em nosso entendimento, é urgente e prioritário
que a Universidade como um todo, e cada célula em particular, assuma a tarefa de
(re)definir os seus rumos (definição que não esbarre no papel), sob pena de continuarmos
andando sem direção, ao sabor dos 'ventos', executando tarefas (tarefeiramente), sem
clareza institucional da missão, da vocação, dos objetivos da nossa UEFS."

36.

"A extensão que temos expandiu-se, com impulso próprio, em direção desconectada com o
ensino e a pesquisa. A nosso ver a extensão só faz sentido se emerge da pesquisa e do
ensino, ao tempo em que, deve retornar, realimentando tanto a pesquisa quanto o ensino.
Sem essa vinculação, a extensão tende a uma mera prestação de serviços, na maioria das
vezes, subsidiários - assistencialismo - em substituição (limitadíssima), às ausentes
obrigações de um Estado omisso."

37.

"Os Departamentos, entendidos como células básicas da Universidade, ao longo de sua
atuação concreta, têm se debatido com os Colegiados, numa duplicação de funções. Como
assumi-los,

ou

simplificá-los,

a

partir

da

identificação

dessa

superposição/duplicação/inversão com o intuito de torná-los mais eficientes, de fato, na
administração da 'coisa' acadêmica."
38.

"A falta de planejamento, das atividades inclusive, torna os Professores restritos à sala de
aula, repetitivos, desatualizados, desinteressantes. "

39.

"Os Departamentos têm urgência de criar esses espaços [acadêmicos] para prevenir e
gar antir, o quanto possível, a capacitação dos seus Professores. Impossível continuar
permitindo a deterioração do trabalho docente, que não pode continuar sendo assumido,
tacitamente, como 'bico': isto é ruim para todos."

40.

"Sala de aula terá de ser apenas uma entre as tantas atividades acadêmicas do Professor,
não a única como ainda vem ocorrendo, apesar dos pequenos avanços em alguns setores."

41.

"São nossos os problemas da UEFS. Estes problemas têm origem, raízes, e nós precisamos
achá-las, identificá-las com clareza e, como superação deles, criar possibilidades de
administrar todo o processo, apontando e encaminhando soluções. Com isto crescerá a
nossa ciência institucional."
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42.

"A Comunidade universitária - docentes, discentes e funcionários - se formou sem o
exercício da participação: os planos e realizações eram concebidos e postos em prática
pelas elites dirigentes, compostas de pessoas nomeadas, convidadas e obedientes."

43.

"A relação Universidade - Sociedade é vista (....) como uma relação deteriorada, sustentada
em duplo pacto de mediocridade: externamente, 'a Universidade finge que sana o problema
social e a Sociedade finge, ingenuamente, que a Universidade não serve para sanar tais
problemas', não cobrando da Instituição uma atuação compatível com os seus interesses,
necessidades e aspirações. Internamente, 'os Professores fingem que ensinam e os alunos
fingem que aprendem ', numa relação perversa, que infirma o compromisso da Universidade
com a Sociedade."

44.

"A Universidade deve garantir a universalidade, sem deixar de lado o aspecto regional (....).
Seu compromisso social é aprimorar o Conhecimento humano, de forma a fomentar o
crescimento dos profissionais que ela forma".

45.

"A idéia que se tem de uma Universidade é de um Saber Universal. O Conhecimento é a
meta daqueles que o procuram. Mas o que tem sido a UEFS? Como está sendo realizada a
produção do Conhecimento? Estará a UEFS cumprindo o papel dentro da sociedade?".

46.

"A UEFS tem sido apenas uma instituição que joga profissionais no mercado de trabalho
capitalista não correspondendo, assim, às expectativas daqueles que estão à procura do
verdadeiro Saber. Estes são os que trazem os seus ideais e vêem os mesmos se
dissolverem".

47.

"A UEFS vem fornecendo profissionais para a sociedade, mas sem formação crítica
satisfatória".

48.

"É preciso haver clareza nos objetivos e funções dos Departamentos, que são as células da
Instituição, para que haja maior integração entre eles e a Administração Superior da UEFS".

49.

"No setor acadêmico, os Departamentos e Colegiados de Cursos tendem para a rotina. Algo
precisa ser feito para dinamizá-los e entrosá-los, despertando no corpo docente maior
interesse pela atuação dos mesmos".

Estes excertos revelam o anseio de transformação que existe no interior da UEFS, na medida em
que:
1º

Mostram que a UEFS não é uma Universidade crítica, o que significa que ela não faz
{260}

pesquisa, não é geradora de Conhecimento

(cf. itens 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47),
2º

Mostram que a existência de Áreas de Conhecimento não é o caminho adequado, posto
que a Personalidade Acadêmica, subjacente ao Campo do Saber de cada uma delas, não
emergiu e, por conseguinte, permitiu que a UEFS manifestasse uma vocação indesejada de
o

um grande colégio do 3 grau (cf. itens 2, 4, 5, 6, 9, 14, 19, 21, 22, 24, 32, 37, 38),
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3º

Mostram que a concepção de Departamento estabelecida pela UEFS, a qual congrega
Campos do Saber distintos, não é adequada, levando tais Departamentos a não
adquirirem

uma

Personalidade

Acadêmica,

característica

imprescindível

a

uma

Universidade que pretende ser de pesquisa e de porte não pequeno (cf. itens 2, 4, 5, 9, 12,
13, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 48),
4º

Mostram o desinteresse dos Professores pelos atuais Departamentos posto que aqueles
não se sentem representados por estes; sentindo-se órfãos, 'sem casa', sem Identidade
Acadêmica (cf. itens 19, 21, 22, 24, 28, 38, 39, 40, 41, 43, 48, 49),

5º

Mostram que a UEFS não tem uma preocupação com a formação de pesquisadores nas
áreas fundamentais do Saber humano (cf. itens 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 24, 26, 27, 34, 39, 43, 44, 45, 46),

6º

Mostram uma estrutura burocrática ineficiente que penetra as Instâncias da Universidade
devido à carga ideológica dominante existente na sociedade, pois a atuação e o
funcionamento da UEFS não é eficaz (cf. itens 3, 5, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 31,
33, 42).

Neste sentido, é crucial para a UEFS estimular as áreas fundamentais do Saber humano a se
organizarem para superar e/ou atender as afirmações/objetivos contidos nos excertos pois,
{106}

etimologicamente

, Universidade deriva de Universitas, Universatis, que significa ‘Universalidade,

Totalidade, Todo’; e devido à diversidade/especificidade de Conhecimentos da humanidade, o Todo, a
Totalidade, somente será estruturado quando cada parcela/setor de tal diversidade conseguir estabelecer
contornos claros e bem definidos de sua ação, o que garantirá a justaposição/união e, assim, a
construção da Universidade.
Uma Universidade, portanto, é uma Instituição Educacional que cultiva todas as áreas
fundamentais do Saber humano de forma plena, desenvolvendo a pesquisa, inclusive dos grandes e
desafiantes temas do mundo contemporâneo; formando o cidadão para atuar na sociedade, não só os
profissionais, mas principalmente os pesquisadores de Ciência, de Artes, de Literatura, e de Filosofia; e
extendendo todos os seus benefícios para a sociedade, no sentido de integrar-se a ela, articulando o
ensino e a pesquisa, outorgando à Universidade uma função transformadora do meio social. Sendo
assim, a vocação de uma Universidade, seja qual for a região onde esteja localizada, é lidar com a
Universalidade, i.e., com a totalidade do Saber.
Para que isso ocorra as Unidades Acadêmicas que compõe o todo, e que são as responsáveis
pelo planejamento de suas respectivas atividades acadêmicas, não podem ter um raio de abrangência
{10, 248, 249, 250 e

amplo, no que se refere aos seus Conhecimentos básicos (como aconteceu com a UEFS
251}

{10}

); sentimento, aliás, estabelecido no parecer de 'Autorização para o Funcionamento'

da UEFS ao

afirmar que, necessariamente, o cultivo das áreas fundamentais exige que a cada Disciplina básica
corresponda um Departamento "quando cada Disciplina apresenta grande densidade de recursos
materiais e humanos"

{10}

. O raio de abrangência de cada Unidade Acadêmica, dessa forma, deverá ter o
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Domínio situado dentro do raio de abrangência de cada Campo do Saber, o que significa dizer que o
Departamento de uma Universidade cultivará um único Campo do Saber fundamental, possibilitando,
assim, o surgimento da sua Personalidade Acadêmica.
Este fato está implícito em várias passagens dos documentos que retratam a Avaliação
Institucional:
−

quando

clamam

Departamentos..."
−

"por
{249}

maior

dinamismo

e

efetividade

dos

hoje

burocratizados

;

quando afirmam que "a Universidade tem que pensar numa estrutura mais moderna, mais
flexível, mais de Universidade, que esteja voltada não apenas para o ensino, porque a
estrutura que está aí visou implementar uma Universidade cujo objetivo (....) era de
desenvolver o ensino de 3o grau, a formação profissional de recursos humanos a nível
superior[:] agora precisamos reestruturá-la para que ela caminhe a partir da pesquisa e da
extensão e não apenas a partir do ensino"

−

{248}

;

quando admitem que a Estrutura vigente foi pensada como um primeiro passo, posto que "a
Universidade de Feira, de início, não teria dimensões avantajadas."{250}.

Em resumo, esta concepção de 'Departamento por Campo do Saber', irá:

(i)

garantir a existência de Departamentos fortes, com atuação determinada e ativa, pois sendo
representativos de um dado Campo do Saber, pr opiciarão o surgimento da Identidade
Acadêmica de seus Professores, de onde emergirá a Personalidade Acadêmica, eliminando,
portanto, a fragilidade dos atuais Departamentos da UEFS;

(ii)

garantir a integração universitária, como conseqüência natural do aprofund amento das
atividades de pesquisa desenvolvidas nos Departamentos, o qual leva invariavelmente à
interdisciplinaridade, por exemplo;

(iii)

contribuir na coordenação pedagógica dos Cursos, na medida em que os Departamentos
fortalecidos pelas atividades de pesquisa, naturalmente, exigirão níveis de competência dos
Cursos a eles ligados, adequados a concepção de uma Universidade, o que por sua vez
implicará na existência de Colegiados comprometidos.

Na Física, uma dessas áreas fundamentais do Saber humano, e portanto, uma parcela/setor da
universalidade/diversidade, estes objetivos serão consolidados com o reconhecimento de sua autonomia
acadêmico/administrativa: o reconhecimento como uma das Unidades Acadêmicas que compõe o todo a Universidade.

***
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Considerando o Planejamento Estratégico, as discussões que ocorreram, e que tiveram um teor
não menos teórico, elencaram um conjunto de conclusões, as quais traçaram um perfil mais definido do
estágio atual em que se encontra a UEFS. Algumas delas são destacadas abaixo:

a) No Departamento de Ciências Exatas

1.

{11 e 49}

:

“Desinteresse nas reuniões do Conselho por conta da diversidade de Áreas de
Conhecimento e assuntos tratados”,

2.

“Falta de envolvimento dos Professores”,

3.

“Departamento de Ciências Exatas sem personalidade acadêmica devido à multiplicidade de
Áreas distintas, o que impede que ele seja visto como aquele que desenvolve/executa um
produto acabado, dentro de uma determinada linha do Conhecimento”,

4.

“Aglomerado de Áreas de Conhecimento, cada uma com um modus operandi, visão
administrativa, e acadêmica (ensino, pesquisa e extensão) diferentes”,

5.

“Reuniões do plenário desinteressantes, por tratarem de questões extremamente específicas
de cada Área, que em nada interessam às outras, o que leva a dificuldades de manter o
quorum”,

6.

“A nossa estrutura departamental é inadequada, com Departamentos sobrecarregados e
excessivamente heterogêneos (muitas e distintas Áreas), o que impede estes assumirem
uma personalidade acadêmica clara. Desta forma, considerados como os elementos da
estrutura universitária responsáveis pela adoção e implementação de políticas de produção
e transmissão de Conhecimento científico, numa perspectiva extensionista de relevante
alcance social, os departamentos, na UEFS, não conseguem cumprir esse papel”,

7.

“Sendo os atuais departamentos da UEFS, os Órgãos de programação e execução das
atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, o fato deles conterem Áreas de Conhecimento
distintas faz com que a programação e execução das atividades acadêmicas (ensino,
pesquisa e extensão) tornem-se tarefas desinteressantes e desprovidas de forma. Pode -se
comprovar isso com o fato de que nestes 21 anos a UEFS não conseguiu ganhar uma
tradição em pesquisa. Para revertermos isso, é necessário a criação de departamentos por
Área do Saber, o que garantirá uma programação e execução das atividades de ensino,
pesquisa e extensão efetivas, ou seja, dará aos departamentos uma personalidade
acadêmica clara e incontestável”,

8.

“Considerando a extensão como o elemento articulador do ensino e da pesquisa com a
sociedade, outorgando à Universidade uma função transformadora do meio social, o nosso
Departamento não cumpre esse papel, posto que não tem uma tradição de pesquisa devido
aos itens [6 e 7]”,

9.

“A UEFS nasceu com uma perspectiva de ser uma Universidade de pequeno porte (coisa
que

está

explícita

nos

pareceres

de

‘autorização

para

o

funcionamento’

e

de
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‘reconhecimento’ e nas suas normas) e isso está refletido na atual estrutura departamental.
Nos dias atuais, essa estrutura impede as aspirações de crescimento da própria
Universidade e, sendo assim, urge a necessidade de revê-la, possibilitando que as Áreas
cresçam do ponto de vista acadêmico/administrativo, tornando-se departamentos. Dessa
forma, a UEFS assumirá o perfil de uma Universidade de fato, posto que as Áreas do Saber,
sendo Departamentos, terão a autonomia necessária, crescendo em qualidade e garantindo,
assim, a efetiva pluridisciplinaridade da pesquisa, da extensão, e da formação de
profissionais, que tanto almejamos”,
10.

“É plenamente insatisfatório; do ponto de vista físico temos um desconforto”,

11.

“Muitas Áreas de Conhecimento, o que acaba produzindo um desinteresse”,

12.

“Uma ausência do direcionamento em relação à pesquisa, em virtude da alocação de vários
ramos do Conhecimento”,

13.

“Necessidade de dividir o Departamento de Ciências Exatas, em pelo menos:
⇒ Departamento de Matemática (do qual fará parte a Área de Fundamentos
de Matemática),
⇒ Departamento de Física,
⇒ Departamento de Química,
⇒ Departamento de Informática,
⇒ Departamento de Geociências”,

14.

“Julgamento de projetos de pesquisa por pessoas não qualificadas na área (CONSEPE)”,

15.

“Inadequação da estrutura departamental”,

16.

“Produção científica insuficiente”,

17.

“Falta de definição de linhas de pesquisa”,

18.

“Departamento com muitas Áreas de atuação”.
b) Nos outros Departamentos {252 e 253}:
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19.

“Professores não comprometidos com outros aspectos da vida acadêmica, além do ensino”,

20.

“Funcionamento deficiente das áreas de Conhecimento”,

21.

“Burocracia”,

22.

“Individualidade das ações”,

23.

“Baixa produção científica”,

24.

“Pouca participação em reunião do Conselho”,

25.

“Inoperância das áreas de Conhecimento”,

26.

“Instrumentos legais ultrapassados”,

27.

“Duplo ou triplo vínculo empregatício”,

28.

“Administração centralizada”,

29.

“Crescimento explosivo e não maturado”,

30.

“Falta de objetividade nas reuniões de Departamento”,

31.

“Crescimento desordenado da Instituição”,

32.

“Estatuto defasado da Universidade”,

33.

“Falta de autonomia e gerenciamento”,

34.

“Burocracia - morosidade no atendimento às solicitações”,

35.

“Centralização das decisões da Administração da UEFS”,

36.

“Falta de compromisso de alguns Professores”,

37.

“Quorum mínimo nas reuniões da área e do Departamento”,

38.

“Áreas não autônomas - estrutura organizacional”,

39.

“Professor ‘do meu dia’, ‘do meu turno’, ‘da minha hora’”,

40.

“Falta de integração entre as áreas (e nas áreas)”,

41.

“Morosidade para resolução de projetos de pesquisa”,

42.

“Pouca ênfase à pesquisa”,

43.

“Ausência de Professores em reuniões do Dep., Área e Colegiado”,

44.

“Falta de política para a pesquisa”,

45.

“Número grande de áreas”,

46.

“Falta de integração entre as áreas”,

47.

“Apatia”,

48.

“Pouco comprometimento com o Departamento”,

49.

“Departamento inchado (DCHF = GEO, História, CH)”,

50.

“Falta de uma política departamental de pesquisa”,

51.

“Timidez na luta pelas necessidades do Departamento”,

52.

“Desconhecimento dos Projetos de Pesquisa realizados no Departamento”,

53.

“Excessiva concentração em atividades de ensino”,

54.

“Centralização administrativa”,

55.

“Desestímulo de alguns Professores”,

56.

“Falta de integração administrativa das Áreas/Colegiados com Departamento”,

57.

“Falta de Professor para desenvolver projetos de pesquisa e extensão”,

58.

“Priorização da atividade de ensino em detrimento da pesquisa e extensão”,

59.

“Deficiência na comunicaç ão interna no Departamento”,

60.

“Promover a racionalização da estrutura e procedimentos administrativos”.

Essas conclusões revelam o anseio de transformação que existe no interior da UEFS, na medida
em que:
1º

Mostram que a UEFS não é uma Universidade tradicionalmente voltada para a pesquisa,
sendo esta restrita apenas a algumas áreas, ou seja, não é uma Universidade geradora de
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{260}

Conhecimento, portanto, é incapaz de reflexão crítica

(cf. itens 6, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 19,

23, 41, 42, 44, 50, 52, 53, 57, 58),
2º

Mostram que a existência de diversas Áreas de Conhecimento no interior dos
Departamentos é equivocada, não possibilitando, entre outras coisas, a interdisciplinaridade
e agilidade das decisões tão desejadas (cf. itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 18, 20, 25, 38, 40,
45, 46, 56, 59),

3º

Mostram que o conceito de Departamento é erroneamente utilizado pela UEFS, posto que
leva à coexistência de Áreas de Conhecimento sem afinidade de Campo do Saber e,
portanto, a Departamentos sem Personalidade Acadêmica (cf. itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15,
18, 20, 25, 38, 40, 45, 46, 56, 59),

4º

Mostram o desinteresse dos Professores pelos atuais Departamentos, posto que aqueles
não se sentem representados por estes; sentindo-se órfãos, 'sem casa', sem Identidade
Acadêmica (cf. itens 1, 2, 5, 22, 24, 27, 30, 36, 37, 39, 43, 47, 48, 51, 55),

5º

Mostram que a UEFS não está sabendo enfrentar o seu próprio crescimento (cf. itens 9, 10,
13, 29, 31, 32, 49), e,

6º

Mostram a existência de excessiva burocracia; uma super-formalização do processo
normativo de uma forma geral (cf. itens 9, 14, 21, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 41, 54, 60).

Neste

sentido,

é

fundamental

para

a

UEFS

começar

a

rever

sua

Estrutura

Acadêmico/Administrativa, inclusive para não perder o status de Universidade, devido às exigências da
nova LDB

{1, 50, 219 e 244}

. Na realidade, obedecendo aos preceitos da produção do Conhecimento, esse

processo de revisão estrutural jamais cessará; apenas terá um instante inicial, a partir do qual evoluirá.
A história da Universidade Brasileira indica o caminho. A restruturação das Universidades, ocorrida
na década de sessenta, e vista como fundamental no proces so do desenvolvimento econômico, foi
desencadeada “dentro [da] perspectiva ideológica emanada do estado autoritário, baseada na
<<modernização e racionalização>> provinda de modelos e/ou capitais internacionalizados, [da] pressão
{121}

do movimento estudantil e [da] própria necessidade de reverter as expectativas”

. A Instituição da

Cátedra significava “o loteamento do Saber em províncias vitalícias, outorgáveis através de certos
procedimentos de seleção”{213}, o que criava um esquema de participação dos catedráticos nas decisões
que perpassava todos os níveis hierárquicos da Universidade, dotados de amplos poderes, legalmente
impostos através dos tempos. “... [Esta] realidade intra-universidade e extra-universidade através do
contexto mais amplo (movimentos reivindicatórios, por exemplo)”, foi “a geradora da extinção da Cátedra
{121}

e implantação da departamentalização”

. As vantagens oferecidas pelo novo regime são

inegáveis, porém, segundo M. S. S. Graciani, “sabemos pela nossa vivência que os Departamentos
nas Universidades ainda não se consolidaram conforme a proposta ideal; acreditamos que as
maiores dificuldades sejam decorrentes da estrutura burocrática em que se assenta a
Universidade, explicitamente fundada na centralização de comando, hierarquização formal dos
diferentes escalões, rigidez das normas definidas em seus Estatutos, bem como do papel
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desempenhado pelos seus agentes - que sem serem <<suportes>> da Estrutura tendem a
{121}

reproduzi-la”

. Além disso, percebe-se que muitos Órgãos Colegiados possuem atribuições

semelhantes, permitindo a duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes, e percebe-se
também que de terminados Órgãos, além de se sobreporem a outros, revêem as suas decisões
atrofiando e condicionando sua atuação.
Sendo assim, o caminho indicado é o da consolidação dos Departamentos, só que,
restruturados de forma tal que sejam mais ágeis em suas decisões, dinâmicos e hodiernos, com
procedimentos internos bem definidos e menos rígidos/formais, fundamentalmente baseados em um
único Campo do Saber humano, para permitir o surgimento de sua Personalidade Acadêmica. Em
relação à Universidade, o caminho é o de uma Instituição com uma Estrutura menos burocrática, com
Procedimentos Normativos menos rígidos, com Órgãos Colegiados com atribuições bem definidas e
desprovidos de superposição de decisões.
Em relação à UEFS, cujos Departamentos são mega-estruturas que apresentam uma subdivisão
acadêmica, as Áreas de Conhecimento, a situação torna-se mais dramática, e o caminho indicado fica
mais evidente ainda, sendo que o Planejamento Estratégico, através das discussões acima referidas,
realmente o indica, estabelecendo em alguns casos a dotação orçamentária, os prazos e metas: manter a
estrutura departamental, porém mudando a concepção de sua natureza, isto é, estruturar o
Departamento por Campo do Saber{11, 49, 252 e 253}.
Este caminho permitirá, entre outras coisas:
(i)

Alterar o porte da UEFS, o qual é definido através do número de Departamentos de uma
{121}

Universidade
(ii)

;

Dar uma Identidade Acadêmica aos Professores, na medida em que estarão lotados em
Departamentos cuja denominação coincidirá, será equivalente, ou será afim, com a sua
formação acadêmica;

(iii)

Emergir Departamentos com Personalidade Acadêmica clara e inconfundível traduzida na
adoção, programação e execução de políticas claras de Ensino, Pesquisa e Extensão, em seus
respectivos Campos do Saber.
Na Física, cumprindo a meta, prazos e dotação orçamentária estabelecidos no Planejamento

Estratégico Participativo de 1997, isso ocorrerá com a estruturação do Departamento de Física da UEFS,
Unidade Acadêmica que incorporará o conjunto de disciplinas curriculares afins a este Campo do Saber,
congregando os seus Professores para objetivos comuns de Ensino, Pesquisa e Extensão. Dessa forma,
a UEFS:
−

Dará uma Identidade Acadêmica aos Professores do Departamento de Física, posto que este
congregará aqueles Professores de formação acadêmica afim, diferenciados pelas
respectivas pós -graduações existentes nos diversos Sub-Domínios da Física. Com isto
ocorrerá uma dedicação maior destes Professores, concordando com o Professor J. Leite
Lopes

{178}

quando afirma que “(....) Universidade é, antes e acima de tudo, um grupo de
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Professores (....), integralmente dedicados às suas funções de ensino e pesquisa (....),
voltados para elas, por elas absorvidos, vivendo-as em sua vida comum. O trabalho de
investigação científica, a pesquisa literária e filosófica, exigem a atenção voltada para os
problemas da particular Disciplina em que se trabalha, todas as horas do dia, todos os dias do
mês, todos os meses do ano. Sem essa equipe de [Professores] devotados a ensinar,
criticando fundamentalmente o que os outros descobriram, e a ensinar o que eles próprios
são levados a descobrir - como um corolário que decorre da necessidade de se criar para se
compreender melhor - sem esta equipe de [Professores] assim devotados, não existe
Universidade”

{178}

. Além desse ponto, que a Identidade Acadêmica certamente propiciará,

outros não menos importantes serão contemplados, dentre eles: o retorno do investimento,
feito pela Universidade, nos afastamentos dos Professores de Física para a pós-graduação; o
surgimento de grupos de pesquisa bem definidos, em importantes e fundamentais áreas da
Física,
−

Possibilitará o surgimento de um Departamento com Personalidade Acadêmica clara e
inconfundível, no Campo do Saber da Física, na medida em que viabilizará o cumprimento do
papel de um Departamento, pois serão adotadas e implementadas políticas claras de
produção e transmissão do Conhecimento científico de Física, numa perspectiva extensionista
de alcance social, outorgando à Universidade uma função transformadora da Sociedade. Com
isto, no Campo do Saber da Física, as considerações do Professor Anísio Teixeira, a respeito
de Universidade, serão colocadas em prática, pois o mesmo afirma que a Universidade, na
visão humboltiana, “tem de reformular o Conhecimento que iria ensinar, Conhecimento que
não estava ‘feito’ mas em processo

de

elaboração”{245}, como ocorre no mundo

contemporâneo, onde os Conhecimentos subjacentes ao Campo do Saber da Física passam
por intensa análise de seus fundamentos; “Quando se diz que a Universidade deve passar à
pesquisa não significa deva haver um acréscimo, isto é, que lhe devemos anexar mais uma
tarefa para ela se transformar na Universidade de pesquisa. A Universidade somente será de
pesquisa quando passar a reformular a cultura que vai ensinar. A cultura humana tem que ser
elaborada para ser ensinada”

{245}

. Assim será estabelecida a condição para ocorrer a

interdisciplinaridade, bem como a transdisciplinaridade.

***

Considerando o Saber Científico da Física, a evolução da humanidade mostra que esse Saber tem
um vasto espectro de subdivisões, de Sub-Domínios, que vai desde a ‘Física de Partículas e Campos’, a
qual estuda as Partículas Elementares, até a ‘Astronomia’, a qual estuda, através da Cosmologia, o
Universo como um todo. Desta forma, no interior da Física existe uma grande diversidade de
Conhecimentos
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{75, 208, 209, 226 e 228}

, significando que ela, per si, carrega uma enorme e extremamente

complexa quantidade de Sub-Domínios e, portanto, para uma Universidade conseguir uma tradição de
pesquisa em Física é fundamental um grande investimento nesse Campo do Saber, começando pelo
estabelecimento de sua autonomia acadêmico/administrativa, através da estruturação de um
Departamento de Física.
A organização das Universidades Brasileiras em Institutos e/ou Departamentos, como Unidades
Acadêmicas, tem se mostrado mais eficiente quando são compostos por profissionais de uma mesma
área de pesquisa como pode ser visto, em relação à Física, na seção 4.3 do capítulo IV, do presente
projeto. Considerando a argumentação do parágrafo anterior, a estruturação do Departamento de Física
da UEFS irá colaborar pa ra o crescimento da pesquisa em Física no Estado da Bahia, posto que
possibilitará possíveis convênios com outros Institutos/Departamentos de Instituições Brasileiras, bem
como Internacionais. A existência do Departamento de Física será a condição sine qua non para tais
convênios firmarem-se, pois, como dito acima, a Física é um Campo do Saber extremamente complexo e
sofisticado, o que exige uma dedicação, unidade de pensamento, e agilidade muito grande em torno do
mesmo objetivo - a pesquisa competente em Física.
Além disso, a existência de tal Departamento, que garantirá a Identidade Acadêmica dos
Professores de Física, será o fator decisivo para que a evolução do número de doutores em Física venha
atenuar o déficit da massa crítica adequada à região de Feira de Santana. Esta massa crítica, segundo
alguns critérios de análise, é representada pela relação entre o número de físicos doutores e o Produto
Interno Bruto, PIB, de uma nação que, tomando por base os países desenvolvidos, é dada como segue:
para cada US$ 160 bilhões de PIB, deve existir aproximadamente 1000 físicos doutores

{209}

.

Levando em conta o cenário nacional, estudos recentes da Sociedade Brasileira de Física,
{209}

SBF

, mostraram que o número de físicos doutores é pequeno para as necessidades de ensino e de

pesquisa, no Brasil, qualquer que seja o critério de análise. Considera-se, assim, que este número
representa um fator adequado para indicar a inserção correta das atividades dos físicos na economia.
Tendo a Bahia participado do PIB brasileiro com aproximadamente US$ 34,2 bilhões (dados de 1996) {2},
o número de físicos doutores do estado deveria ser, naquele ano, 214. Como a região de Feira de
Santana representa o segundo pólo de desenvolvimento baiano, a ela cabe, no mínimo, 20% desse total,
o que significa que essa região deveria ter 42 físicos doutores em 1996. Evidentemente, esse critério é
bastante limitado, pois o PIB brasileiro é muito pequeno para as reais necessidades da população do
país, particularmente para a população do semi-árido baiano. No entanto, ele mostra que, mesmo para as
atuais condições de desenvolvimento, o número de físicos doutores da região de Feira de Santana é
insuficiente, posto que a Área de Física da UEFS tem atualmente 05 doutores, e sendo assim, pelo
exposto, a existência do Departamento de Física da UEFS, decisivamente, contribuirá para atenuar este
déficit.

***
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Considerando as atividades da, hoje, Área de Física, uma pequena amostra da sua filosofia de
trabalho e da importância da estruturação do Departamento de Física foi dada através da I Semana de
Física da UEFS.
Este evento, realizado nos dias 01, 02 e 03 de outubro de 1997, contou com a expressiva
participação de aproximadamente 350 professores e estudantes.
Seus objetivos foram:
♦

Integrar a Área de Física da UEFS com a comunidade universitária, bem como com a
comunidade da região de Feira de Santana,

♦

Proporcionar uma maior integração entre os Professores de Física da UEFS e as demais
Áreas de Conhecimento. Integração que suscitará o desenvolvimento de projetos
interdiciplinares entre as diversas áreas,

♦

Aproximar a Área de Física das Escolas de ensino secundário e mostrar aos Professores do
segundo grau as pesquisas em Física desenvolvidas na UEFS e em outras Universidades
Brasileiras,

♦

Motivar e despertar nos estudantes de segundo grau o interesse pela Física enquanto
Ciência,

♦

Motivar o interesse dos estudantes de graduação das Áreas de Física, Engenharia,
Matemática, Química, Biologia, Geologia, Geografia e Filosofia no desenvolvimento de
projetos de Iniciação Científica.

Na atividade de encerramento que consistiu de uma mesa redonda composta pelos Professores
Vice-Reitor da UEFS, José Onofre G. B. V. da Cunha, Dr. Marco A. C. G. de Moura (UFPE), Dr. Aurino R.
Filho (UFBA), e pelo mediador, Prof. Franz Peter A. Farias (UEFS), cujo tema foi, “A importância da
Física na Universidade e na Sociedade Brasileira”, várias questões foram consideradas pelos expositores
e debatidas de forma calorosa pela platéia. Entre elas destacaram -se:

1.

Condições dadas pela UEFS para receber os Professores de Física que retornarão de seus
respectivos doutoramentos,

2.

Como a UEFS mostrará à comunidade científica nacional e internacional de Física o seu
compromisso com a Física aqui desenvolvida,

3.

Garantia mínima dada pela UEFS para o estabelecimento de convênios com outras Instituições
de Física.

Como resposta a estas questões, abordadas pelos ilustres expositores, foi aclamado pela
plenária da citada mesa redonda a necessidade da implantação do Departamento de Física na
{192 e 247}

Universidade Estadual de Feira de Santana
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, mostrando assim que tal reivindicação é um

sentimento natural que emerge quando se discutem questões como aquelas levantadas em tal atividade,
bem como quando se busca atender aos objetivos estabelecidos para um evento deste porte.
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Capítulo III

A UNIVERSIDADE
3.1 - Considerações Gerais
O ser humano faz parte da natureza, do universo, do conjunto de tudo que existe. Para satisfazer
às suas necessidades, inclusive de sobrevivência, ele atua, age no interior da natureza. Esta atuação,
que não é apenas biologicamente determinada, se manifesta pela incorporação das experiências e
Conhecimentos produzidos e transmitidos de geração a geração, através da educação e cultura, não
permitindo que a nova geração volte ao ponto de partida daquela que a precedeu.
A atuação do ser humano no interior da natureza, que de forma simplificada pod e ser representada
como a interação ser humano-natureza, “é um processo permanente de mútua transformação: (....) o
{5}

processo de produção da existência humana” .
As características deste processo são
a)

{3, 5, 180, 199, 204 e 218}

:

seus produtos são os bens culturais da humanidade, o que implica que tal processo é a própria
cultura humana, ou é indissociável dela,

b)

a cultura é dependente das circunstâncias em que é gerada, ou seja, é dependente do ser
humano, seu produtor, do meio ambiente, e do tempo,

c)

a cultura é toda criação humana, um produto da atividade transformadora do ser humano
(práxis) sobre o mundo, o universo simbólico e abrangente em que os seres humanos atuam
como seres conscientes,

d)

o ser humano se modifica, alterando e criando o que é necessário à sua existência,

e)

a natureza se modifica, incorporando as alterações e criações antes inexistentes,

f)

o ser humano cria artefatos e instrumentos, desenvolve idéias (Conhecimentos, costumes,
valores e crenças) e mecanismos, como resultados deste processo,

g)

a educação é a mediadora entre tal processo e a sua continuidade,

h)

a educação objetiva desenvolver, da melhor maneira, as virtudes morais dos educandos, i.e.,
treinar melhor os sentidos físicos de que cada indivíduo é dotado, de forma a que este
amadureça num estado de moderação, harmonia e destreza que lhe permita alcançar virtudes
intelectuais em liberdade de arbítrio e franqueza de espírito,
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i)

a escola, enquanto o agente formal da educação, nos seus diversos níveis, é um grupo
instituído pela sociedade, ou por grupos sociais a ela pertencentes,

j)

tal processo é um processo social, pois as necessidades dos seres humanos são criadas,
atendidas e transformadas a partir da organização e do estabelecimento de suas intrarelações.

***

Sendo um dos tipos de produto da existência humana, “as idéias são a expressão das relações e
atividades do ser humano, estabelecidas no processo de produção de sua existência. (....). [Entre elas,
uma] parte (....) constitui o Conhecimento referente ao mundo”, ao Universo{5}: o Conhecimento humano
em suas diferentes manifestações - senso comum, teológico, filosófico, científico, artístico, literário,
{5, 6 e 43}

tecnológico e técnico

. Dessa forma, o Conhecimento é um produto do processo de produção

da existência humana; é um produto do “(....) processo histórico, que tem sua existência
manifesta num comportamento cosmológico do indivíduo como parte de um todo social ” {3}. Por
outro lado, o Saber “é uma negação reflexionante, isto é, é uma negação que, por sua própria força
interna, transforma algo que lhe é externo, resistente e opaco. O Saber é o trabalho para elevar à
dimensão do conceito uma situação de Não-Saber, isto é, a experiência imediata cuja obscuridade
pede o trabalho da clarificação”

{39}

.

O Conhecimento, portanto, será considerado como uma realização/concretização do Saber posto
que, este é o próprio processo de produção da existência humana, enquanto aquele é o produto de tal
processo. "...na realidade, as condições e limites do Conhecimento não podem ser descobertos senão
por uma volta da inteligência às suas próprias operações, no exercício (....) de obtenção do Saber"

{66}

.

As idéias, os vários tipos de Conhecimento, considerados em seu conjunto como o Patrimônio da
Humanidade, “são produtos de, e exprimem as, relações que o ser humano estabelece com a natureza
{5}

na qual se insere” . Port anto, são determinados a partir das necessidades (humanas) de
crescimento/evolução/desenvolvimento da humanidade, e de explicação universal das coisas, e são
expressões de um dado momento histórico.
O desenvolvimento humano, aqui, é compreendido como a cap acidade que a humanidade tem de
produzir os bens culturais, de dar oportunidades iguais de acesso a esses bens, de manter o equilíbrio da
estrutura político/social, e de possuir uma educação que desempenhe papéis transformadores e críticos
{218}

da realidade

. Dessa forma, o desenvolvimento é um processo histórico no qual a humanidade busca a
{39}

sua transformação, através da “criação necessária de seu próprio tempo e telos ”

.

***

O Conhecimento, como produto do processo da existência humana, historicamente determinado a
partir das necessidades de crescimento/evolução/desenvolvimento da humanidade, é tão vasto e tão
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amplo que “a fraca inteligência humana não [o] pode abranger. Daí a necessidade de fragmentar o
{43}

conjunto de imensos Conhecimentos que se propunham dar a explicação universal das coisas”

. Como

estabelecido por Popper "quanto mais aprendemos sobre o mundo, quanto mais aprofundamos nosso
Conhecimento, mais espec ífico, consciente e articulado será o nosso Conhecimento do que ignoramos o Conhecimento da nossa ignorância. (....) nosso Conhecimento só pode ser finito, mas nossa ignorância
deve necessariamente ser infinita"

{202}

.

Estabeleceram-se, então, não saberes do particular, mas os Saberes Particulares entre os quais
foram distribuídos todos os Conhecimentos segundo o critério do seu objeto{43}. Sendo assim{43 e 222}, um
Saber Particular, ou Campo do Saber, ou Disciplina, é um conjunto sistematizado de
Conhecimentos relativos a um grupo de fenômenos ou objetos, i.e., relativos a fenômenos ou
objetos que manifestam propriedades em comum, sendo que, tais Conhecimentos são
sistematizados a partir de investigação especializada a qual consiste em fazer surgir novos
Conhecimentos que substituem a outros mais antigos.
Para caracterizar a natureza de uma Disciplina ou Campo do Saber, são utilizados os sete critérios
seguintes {222}:
−

O Domínio de fenômenos ou material das Disciplinas, ou Campos do Saber, constituído pelo
conjunto de objetos ou fenômenos pelos quais elas se interessam e dos quais se ocupam,

−

O Domínio de estudo que nada mais é senão o enfoque essencial sob o qual a Disciplina, ou
Campo do Saber, considera seu Domínio de fenômenos ou material,

−

Os níveis de integração teórica dos conceitos fundamentais e unificadores de uma
Disciplina, ou Campo do Saber, capazes de abranger todos os fenômenos próprios, tendo
em vista uma reconstrução da 'realidade' do Domínio de estudo a fim de explicar e prever os
fenômenos que a ele se referem,

−

Os métodos próprios para aprender e transformar os fenômenos, havendo perfeita
concordância entre a aplicação dos métodos e as leis gerais do nível de integração teórica,

−

Os instrumentos de análise que repousam, sobretudo, na estratégia lógica, nos raciocínios
matemáticos e na construção de modelos,

−

As aplicações das Disciplinas,

−

As contingências históricas: em seu processo de evolução histórica, cada Disciplina ou
Campo do Saber se encontra, em cada fase, num momento de transição, em contato com
'forças' e influências internas e externas do 'aqui' e do 'agora'.

As Disciplinas, os Campos do Saber, devem ser vistos como geradores de uma variedade de
movimentos intelectuais que dirigem-se para a totalidade do Saber. Tal variedade contém todo o espectro
de movimentos possíveis, desde os movimentos individuais, desprovidos de interação, até aqueles
coletivos, totalmente interagentes.
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Desta forma, o Saber é um processo Supradisciplinar concebido a partir das necessidades de
crescimento/evolução/desenvolvimento da humanidade, e de explicação universal das coisas. A
supradisciplinaridade (ou hiperdisciplinaridade) do Saber se materializa através da disciplinaridade,
multidisciplinaridade,

pluridisciplinaridade,
{201 e 222}

transdisciplinaridade, definidas a seguir
−

disciplinaridade

cruzada,

interdisciplinaridade,

e

:

disciplinaridade: consiste na exploração especializada de uma Disciplina ou Campo do Saber
determinado,

−

multidisciplinaridade: consiste no estudo de um objeto sob diferentes ângulos, mas sem
cooperação entre as Disciplinas envolvidas. Trata-se de uma justaposição de várias
Disciplinas, às vezes sem aparente conexão entre elas, quando a solução de um problema
requer a obtenção de informações de duas ou mais Disciplinas ou Campos do Saber sem que
estes sejam mudados ou enriquecidos,

−

pluridisciplinaridade: consiste na justaposição de diversas Disciplinas situadas geralmente no
mesmo nível hierárquico e agrupadas de modo a fazer aparecer as relações existentes entre
elas. Existe alguma cooperação metodológica, mas sem coordenação, de tal forma que as
Disciplinas cooperam entre si, permanecendo em pé de igualdade ou no mesmo nível
hierárquico e sem qualquer tentativa de síntese,

−

disciplinaridade cruzada: consiste na troca ou permuta de informações entre Disciplinas mas
sem reciprocidade. As Disciplinas que fornecem informações a uma outra fazem-na a título de
Disciplinas auxiliares, permanecendo, relativamente a ela, numa situação de dependência ou
subordinação, consistindo, assim, na visão ou observação de uma Disciplina a partir da
perspectiva de outra. É uma forma mais elaborada de pluridisciplinaridade,

−

interdisciplinaridade: consiste em um estudo que engloba um conjunto de Disciplinas conexas
a fim de elaborar uma axiomática comum, visando coordenar esforços realizados em vários
níveis, e que ficará situada em um nível hierárquico imediatamente superior,

−

transdisciplinaridade: consiste no estabelecimento de um sistema comum de axiomas para um
conjunto

de

Disciplinas

e

Interdisciplinas.

Ela

representa

o

reconhecimento

da

interdependência de todos os aspectos da realidade, implicando em uma perspectiva dinâmica
de conjunto que transcende a dinâmica da mera síntese dialética e correspondendo a uma
tentativa de aprender a realidade na sua totalidade. Dessa forma, ela não só cobre as
interações ou reciprocidades entre explorações especializadas, mas situa estas relações no
interior de um sistema total sem fronteiras estáveis entre as Disciplinas, preocupando-se
prioritariamente com a unidade da cosmovisão.

Pode -se dizer, então, de forma sintética, que a disciplinaridade busca o Saber específico e
independente,

a

interdisciplinaridade

caracteriza-se

pela

convergência

e

integração

e

a
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transdisciplinaridade sonha com a unidade do Saber e o holismo. Na base de tal processo
supradisciplinar estão situadas as Disciplinas, os Campos do Saber, os quais, pelas considerações
acima, geram a variedade de movimentos intelectuais e portanto a totalidade do Saber.

***

A partir do estudo acima conclui-se que a existência de fragmentações do Conhecimento é uma
necessidade, como assevera o Prof. N. dos Anjos {6}, decorrente das limitações intelectuais do ser
humano; “afinal não nascem Aristóteles e da Vincis todo dia; contudo, a verdade é que a maioria dos
profissionais é mais burocrática do que especialista ou generalista”: devido às pressões sociais dos falsos
valores, muitos desses profissionais são desviados de suas verdadeiras funções{6}.
A burocratização das sociedades contemporâneas

{39}

(e por conseqüência dos profissionais),

refletida nas pressões sociais dos falsos valores, nas regras de produção, na centralização e estrutura de
qualquer forma de autoridade, na hierarquização, na divisão das responsabilidades, e na rigidez dos
procedimentos normativos, é conseqüência dos aspectos essenciais da ideologia dos setores dominantes
da sociedade, pois “não se pode perder de vista o fato de que somos filhos, portanto herdeiros de uma
cultura que inoculou e inocula a dependência”

{17}

.

Da consideração acima se depreende duas classes de problemas, de gêneses diferentes:
{5, 6 e 43}

−

a especialização do Conhecimento devido às limitações intelectuais humanas

−

a estrutura burocrática da sociedade devido à carga ideológica dos setores dominantes
45, 110 e 224}

,
{5, 6, 39,

.

Estes problemas contribuem, conjuntamente, para que situações equivocadas ocorram na produção do
Conhecimento. Por exemplo

{3, 4, 5, 6, 7, 21, 24, 26, 33, 39, 122, 179, 181, 200, 202, 218 e 258}

:

(i)

Conhecimento, principalmente o científico, colocado a serviço dos setores dominantes,

(ii)

diferentes ramos do Conhecimento desenvolvendo-se de forma desigual,

(iii)

desenvolvimento científico e tecnológico não homogêneo em relação às parcelas da
população,

(iv)

desenvolvimento (consciência e processo) vazio em relação a sua substância política,

(v)

passividade, disfunção narcotizante, homogeneização da cultura de massa ou indústria
cultural, produzindo uma distinção entre uma realidade cultural imposta 'de cima para baixo' e
uma realidade cultural estruturada a partir de relações internas no coração da sociedade,

(vi)

desequilíbrio ecológico em proporções cada vez mais alarmantes,

(vii)

distinção entre trabalho manual e intelectual,

(viii)

explicações científicas consideradas como neutras e objetivas,

(ix)

crença de que a origem fundamental de todo o Conhecimento está na observação (empirismo)
e/ou na intuição intelectual (racionalismo),

(x)
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Conhecimento descontextualizado historicamente,

(xi)

criação de fragmentações desnecessárias do Conhecimento humano,

(xii)

perda da liberdade e da (relativa) autonomia na elaboração do Conhecimento,

(xiii)

prática indevida das ações supradisciplinares (multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade,
disciplinaridade cruzada, interdisciplinaridade, e transdisciplinaridade), através do uso incorreto
de termos, tanto científicos, quantos artísticos, literários e filosóficos; da citação de teorias
científicas não compreendidas; e, da utilização da prolixidade,

(xiv)

excesso de priorização dada à pesquisa e cobrança de resultados imediatos, levando à
sofreguidão da produção de textos, confundida como sinônimo de geração de novas idéias,
novos conceitos, de descobertas,

(xv)

competitividade doentia pela prioridade de publicar, e,

(xvi)

atmosfera de desconfiança das sociedades contemporâneas como conseqüência dos segredos
militares.

A superação de tais situações ocorrerá quando os dois problemas, citados acima, forem
compreendidos criticamente, o que significa: perceber que existem fragmentações necessárias (que
devem ser assumidas - as Disciplinas, os Campos do Saber) e desnecessárias (que devem ser
eliminadas - as subdivisões das Disciplinas, dos Campos do Saber); e perceber que o sujeito produtor do
Conhecimento, bem como o seu objeto de estudo, são espacial e historicamente determinados e,
portanto, o Conhecimento, daí gerado, será ideologicamente comprometido.

***

A humanidade, a partir de suas necessidades, e com o objetivo de satisfazê-las, distribuiu-se em
nações, as quais, cada uma, constitui uma unidade com consciência própria, politicamente organizada,
controladora soberana de seu território. Neste sentido, é fundamental a existência do equilíbrio entre as
nações.
Pelo processo histórico da humanidade, a harmonia entre as nações significará um estado da
política geral em que elas conviverão respeitosamente. Isto, em última análise, significará que o ser
humano terá satisfeitas todas as suas necessidades pois, “as trocas culturais, as influências mútuas são
conseqüências da variedade de culturas existentes e dos contatos entre elas. Essas trocas, quando se
processam, tendem a fazer enriquecer as culturas interessadas, já que as diferenças notáveis entre elas
são outros tantos desafios à imaginação e à inteligência humanas. Numa situação de troca real, a
tendência é para um crescimento mútuo, porque as culturas interessadas ap resentam condições de
remanejamento e integração do bem adquirido, exatamente porque contam com circunstâncias
{218}

criadoras”

, ou seja, contam com seres humanos preparados, meio e tempo; “fora [disso], a cultura

desenraíza-se e tende a cair no mero formalismo ritual, vazio de conteúdo”{218}.
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Considerando que a harmonia pressupõe a congruência entre as partes; o equilíbrio, a harmonia
entre as nações, será atingido quando elas tiverem desenvolvimentos equivalentes entre si, respeitadas
as características particulares de cada uma delas.
Desta forma, a busca constante pelo desenvolvimento significará a busca pela harmonia entre as
nações. E o desenvolvimento de uma nação, de acordo com o Prof. J. Leite Lopes

{178}

, “repousa

certamente num equilíbrio sadio entre o espírito científico e o cultivo das letras e das artes”.
"Produção, uso e atualização tecnológica é o que qualifica as condições de desenvolvimento das
sociedades. Mais que a disponibilidade de recursos materiais e naturais, de recursos humanos
abundantes, de tamanho do país, conta a independência tecnológica. (....). O que faz a diferença entre os
países é a 'inteligência' instalada, atualizada e desenvolvida, capaz de elaborar para a sociedade e para
a economia os agentes criativos de domínio das condições fundamentais de desenvolvimento" {47}.

3.2 - Concepção de Universidade
Como já citado, a educação e a cultura são as responsáveis pela transmissão das experiências e
Conhecimentos, produzidos pelo ser humano, na busca de seu desenvolvimento. A educação, através
das Instituições Educacionais de diferentes níveis (i.e., das Escolas em sentido lato), transmite o
Conhecimento já produzido; as Universidades, entre tais Instituições, são aquelas que produzem esse
Conhecimento, além de transmiti-lo. A própria história revela isso: “é por essa dupla função de centro de
pesquisa e de centro formador - e somente por ela - que as Universidades são chamadas a intervir, de
maneira positiva e decisiva, no progresso de uma nação”
−

{178}

:

Na idade moderna: “A Universidade moderna visava reelaborar o Conhecimento humano e
dar-lhe sentido nacional e não apenas transmitir o Conhecimento universal existente. A cultura
moderna tinha de ser formulada pela pesquisa para poder ser ensinada. Sem a Universidade
como centro de descoberta e de reformulação de Conhecimento e como órgão nacional
elaborador de cada cultura nacional, não seria possível a difusão pelas Escolas comuns
(primárias e secundárias) da cultura necessária ao desenvolvimento da nação, nem também a
formação acadêmica do novo intelectual, do novo [ser humano] ‘culto’ nacional (....). Era a
nova Universidade devotada à pesquisa (....) que iria reformular o Conhecimento humano em
todos os Campos do Saber e, além disto, criar a consciência das culturas nacionais”{245}.

−

Na idade contemporânea: “(....) não é apenas para a Universidade de pesquisa que estamos
marchando, mas para a Multiversidade do século XX que Clark Kerr descreve, ou seja, a
Universidade da sociedade industrializada, integrada na sociedade, no seu comércio, na sua
indústria, nos seus serviços, na sua arte e no seu desenvolvimento global”{245}.

***
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A Universidade, então, é uma Instituição Educacional responsável pela produção e transmissão
das experiências e Conhecimentos humanos, com o objetivo de satisfazer as necessidades,
historicamente determinadas, de explicação universal das coisas, de crescimento e desenvolvimento da
humanidade.
Sendo o Conhecimento tão vasto, complexo e supradisciplinar, distribuído entre os Saberes
Particulares caracterizados pelas propriedades comuns de seus objetos
222}

{3, 5, 6, 7, 23, 29, 34,.43, 66, 186, 189, 190, 201 e

, a sua Totalidade será a própria Universidade: uma Estrutura Hiperdimensional que

representará/materializará todas as dimensões, os Campos do Saber, de tal forma que cada
representante será um elemento independente da base que gera, a partir da combinação de tais
elementos, o Pensamento Humano Complexo. Com isto, o equilíbrio sadio entre o espírito científico e o
cultivo das letras, das artes e da filosofia estará garantido.
Além desta concepção de Universidade, enquanto Totalidade do Conhecimento Hiperdimensional,
e, portanto, Complexo, os compromissos assumidos por ela, devem ser um reflexo de toda a dinâmica
externa e interna à ela, numa busca de ajustar, e reajustar, a sua estrutura para responder às
necessidades decorrentes de valores e ideais educacionais autênticos, nascidos dessa dinâmica. A
Universidade, dessa forma, é entendida como um agente do próprio processo da sociedade, enquanto
uma força transformadora desta, e as atividades que definem a sua estrutura devem ser estabelecidas
em íntima relação com este compromisso.

***

Sendo a Universidade uma Estrutura Educacional Hiperdimensional, concebida para gerar o
Conhecimento/Pensamento Complexo, a sua organização natural será aquela que leve em conta a
própria concepção do Saber humano. Este, sendo tão vasto e tão amplo, “uma negação que transforma
algo que lhe

é

externo,

resistente

e

{39}

opaco”

,

na

contemporaneidade, não

é

assumido

monoliticamente; pelo contrário, não há uma unidade de método, nem de objetos ou mesmo de
propósitos, nem de tecnologias, nem de técnicas, entre a Filosofia, a Arte, a Literatura, as Ciências
Formais, a Física, a Química, a Biologia, a Geociências e as Ciências Humanas {3, 6,

7, 39, 40 e 190}

. Nem

mesmo “se pode falar de uma Filosofia da Ciência; em lugar desta, devem se estruturar tantas filosofias
quantas as Ciências de que dispomos: Filosofia da Biologia, Filosofia da Matemática, Filosofia da Física,
{3}

{190}

da História, da Química" . Como estabelecido por Morim

, não poderá ser encontrado “o princípio

unitário de todos os Conhecimentos, até porque isso seria uma (....) redução, a redução a um princípiochave, abstrato, que apagaria toda diversidade do real, ignoraria os vazios, as incertezas e aporias
provocadas pelo desenvolvimento dos Conhecimentos”.
Desta forma, a organização natural da Universidade será aquela que traduza e ecoe a diversidade,
a hiperdimensionalidade, a complexidade do Saber humano. Uma estrutura organizacional, na qual cada
elemento da diversidade, um dado Campo do Saber, seja devidamente representado/materializado.
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Sendo assim, a base geradora do Conheciment o/Pensamento será estabelecida no interior da
Universidade, garantindo, então, a sua função de produtora e transmissora das experiências e
a

Conhecimentos humanos. Como apropriadamente coloca a Prof . Marilena Chauí

{40}

: "Qual é a

especificidade e o bem mais precioso da Universidade? Ser ela uma Instituição social constituída por
diferenças internas que correspondem às diferenças dos seus objetos de trabalho, cada qual com uma
a

lógica própria de docência e de pesquisa (....)", port anto, continua a Prof . Chauí, "(....) a peculiaridade e
a riqueza da Instituição [Universitária] estão justamente na ausência de homogeneidade, pois os seus
objetos de trabalho são diferentes e regidos por lógicas, práticas e finalidades diferentes"{40}.
Os elementos desta base, portanto, deverão ser subestruturas com status de Unidades
Fundamentais e que serão denominadas 'Departamentos'. O Departamento, então, será concebido
como uma Unidade Acadêmica que representa/materializa um dado Campo do Saber, de tal forma
que incorpore o conjunto de disciplinas curriculares afins à este ‘Campo’, congregando
Professores para objetivos comuns de Ensino, Pesquisa e Extensão (da mesma forma como a idéia
de Departamento organizou estruturalmente o Movimento de Cultura Popular, MCP, concebido em maio
de 1960, em Recife - PE e destruído pelo golpe de 64{45}).
Como estabelecido pelo Prof. Buarque

{33}

"a Universidade levou quase 900 anos para descobrir

sua estrutura departamental, onde o Conhecimento evolui através da eficiência da produção
especializada por categoria do Conhecimento. Nenhum aspecto da crise atual [das Universidades {31}] faz
prever o fim do departamento como elemento chave do processo universitário, com a qualidade na
categoria específica de área do Conhecimento". Vale ressaltar, também, que a idéia de Departamento,
enquanto Unidade Fundamental, foi uma idéia que vinha sendo exigida por vários setores da
Universidade Brasileira; em particular, nas reuniões da UNE sobre a Reforma Universitária, ocorridas no
{220}

início da década de 1960

, foi proposto a eliminação da Cátedra e a substituição pelos Departamentos;

além disso, a Universidade de Brasília foi criada com base em Departamentos

{251}

.

As vantagens oferecidas pelo regime departamental são inegáveis, como afirma M. S. S.
Graciani

{121}

. A concepção de Departamento por Campo do Saber assumida originará Unidades

Acadêmicas bem definidas de tal forma que cada uma apresentará, dentre outras, as seguintes
características:
•

representará/materializará um dado Campo do Saber,

•

incorporará o conjunto de disciplinas curriculares afins a este ‘Campo’,

•

congregará Professores para objetivos comuns de Ensino, Pesquisa e Extensão,

•

será um elemento da base geradora do Pensamento/Conhecimento Humano Complexo,

•

será mais ágil e flexível em suas decisões, possibilitando um maior dinamismo na
Universidade,
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•

aprofundará,

na

sua

especialidade,

os

estudos

das

grandes

questões

do

mundo

contemporâneo através do desenvolvimentos de projetos de pesquisa e extensão mais
específicos,
•

desenvolverá, através de projetos de pesquisa e extensão temáticos, ações supradisciplinares,
tanto aplicando os seus Conhecimentos em outros Campos do Saber, como utilizando os
Conhecimentos de outros Campos do Saber, na busca de soluções de problemas da realidade
que exigem a participação de representantes altam ente qualificados de cada uma das
Disciplinas envolvidas,

•

disseminará no interior da Universidade a prática humanista através de projetos de extensão
culturais que têm, por um lado, o objetivo de conscientizar a comunidade universitária sobre a
realidade, sobre o pensamento, sobre a prática da vida, sobre a função de cada membro da
comunidade acadêmica, e por outro, de fazer da Universidade um local de vida agradável. Tais
projetos caracterizar-se-ão pela busca da estética, enquanto desejo, de tal forma que
aglutinarão

profissionais

de

outras

Disciplinas

interessados

em

adquirir

aqueles

Conhecimentos como uma manifestação cultural da busca da liberdade de cada um,
•

disseminará na sociedade ações que tenham como objetivo propiciar a criação de uma
consciência crítica de seus problemas, tanto do ponto de vista nacional, como regional e local,
contribuindo, portanto, para o estabelecimento da cultura nacional, i.e., da formação da opinião
pública, e,

•

participará de programas permanentes de extensão, desenvolvidos pela Universidade, que
tenham por objetivo integrar a Universidade com os setores tradicionalmente marginalizados do
Conhecimento acadêmico.

Considerando o avanço da sociedade contemporânea, em termos dos Conhecimentos, esta
concepção de Departamento por Campo do Saber, consequentemente, garantirá no interior da
Universidade a unidade, a inteireza do respectivo Campo do Saber. A partir daí, por um lado, cada uma
das grandes e fundamentais especialidades aprofundará, bem como ampliará/supradisciplinará, os temas
e questões atinentes ao seu objeto, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade, através da
pesquisa e da extensão consistentes e competentes, e, por outro, prestará serviço a toda a Universidade,
através do oferecimento de disciplinas curriculares aos diversos Cursos, de acordo com as
características, objetivos e diferenças existentes entre estes.
Esta estrutura organizacional fornecerá as condições para ocorrer não só a multidisciplinaridade,
em um extremo, mas, fundamentalmente, a transdisciplinaridade, no outro, pois como estabelecido por
Berchem

{23}

, "para fazer isso, a condição sine qua non é ter um amplo e sólido Conhecimento da própria

Disciplina" e a disciplinaridade do Campo do Saber, com tal estrutura, estará resguardada. Ou seja, as
ações supradisciplinares são uma conseqüência (não direta, nem imediata, nem simples) da
disciplinaridade:
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−

a multidisciplinaridade, como uma justaposição através da informação,

porque

o

Conhecimento multidisciplinar é dependent e das Disciplinas que se justapõem, portanto, é
carente da identificação daqueles resultados da especialidade que permitirão, através da
informação, viabilizar a sua apresentação desprovida de cooperação metodológica, o que só
pode ser feito com a profunda sapiência de cada especialidade envolvida na ação
multidisciplinar;
−

a pluridisciplinaridade, como uma justaposição através da cooperação,

porque

o

Conhecimento pluridisciplinar é dependente das Disciplinas que se justapõem, portanto, é
carente da identificação daqueles resultados da especialidade que se podem cooperar
metodologicamente, o que só pode ser feito com a profunda sapiência de cada especialidade
envolvida na ação pluridisciplinar;
−

a disciplinaridade cruzada, como uma justaposição através da permuta de informações,
porque o Conhecimento disciplinar cruzado é dependente das Disciplinas que se cruzam,
portanto, é carente da identificação daqueles resultados da especialidade que se podem
permutar, o que só pode ser feito com a profunda sapiência de cada especialidade envolvida
na ação disciplinar cruzada;

−

a interdisciplinaridade , como uma redução, porque o Conhecimento interdisciplinar é
dependente das Disciplinas que se interceptam, portanto, é carente da identificação daquelas
propriedades que se podem interceptar, o que só pode ser feito com a profunda sapiência de
cada especialidade envolvida na ação interdisciplinar;

−

a transdisciplinaridade, como uma unificação através da comunicação (esta entendida como
o encontro de pessoas e a circulação de mensagens, e como complemento da cultura posto
que estão relacionadas - comunicação e cultura - com a liberdade e a libertação humanas
207}

{180 e

), porque o Conhecimento transdisciplinar permite distinguir, separar, opor, i.e., dividir

relativamente os domínios do Saber, e, ao mesmo tempo, os associar, concebendo os níveis
de emergência da realidade, que é diversa, complexa, unindo-os portanto, através da
comunicação, como mostra (considerando o Conhecimento Físico) o prêmio Nobel de Física
Steven Weinberg quando diz

{257}

: “Quando ensinei Física a alunos de graduação da área de

Ciências Humanas, no Texas e em Harvard, senti que a tarefa mais importante (e certamente a
mais di fícil) era transmitir [portanto, comunicar] aos estudantes a noção de quanto poder havia
na capacidade de calcular, em detalhes, o que acontece em várias circunstâncias em sistemas
físicos diversos. Ensinei como calcular a deflexão de raios catódicos ou a queda de uma gota
de óleo, não porque alguém precise calcular isso, mas porque, ao fazer tais cálculos, eles
próprios experimentariam o que significam os princípios da Física. Nosso Conhecimento dos
princípios físicos que determinam estes e outros movimentos são o núcleo da Ciência Física e
uma parte importante de nossa civilização”. Portanto, a ação transdisciplinar é carente da
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identificação

daquelas

características

da

especialidade

que

permitirão,

através

da

comunicação, viabilizar a percepção/experimentação do significado de seus princípios, o que,
também, só pode ser feito com a profunda sapiência de tal especialidade que se pretende
comunicar na ação transdisciplinar.

Com isto, no estudo das ações supradisciplinares, se evitará: o uso incorreto de termos, tanto
científicos, quantos artísticos, literários e filosóficos; a citação de teorias científicas não compreendidas;
e, a utilização da prolixidade. {4, 24 e 122}
Consequentemente, a Universidade , enquanto uma Instituição Educacional Hiperdimensional,
organizada em Departamentos por Campo do Saber, responsável pela produção e transmissão
dos Conhecimentos transformadores da sociedade, estabelecidos a partir das necessidades,
histórico e socialmente determinadas, será o berço do qual emergirá o Pensamento complexo,
fruto da reflexão crítica, fortalecido contra a crença de que o real se pode deixar fechar na idéia,
ou se pode esgotar apenas nos princípios da razão, ou se pode essencialmente ser representado,
ser objetivado, cônscio de que a complexidade surge como dificuldade, como incerteza e não
como uma clareza e/ou como resposta.

***

Por outro lado, "toda Escola, [sendo um Grupo Instituído], consiste num Grupo Social, com uma
composição definida, e uma organização e uma estrutura, ainda que rudimentares"

{199}

; portanto, a

o

Universidade, enquanto um destes grupos instituídos (o de 3 grau), apresentará tais características.
Desta forma, considerando que a Universidade é uma ‘Estrutura Organizacional’, ou seja, é uma
Estrutura que para o seu pleno funcionamento deve estar organizada, as suas variáveis estruturais mais
significativas são: o porte, a complexidade, e a formalização{121}.
−

Porte ou tamanho - é assumido estar vinculado ao número de Departamentos de uma
Universidade,

−

Complexidade ou hierarquização - é assumido como o número de posições entre o executivo
principal (Administração Superior) e o executivo sec undário (Administração Departamental).
Existem quatro Modelos Estruturais de Organização Universitária (vd. figura abaixo),
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−

Formalização - é assumida como o grau de exigência e rigidez com que as normas e os
procedimentos são definidos.
MODELO II – relativamente hierárquico ou complexo (modelo
ternário A)

MODELO I – nada hierárquico ou complexo (modelo binário)

A

A
B

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

B

D

D

B

D

D

D

D

MODELO IV - altamente hierárquico ou complexo (modelo
quaternário)

MODELO III – hierárquico ou complexo (modelo ternário B)

A
A
B
C
D

C

D

D

D

C
D

D

C

B

C

C

C

C

D
D

D

D

D

D

D

D

D

D

LEGENDA: A - Administração Superior; B - Órgãos Setoriais (Centros); C - Institutos, Escolas e/ou Faculdades; D - Departamentos.

De acordo com estas variáveis estruturais e a concepção de Universidade assumida, uma
Estrutura Organizacional Universitária ideal será aquela que tenha um grande porte (i.e., possua um
Departamento para cada Campo do Saber Fundamental), pertença ao Modelo Estrutural I (i.e., nada
complexo ou hierárquico), e possua uma Formalização suave e flexível (i.e., que garanta uma
agilidade das decisões, sem superposições de atribuições normativas de seus órgãos deliberativos,
respeitando a competência inerente ao Campo do Saber através da autonomia de seu representante,
sem burocracia).

***

Considerando o estágio atual de subdesenvolvimento do Brasil, tal concepção e estrutura
organizacional de Universidade podem contribuir para o estabelecimento de uma Instituição universitária
hodierna e transformadora, a qual venha inspirar o sistema universitário nacional, pois de acordo com
{235}

Simon Schwartzman

, num país subdesenvolvido, uma Instituição nova e relativamente isolada que

investe no desenvolvimento da atividade científica pode se tornar uma influência significativa na
dinamização do sistema universitário nacional e na transformação da sociedade.
Não se fala, aqui, apenas de formação de recursos humanos qualificados e oferecimento de
{235}

serviços de extensão para atender a demandas sociais locais, pois, de acordo com Schwartzman

,

Instituições que limitam -se a este papel (talvez por demagogia, ingenuidade ou falta de visão de seus
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docentes e dirigentes, talvez pelo descompromisso dos governos) acabam funcionando meramente como
'válvulas de escape' para as pressões vindas de uma sociedade estagnada e que demanda pouco de
suas Universidades.
O que se pretende é investir na formação, consolidação e institucionalização de uma comunidade
científica, artística e literária, o que certamente inaugura novas formas de pensar a natureza, a realidade,
e a própria Universidade.
Como é sabido, é muito difícil "(....) modernizar e transformar um sistema tradicional de
Universidades nacionais em centros de pesquisa e treinamento de alta qualidade. (....) as sociedades
estagnadas demandam pouco de suas Universidades, o que desestimula a emergência de melhores
padrões de trabalho profissional, técnico e científico, o que reduz a motivação para que pessoas de
talento sejam atraídas para as áreas científicas e técnicas, o que contribuiu para a estagnação da
sociedade e assim por diante.
Esse círculo vicioso pode às vezes ser quebrado quando instituições novas e relativamente
isoladas conseguem contornar o sistema universitário e suas estruturas burocráticas, administrativas e
políticas. Instituições marginais podem fornecer um treinamento profissional de alta qualidade que atenda
às necessidades de alguns setores sociais e econômicos que podem pagar por seus serviços - em
medicina, em alguns ramos de engenharia, em administração de empresas. Em si mesmas, no entanto,
essas instituições não significam necessariamente o início da transformação do sistema educacional mais
amplo. Pelo contrário, elas funcionam muitas vezes como válvula de escape para as pressões que
tendem a se acumular sobre o sistema de ensino como um todo e, nessa medida, contribuem para
mantê-lo estagnado.
Quando essas instituições isoladas vão mais adiante, no entanto, e buscam, além de um ensino
técnico e profissional de melhor nível, o desenvolvimento da atividade científica, seu potencial de
transformação social pode ser bastante significativo. Nesses casos, elas funcionam como bolsões de
formas inusitadas de pensar e trabalhar, de concepções alternativas e inovadoras a respeito da realidade
circundante e da própria natureza da atividade universitária. Isso, em si, não é suficiente para dinamizar
um sistema universitário estagnado, nem para transformar um país subdesenvolvido em um país rico e
socialmente justo. Mas é uma influência importante, que não deveria ser subestimada."

{235}

Além disso, considerando que a Universidade quando transmite o Conhecimento, o faz com o
objetivo de formar o profissional que vai atuar nos diversos setores da sociedade, a preocupação com a
formação do indivíduo/cidadão consciente será um ponto fundamental; cidadania é uma parte formação
política, comprometida com conteúdos históricos concretos, e uma outra parte formação específica que
{47}

garanta competência acadêmico/científica

. Neste sentido, a concepção e estrutura organizacional de

Universidade acima propostas apresentarão as condições para tal formação ocorrer: os Departamentos,
dentro das respectivas áreas de atuação, oferecerão disciplinas curriculares específicas, garantindo a
profundidade do seu Campo do Saber, e disciplinas curriculares de sua respectiva área de ensino
(Ensino de Física, Ensino de Matemática, Ensino de Biologia, Ensino de Engenharia, Ensino de Medicina,
Ensino de Direito, Ensino de Arte, Ensino de Literatura, Ensino de Filosofia, etc.) garantindo a ligação
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entre a teoria competente e a práxis libertadora no seu Campo do Saber; e, o Departamento de Filosofia,
de cada Universidade, oferecerá disciplina curricular introdutória de Filosofia, garantindo a base
crítica que eliminará a suposta neutralid ade do Conhecimento, pois "a Filosofia é a mais vital e
necessária Disciplina de quantas se estudam na escola e se afirmam na cultura. Constitui ela a base e a
justificação de todas as outras Disciplinas e atividades do espírito (....)"

{197}

.

Estas três classes de disciplinas curriculares, que deveriam ser obrigatórias para todos os Cursos
universitários, garantirão a indissociabilidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão na formação do
estudante, além do que darão a contextualização de cada especialidade (i.e., de cada Curso) no todo do
Conhecimento Complexo. Com isso o cidadão, formado a partir do estudante, terá as condições de
perceber a diferença entre a Ideologia e o Saber, na medida em que, neste, as idéias ainda são um
processo, enquanto naquela, as idéias assumem a forma de resultados deste processo{39
perceber que "não há 'fontes últimas' do Conhecimento"

{202}

e 217}

; de

, pois caso existissem, de um lado levaria "a
{202}

uma situação de regresso infinito, constituindo um processo sem fim"

, e de outro, levaria à crença da

"fonte do Conhecimento verdadeiro (episteme), cuja autoridade sobre nós é quase divina"
perceber que "toda solução dada a um problema levanta novos problemas"

{202}

{202}

; e de

. Assim, em princípio, as

situações equivocadas, mais acima citadas, que ocorrem na produção do Conhecimento (cf. pg. 27)
teriam a possibilidade de ser superadas.
Por fim, a concepção e estrutura organizacional de Universidade assumidas atenderão/cumprirão,
{23}

da mesma forma, as funções universitárias, as quais, nas palavras do Prof. Theodor Berchem

,

Presidente da Universidade de Würzburg, são as que seguem:
−

"As Universidades são (....) os lugares de preservação do Saber Humano. Hoje, uma

Universidade de importância média já detém no cérebro de seus membros e nos livros de suas
bibliotecas uma grande parte do Saber de que dispõe toda a Humanidade. Se o mundo viesse a
desaparecer e uma única Universidade fosse poupada, poder-se-ia, somente a partir dela, reconstruir
grande parte do Saber atual"
−

{23}

;

"(....) as Universidades são locais de transmissão do Saber à juventude.(....). O Saber é

interação: as perguntas e as observações dos estudantes nos obrigam sempre a verificar mesmo as
coisas das quais estávamos aparentemente certos. Essa interação estimula a pesquisa. Além disso, as
discussões pessoais entre professores e estudantes devem oferecer a ocasião para verificar os
{23}

Conhecimentos teóricos, submetendo-os à prova dos critérios e dos valores culturais"
−

;

"(....) as Universidades são os locais de aumento e enriquecimento do Saber, graças à

pesquisa. Há dois séculos, o poeta e filósofo alemão Herder qualificava as Universidades de 'torres de
guarda e faróis da Ciência'. 'Elas indicam, diz Herder, o que se passa nos horizontes longínquos e
estranhos, prestam assistência a seu desenvolvimento e usam-no para iluminar o caminho dos outros'.
(....). Este princípio de que nada é acabado está relativamente ligado a todas as descobertas já feitas,
tem um significado cultural eminente. (....). Quando as fronteiras do Saber recuam de dia para dia,
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nenhum fato social ou cultural pode vangloriar-se de ser eterno. E são as Universidades que traçam estas
fronteiras e as repelem sempre"
−

{23}

;

"(....) as Universidades são os locais da assimilação espiritual e da digestão intelectual do

Saber. Elas devem permitir a seus estudantes não memorizar um número infinito de informações, mas
ordenar os Conhecimentos científicos, aplicá-los a problemas práticos e refletir sobre as conseqüências
de tais aplicações de modo responsável. (....). As Universidades são as únicas grandes instituições nas
quais os problemas científicos podem ser discutidos tanto entre especialistas como em público. É
primeiramente nas Universidades que a crítica e a autocrítica científica têm seu lugar"{23}.
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Capítulo IV

A FÍSICA
4.1 - A Universalidade do Saber e o Saber Científico
Como já estabelecido, o Saber é um processo supradisciplinar concebido a partir do
comportamento cosmológico do indivíduo, como parte do todo social. O Conhecimento que o realiza,
portanto, é determinado tomando como ponto de partida as necessidades humanas, estabelecidas em
um dado momento histórico, de evolução, crescimento e desenvolvimento da humanidade, e de
explicação universal das coisas. O Universo é Complexo, portanto o Saber, concebido com o objetivo de
compreendê-lo, e as suas diferentes, porém complementares, manifestações (senso comum, teológico,
filosófico, científico, artístico, literário, tecnológico e técnico), também o será.
A complementaridade das manifestações do Saber, que terá como eco a complementaridade dos
Campos do Saber, não ocorre estaticamente. Ela é dinâmica, porque a contribuição de um influi no
desenvolvimento posterior do outro, e vice-versa, o que implica que o Conhecimento também apresenta
tais características. Neste processo dinâmico, o Saber científico, e os seus vários Campos, têm um
importante papel pois, num sentido mais estrito, Ciência

{43}

é a sapiência/sabedoria das coisas pelas suas

causas. Daí se infere que a Ciência, por um lado, é um Saber Complexo que é inseparável de seu
contexto histórico e social {190}, o qual, de forma irreversível, influi na busca/estudo de seu objeto de
investigação e, por outro, contribui decisivamente para o avanço de outros Campos do Saber
concorrendo, assim, para a Universalidade do Saber.
{7}

Desta forma, pode-se conceituar a Ciência como o Saber que :
−

se compõe de um conjunto de hipóteses e teorias resolvidas e a resolver;

−

possui um objeto próprio de investigação que é um determinado setor da realidade,
recortado para fins de descrição e explicação; e,

−

possui métodos, sem os quais as tarefas acima seriam impraticáveis.

"O método não é único nem permanece exatamente o mesmo, porque reflete as condições
históricas concretas do momento histórico em que o Conhecimento foi elaborado”

{5}

(as necessidades, a

organização social para satisfaze-las, o nível de desenvolvimento técnico, as idéias, Conhecimentos já
produzidos).
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Portanto, "várias coisas podem ser entendidas como Ciência. Elas incluem um conjunto de
métodos bem caracterizados pelos quais o Conhecimento avança e é validado; um conjunto de
Conhecimentos acumulados através da aplicação destes métodos; um conjunto de valores culturais e
costumes que governam as atividades denominadas científicas; ou qualquer combinação dos itens
acima"

{232}

.

4.2 - O Campo do Saber da Física
4.2.1 - Definição e Natureza
Entre os vários Campos do Saber científico, está situado o Campo do Saber da Física, o qual,
como as outras Ciências, possui um objeto próprio, um método, e um conjunto de hipóteses e teorias,
sendo também inseparável do contexto social e histórico.
A Física é o conjunto sistematizado de Conhecimentos científicos que objetivam estabelecer a
constituição e o comportamento da matéria e da radiação do Universo, e cujo método passa pelas
dificuldades do teste, da verificação, da relação entre as teorias com a realidade empírica, e da validação
das explicações, previsões e aplicações; portanto, é o estudo da origem e evolução do Universo.
A caracterização da natureza do Campo do Saber da Física é dada pelos seguintes critérios:
−

Domínio de Fenômenos ou Material: são aqueles fenômenos ou objetos concebidos pela
matéria e radiação do Universo e que estão ligados à sua constituição e comportamento,

−

Domínio de Estudo: é

aquele

caracterizado

pela

investigação

da

constituição

e

comportamento da matéria e da radiação do Universo e que será composto de leis gerais,
−

Nível de Integração Teórica dos Conceitos Fundamentais e Unificadores: as leis gerais
que permitem a integração teórica, através de vários níveis, com vistas a uma reconstrução da
'realidade' da constituição e do comportamento da matéria e da radiação do Universo a fim de
explicar e prever os fenômenos a que tal Domínio de Estudo se referem, são aquelas
estabelecidas nas teorias seguintes - Mecânica Clássica, Eletromagnetismo, Termodinâmica,
Mecânica Estatística, Relatividade, e Mecânica Quântica,

−

Métodos Próprios: na compreensão e descrição dos fenômenos físicos, visando estabelecer
as suas leis gerais, são empregados os processos da Observação e da Experimentação. A
Observação, sendo o exame do fenômeno buscando determinar as características que o
envolvem; a Experimentação, sendo a manipulação/provocação de situações visando o
estabelecimento/verificação das leis gerais,

−

Instrumentos de Análise : na construção dos modelos para explicar os fenômenos
observados, são utilizadas teorias matemáticas, as quais fazem com que tais modelos
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propostos, através de estruturas lógicas e raciocínios matemáticos, incorporem os resultados
experimentais e façam previsões de novas situações,
−

Aplicações: o Campo do Saber da Física tem uma vasta aplicação profissional na medida em
que seus métodos teóricos e experimentais são aplicados na Tecnologia de Materiais,
Tecnologia dos Equipamentos, Biologia, Saúde, Química, Geografia, Geologia, Agronomia,
Zootecnia, Economia, Arquitetura, dentre outras Disciplinas,

−

Contingências Históricas: para o estudo das 'forças' e influências do 'aqui' e 'agora' no seu
processo de evolução histórica, o Campo do Saber da Física utiliza a área de pesquisa História
e Filosofia da Física.

Portanto, de forma mais direta, “a Física é o Campo da Ciência que investiga os fenômenos e as
estruturas mais fundamentais da natureza, [i.e., do Universo], procurando sua compreensão e descrição
em termos de leis as mais gerais possíveis”

{209}

. A Física estuda desde as Partículas Elementares, que

são consideradas como os menores Sistemas Físicos, até o Universo, que é o maior.
“No processo de compreensão da natureza, as investigações físicas têm possibilitado o domínio de
fenômenos naturais bem como a criação de fenômenos, materiais e sistemas artificiais que têm
{209}

contribuído decisivamente para o avanço de outros Campos”

do Saber, ou seja, para o progresso

filosófico, científico, artístico, literário, tecnológico e técnico da humanidade, contribuindo, assim, para a
Universalidade do Saber.
Exemplos destas contribuições são:
•

As investigações dos fenômenos eletromagnéticos, as quais levaram à invenção do gerador e
do motor elétrico, do rádio, da televisão, do radar e dos sofisticados meios de comunicações
tão fundamentais para a sociedade contemporânea,

•

As investigações dos fenômenos microscópicos, as quais permitiram erigir a teoria quântica,
que originou a invenção do transístor, em 1947, e dos circuitos integrados, no final da década
de 50, estes, por sua vez, responsáveis pela disseminação dos computadores que tanto têm
transformado os costumes da sociedade,

•

As investigações dos fenômenos nucleares, que tanto têm contribuído em Campos importantes
da atividade humana, tais como a Medicina, a Biologia, dentre outros, e,

•

As investigações dos fenômenos astronômicos, que permitem ponderações filosóficas sobre a
origem da vida, do Universo e sobre o seu futuro.

Considerando o método de abordagem

{75}

, a Física, tradicionalmente, subdivide-se em Física

Teórica e Física Experimental. A Física Experimental, é uma sondagem das propriedades da matéria e da
radiação, através de observações, experimentações e medidas dos aspectos quantitativos relevantes, o
que significa que a Física Experimental, na adoção do método científico pertinente{95}, emprega os
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processos de Observação e de Experimentação. A Observação sendo o exame atento do fenômeno em
estudo

para

determinar

todas

as

suas

características;

a

Experimentação

sendo

a

manipulação/provocação de situações apropriadas que possibilitem aprofundar a investigação do
fenômeno em consideração.
A Física Teórica, tem como objetivo incorporar os resultados experimentais em teorias
consistentes, capazes de articular elementos novos com aqueles já conhecidos, representando-os
segundo estruturas lógicas abrangentes que recorrem a um conjunto mínimo de postulados e princípios
gerais. {75}
A Física Teórica apresenta modelos e teorias que proporcionam a previsão de fenômenos novos e
também permite o desenvolvimento dos instrumentos de medida, de observação e de experimentação,
essenciais para o desenvolvimento do método experimental. Os dois tipos de abordagem são
encontrados em todos os Sub-Domínios ou divisões da Física.
Estas considerações, portanto, mostram que existe uma interdependência entre a teoria e a
experiência, sendo esta interdependência o reflexo do processo de produção da existência humana: a
permanente interação entre pensar, sentir e fazer. Consequentemente, o Campo do Saber da Física,
enquanto um daqueles processos, é inteiro, logo, a permanente interação entre pensar, sentir e fazer a
Física indica que a separação 'Física Teórica X Física Experimental' está situada meramente na
abordagem metodológica, e não na essência da Física.
As disciplinas gerais ou teorias que constituem a linguagem básica empregada na descrição e
sistematização dos diferentes aspectos e leis, operantes em toda a Física são

{75}

: Mecânica Clássica,

Eletromagnetismo, Termodinâmica, Mecânica Estatística, Relatividade e Mecânica Quântica. Isso
significa que os diferentes Sub-Domínios do Campo do Saber da Física, abaixo definidos, sistematizam
as suas informações com o auxílio destas teorias ou disciplinas gerais.
Como um processo de discussão e debate para aprimoramento, não só das teorias e modelos,
mas dos métodos e pesquisas teórico/experimentais, dos objetos de estudo e das aplicações pertinentes
ao dia a dia do Campo do Saber da Física, existem vários Congressos organizados nacionalmente que
reúnem profissionais de tal Campo do Saber, bem como de outros Campos. Dentre tais Congressos temse:
⇒ Encontro Nacional de Física de Partículas e Campos,
⇒ Reunião de Trabalho sobre Física Nuclear no Brasil,
⇒ Congresso Brasileiro de Física de Plasmas,
⇒ Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada,
⇒ Oficina Brasileira de Física de Semicondutores,
⇒ Encontro Brasileiro de Astronomia Fundamental,
⇒ Colóquio Brasileiro de Dinâmica Orbital,
⇒ Reunião Anual da Sociedade Astronômica Brasileira, SAB,
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⇒ Congresso Brasileiro de Metrologia,
⇒ Conferência Internacional de Tecnologia de Software,
⇒ Encontro de Usuários de Ressonância Magnética Nuclear,
⇒ Encontro Brasileiro de Topologia,
⇒ Encontro de Geometria Algébrica,
⇒ Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística,
⇒ Seminário Nacional de História da Matemática,
⇒ Encontro de Teoria da Computação e Combinatória,
⇒ Simpósio Brasileiro de Computação Gráfica e Processamento de Imagens,
⇒ Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional,
⇒ Congresso Brasileiro de Matemática,
⇒ Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, SBC,
⇒ Encontro Nacional da Sociedade Brasileira de Matemática, SBM,
⇒ Simpósio Nacional de Ensino de Física,
⇒ Encontro de Pesquisa em Ensino de Física,
⇒ Simpósio de Ensino de Física do Norte e Nordeste,
⇒ Simpósio Sul-Brasileiro de Ensino de Ciências,
⇒ Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino,
⇒ Oficina de Comunicação Científica e Tecnológica,
⇒ Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia,
⇒ Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciências dos Materiais,
⇒ Encontro da Sociedade Brasileira de Crescimento de Cristais, SBCC,
⇒ Congresso Brasileiro de Aplicações de Vácuo na Indústria e na Ciência,
⇒ Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica, SBGf,
⇒ Simpósio Brasileiro de Química Teórica,
⇒ Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, SBQ,
⇒ Congresso Brasileiro de Zootecnia,
⇒ Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola,
⇒ Feira Internacional de Tecnologias Ambientais e de Geração, Transmissão e Distribuição de
Energia,
⇒ Encontro de Físicos do Norte e Nordeste,
⇒ Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Física, SBF,
⇒ Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC.

4.2.2 - Sub-Domínios da Física
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Sendo um Campo extremamente sofisticado da Ciência e considerando o recorte de seu objeto de
investigação, o método de abordagem, a necessidade de transmissão de seus resultados , a sua
contextualização histórico/filosófica, bem como a sua aplicação em outros Campos do Saber, a Física,
investigada na atualidade, é subdividida em vários Sub-Domínios. São eles{18, 75, 111, 115, 208, 209, 226, 227 e 228}:

(i)

Física de Partículas e Campos:
n Relatividade,
n Fenomenologia das Partículas Elementares,
n Teoria de Campos,
n Física Experimental de Altas Energias;

(ii)

Física Nuclear:
n Teoria e Estrutura Nuclear,
n Desintegração Nuclear e Radioatividade,
n Reações Nucleares e Espalhamento,
n Estudos da Potência Nuclear;

(iii)

Física Atômica e Molecular:
n Teoria Atômica e Molecular,
n Processos de Confinamento e Colisões,
n Espectroscopia e Aplicações,
n Óptica;

(iv)

Física de Plasmas:
n Teoria e Propriedades de Plasmas,
n Fluxo de Plasmas,
n Oscilações, Ondas e Instabilidade em Plasmas,
n Produção e Aquecimento de Plasmas,
n Confinamento e Equilíbrio de Plasmas,
n Plasma Relativístico,
n Descargas Elétricas;

(v)

Física de Gases:
n Teoria do Sistema Gasoso,
n Processos de Transferência em Gases,
n Propriedades dos Gases,
n Física da Atmosfera;

(vi)

Física da Matéria Condensada:
n Teoria e Estrutura da Matéria Condensada,
n Propriedades dos Líquidos e Sólidos,
n Superfícies, Interfaces e Filmes Finos,
n Dinâmica de Rede,
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n Fenômenos de Flutuação e Processos Estocásticos,
n Proces sos de Transporte na Matéria Condensada,
n Magnetismo e Materiais Magnéticos,
n Eletricidade e Propriedades Elétricas dos Materiais,
n Semicondutores,
n Supercondutividade e Superfluidez,
n Espalhamento,
n Técnicas de Caracterização de Materiais,
n Mecânica dos Meios Contínuos;
(vii)

Astronomia:
n Astronomia Fundamental,
n Astrometria,
n Mecânica Celeste,
n Física do Sol,
n Sistema Solar,
n Astrofísica Estelar,
n Astrofísica Galáctica,
n Astrofísica Extragaláctica,
n Cosmologia;

(viii)

Instrumentação e Técnicas de Laboratório em Física:
n Metrologia,
n Medidas e Medições de Grandezas Físicas,
n Técnicas Gerais de Laboratório,
n Instrumentos, Aparatos e Componentes,
n Computadores na Física Experimental,
n Instrumentação Eletromagnética Básica,
n Instrumentação Espacial Básica,
n Sistemas de Controle,
n Manutenção;

(ix)

Física Matemática:
n Teorias Matemáticas,
n Métodos Matemáticos da Física,
n Física Computacional,
n Mecânica Generalizada,
n Sistemas Dinâmicos,
n Caos e Fractais,
n Complexidade (Sistemas Complexos),
n Axiomática das Teorias Físicas;
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(x)

Ensino de Física:
n Materiais e Métodos,
n Concepções Alternativas,
n Metodologias Alternativas,
n Processo Ensino/Aprendizagem,
n Comunicação em Física,
n Política Educacional;

(xi)

História e Filosofia da Física:
n Fundamentos da Física,
n Espaço e Tempo na História da Física,
n Historiografia da Física,
n Análise de Textos Científicos de Física,
n Evolução da Física;

(xii)

Física Aplicada:
n Física dos Materiais,
n Física Tecnológica,
n Física Biológica,
n Física Médica e dos Esportes,
n Física Aplicada à Química,
n Geofísica,
n Física Aplicada à Geografia,
n Física Agropecuária,
n Física das Fontes não Convencionais de Energia.

Os Sub -Domínios (i) até (vii), correspondem ao recorte do objeto de investigação da Física. Tal
recorte vai do menor Sistema Físico - as Partículas Elementares - até o maior - o Universo. "Nesse
percurso do microcosmo ao macrocosmo passa-se de dimensões de 10
tamanho de uma galáxia (10

21

m) ou do Universo (10

25

m)"

-15

cm (raio do próton) até o

{208}

. Portanto, nesses sete recortes, a Física

investiga desde partículas elementares, subatômicas, átomos e moléculas, até fenômenos que envolvem
grandes aglomerados delas, como a matéria ordinária em suas quatro formas de agregação e o próprio
Universo.
Os Sub-Domínios (viii) e (ix), correspondem ao método de abordagem da Física: a
Instrumentação e Téc nicas de Laboratório em Física, leva em conta a abordagem experimental no que
concerne a viabilização da atividade de experimentação e de observação para todos os outros SubDomínios da Física; a Física Matemática, leva em conta a abordagem teórica no que concerne a
viabilização da atividade teórica, através do exame e aperfeiçoamento da linguagem de trabalho, a
Matemática, bem como através da axiomática das teorias físicas.
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O Sub-Domínio (x), corresponde à necessidade de transmissão do Conhecimento Físico, e leva
em conta que tal Conhecimento, juntamente com os outros, constitui o Patrimônio da Humanidade.
O Sub-Domínio (xi), corresponde à contextualização histórico/filosófica do Conhecimento
Físico, e leva em conta que o sujeito produtor de tal Conhecimento, bem como o seu objeto de
investigação, são espacial e historicamente determinados e, portanto, o Conhecimento daí gerado será
ideologicamente comprometido.
O Sub-Domínio (xii), corresponde à aplicação do Campo do Saber da Física em outros Campos
do Saber, e leva em conta a busca da supradisciplinaridade, através da conjunção da Física com outros
Campos da Ciência, das Artes e da Tecnologia.
Os Sub -Domínios (viii), (ix), (x), (xi) e (xii) buscam desenvolver a supradisciplinaridade nas suas
diversas formas: multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, disciplinaridade cruzada, interdisciplinaridade
e transdisciplinaridade.

4.2.3 - Objetivos e Características dos Sub-Domínios da
Física
Os principais objetivos e características dos Sub-Domínios da Física são:

(i) Física de Partículas e Campos:
Tem por objetivo a descoberta e a compreensão das interações fundamentais e dos constituintes
mais simples da matéria. "Busca-se, sobretudo, as leis básicas e princípios unificadores que forneçam
um quadro racional dos fenômenos já conhecidos e que possam prever fenômenos novos"

{208}

. Para

atingir tais objetivos são utilizados os conceitos e equações fundamentais da Mecânica Quântica,
Relatividade, Eletromagnetismo e os modelos fenomenológicos das interações nucleares fraca e forte.
Uma partícula elementar é caracterizada como aquela que não apresenta uma estrutura interna.
Para finalidades práticas, uma partícula elementar é qualquer partícula que não pode ser descrita com
facilidade como uma combinação de outras partículas. "Com tal definição em mente, constatamos
facilmente que o próprio conjunto das partículas elementares tem variado conforme a época histórica
considerada. Os átomos foram considerados os constituintes mais simples da matéria por longo tempo.
Descobriu-se então que os átomos são constituídos de um núcleo, formado por prótons e neutrons, e
elétrons. Os prótons e neutrons foram considerados elementares por cerca de 50 anos; porém, durante
as duas últimas décadas, descobriu-se que os mesmos possuem uma estrutura interna que pode ser
descrita em termos de partículas mais simples chamadas quarks. Os elétrons, por outro lado, até hoje
não apresentaram indícios de possuir uma estrutura interna e portanto são considerados como partículas
elementares"
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.

Atualmente, as partículas elementares são classificadas em três categorias: os léptons, os quarks
e os bósons de gauge (ou de calibre). Os léptons são: o elétron, o múon, o tau, seus neutrinos, e as antipartículas respectivas; os quarks são as partículas que compõem os hádrons [que são os mésons (pi,
rho, etc., e suas anti-partículas), e os bárions (prótons, neutrons, híperons, etc., e suas anti-partículas)];
e, os bósons de gauge são as partículas mediadoras das interações fundamentais.

{208}

Na natureza existem quatro interações fundamentais: a gravitacional, a eletromagnética, a
interação fraca, e a interação forte. Considerando a força forte como tendo intensidade 1, as outras têm
os seguintes valores: força gravitacional, 10-39; força fraca, 10-6; e, força eletromagnética, 10-3. Um dos
objetivos básicos da pesquisa nesta área é a obtenção de modelos que unifiquem todas as interações.
Atualmente, existe uma teoria unificadora das interações eletromagnética e fraca; contudo, não existe um
esboço satisfatório de uma teoria de unificação de todas as quatro.
No que tange à parte experimental, as investigações em Física de Partículas e Campos consistem
na observação dos resultados provenientes dos choques entre as partículas nos aceladores de
partículas, o que permite a obtenção de informações acerca das interações existentes entre elas.
A tabela abaixo sistematiza as informações citadas acima{14}:

The fundamental fields of the physical world
Matte r fields
Types

First generation

Quark (q)

Lepton

Second generation

Third generation

up
down

(u)
( d)

charm
strange

(c)
(s)

top
botton

(t)
(b)

electron
neutrino

( e)
(ν)

muon
neutrino

(µ)
(νµ)

tau
neutrino

(τ)
(ντ)

Interaction fields
Interaction

Quanta

Strong
Electromagnectic
Weak
Gravitation

gluons
photon
W± , Z0
graviton?

Strenght

Range (cm)

Acts between

≅ 10-1 3
infinite
≅ 10-1 5
infinite

1
1/137
10-6
10-3 9

quarks
charged particles
quarks, leptons
all particles

Fundamental interactions
(The gravitation interaction is not as well understood.)

Eletromagnetism
e

Weak Interaction
e

e

γ
e

Strong Interaction
u

q

d

q

W+
e

ν

q

gluon
q

A Física de Partículas e Campos é subdividida nas seguintes sub-áreas:
- Relatividade: tem por objetivo conceber uma estrutura geral para todos os fenômenos da Física,
pois constitui-se de uma profunda análise dos conceitos de espaço, tempo e matéria,
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- Fenomenologia das Partículas Elementares: tem por objetivo estudar as Partículas Elementares,
suas famílias, as forças entre elas, as propriedades e as leis de conservação; e os diferentes processos e
reações envolvendo-as, utilizando uma abordagem fenomenológica,
- Teoria de Campos : ocupa-se da investigação das forças básicas da natureza (gravitacional,
eletromagnética, nuclear fraca, e nuclear forte), e do comportamento dos constituintes mais fundamentais
da matéria sob a ação dessas forças, buscando uma teoria unificadora para elas. Esse estudo é feito
através da Teoria Quântica de Campos, da Gravitação, e de Teorias e Modelos de Campos Unificados. A
Teoria Quântica de Campos tem por objetivo estudar, através da Eletrodinâmica Quântica, da
Sabordinâmica Quântica, e da Cromodinâmica Quântica, os campos Eletromagnético, Nuclear Fraco, e
Nuclear Forte, procurando descrever os aspectos ondulatório e corpuscular da interação entre as cargas
e os campos, bem como entre elas e os campos externos. A Gravitação, tem por objetivo estudar o
campo gravitacional procurando descrever os aspectos físicos da interação entre as massas e os seus
campos, bem como entre elas e os campos externos. As Teorias e Modelos de Campos Unificados, têm
o objetivo de buscar um modelo ou teoria que possibilite unificar os campos físicos existentes. Esses
estudos são feitos também através de teorias gerais do tipo: Teorias de Gauge e Teoria de Cordas. Em
todos esses estudos são utilizadas ferramentas poderosas tais como a Teoria dos Feixes Fibrados, o
estudo da Simetria e Leis de Conservação, a Teoria Geral de Correntes e suas propriedades, a Teoria da
Matriz S, a Teoria do espalhamento relativístico, etc.,
- Física Experimental de Altas Energias: tem por objetivo estudar as interações fundamentais e
verificar os seus modelos teóricos, a estrutura das partículas e fornecer elementos para investigações
teóricas. As investigações nesta sub-área exigem o desenvolvimento e utilização de procedimentos e
instrumentos envolvendo alta tecnologia (anéis de armazenagem, fontes e alvos de partículas, feixes de
partículas, espectrômetros, dispositivos de orientação, detetores de radiação, interfaces computacionais,
etc.).

(ii) Física Nuclear:

Tem por objetivos entender como é estruturado o núcleo, determinar quais são os componentes
dos núcleos, como eles interagem e qual é a lei que assegura a estabilidade ou não estabilidade destes.
Para atingir tais objetivos são utilizados os conceitos e equações fundamentais da Mecânica Quântica,
Mecânica Estatística, Relatividade, Eletromagnetismo e os modelos fenomenológicos das interações
fraca e forte, permitindo, assim, a integração teórica de tal Sub-Domínio.
A Física Nuclear é subdividida nas seguintes sub-áreas:
- Teoria e Estrutura Nuclear: tem por objetivo estudar a teoria e as propriedades do núcleo, seus
modelos e métodos estruturais, a força nuclear, a matéria nuclear, bem como os sistemas de poucos
corpos e o hipernúcleo,
- Desintegração Nuclear e Radioatividade: tem por objetivo estudar as transições eletromagnéticas
e os decaimentos radioativos do núcleo atômico,
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- Reações Nucleares e Espalhamento: tem por objetivo estudar, através de modelos e métodos, os
vários tipos de reações nucleares, etc.,
- Estudos da Potência Nuclear: tem por objetivo estudar a Física do Nêutron, os Reatores de fissão
e os de fusão, a separação de isótopos e o enriquecimento, bem como as explosões nucleares.

(iii) Física Atômica e Molecular:

Tem por objetivo estudar a estrutura e os fenômenos eletrônicos em átomos individuais ou em
átomos que compõem moléculas isoladas, a partir dos conceitos e equações fundamentais da Mecânica
Quântica, Mecânica Estatística e Eletromagnetismo, os quais viabilizam a inregração teórica.
Devido ao desenvolvimento dos lasers, das modernas técnicas de Óptica e de produção de feixes
atômicos e moleculares, a sub-área da Óptica foi revolucionada, tornando-se uma das mais importantes
da Física. Como as técnicas ópticas estão atualmente entre as principais ferramentas para o estudo de
átomos e moléculas, a Óptica é freqüentemente considerada como uma sub-área da Física Atômica e
Molecular.
As características da Física Atômica e Molecular são que: átomos e moléculas constituem os
sistemas físicos mais simples para o teste de fenômenos de interação radiação - matéria; os elétrons das
camadas atômicas são caracterizados como um sistema físico constituído de poucos corpos, quase
independentes; e, as técnicas ópticas modernas são as principais ferramentas para o estudo de átomos e
moléculas.
A Física Atômica e Molecular é subdividida nas seguintes sub-áreas:
- Teoria Atômica e Molecular: tem por objetivo estudar a teoria subjacente aos sistemas físicos
atômicos e moleculares, bem como buscar estabelecer novos modelos teóricos para tais sistemas,
- Processos de Confinamento e Colisões: objetiva estudar teórica e experimentalmente os
processos de confinamento dos átomos e moléculas, bem como os fenômenos de colisões em tais
sistemas físicos,
- Espectroscopia e Aplicações: constitui do estudo dos espectros de energia de estados atômicos.
A espectroscopia em conjunto com a ressonância eletrônica e nuclear constituem a principal ferramenta
experimental para a exploração da estrutura dos átomos e moléculas,
- Óptica: objetiva estudar o comportamento das ondas eletromagnéticas no âmbito de
aproximações de alta freqüência (óptica geométrica, física, etc.); as guias de ondas e fibras ópticas; os
lasers; a óptica quântica; óptica não linear; optoeletrônica; etc. A Óptica é compreendida como o estudo
dos fenômenos relacionados com a propagação da radiação eletromagnética.

(iv) Física de Plasmas:

Tem por objetivo investigar as propriedades e leis gerais de plasmas, incluindo os estudos das
descargas elétricas em geral. Em tais investigações são utilizados os conceitos e equações fundamentais
50

do Eletromagnetismo, Mecânica Estatística, Termodinâmica, Relatividade e Mecânica Quântica, bem
como os da Magnetohidrodinâmica; sendo esta última a teoria que estuda o comportamento de um
sistema físico combinado de campos eletromagnéticos e um líquido ou gás condutores

{173}

.

Um plasma é um estado em que a matéria está sob a forma ionizada, confinada a regiões do
espaço, de tal modo a não recombinar para formar átomos neutros. Desse modo, um plasma é um meio
fluido constituído por esse conjunto de partículas e por seus campos, que apresenta, dentre outras, as
seguintes propriedades:
a)

{259}

interação muito ativa com os campos magnéticos e elétricos exteriores, fenômeno que se
encontra relacionado com a sua elevada condutibilidade elétrica;

b)

interação conjunta específica das suas partículas que se vai desenvolvendo por intermédio
dum campo especial;

c)

devido à interação de longo alcance, o plasma se torna um meio elástico específico onde
facilmente se excitam e se propagam as oscilações e ondas de diferentes espécies.

"A interação coulombiana de longo alcance das partículas carregadas dentro do plasma origina
uma característica qualitativa e específica do mesmo que possibilita considerá-lo como um quarto estado
de agregação da substância (matéria)"

{259}

.

A Física de Plasmas tem como objeto de estudo os sistema físicos denominados 'plasmas', e
investiga problemas tais como confinamento de plasma, equilíbrio e sua estabilidade, aquecimento e
propriedades de transporte, propagação de ondas, interação de partículas com ondas, instabilidades,
turbulência, caos, etc. Os Plasmas são encontrados na natureza, como em descargas elétricas
(relâmpagos), na ionosfera, no espaço interplanetário e intersideral, na corona solar, nas estrelas, anãs
brancas e pulsares, e também são produzidos nos laboratórios, como em descargas elétricas, em
dispositivos para pesquisa de fusão nuclear, em lasers a gás, em dispositivos de semicondutor e metais,
etc. Podem ser classificados como tênue ou denso, clássico ou quântico, havendo uma vasta diversidade
de tipos de plasmas em termos de temperatura e densidade.
A Física de Plasmas tem inúmeras aplicações na Física de Partículas, Física Nuclear, Física do
Sol, Física das Estrelas e das Galáxias, como também na Cosmologia. A atmosfera e o interior de uma
estrela são descritos pelas características e leis gerais de plasmas, como também os arredores da
maioria das galáxias ativas e do meio intergaláctico. O plasma em torno de galáxias ativas com jatos
relativísticos se evidencia pela radiação síncrotron.
A Física de Plasmas é subdividida nas seguintes sub-áreas:
- Teoria e Propriedades de Plasmas: tem por objetivo estudar as equações termodinâmicas,
cinéticas e de transporte dos plasmas, os processos físicos do tipo órbitas de partículas, colisões
eletrônicas, atômicas, iônicas e de partículas pesadas, e aqueles do tipo emissão, absorção e
espalhamento de radiação e partículas, bem como estudar as propriedades de transporte,
termodinâmicas e dielétricas, os fenômenos de flutuação, a ionização de plasmas, as impurezas, etc.,
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- Fluxo de Plasmas : objetiva estudar a dinâmica do plasma do ponto de vista macroscópico,
através da formulação hidromagnética

{206}

ou magnetohidrodinâmica, buscando estabelecer as condições

do equilíbrio magnetohidrodinâmico, do efeito magnetohidrodinâmico resistivo, etc.,
- Oscilações, Ondas e Instabilidade em Plasmas: objetiva estudar os fenômenos oscilatório e
ondulatório traduzidos nas ondas magnetohidrodinâmicas, ondas sonoras, oscilações e ondas
eletrostáticas e eletromagnéticas, dentre outros fenômenos lineares, e traduzidos nas ondas não-lineares;
o comportamento dos plasmas em regiões de contorno; e os fenômenos de instabilidade de tal sistema
físico: a macroinstabilidade, a microinstabilidade, a turbulência, os sólitons, as ondas de choque, etc.,
- Produção e Aquecimento de Plasmas: objetiva estudar os processos de produção e aquecimento
de plasmas,
- Confinamento e Equilíbrio de Plasmas: objetiva estudar o equilíbrio e os vários tipos e técnicas de
confinamento de plasmas,
- Plasmas Relativísticos: objetiva estudar os plasmas relativísticos,
- Descargas Elétricas : objetiva estudar os vários tipos de descargas elétricas, como são produzidas
e em que condições.

(v) Física de Gases:

Tem por objetivo estudar as propriedades coletivas das partículas que se agrupam para formar os
sistemas físicos denominados 'gases'. Em tais investigações são utilizados basicamente os conceitos e
equações fundamentais da Termodinâmica, Mecânica Estatística, Eletromagnetismo, Mecânica Clássica
e Mecânica Quântica, os quais garantem a integração teórica de tal Sub-Domínio.
Os gases constituem os sistemas físicos mais simples de organização da matéria, pois são
constituídos de um número muito grande de partículas (átomos, moléculas, íons, etc.) que interagem
fortemente em intervalos de tempo muito curtos apenas quando se chocam. Tal sistema físico apresenta,
dentre outras, as seguintes propriedades
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, decorrentes do grande afastamento médio das partículas e

de sua fraca interação:
a)

elevado índice de elasticidade, traduzido pela alta compressibilidade;

b)

alta expansibilidade e facilidade de adaptação à forma dos recipientes;

c)

baixa densidade (comparada com as dos líquidos e dos sólidos);

d)

baixa viscosidade;

e)

baixa condutibilidade térmica e elétrica;

f)

baixo valor para a velocidade de propagação do som.
"Embora simples como forma de organização, os gases são sistemas extremamente importantes,

quer do ponto de vista da Física, quer do de suas aplicações em outras Ciências e à Industria"

{77}

.

A Física dos Gases, portanto, tem inúmeras aplicações na Física de Plasmas e na Astronomia,
posto que o plasma, a coroa solar e o interior das estrelas quentes apresentam comportamentos onde
prevalecem aspectos gasosos; na Física da Matéria Condensada, pois os elétrons de condução nos
52

metais, da mesma forma, apresentam tais aspectos gasosos; no estudo da atmosfera terrestre, que é um
sistema gasoso bastante heterogêneo e vital para o ser humano; na Indústria, pois numerosos processos
de transformação partem de fases gasosas ou passam por etapas em fase gasosa, bem como tal setor
tem processos de produção de gases naturais e manufaturados; e em assuntos militares.
A Física de Gases é subdividida nas seguintes sub-áreas:
- Teoria do Sistema Gasoso: tem por objetivo estudar as teorias cinética, estatística e de transporte
subjacentes aos sistemas físicos gasosos visando compreender suas equações de estado, sua estrutura
física, as suas propriedades, os fenômenos de flutuação, a reversibilidade e irreversibilidade dos
processos, as transições de fase, etc., bem como estabelecer novos modelos teóricos para tais sistemas,
- Processos de Transferência em Gases: tem por objetivo estudar os processos de transferência
nos gases que são compreendidos como aqueles processos originados pela heterogeneidade da
densidade, temperatura ou velocidade de deslocamento ordenado, que ocorrem em diferentes camadas
da matéria gasosa. A diminuição da heterogeneidade origina os processos de transferência (ou de
transporte) que são denominados difusão, condutibilidade térmica e viscosidade,
- Propriedades dos Gases: tem como objetivo investigar as propriedades termodinâmicas,
mecânicas, acústicas elétricas, magnéticas e ópticas dos gases,
- Física da Atmosfera: tem por objetivo estudar a atmosfera terrestre, que é o nome dado à
"camada que envolve a Terra, composta de diversos gases, especialmente nitrogênio (78%), oxigênio
(21%), argônio (~1%), anidrido carbônico (cerca de 0,03%), além de quantidades ínfimas de neônio,
criptônio, hélio, ozônio, xenônio, e hidrogênio"

{94}

, referidos ao ar seco e puro, e que apresenta níveis em

ordem crescente de altura denominados por troposfera, tropopausa, estratosfera, estratopausa,
mesosfera, mesopausa, ionosfera (com as subcamadas D, E, F1 e F2) e magnetosfera. Tais investigações
se ocupam da circulação geral (convecção, turbulência, e difusão; ventos e seus efeitos; água na
atmosfera; interações e processos iônicos; óptica atmosférica; estudos das nuvens; tempestades;
aeroacústica; etc.), estudos da atmosfera neutra (propriedades gerais da alta atmosfera; estrutura,
pressão, densidade e temperatura atmosféricas; composição atômica e molecular atmosférica; absorção
e espalhamento de radiação; marés, ondas e ventos; poeira cósmica; etc.), estudos da ionosfera
(propagação de ondas, estrutura ionosférica, precipitação de partículas, interações entre ondas e
partículas, distúrbios ionosféricos, etc.), e estudos da magnetosfera (configuração magnetosférica,
pulsação magnética, propagação e excitação de ondas , etc.).

(vi) Física da Matéria Condensada:

Tem por objetivos estudar as propriedades coletivas dos átomos e moléculas que se agrupam para
formar clusters (de 10 a 1000 átomos), polímeros orgânicos como o teflon e o poliacetileno, sólidos
cristalinos, cujos íons formam uma estrutura ordenada e periódica, ligas amorfas como o vidro, que não
exibem a periodicidade dos sólidos cristalinos, e até mesmo os líquidos. Portanto, a Física da Matéria
Condensada lida com sistemas de muitos corpos interagentes e para a construção da estrutura que vai
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buscar a explicação de tais fenômenos físicos, utiliza os conceitos e equações fundamentais da Mecânica
Quântica, Mecânica Estatística, Física Atômica e Molecular, Termodinâmica e Mecânica Clássica

{38}

. Sua

estrutura formal tem uma enorme quantidade de aplicações na tecnologia moderna, sendo a teoria
básica, por exemplo, dos transistores, dos circuitos integrados, dos microprocessadores, dos
supercondutores, e dos lasers a semicondutores que deram origem às comunicações ópticas.
A Física da Matéria Condensada é subdividida nas seguintes sub-áreas

{38, 226 e 228}

:

- Teoria e Estrutura da Matéria Condensada: tem por objetivo estudar as teorias quântica,
estatística e termodinâmica subjacentes aos sistemas físicos líquidos e sólidos visando compreender
suas equações de estado, os estados eletrônicos, sua estrutura física, as suas propriedades, os
fenômenos de flutuação, as transições e equilíbrios de fase, os líquidos e sólidos quânticos, os processos
de emissão eletrônica e iônica de tais sistemas, etc., bem como estabelecer novos modelos teóricos para
tais sistemas,
- Propriedades dos Líquidos e Sólidos: tem por objetivo estudar as propriedades mecânicas,
acústicas, térmicas, elétricas, magnéticas e ópticas da matéria condensada,
- Superfícies, Interfaces e Filmes Finos: tem por objetivo estudar a estrutura e as propriedades
mecânicas, acústicas, térmicas, elétricas, magnéticas e ópticas das superfícies e interfaces existentes
nos líquidos e nos sólidos, bem como estudar a preparação e caracterização de superfícies e filmes finos,
- Dinâmica de Rede: Tem por objetivo estudar a dinâmica de rede da mat éria condensada através
da teoria geral das redes, a qual propicia investigações nas redes cristalinas (estados de fónons, modos
normais e dispersão de fónons, etc.), nos estados vibracionais em sistemas desordenados, na Mecânica
Estatística de vibrações de rede, no estudo das transições de fase, etc.,
- Fenômenos de Flutuação e Processos Estocásticos : objetiva estudar os sistemas que mudam de
acordo com leis probabilísticas tais como os fenômenos de flutuação, os processos randômicos, o
movimento browniano, dentre outros,
- Processos de Transporte na Matéria Condensada: tem por objetivo estudar os processos de
transporte nos líquidos e sólidos do tipo difusão, viscosidade, condutibilidade térmica e transporte
eletrônico,
- Magnetismo e Materiais Magnéticos : estuda o comportamento magnético da matéria a partir das
interações atômicas, geralmente expressas microscopicamente na interação de troca (exchange
interaction) e na interação magnética dipolar entre os íons magnéticos, e na anisotropia magnétocristalina. De um modo geral, a configuração assumida pelos momentos magnéticos (spins) de uma
substância depende do balanço entre as contribuições destacadas acima, mais aquelas devidas à
temperatura e à interação com um campo magnético aplicado. Esse balanço de energia conduz de
imediato a diferentes configurações de spins, as chamadas fases magnéticas, para as distintas gamas de
campo magnético e temperatura. O estudo dessas fases, bem como o estabelecimento de suas fronteiras
críticas e de equilíbrio se abrigam na área de transições de fase e fenômenos críticos. A interação dipolar
é de menor intensidade dentre as citadas acima, mas tem caráter de longo alcance. Essa propriedade é
responsável pela formação de domínios magnéticos, facilmente observáveis em ferromagnétos.
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Juntamente com a anisotropia magnéto-cristalina, a interação dipolar tem sido alvo de intensos estudos
nos últimos anos, devido às limitações que impõem à aplicação de materiais em dispositivos e sensores.
Filmes finos e multicamadas de metais magnéticos e não magnéticos formam estruturas que podem
apresentar caráter ferromagnético ou antiferromagnético. Filmes ferromagnéticos têm aplicação em
gravação magnéto-óptica de dados, que possibilitam uma enorme capacidade de armazenamento de
informação. Os filmes antiferromagnéticos também oferecem um grande potencial de utilização como
sensores de campo magnético, por exemplo, e podem ser usados em cabeças de leitura de dados,
- Eletricidade e Propriedades Elétricas dos Materiais: estuda o comportamento elétrico da matéria a
partir das interações atômicas visando compreender as estruturas e propriedades dielétricas,
piezoelétricas e ferroelétricas dos materiais,
- Semicondutores: tem por objetivos descrever as caraterísticas físicas, em particular elétricas
(condutividade, etc.), dos materiais semicondutores homogêneos ou não homogêneos. As características
dos componentes constituídos por estes materiais são estudadas quando o semicondutor está sendo
submetido a uma excitação do tipo luminosa, a uma variação de temperatura, de um campo magnético
ou elétrico,
- Supercondutividade e Superfluidez : tem por objetivo descrever as características físicas dos
materiais supercondutores e superfluidos, bem como estudar as suas preparações e caracterizações. A
supercondutividade é um efeito físico que ocorre em certos materiais quando resfriados abaixo de uma
determinada temperatura crítica, característica de cada material supercondutor; tal fenômeno é
caracterizado pala total ausência de resistência a uma corrente elétrica. A superfluidez é um efeito físico
que ocorre com o hélio quando resfriado a baixas temperaturas e que caracteriza-se pela inexistência
quase que total da viscosidade em tal material {261}. A teoria da supercondutividade e da superfluidez
baseiam -se

na

Mecânica

Quântica.

"A

teoria

mecano-quântica

considera

o

fenômeno

de

supercondutividade como uma superfluidez dos electrões no metal, cuja característica é a falta total do
atrito. Os electrões de condução deslocam-se dentro do supercondutor sem dificuldade: sem <atrito> nos
pontos da rede cristalina"
potenciais

de

{259}

. As investigações em tal sub-área são aquelas do tipo: candidatos

supercondutores,

modelos

teóricos

fenomenológicos,

propriedades

gerais

dos

supercondutores, flutuações, tipos de supercondutores, variação da temperatura de transição,
propriedades termodinâmicas do hélio superfluido, superfluido e hidrodinâmica, textura e vórtices,
propriedades de transporte, modos coletivos, dinâmica de spins, comportamento próximo a interfaces,
impurezas, sistemas misturados, etc.,
- Espalhamento: estuda os fenômenos de espalhamento de partículas ou radiações os quais
correspondem ao desvio destes, em relação à direção de propagação incidente, devido a interação com
alguma inomogeneidade do meio de propagação, em geral chamada de espalhador. Os fenômenos de
espalhamento das radiações são em geral acompanhados de absorção,
- Técnicas de Caracterização de Materiais: tem por objetivo estudar a caracterização dos materiais
através de várias técnicas. Um material é caracterizado por uma diversidade de parâmetros que não
podem ser determinados por uma única técnica, sendo necessário, portanto, a utilização de várias
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técnicas complementares para a sua completa caracterização. Tal caracterização se dá a partir de
informações sobre a estrutura física e química do material em estudo. A estrutura física é obtida através
da difração de raios -X, difração de elétrons, microscopia eletrônica, espectroscopia Mössbauer,
ressonância magnética, etc. A estrutura química é obtida através da espectroscopia Mössbauer, técnicas
de ressonância magnética, fluorescência de raios-X, espectroscopia Auger, espectroscopia de elétrons
de baixa energia, etc.,
- Mecânica dos Meios Contínuos: tem por objetivo estudar a Elasticidade e a Reologia que tratam
dos corpos deformáveis; e a Mecânica dos Fluidos que trata dos movimentos dos sistemas fluidos,
considerando também os seus aspectos térmicos e ondulatórios. Inclui-se em tais estudos a investigação
da Mecânica Estrutural de cascas, lâminas e feixes (elasticidade, vibração, fratura, fricção, etc.).

(vii) Astronomia:

Tem por objetivo estudar a matéria cósmica e os objetos astrofísicos, do menor meteorito até as
maiores e mais distantes galáxias. A abordagem a este estudo normalmente é realizada em vários níveis:
em primeiro lugar é feita uma descrição fenomenológica dos objetos astrofísicos, junto com a
determinação da distribuição espacial e de seus movimentos. O segundo passo consiste na elaboração
de modelos para explicar os fenômenos observados. Finalmente, para conceber a integração teórica de
tal Sub-Domínio, deve-se procurar um modelo teórico a partir dos conceitos e das equações
fundamentais

da

Mecânica

Clássica,

Termodinâmica,

Eletromagnetismo,

Mecânica

Estatística,

Relatividade e Mecânica Quântica que descreva o estado interno dos objetos astrofísicos e explique a
formação e evolução destes objetos. Este último nível geralmente é chamado de Astrofísica. O estudo
dos objetos astrofísicos e do Universo como um todo, portanto, é feito utilizando-se métodos
desenvolvidos a partir das disciplinas gerais ou teorias acima. Uma grande parte dos problemas nos
modelos astrofísicos pode-se reduzir ao problema de formular uma equação de estado, a qual serve,
junto com os conceitos da Termodinâmica e da Mecânica Estatística, para descrever de uma maneira
consistente o comportamento físico dos objetos astrofísicos. Como os objetos astrofísicos, com exceção
dos meteoritos, cometas e alguns dos planet as, se encontram em forma não-sólida, um problema
fundamental é a elaboração teórica de configurações de equilíbrio dinâmico e/ou termodinâmico.
A Astronomia é subdividida nas seguintes sub-áreas:
- Astronomia Fundamental: compreende o estudo dos sistemas de referência e suas constantes
fundamentais,
- Astrometria: compreende o estudo das posições relativas dos astros, apoiando-se nos resultados
da Astronomia Fundamental, e de seus movimentos, considerando aspectos cinemáticos,
- Mecânica Celeste: compreend e o estudo, nos mínimos detalhes, do movimento dos astros com a
finalidade de determinar as suas órbitas, considerando aspectos dinâmicos,
- Física do Sol: compreende o estudo das características observadas na superfície do Sol e a
elaboração de modelos para interpretar os fenômenos observados,
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- Sistema Solar: compreende o estudo da origem e da evolução dos objetos astrofísicos do sistema
solar, como planetas, satélites, asteróides, meteoritos e cometas, incluindo os estudos da engenharia
espacial (por exemplo dos equipamentos aeronáuticos, das sondas interplanetárias, etc.),
- Astrofísica Estelar: compreende o estudo das propriedades das estrelas mediante observações
fotométricas e espectroscópicas, e a elaboração de modelos teóricos capazes de descrever a formação e
evolução das estrelas, incluindo a produção dos elementos na nucleossintése estelar, estados iniciais
(protoestrelas) e estados finais da evolução estelar (anã branca, estrela de nêutron, buraco negro),
- Astrofísica Galáctica: compreende o estudo da estrutura da Via Láctea. Descreve a distribuição e
o movimento das estrelas na vizinhança do Sol, a estrutura e dinâmica dos braços espirais, a distribuição
dos aglomerados abertos e aglomerados globulares, as características do centro galáctico, e as
características do meio interestelar. Também inclui a construção de modelos dinâmicos da Galáxia,
considerando a presença de matéria escura,
- Astrofísica Extragaláctica: compreende o estudo das dimensões e da composição de galáxias
comuns, galáxias ati vas, de quasares e de aglomerados de galáxias, empregando principalmente os
métodos da Física Atômica, Física Nuclear e Mecânica Geral,
- Cosmologia: compreende o estudo da origem, da evolução (Cosmogonia) e da estrutura do
Universo como um todo.

(viii) Instrumentação e Técnicas de Laboratório em Física:

"As relações existentes entre os diversos fenômenos físicos, como os fatores de que eles
dependem, são determinados por meio de 'medições' geométricas, mecânicas, acústicas, térmicas,
ópticas, elétricas, magnéticas, etc. Na pesquisa da causa dos fenômenos e das leis que os regem, é
obedecido uma ordem progressiva que constitui o método da Ciência"

{95}

. Para adotar um determinado

método, a Física emprega dois processos: a Observação e a Experimentação.
"A Observação consiste no exame atento de um fenômeno e na pesquisa de todas as
características que o envolvem. Requer o uso dos sentidos, auxiliados de instrumentos que aumentam o
seu alcance (lunetas, telescópios, microscópios, espectroscópios, etc.), ou a sua acuidade e precisão
(balança, vernier, galvanômetro, etc.) ou, enfim, que supram os centros perceptores (aparelhos
fotográficos, registradores, etc.)".

{95}

"A Experimentação consiste em provocar o fenômeno artificialmente em condições mais cômodas
para a observação, fazendo variar as circunstâncias que o rodeiam para verificar quais as que nele
influem. A investigação dessas relações (leis físicas experimentais) constitui o objetivo essencial da
Física."

{95}

Considerando que a Física Experimental, é uma sondagem das propriedades da matéria e da
radiação, através de observações, experimentações e medidas dos aspectos quantitativos relevantes, a
Instrumentação e Técnicas de Laboratório em Física tem por objetivo viabilizar a atividade experimental e
observacional da Física, i.e., de todas os seus Sub-Domínios, tanto na concepção de instrumentos de
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medida, de instrumentos de observação, de instrumentos de experimentação, e de técnicas laboratoriais,
quanto na manutenção destes instrumentos e técnicas. A preocupação básica deste Sub-Domínio,
portanto, é dar o suporte experimental e observacional para a Física, desde a 'Física de Partículas e
Campos' até a 'Astronomia', passando pelo 'Ensino de Física' e 'Física Aplicada', servindo de base,
também, para os Cursos Universitários que utilizam disciplinas curriculares de Física em seus curricula e
para a estruturação de grandes laboratórios utilizados nas atividades experimentais dos outros SubDomínios da Física.
A Instrumentação e Técnicas de Laboratório em Física, dessa forma, busca desenvolver a ação
Supradisciplinar da pluridisciplinaridade na medida em que, em tal Sub-Domínio, o Campo do Saber da
Física utiliza a Disciplina da Tecnologia com o objetivo de viabilizar sua atividade experimental e
observacional.
A Instrumentação e Técnicas de Laboratório em Física é subdividida nas seguintes sub-áreas

{25, 95,

187, 193, 194, 228, 238 e 243}

:

- Metrologia: objetiva estudar as medidas e as medições. Trata da codificação dos Conhecimentos
relativos a medidas, padrões e unidades de medida, e estuda a medição das grandezas buscando a sua
precisão e exatidão, através da teoria do erro, bem como estuda a determinação das constantes
fundamentais,
- Medidas e Medições de Grandezas Físicas : objetiva investigar e aprimorar as medidas das
grandezas físicas utilizadas nos vários Sub-Domínios da Física, bem como estudar as técnicas e
procedimentos das suas medições,
- Técnicas Gerais de Laboratório: objetiva estudar as técnicas e procedimentos laboratoriais tais
como preparação de amostras, projeto de protetores de amostras, técnicas de alta velocidade,
procedimentos de teste e inspeção, procedimentos de segurança, procedimentos de oficina, bem como
as técnicas dos instrumentos, aparatos e componentes, e as técnicas de observação e de redução de
dados,
- Instrumentos, Aparatos e Componentes: objetiva estudar a produção e aprimoramento de
instrumentos, aparatos e componentes do tipo computacionais, mecânicos, acústicos, térmicos, de
vácuo, de alta pressão, elétricos, magnéticos, eletrônicos, ópticos, de medida de poluição, fontes de
radiação e matéria, detetores/receptores em geral (a gás, cintiladores, fotomultiplicadores, a
semicondutor, de radiação, de partícula elementar, ionográficos, etc.), sensores em geral, registradores,
transdutores, espectrômetros em geral, difratômetros em geral, microscópios de sondagem por varredura,
dentre outros,
- Computadores na Física Experimental: objetiva estudar o sistema computacional, o sistema de
controle, o projeto de experimentos, a aquisição de dados, a análise de dados, a inteligência artificial, o
processamento de imagem, a visualização e apresentação de dados, a modelagem e simulação
computacionais, e as interfaces,
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- Instrument ação Eletromagnética Básica: objetiva estudar a teoria dos circuitos, os circuitos
eletrônicos, as linhas de transmissão e antenas, a conversão e armazenagem de energia, e as técnicas
de alta voltagem e alta corrente,
- Instrumentação Espacial Básica: objetiva estudar as técnicas e procedimentos, bem como a
produção e aprimoramento dos instrumentos, aparatos e componentes utilizados na pesquisa espacial
(instrumentos aeronáuticos, sondas espaciais, etc.),
- Sistemas de Controle: objetiva estudar os conceitos de sistemas de controle e otimização em
malha aberta e em malha fechada; desenvolver modelos para sistemas mecânicos, elétricos, de fluidos,
térmicos, etc.; utilizar o modelo aproximado na análise de sistemas, determinar as respostas de tais
sistemas a entradas diversas, e determinar os erros em regime permanente; analisar o comportamento
de sistemas e a sua estabilidade através dos vários métodos existentes; estudar os controladores; etc.,
- Manutenção: objetiva estudar a organização, o gerenciamento, os procedimentos, os processos e
as técnicas de manutenção, nos seus diferentes níveis (manutenção corretiva, manutenção preventiva e
manutenção preditiva), dos instrumentos e técnicas laboratoriais.

(ix) Física Matemática:

O objetivo da Física é reduzir a aparente complexidade dos fenômenos naturais a um conjunto de
leis básicas simples, das quais os fenômenos observados possam ser obtidos por dedução. Esse caráter
lógico/dedutivo faz da Matemática a linguagem adequada à descrição rigorosa da Física.
Considerando que a Física Teórica tem como objetivo incorporar os resultados experimentais em
teorias consistentes, capazes de articular elementos novos com aqueles já conhecidos, representando-os
segundo estruturas lógicas abrangentes que recorrem a um conjunto mínimo de postulados e princípios
gerais, a Física Matemática tem como objetivo viabilizar a atividade teórica da Física, i.e., de todos os
seus Sub-Domínios, tanto através do exame e aperfeiçoamento da linguagem de trabalho, a Matemática,
bem como através da axiomática das teorias físicas. A preocupação básica desse Sub -Domínio, portanto,
é dar o suporte teórico para a Física, desde a 'Física de Partículas e Campos' até a 'Astronomia',
passando pelo 'Ensino de Física' e 'Física Aplicada'.
A

Física

Matemática,

dessa

forma,

busca

desenvolver

a

ação

Supradisciplinar

da

pluridisciplinaridade na medida em que, em tal Sub -Domínio, o Campo do Saber da Física utiliza a
Disciplina da Matemática com o objetivo de viabilizar sua atividade teórica.
A Física Matemática é subdividida nas seguintes sub-áreas:
- Teorias Matemáticas: objetiva examinar e aperfeiçoar as teorias matemáticas (Lógica, Teoria dos
Conjuntos, e Álgebra; Teoria de Grupo; Teoria das Funções, e Análise; Geometria, Geometria Diferencial,
e Topologia; Teoria da Probabilidade, Processos Estocásticos, e Estatística; Análise e Aproximação
Numéricas) que fazem parte da linguagem de trabalho da Física,
- Métodos Matemáticos da Física: objetiva estudar a aplicação dos métodos matemáticos (Lógica,
Teoria dos Conjuntos, e Álgebra; Teoria de Grupo; Teoria das Funções, e Análise; Geometria, Geometria
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Diferencial, e Topologia; Teoria da Probabilidade, Processos Estocásticos, e Estatística; Análise e
Aproximação Numéricas) na investigação dos fenômenos físicos,
- Física Computacional: se ocupa do estudo das técnicas e da elaboração de simulações e de
programas (softwares) computacionais para auxiliar a Física na busca das soluções de seus problemas,
- Mecânica Generalizada: objetiva estudar as leis do movimento de sistemas físicos nos seus
aspectos matemáticos gerais (formalismo vetorial, analítico, algébrico),
- Sistemas Dinâmicos : são constituídos, de forma geral, por um sistema de N equações diferenciais
em N variáveis x = (x1, ..., x n). Quando tais sistemas são caracterizados por uma função hamiltoniana H e
suas equações de movimento são as equações de Hamilton, denominam-se Sistemas Dinâmicos
Hamiltonianos. Tendo em conta a dificuldade de obter-se soluções exatas, a preocupação com os
Sistemas Dinâmicos reside muito mais na investigação qualitativa ou topológica das famílias de soluções,
de onde percebe-se a enorme riqueza de movimentos. Num extremo tem-se o movimento caótico,
hipersensível às condições iniciais, e no outro a dinâmica regular dos Sistemas Integráveis, sendo que
tipicamente esses movimentos surgem entrelaçados em um mesmo sistema. A abordagem de questões
tais como: estabilidade de soluções, caos, sistemas integráveis, teoria da perturbações, etc. exige como
ferramentas de trabalho as formas diferenciáveis, os difeomorfismos, a geometria simplética, as
variedades diferenciáveis, o método de Kolmogorov, os conceitos ligados à teoria de números, dentre
outros,
- Caos e Fractais: objetiva estudar a teoria e modelos dos Sistemas Caóticos e dos Fractais. O
Caos é a denominação dada ao comportamento de Sistemas Dinâmicos governados por equações
diferenciais não lineares cuja evolução temporal é irregular e imprevisível. A característica fundamental
de um Sistema Caótico é não repetir o seu comportamento passado, ainda que governado por equações
determinísticas. Um aspecto típico de Sistemas Caóticos é a 'sensibilidade às condições iniciais'
reconhecido pela primeira vez por Henri Poincaré (1854 - 1912). Devido à sua imprevisibilidade, um
Sistema Caótico é semelhante a um Sistema Estocástico, porém a origem de suas irregularidades é parte
intrínseca da dinâmica do sistema e não depende de influências externas imprevisíveis. A descoberta do
Caos e seu desenvolvimento nas últimas décadas tem contribuído para um melhor entendimento dos
Fundamentos da Física e encontra muitas aplicações nas mais diversas áreas da Física, tais como:
lasers, fluidos, estruturas mecânicas, reações químicas, redes neurais, sistemas biológicos, etc. Os
Fractais são estruturas geométricas com dimensão não inteira de Hausdorff ou dimensão fractal. Os
fractais geométricos são construídos a partir da reposição recursiva de formas elementares básicas por
conjuntos mais complexos dessas formas, tendo a sua escala linear progressivamente variada. Eles
possuem a propriedade básica de serem auto-similares, ou seja, as partes são similares ao todo. Se for
ampliado uma destas partes tem -se de volta a estrutura original. Os conceitos da geometria fractal têm
sido usados na descrição de uma diversidade de situações e sistemas físicos, contribuindo para o
esclarecimento de uma série de questões e criando perspectivas para novas descobertas,
- Complexidade (Sistemas Complexos): objetiva estudar os sistemas que são constituídos por
unidades elementares interligadas por um conjunto de influências mútuas. Complexidade aqui deve ser
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entendido como um comportamento de um sistema, apresentando um alto grau de diversidade
combinado com uma gama de aspectos surpreendentes, dando lugar a uma estrutura de caráter
inesperado. A dinâmica de uma rede cristalina é um exemplo de um sistema complicado, contudo o seu
comportamento pode ser descrito de maneira bastante simples, tal como os seus modos normais de
vibração. Por outro lado, um sistema pode ser muito simples e possuir um comportamento de caráter
inesperado, tal como o modelo de Lorentz na física atmosférica e a teoria do caos moderna. Neste
sentido, seria mais correto falar no comportamento complexo de um sistema, ao invés de sistema
complexo. Dentre a classe de sistemas completamente distintos que se enquadram nesta categoria podese citar: evolução darwinista, economia, comportamento social, estruturas dissipativas, vidros de spin,
sistemas biológicos, etc. Usualmente, estes sistemas apresentam correlações de longo alcance, isto é,
criticalidade auto-organizada. São caracterizados também por apresentarem diferentes soluções na
otimização do problema, isto é, multiequilíbrio. Para se estudar estes problemas faz-se necessário o uso
de técnicas computacionais, as quais são baseadas na observação de sistemas reais,
- Axiomática das Teorias Físicas: se ocupa do estudo das teorias físicas com o objetivo de
estabelecer as suas axiomáticas.

(x) Ensino de Física:

Tem por objetivo elaborar estudos no sentido de buscar uma melhoria, não só da qualidade do que
é transmitido em Física para a formação geral do cidadão, seja no primeiro ou segundo graus ou na
Universidade, mas também da formação de profissionais que vão atuar em diversas áreas da Ciência e
Tecnologia.
O

Ensino

de

Física,

dessa

forma,

busca

desenvolver

a

ação

Supradisciplinar

da

transdisciplinaridade na medida em que, em tal Sub-Domínio, o Campo do Saber da Física utiliza as
Disciplinas da Educação, de Letras, da Matemática, da Sociologia, da Psicologia, da História e da
Filosofia com o objetivo de viabilizar a transmissão de seus Conhecimentos, que constituem parte do
Patrimônio da Humanidade.
O Ensino de Física é subdividido nas seguintes sub-áreas:
- Materiais e Métodos: preocupa-se com a produção de materiais instrucionais e tecnologias
educacionais para a transmissão do Conhecimento Físico, adequadas aos diversos níveis, e com a
avaliação de sua eficiência,
- Concepções Alternativas: preocupa-se com o estudo de concepções alternativas para a
transmissão do Conhecimento Físico e sua influência no aprendizado,
- Metodologias Alternativas: preocupa-se com o estudo e a experimentação de metodologias
alternativas para a transmissão do Conhecimento Físico,
- Processo Ensino/Aprendizagem: preocupa-se com a investigação teórica e experimental do
Processo Ensino/Aprendizagem em Física,
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- Comunicação em Física: preocupa-se com a produção de Literatura e Publicações de Física, tais
como textos científicos/pedagógicos e vídeos, bem como com a produção de Notícias, Informações e
Atividades Organizacionais no Campo da Física,
- Política Educacional: preocupa-se com a produção de trabalhos voltados para a melhoria do
Professor e do Sistema Educacional no que tange ao Conhecimento Físico.

(xi) História e Filosofia da Física:

Preocupa-se com a investigação histórica e filosófica da Física e da Ciência como um todo,
levando em conta que o sujeito produtor do Conhecimento Físico, bem como o seu objeto de
investigação, são espacial e historicamente determinados e, portanto, o Conhecimento daí gerado não
será neutro.
A História e Filosofia da Física, dessa forma, busca desenvolver a ação Supradisciplinar da
transdisciplinaridade na medida em que, em tal Sub-Domínio, o Campo do Saber da Física utiliza as
Disciplinas de Letras, da Matemática, da Sociologia, da História e da Filosofia com o objetivo de viabilizar
a contextualização histórico/filosófica de seus Conhecimentos.
Desta forma, através dos Fundamentos da Física e da Evolução da Física, preocupa -se em
desenvolver um estudo histórico/epistemológico/filosófico da construção das teorias físicas (incluindo os
estudos

desde

Arqueoastronomia

a

História

{182}

das

Partículas

Elementares

até

a

História

da

Astronomia

e

a

), e das diferentes abordagens filosóficas e de sua relação com a Física; e elaborar

um estudo sobre a dimensão cultural e social da Física. Através do estudo do Espaço e Tempo na
História da Física, procura fazer uma discussão sobre as concepções espaço-temporais, sua evolução
através da Antigüidad e, Idade Média e Moderna; culminando com as considerações das Mecânicas
Relativística, Quântica e Estatística sobre os conceitos de espaço e tempo. Através da estudo da
Historiografia da Física procura fazer uma discussão sobre o histórico da Escrita; sobre o conceito de
Historiografia, as suas grandes fases com as respectivas características; e sobre a Ciência Física e o
conjunto de suas obras (estudado historicamente). Através da Análise de Textos Científicos de Física
procura fazer uma discussão sobre o estudo da natureza de um texto científico de Física, procurando
determinar seus elementos constituintes; objetiva-se, precisar a idéia dominante e assinalar o plano, o
método, os fins e os meios empregados na elaboração de tais textos.

(xii) Física Aplicada:

É o Sub-Domínio que reúne dois ou mais Campos do Saber Humano, um deles sendo a Física,
buscando a supradisciplinaridade, ou seja é o Sub-Domínio que agrega as aplicações da Física em
outros Campos da Ciência, das Artes e da Tecnologia. Este Sub-Domínio da Física apresenta como
principal dificuldade de pesquisa a necessidade de se somar competências de mais de um setor da
atividade humana. As características marcantes da Física Aplicada são que possibilita a produção de
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novos materiais necessários ao desenvolvimento tecnológico da sociedade; auxilia na prevenção de
doenças e males que afligem a sociedade; busca soluções para problemas complexos e de grande
importância para a melhoria da vida na Terra; permite o estudo dos problemas de energia, ao lado de
engenheiros, economistas, urbanistas, arquitetos e cientistas sociais; e, viabiliza as soluções de
problemas em áreas como Biologia, Química, Geologia, Geografia, etc.
A Física Aplicada, dessa forma, busca desenvolver várias ações Supradisciplinares na medida em
que, em tal Sub-Domínio, o Campo do Saber da Física é utilizado por outras Disciplinas, tais como
Tecnologia de Materiais, Biologia, Saúde, Química, Geografia, Geologia, Agronomia, Zootecnia,
Economia, Arquitetura, Sociologia, etc. com o objetivo de viabilizar a aplicação de seus Conhecimentos
na sociedade. Mais que uma prática individual, as ações supradisciplinares da Física Aplicada constituem
uma prática coletiva. "Para seu exercício, é necessária a participação de representantes altamente
qualificados de cada uma das Disciplinas. É fundamental também que esses [representantes] sejam
abertos ao diálogo, capazes de reconhecer suas limitações e de aprender com os colegas. Essa abertura
só se adquire no diuturno trabalho em equipe interdisciplinar"

{222}

. A adoção de tais ações

supradisciplinares na Física, através de seu Sub-Domínio 'Física Aplicada', colocará as relações entre a
Universidade e a sociedade, no que tange a esse Campo do Saber, numa perspectiva mais dinâmica e
ativa. "A sociedade de amanhã precisará cada vez mais de indivíduos relativamente polivalentes, e o
desenvolvimento de estudos interdisciplinares prepara melhor para essa polivalência. A Universidade, por
sua vez, participando ativamente da solução dos problemas da sociedade, terá possibilidade de trazer
{222}

sua contribuição crítica para a melhoria e transformação da sociedade

.

A Física Aplicada é subdividida nas seguintes sub-áreas:
- Física dos Materiais: está situada na fronteira entre a Física e a Tecnologia de Materiais.
Preocupa-se com o desenvolvimento de novos materiais de uso tecnológico; com a compreensão das
propriedades básicas dos materiais; e, com a formação de pessoal Técnico/Científico de alto nível, capaz
de enfrentar futuros desafios tecnológicos. Tais investigações ocorrem através do estudo dos diferentes
métodos de crescimento, purificação, deposição, cobertura e outras técnicas de fabricação; das
propriedades básicas desses materiais; de seus tratamentos; e dos testes. A Física dos Materiais, dessa
forma, busca desenvolver a ação Supradisciplinar da disciplinaridade cruzada na medida em que, em tal
sub-área, o Campo do Saber da Física é utilizado pelas Disciplinas da Engenharia, Química e Tecnologia
de Materiais com o objetivo de viabilizar sua aplicação para a produção de novos materiais de uso
tecnológico,
- Física Tecnológica: está situada na fronteira entre a Física e a Tecnologia de Equipamentos.
Preocupa-se com o desenvolvimento de equipamentos de us o tecnológico bem como industriais; com a
compreensão das propriedades básicas de tais equipamentos; e com a formação de pessoal
Técnico/Científico. Tais investigações ocorrem através do estudo das diferentes técnicas de construção
dos equipamentos; das propriedades básicas desses equipamentos; e dos testes. Como exemplos de
tais equipamentos tem -se equipamentos: aeroespaciais, aeronáuticos, náuticos, automotivos, industriais
(fornos, caldeiras, compressores, etc.), dentre outros. A Física Tecnológica, dessa forma, busca
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desenvolver a ação Supradisciplinar da disciplinaridade cruzada na medida em que, em tal sub -área, o
Campo do Saber da Física é utilizado pelas Disciplinas da Engenharia e da Tecnologia de Equipamentos
com o objetivo de viabilizar a sua aplicação para a produção de equipamentos de uso tecnológico e
industriais,
- Física Biológica: A Física Biológica ou Biofísica estuda problemas reais de natureza complexa e
altamente desafiantes, situados na interface entre a Física e a Biologia. Os processos estatísticos e/ou
termodinâmicos envolvidos nesse tipo de estudo são, normalmente, aqueles associados a sistemas
complexos, pois os sistemas biológicos, tais como o celular, são abertos e fora do equilíbrio. Estudos
teóricos em Biofísica necessitam de uma grande interação com os resultados experimentais. Sendo
assim, a Física Biológica se ocupa da investigação dos fenômenos vitais em seus aspectos físicos e,
particularmente, físico-químicos, com o objetivo de estabelecer leis e um sistema capaz de unificar a
compreensão sobre a vida, a qual, nos seus múltiplos aspectos, configura formas e funções que, vistas
macroscopicamente, parecem totalmente diversas

{55}

. Tais investigações são feitas através da Biofísica

Geral e Molecular (estuda os processos celulares, incluindo a teoria e modelagem molecular), Biofísica
das Radiações (estuda a ação biológica da energia radiante), Biofísica dos Sistemas (estuda as funções
dos organismos superiores), e Biofísica Instrumental (estuda a aplicação tecnológica, incluindo a
engenharia biológica). A Física Biológica, dessa forma, busca desenvolver a ação Supradisciplinar da
interdisciplinaridade na medida em que, em tal sub-área, o Campo do Saber da Física é utilizado pela
Disciplina da Biologia com o objetivo de viabilizar sua aplicação no estudo dos fenômenos vitais,
- Física Médica e dos Esportes : o estudo de processos ligados à área de Saúde, tais como os
processos biológicos, tem despertado um grande interesse na Física, nestes últimos anos, decorrente
não só das pesquisas em Biologia Molecular, mas do nível de sofisticação cada vez maior exigido nas
práticas desportivas, por um lado, e nos procedimentos cirúrgicos, por outro. Desta forma, pode-se
subdividir a aplicação da Física na área de Saúde, em dois momentos: Física Médica e Física dos
Esportes. A Física Médica se ocupa do estudo das imagens médicas, das propriedades de materiais para
fins médicos, do biomagnetismo, dos efeitos das radiações diversas em tecidos biológicos, do
espalhamento dinâmico de luz, da óptica do olho, da modelagem da interação de fótons e elétrons, se
ocupa do desenvolvimento e utilização, na área médica, de técnicas e instrumentos que são largamente
utilizadas por físicos e engenheiros, entre as quais: ultra-som, raios X para diagnoses médicas, radiações
ionizantes para tratamentos de câncer, sinais elétricos das mais diversas origens tanto em diagnoses
como em análises clínicas, e eletrônica digital e métodos computacionais no tratamento de sinais obtidos
pelos mais variados tipos de transdutores, e se ocupa também do desenvolvimento de orgãos artificiais e
dos mais variados tipos de equipamentos auxiliares, entre os quais: criobisturi, magnetocardiógrafo,
tomógrafo de RMN, etc.; a Física dos Esportes se ocupa do estudo das teorias físicas que estão
subjacentes às práticas esportivas, incluindo a Dança. A Física Médica e dos Esportes, dessa forma,
busca desenvolver a ação Supradisciplinar da disciplinaridade cruzada na medida em que, em tal subárea, o Campo do Saber da Física é utilizado pela Disciplina da Saúde com o objetivo de viabilizar sua
aplicação na Medicina, Odontologia, Enfermagem, e Práticas Desportivas,
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- Física Aplicada à Química: a Física Química ou Físico-Química ou Física Aplicada à Química
estuda problemas situados na interface entre a Física e a Química, e que servem de base para muitas
aplicações tecnológicas. Se ocupa da investigação dos fenômenos químicos sob o enfoque da Teoria
Cinética, Termodinâmica e Mecânica Quântica, visando estudar as relações quantitativas entre as
propriedades das substâncias e as suas relações, a estrutura molecular e sua relação com as
propriedades das substâncias, e a Química dos elementos radiativos. Tais investigações são feitas
através da Eletroquímica (estuda os efeitos químicos da corrente elétrica, a dissolução eletrolítica, a
condução de carga pelos íons, etc.), Termoquímica (estuda os efeitos da temperatura e do calor na
investigação dos sistemas químicos), Cinética Química (estuda a velocidade, ordem e o mecanismo de
uma reação, a hidrólise, a catálise, etc.), e Química Quântica (estuda a utilização da Mecânica Quântica
na investigação das propriedades dos elementos e compostos). A Física Aplicada à Química, dessa
forma, busca desenvolver a ação Supradisciplinar da interdisciplinaridade na medida em que, em tal subárea, o Campo do Saber da Física é utilizado pela Disciplina da Química com o objetivo de viabilizar sua
aplicação no estudo dos fenômenos químicos,
- Geofísica: se ocupa do estudo das propriedades e das condições físicas da Terra a partir da
aplicação de métodos teóricos e experimentais da Física na investigação dos fenômenos físicos que se
produzem em tal planeta. Tais investigações são feitas através da Meteorologia (estudo da atmosfera),
Hidrologia (estudo das águas terrestres, incluindo a glaciologia), Oceanografia (estudos dos oceanos),
Sismologia (estudo dos terremotos e fenômenos afins), Geotermometria (estudo da temperatura e do
calor do globo terrestre), Vulcanologia (estudo dos vulcões), Tectonofísica (estudo das deformações das
rochas, tais como a gênese das montanhas e outros diastrofismos), Magnetismo Terrestre (estudo do
campo magnético da Terra), Geocosmogonia (estudo da origem da Terra), Geocronologia (estudo da
idade das rochas e dos eventos geológicos), Prospecção (estudo da ocorrência de estruturas bem
específicas no interior da crosta terrestre), e Física do Meio Ambiente (estudo do meio ambiente
terrestre). Dessa forma, a Geofísica estuda problemas situados na interface entre a Física e a Geologia.
Por extensão esses estudos podem ser feitos em relação a outros corpos celestes. A Geofísica, dessa
forma, busca desenvolver a ação Supradisciplinar da interdisciplinaridade na medida em que, em tal subárea, o Campo do Saber da Física é utilizado pela Disciplinas da Geologia com o objetivo de viabilizar
sua aplicação no estudo dos fenômenos terrestres,
- Física Aplicada à Geografia: no estudo da organização do espaço regional, a Física Aplicada à
Geografia, descreve e analisa aqueles fenômenos não oriundos da interferência humana e que
obedecem a leis físicas gerais e proporcionam transformações na superfície terrestre. Entre tais
fenômenos pode -se destacar: variações de calor e umidade na atmosfera, ciclo das águas existentes na
superfície terrestre, processos de alteração e formação do solo, influências do Sol e da Lua na superfície
terrestre e no movimento orbital da Terra, dentre outros. Desta forma, a Física Aplicada à Geografia
estuda o arcabouço físico em interação com o qual se faz a ocupação do espaço pelo ser humano. Tais
investigações são feitas através da Geodésia (estudo da forma e dimensões da Terra, bem como da
determinação das posições relativas de pontos em sua superfície), Cartografia (estudo da representação
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da superfície terrestre por meio de globos e mapas), Geomorfologia (estudo da origem e desenvolvimento
sistemático de todos os tipos de formas topográficas da crosta terrestre), Pedologia (estudo do solo
através das influências das fenômenos naturais), Hidrografia (estuda os fenômenos relacionados com as
águas da crosta terrestre), e Climatologia (estudo dos estados do tempo e do clima). Dessa forma, a
Física Aplicada à Geografia estuda problemas situados na interface entre a Física e a Geografia. A Física
Aplicada à Geografia, portanto, busca desenvolver a ação Supradisciplinar da interdisciplinaridade na
medida em que, em tal sub-área, o Campo do Saber da Física é utilizado pela Disciplina da Geografia
com o objetivo de viabilizar sua aplicação no estudo da organização do espaço regional,
- Física Agropecuária: se ocupa do estudo da aplicação de metodologias e técnicas físicas na
Agropecuária. Sendo a Agropecuária a teoria e a prática da Agricultura e da Pecuária através,
respectivamente, da Agronomia e da Zootecnia, a Física Agropecuária tem como principal objetivo
desenvolver e ampliar o uso das aplicações de metodologias e técnicas físicas que busquem beneficiar o
ser humano, elevar seu nível de vida e seu bem-estar geral. Exemplos de tais pesquisas são: tomografia
de raios-X aplicada ao estudo de solos e fisiologia de plantas, ressonância magnética nuclear em estudos
de seleção genética de sementes, ressonância paramagnética eletrônica para caracterizar íons
micronutrientes em solos e plantas, espectroscopia fotoacústica para análise de água em folhas e para
análise de água e óleo em sementes, desenvolvimento de equipamentos de ultra-som para detectar
prenhez no gado, metodologia para classificação de café utilizando ressonância paramagnética eletrônica
e espectroscopia fotoacústica, efeitos da toxidade do alumínio em plantas por espectroscopia
fotoacústica, dentre outras. A Física Agropecuária, dessa forma, busca desenvolver a ação
Supradisciplinar da multidisciplinaridade na medida em que, em tal sub-área, o Campo do Saber da
Física é utilizado pelas Disciplinas da Agronomia, Zootecnia, Geografia, Geologia, Veterinária e Biologia
com o objetivo de viabilizar sua aplicação na busca do benefício do ser humano,
- Física das Fontes não Convencionais de Energia: busca desenvolver novos métodos de produção
e utilização de energia (solar, eólica, geotérmica, de gradiente térmico dos oceanos, de marés, de óleos
vegetais, de biodigestores, gravitacional, etc.), e propiciar o aumento da eficiência das máquinas comuns,
baseadas no uso dos combustíveis fósseis convencionais (carvão, petróleo e gás). Em geral, os métodos
e aparelhos envolvidos funcionam na base das leis da Mecânica Clássica e necessitam de muita
criatividade na sua realização prática; por outro lado, permitem o estudo dos problemas de energia, ao
lado de engenheiros, economistas, urbanistas, arquitetos e cientistas sociais. A Física das Fontes não
Convencionais

de

Energia,

dessa

forma,

busca

desenvolver

a

ação

Supradisciplinar

da

multidisciplinaridade na medida em que, em tal sub-área, o Campo do Saber da Física é utilizado pelas
Disciplinas da Tecnologia, Economia, Arquitetura e Sociologia com o objetivo de viabilizar sua aplicação
na busca do benefício do ser humano.
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4.3 - A Linha do Tempo das Ciências Físicas no Brasil
4.3.1 - Introdução
Ao propor uma cronologia da Física no Brasil, a intenção fundamental era percorrer as trilhas que
levaram à institucionalização do ensino e pesquisa neste Campo do Saber nas Universidades brasileiras:
pretendia-se localizar o surgimento das Unidades Acadêmicas universitárias (Departamentos e Institutos)
e Centros de pesquisa isolados (como o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas ou o Observatório
Nacional), bem como dos cursos de graduação e pós-graduação.
As dificuldades de construir qualquer tipo de cronologia foram muito bem descritas por Tjerk Guus
Franken{232}: a arbitrariedade da seleção/exclusão dos eventos relevantes, e a precariedade dos dados
coletados, não só por limitações de fontes e de tempo, mas principalmente pela dificuldade de
contextualizá-los e dar-lhes sentido.
De fato, no processo de pesquisa bibliográfica começou-se a perceber, nos textos clássicos sobre
as Ciências Físicas no Brasil, algumas restrições:
® poucos dados referentes às últimas décadas;
® talvez, por conseqüência, dispersão ou inomogeneidade dos dados referentes às
diversas unidades da federação: poucos dados referentes a outros estados que não o
Rio de Janeiro e São Paulo;
® poucos dados referentes ao surgimento de cursos de graduação e pós -graduação.

A intenção inicial, como foi dito, era privilegiar os eventos referentes à institucionalização, mas logo
ficou constatada a precariedade de contextualização. Considerando-se a importância de evidenciar a
interdependência entre o fluxo (constante ou não) de trabalho científico, a formação do ambiente e a
institucionalização, optou-se por tentar trabalhar com todos os eventos que fosse possível coletar, mesmo
com as dificuldades mencionadas acima, na esperança de preencher as lacunas posteriormente, em
revisões futuras. Assim, mesmo não tendo ainda encontrado dados referentes à institucionalização do
ensino e pesquisa em todo o Brasil, evitou-se ao máximo a exclusão de dados.
Procurou-se, então, identificar as categorias em que estes dados poderiam ser agrupados e
classificados. Percebeu-se que, nos textos básicos, os eventos se apresentavam, de forma bastante
dispersa, como:
•

resultados de produção científica (descobertas, observações, livros, artigos, etc.);

•

formação do ambiente científico institucional (congressos e conclaves similares, expedições,
visitas de professores estrangeiros, formação de grupos de pesquisa); e,

•
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institucionalização (criação e fundação de Escolas, Universidades, Centros, cursos, revistas).

Para sistematizá-los de forma a destacar, na representação gráfica, os dados relevantes,
considerou-se adequado compilar os eventos num banco de dados, onde os itens são:
+

Fase,

+

Data,

+

Personagem(ens),

+

Instituição,

+

Evento.

Naturalmente é um trabalho preliminar, com lacunas, deficiências e distorções, a revisar,
enriquecer e corrigir proximamente (principalmente no que se refere às últimas décadas e a algumas
unidades da federação), mas espera-se que possa ser útil, no sentido de ser mais uma etapa de
sistematização, em que dados bastante dispersos e desatualizados, coletados nos livros básicos das
fontes bibliográficas, foram complementados com outros extraídos de documentos mais recentes.

4.3.2 - O Século XVI: primórdios das Ciências Físicas no
Brasil
Durante o período colonial a metrópole portuguesa, ao contrário das Coroas Espanhola e Inglesa,
não criara em suas colônias nem bibliotecas, nem Institutos de ensino superior, nem Universidades. De
{16}

acordo com Fernando de Azevedo

, não cabe, entretanto, justificar o atraso do desenvolvimento

científico brasileiro com a demora em fundar Instituições de pesquisa e de ensino superior, pois este
atraso está ligado à própria natureza colonial do país e ao atraso da metrópole em relação ao
desenvolvimento científico-cultural do resto da Europa.
A camada dominante do Brasil colonial, cuja presença era necessária para a metrópole, era
representada por elementos da pequena nobreza, e tinha o objetivo de organizar a empresa colonial,
dirigindo internamente a atividade produtiva. Por outro lado, a direção externa era feita pela camada
dominante da Metrópole. Para a realização do trabalho da terra, existia a camada colonizada e
escravizada, composta pelos índios, negros, mestiços e degredados de Portugal (incluía dentre outros os
ciganos)
{41}

XVIII

{41, 119 e 221}

. A produção açucareira era a principal base da economia até meados do século

, e não havia demanda interna capaz de absorver uma produção significativa de bens

manufaturados ou de sustentar um desenvolvimento da agricultura.
Assim, o plano de estudos do século XVI "foi elaborado de forma diversificada, com o objetivo de
atender à diversidade de interesses e de capacidades. Começando pelo aprendizado do português,
incluía o ensino da doutrina cristã, a escola de ler e escrever. Daí em diante, continua, em caráter
opcional, o ensino de canto orfeônico e de música instrumental, e uma bifurcação tendo em um dos lados
o aprendizado profissional e agrícola e, de outro, a aula de gramática e viagem de estudos à Europa"

{214}

.
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{195}

Esse plano de estudo, elaborado pelo Pe. Manoel da Nóbrega (1517 -1570)

, chegado ao Brasil

em 1549, visava a catequese e a instrução para os índios, mamelucos, os órfãos, os filhos dos caciques
e os filhos dos colonos portugueses

{41, 119, 214 e 221}

. Em regime de internato ficavam os filhos dos índios e

dos mestiços e os órfãos; em regime de externato, os filhos dos colonos portugueses.
A partir de 1556, ano em que começam a vigorar as 'Constituições da Companhia de Jesus' (Ratio
Studiorum), fruto do movimento denominado 'Contra -Reforma', é ampliado e desenvolvido o sistema
educacional do Brasil-Colônia. A R
' atio' sintetiza a experiência pedagógica dos jesuítas, regula cursos,
programas, métodos e o caráter disciplinar das escolas da Companhia de Jesus. Para ela, "o Saber se
compreende como achando-se integralmente sistematizado, tendo no ápice da pirâmide a Teologia,
estudada a partir de São Tomás, vindo a seguir a Filosofia, que se aprendia na versão tomista de
Aristóteles" {232}. Para Tomás de Aquino (1225 -1274), a Filosofia é "uma Disciplina essencialmente
teorética, para resolver o problema do mundo"

{197}

; porém absolutamente distinta da Teologia, sem ser

oposta a ela. O conteúdo da Teologia, sendo arcano e revelado; o da Filosofia, evidente e racional.
Portanto, para Aquino, a Filosofia, sendo teorética, dividia-se em Lógica, Física, Matemática e Metafísica.
O plano de estudo da 'Ratio' compreendia "cinco a seis anos de Gramática, Retórica e
Humanidades, e três anos de Filosofia, abrangendo esta a Lógica, a Física, a Metafísica, a Moral e as
Matemáticas"

{124}

. Desta forma, situam-se aí, portanto, os primórdios da atividade de ensino das Ciências

Físicas no Brasil, entretanto, pouco se sabe quanto ao que foi efetivamente estudado. Após essa etapa,
havia uma viagem de estudos à Europa para os estudos superiores.
"Em 1554, surgiram os primeiros colégios jesuítas; primeiramente o de São Paulo de Piratininga,
sendo Anchieta (1533-1597) o seu primeiro professor; depois, ainda no mesmo ano, o da Bahia; em
1567, o do Rio de Janeiro. Todos eles criados graças à boa política de Nóbrega. Ensinavam-se nestes
conventos, Gramáticas portuguesa e latina, Retórica, Matemática, Filosofia, Teologia e Moral. Já em
1575, no Colégio da Bahia, colava-se grau de Bacharel em Artes e, no seguinte, o de Licenciado"

{176}

.

Do ponto de vista social, os colégios jesuíticos, obedecendo à 'Ratio', foram o instrumento de
formação inicial da elite colonial. Os instruídos foram os descendentes dos colonizadores; e os
catequizados, "de modo diferenciado, principalmente nos métodos"

{181}

, todos: os indígenas, os negros,

os mestiços, os degredados e os colonizadores. Neste quadro socio-econômico, educação superior não
se efetivava como canal de ascensão social, portanto, após essa etapa, a alternativa para as famílias
mais empobrecidas seria a carreira eclesiástica, e, para as famílias de classe alta, que mandavam os
filhos para a Universidade de Coimbra, profissões liberais como Direito e Medicina apenas
representavam uma ascensão horizontal do meio rural para o urbano.
Embora a missão dos jesuítas fosse prioritariamente evangelizadora, muitos tinham elevada
cultura: na Europa do séc. XVIII, os membros da Companhia de Jesus estavam à frente de mais de vinte
Universidades e trinta Observatórios, e, como professores bastante experientes e sábios, conquistaram o
respeito de Leibnitz, dentre outros.
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Assim, além de ser os primeiros mestres do Brasil colonial, ensinando em seus Colégios, dentre
outras Disciplinas, a Física, sua contribuição a esta Ciência se deu através de algumas observações
astronômicas que foram em tal colônia realizadas.
A Astronomia foi praticamente o único Sub -Domínio das Ciências Físicas a ser explorado no Brasil
{107}

pelos colonizadores, pois como afirmam Henriques e Santillana

, "para a arte de navegar, são

essenciais os Conhecimentos astronômicos e o uso dos instrumentos". A Astronomia foi importante para
as explorações, e vice-versa: desenvolviam-se suas aplicações à navegação, à Geografia, à demarcação
de limites e, por outro lado, se ampliavam os Conhecimentos sobre o céu austral.
Já na expedição de Cabral observações astronômicas foram realizadas e depois outras expedições
vieram, com a finalidade de explorar a costa, e mais observações foram feitas, embora bastante
imprecisas. Entretanto, não havia ainda a intenção de realizar um estudo sistemático da Astronomia do
hemisfério sul, o que só irá acontecer no século seguinte, durante a invasão holandesa a Pernambuco.
O fato é que, depois de sua descoberta, durante muito tempo, não houve interesse dos
portugueses no estudo científico sistemático dos nativos e dos recursos naturais brasileiros. Proibida de
comerciar com todos os povos, sem indústria nem imprensa, e sem outra escola que não o colégio dos
padres jesuítas, a colônia havia absorvido dos colonizadores o atraso da península ibérica, à margem da
revolução científica que começava a mudar o mundo.

4.3.3 - O Século XVII: consolidação da política
educacional jesuítica
Os holandeses também não se esforçavam por desenvolver a cultura dos países colonizados, mas
diferiam dos portugueses por seu interesse em estudar as regiões conquistadas. Assim, com a invasão
holandesa a Pernambuco, durante o governo de Maurício de Nassau, pouco mais de oito anos, um grupo
de cientistas por ele trazido desenvolveu uma atividade científica marcante.
Dentre estes, no Campo das Ciências Físicas, destacou-se Georg Markgraf (1610-1644), médico
alemão, o primeiro astrônomo experimentado que se interessou em estudar sistematicamente o céu do
hemisfério sul, conseguindo realizar uma série de observações.
{16}

Este foi de acordo com Fernando de Azevedo

um breve "parêntese luminoso" na história

científica brasileira deste século, pois a política colonial no Brasil continuou a mesma no séc. XVII,
caracterizada pelo modelo agrário exportador dependente e tendo ainda o açúcar como sua principal
base econômica. Assim, do ponto de vista educacional, o Brasil colonial continuou caracterizado pela
fase jesuítica da escolarização, que se consolidou neste século: em 1599 foi publicada a orientação
contida na 'Ratio', que organizou e planejou os estudos da Companhia de Jesus, com a qual o plano de
estudo concentrou-se nos elementos da cultura européia, e assim ficou evidenciado "um desinteresse ou
a constatação da impossibilidade de 'instruir' também o índio. Era necessário concentrar pessoal e
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recursos em 'pontos estratégicos', já que aqueles eram reduzidos. E tais 'pontos' eram os filhos dos
colonos em detrimento do índio, os futuros sacerdotes em detrimento do leigo, justificam os
{214}

religiosos"

. Isso confirma que no séc. XVII os colégios jesuíticos continuaram sendo o instrumento de

formação da elite colonial.
O plano de estudos publicado em 1599 "abrangia três cursos: o de Teologia, onde se estudavam
Teologia Escolástica, Teologia Moral e Sagrada Escritura, dando -se especial atenção à Teologia
Escolástica; mais tarde, incorporaram-se o estudo do Direito Canônico e História Eclesiástica, mas como
Disciplinas autônomas; o curso de Filosofia, com o estudo da Lógica e introdução às Ciências,
Cosmologia, Psicologia, Física, Matemática, Metafísica e Filosofia Moral; e o de Humanidades, que
abrangia o estudo da Retórica, Humanidades, Gramática Superior, Gramática Média e Gramática Inferior;
foi o mais propagado no Brasil-Colônia. O curso de Filosofia, chamado também de 'Artes', tinha por
objetivo a formação do Filósofo 'aristotélico'. (....). O indivíduo formado em Filosofia e Humanidades
estava apto a enfrentar o curso de Teologia, dedicando-se após ao ministério sacerdotal"

{176}

.

"A elite era preparada para o trabalho intelectual segundo um modelo religioso (católico), mesmo
que muitos de seus membros não chegassem a ser sacerdotes. (....). No século XVII, os graus
acadêmicos obtidos nessas escolas [jesuíticas] eram, juntamente com a propriedade da terra e escravos,
critérios importantes de classificação social"

{214}

. Na execução do plano de es tudo, os jesuítas foram

bastante eficientes. Especial atenção foi dada ao preparo dos professores inclusive nas questões a
serem suscitadas por eles, principalmente em Filosofia, que incluía a Física, e Teologia. O objetivo acima
de tudo religioso, a subordinação dos cursos de Filosofia e Teologia "ao 'escolasticismo', fazia com que
não só os religiosos de profissão como os intelectuais de forma geral se afastassem não apenas de
outras orientações religiosas como também do espírito científico nascente e que atinge, durante o século
XVII, uma etapa significativa"

{214}

. Na complementação dos estudos na metrópole (Universidade de

Coimbra) tal situação também ocorria pois "o ensino oficial em Coimbra permanecia hermeticamente
fechado aos novos Conhecimentos, os mais cultos profissionais portugueses emigraram para irem luzir
nas escolas e cortes estrangeiras"

{223}

.

A Universidade de Coimbra, fundada em 1290, apresentava quatro faculdades no séc. XVII: a de
Medicina, a de Leis (Direito), a de Cânones e a de Teologia. Como estabelecido, nos séculos XVI e XVII
os estudantes brasileiros complementavam os seus cursos em tal Universidade ou em Escolas
castelhanas, como Salamanca e Valladolid. Consequentemente, em tais Universidades se formaram os
primeiros brasileiros nestas profissões.
Destes profissionais, certamente os médicos tiveram em sua formação um contato com as
Ciências Físicas, pois os Conhecimentos que deles se exigiam eram extensos. "Instruídos em Anatomia
e em Zoologia, por necessidade da profissão, deviam conhecer, ainda, Matemática e Astronomia, para
deduzirem a influência dos astros; Línguas antigas, para lerem Aristóteles, Hipócrates e Galeno; Física e
Matemática, para aprenderem as causas das moléstias; Botânica e Alquimia, para prepararem os
{76}

remédios"
e 76}
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. De fato, alguns médicos deram importantes contribuições às Ciências Físicas: Copérnico

(1473-1543), na Astronomia; Jean Fernel

{76}

(1497-1558), na Geodesia; Gerolamo Cardano

{63}

{67

(1501-

1576), Hidrodinâmica; William Gilbert
Físico-química; Borelli

{56}

{76}

(1544-1603), no Magnetismo; von Helmont

{82}

{81}

(1606-1679), na Astronomia e na Iatrofísica; Helmholtz

(1577-1644), na
(1821-1894), na

Termodinâmica e na Eletrodinâmica; dentre outros 'físicos', como eram nesses tempos chamados os
médicos, pois "se dava à Medicina o cognome de 'Física', ou Ciência que indagava, pela observação e
pela experiência, dos corpos naturais"

{223}

. Os primeiros bacharéis em Medicina pela Universidade de

Coimbra ou pelas Escolas castelhanas, que efetivamente trabalharam no Brasil, vieram a partir do séc.
XVII

{223}

.

4.3.4 - O Século XVIII: reforma pombalina e sua influência
na concepção de Ciência
O século XVIII apresentou importantes mudanças que tiveram reflexos não só na economia mas,
principalmente, no setor educacional do Brasil-Colônia.
Em 1703, na Europa, foi assinado o Tratado de Methuem, "a grande desgraça que a Inglaterra fez
abater sobre Portugal"

{41}

, que em linhas gerais, impediu "os portugueses de ter acesso a um

desenvolvimento interno que os pudesse levar a uma saída econômica para a decadência de
Portugal"

{41}

.

Do ponto de vista econômico, o Brasil era caracterizado pelo modelo agrário exportador
dependente e pelo modelo de mineração exportador dependente: "não se abandona o açúcar porque
descobre-se ouro [no final do séc. XVII]. O açúcar foi relegado a um plano inferior porque o mercado
internacional não mais favorecia os portugueses" {41}.
O ciclo da mineração (caracterizado pelo ouro e pelas pedras preciosas) "provocou mudanças no
Brasil que começaram a abalar a manutenção do pacto colonial nos moldes tradicionais"

{214}

. Dentre elas,

{41 e 214}

têm-se

: súbito deslocamento da população de uma região (açucareira) para outra (lavras);

transferência do eixo econômico do nordes te para o centro-sul, com a conseqüente mudança de capital
da Bahia para o Rio de Janeiro (1763); aparecimento de uma camada média e de um mercado interno;
descontentamento das camadas dominante e média coloniais.
Do ponto de vista educacional, o Brasil colonial, neste século, foi caracterizado pelo término da
fase jesuítica da escolarização e início da pombalina (1759).
O ensino jesuítico, até a sua proibição, continuou com as mesmas características, já apontadas e
que foram (elas próprias) as causadoras da expulsão da Companhia de Jesus de Portugal e do Brasil em
1759. Dentre elas, destacam -se:
a)

o plano das 'Constituições' que determinava que os bens materiais, advindos da aplicação dos
recursos resultantes do 'Padrão da Redízima', deveriam permanecer vinculados à Companhia
de Jesus e não à nação portuguesa, o que tornava aquela detentora de um poder econômico e
que deveria, na opinião de muitos, ser devolvido ao governo desta;
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b)

de uma forma geral, o ensino emanado pela 'Ratio' que levava Portugal ao atraso intelectual e
cultural, o que fica evidenciado com a Universidade de Coimbra, "tão medieval como sempre
fora. A Filosofia moderna (Descartes), a Ciência físico-matemática, os novos métodos de
estudo da Língua latina eram desconhecidos em Portugal"{214};

c)

o fato de que a Companhia educava o cristão a serviço da Ordem Religiosa e não a serviço do
interesse do país (Portugal).

No Brasil, na época da expulsão dos jesuítas, o número de estabelecimentos que a 'Ordem'
possuía, de acordo com Fernando de Azevedo, era: "36 residências, 36 missões e 17 colégios e
{15}

seminários, sem contar os seminários menores e as escolas de ler e escrever..."

O plano de estudo de Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), o marquês de Pombal,
embaixador de Portugal em Londres em 1738, e participante do governo de D. José I (1714-1777) de
1750 até 1777, teve forte influência do momento científico/cultural vivido pela Inglaterra, na medida em
que tal marquês "entendera o sucesso da Inglaterra como resultante do Conhecimento da Ciência,
aplicado às atividades produtivas"{232}.
A situação política e cultural vivida em Portugal na parte final do reinado de D. João V (1689-1750)
apresentava algumas características peculiares pois: os Diplomatas portugueses que freqüentavam as
cortes de Paris e Londres traziam luzes renovadoras; foi outorgado à Congregação do Oratório (cujos
Padres mostravam sempre grande inclinação para o cartesianismo) o direito de preparar candidatos ao
ingresso da Universidade de Coimbra, extinguindo -se o monopólio dos jesuítas em tal segmento
essencial; foi divulgado, nos anos de 1746 e 1747, o 'Verdadeiro método de estudar para ser útil à
República e à Igreja, proporcionado ao estado e necessidade de Portugal', de Luís Antônio Verney.
Portanto, a reforma pombalina acontece inserida em tal situação político/cultural, onde boa parte da
intelectualidade portuguesa toma consciência da necessidade de recuperação e produção de uma
literatura que expresse isso e apresente um programa de modernização{214}.
"Com a expulsão dos jesuítas, a instrução pública, em Portugal e nas Colônias, foi duramente
atingida. Desaparecera os colégios mantidos pela Companhia de Jesus que constituíam então os
principais centros de ensino. Urgia, portanto, a adoção de providências capazes de, pelo menos, atenuar
os inconvenientes da situação criada com as drásticas medidas administrativas de Sebastião de Carvalho
e Melo"

{124}

.

"O alvará de 28 de junho de 1759, pelo qual se reformaram os estudos de Latim, Grego e Retórica,
proibiu aos jesuítas 'a direção de qualquer desses estudos, bem como a todos que o dirigiam o uso do
método de ensino que os mesmos jesuítas empregavam'. Estabeleceu ainda o alvará uma reforma geral
'mediante a qual se restitua o método antigo, reduzido aos termos simples, claros e de maior facilidade tal
como o praticam as nações polidas da Europa'. (....). As instruções que acompanhavam o alvará insistem
especialmente na necessidade de tornar breve, claro e fácil o ensino de Latim, de tal modo que ele excite
nos que 'aprendem um vivo desejo de passarem às Ciências maiores'."

73

{124}

As dificuldades que existiram em relação ao preparo de pessoal, à falta de dinheiro, às resistências
à nova política educacional, dentre outras, para a implantação dos novos estabelecimentos de ensino
foram posteriormente atenuadas. Em relação aos estudos menores, a administração e direção foram
transferidos (em 1771) para a Real Mesa Censória, instituída em 1768, a qual organizou um mapa com a
discriminação das cidades, das espécies de aula e do número de professores indispensáveis.
Em relação aos estudos superiores, estes ficaram restritos à metrópole, representados pela
Universidade de Coimbra, e sua organização foi consumada em 1772. Em 1768 foi criada para promover
a 'restauração das Ciências e Artes liberais nestes reinos', a Junta da Providência Literária, que
"composta de homens afeiçoados a Pombal, fez publicar em 1772, da autoria de João Pereira Ramos de
Azevedo Coutinho, o relatório denominado Compêndio histórico do estado da Universidade de Coimbra
no tempo da invasão dos denominados Jesuítas e dos estragos feitos nas Ciências e nos professores, e
diretores que a regiam pelas maquinações, e publicações dos novos estatutos por eles fabricados,
Lisboa, na Régia Oficina Tipográfica, ano MDCCLXXII (1772), onde se revelou grande parcialidade contra
os Jesuítas. Um dos membros da Junta, D. Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho (1735-1822),
foi escolhido para o cargo de reitor. Coube a esse brasileiro natural do Rio de janeiro, e futuro bispo de
Coimbra e conde de Arganil, executar a reforma consubstanciada nos Estatutos Novos elaborados pela
Junta da Providência Literária. (....). Pela reforma pombalina, duas novas faculdades - as de Matemática
e Filosofia, esta ensinando as Ciências Naturais - são acrescidas às outras quatro já existentes, de
Medicina, de Leis (Direito), Cânones e Teologia"

{223}

.

Como descrito por Hernani Cidade, citado em Schwartzman, pg. 47

{232}

: Os Estatutos Novos

trataram de fixar um novo estilo pedagógico, cujo objetivo estabelecia que "‘incutir o espírito científico nos
alunos é ponto em que cada passo se insiste. Em vez das inutilidades da escolástica, prescreve-se o
Conhecimento das regras newtonianas estabelecidas na Filosofia Natural. Raciocínios teóricos todos
derivarão de princípios plenamente demonstrados por qualquer das Disciplinas fundamentais - a Física, a
Matemática, a Química, a Botânica, a Farmacologia e a Anatomia’. Ao tratar de explicar o funcionamento
de um corpo são, ‘o professor descreverá a parte estudada, não modificada pela imaginação, mas com a
finalidade da Anatomia: semelhantemente estudará nele o movimento dos líquidos, longe de hipóteses ou
fantasias, mas tal qual o mostram as experiências, as injeções anatômicas, as vivissecações animais,
tudo explicando, até onde for possível, como resultado das leis da Física, da Mecânica, da Hidráulica. A
teoria médica impõe-se que seja nisto cautelosa e se lhe conheçam bem os limites. Nunca se exporá por
{232}

forma a insinuar-se que as doenças se curam por especulação’"

.

No Brasil, as dificuldades para a implantação da reforma pombalina se fizeram sentir de forma
mais aguda. A Real Mesa Censória criou, no Brasil, "17 aulas de ler e escrever: 2 no Rio de Janeiro, 4 na
Bahia, 4 em Pernambuco e uma em Mariana, São Paulo, Vila Rica, Sabará, São João del-Rei, Pará e
Maranhão; 15 aulas de Gramática latina: 2 no Rio de Janeiro, 3 na Bahia, 4 em Pernambuco e uma em
Mariana, São Paulo, Vila Rica, São João del-Rei, Pará e Maranhão; 6 aulas de Retórica: Rio de Janeiro,
Bahia, Pernambuco, Pará, Mariana e São Paulo; 3 de Língua grega e 3 de Filosofia: no Rio de Janeiro,
Bahia e Pernambuco"

{124}

.
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Apesar dos percalços a reforma dos estudos menores, com desigual e variável alcance de uma
para outra região, lentamente se implantou. "Nos últimos anos do século, sob a orientação do Bispo
Azeredo Coutinho, já florescia em Pernambuco um seminário onde sacerdotes seculares, oratorianos e
outros regulares ensinavam, de acordo com as diretrizes da Universidade de Coimbra, reformada em
1772, Teologia dogmática e Teologia moral, História eclesiástica, Filosofia, Matemática, ao lado dos
estudos de Retórica e Poética, Grego, Latim, Cantochão, primeiras letras e Desenho"

{124}

; Tal Seminário,

sediado em Olinda, transformou-se no melhor colégio de instrução secundária do Brasil durante um certo
período e além de empregar métodos mais suaves, dava maior atenção às Matemáticas e às Ciências
Físicas e Naturais. Além destas, na Bahia, por volta de 1802, havia uma cadeira de Retórica, uma de
Filosofia (que inclui os estudos de Física), uma de Língua grega e outra de Geometria; 4 de Gramática
latina e 6 de ler e escrever. Em relação aos estudos superiores, estes continuaram sendo feitos na
"Universidade de Coimbra reformada e/ou [em] outros centros europeus"

{214}

.

Em linhas gerais, "a formação 'modernizada' da elite colonial (masculina) era uma das exigências
para que ela se tornasse mais eficiente em sua função de articuladora das atividades internas e dos
interesses da camada dominante portuguesa"{214}. Como exemplos de 'ilustrados' que retornaram dos
cursos superiores na Europa e tiveram algum tipo de contribuição para as Ciências Físicas pode-se citar:
{124 e 214}

José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho

(1742-1821) - teólogo e licenciado em Direito, foi

fundador do Seminário de Olinda, formado em Coimbra; Francisco José Maria de Lacerda e Almeida {92}
(1750 -1802) - matemático e astrônomo, formado em Coimbra; Antônio Pires da Silva Pontes
matemático e astrônomo, formado em Coimbra; Alexandre Rodrigues Ferreira
médico e naturalista, formado em Coimbra; José Álvares Maciel,

{103, 105 e 176}

Ciências Naturais e Filosóficas, na Inglaterra; Domingos Vidal Barbosa

{72}

{92}

-

(1756-1815) - filósofo,

(1760-1802) - formado em

{52, 93, 103 e 176}

(1761-1793) - médico,

formado em Montpellier, foi membro da Academia ou Arcádia Ultramarina, fundada em 1779 no Rio de
Janeiro, foi um dos que contribuiu na influência francesa sobre a Medicina brasileira; e José Bonifácio de
Andrada e Silva{53 e 232} (1763-1838) - filósofo, mineralogista e advogado, formado em Coimbra e Paris.
Vale frisar que "esta 'nova' formação obtida por uns poucos levou alguns a participarem de movimentos
que chegaram a propor a emancipação política" do Brasil

{214}

, não só fruto dos contatos com as novas

teorias iluministas, dentre elas a teoria dos enciclopedistas

{176}

, publicada em meados do séc. XVIII, e da

influência da independência dos Estados Unidos (1776)

{176}

, mas, principalmente, fruto da nova estrutura

social que estava sendo desenhada no país e dos descontentamentos das camadas dominante e média
coloniais
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{214}

.

4.3.5 - O Século XIX: início da formação de um ambiente
científico
É apenas com a vinda de João VI, e todas as modificações daí decorrentes, que surge a
necessidade de escolas e cursos profissionais (de nível superior). A corte portuguesa trouxe parte de sua
burocracia, que tinha na Educação e na técnica elementos importantes de consolidação e fortalecimento,
concentrando na capital as Instituições científicas de cunho aplicado e Instituições educacionais de
treinamento de marinheiros, oficiais e engenheiros como o Real Horto, o Real Gabinete de Mineralogia, o
Laboratório Químico Prático, as Academias dos Guardas-Marinhas e Academia Real Militar. Enquanto
isto, a aristocracia de base rural, preocupada em dar a seus filhos cultura, refinamento e educação em
profissões liberais, passou a mandá-los para faculdades francesas e belgas, mas também para as
escolas de Medicina do Rio e Salvador e para as de Direito de São Paulo e Recife.
É nos estabelecimentos de instrução militar e de Medicina criados com a vinda da Família Real, em
1808, que a atividade de ensino de Física, ainda desatualizada e precária, começa a ser introduzida no
ensino superior do país. Assim, começam-se a formar grupos de pessoas familiarizadas com a
Matemática e com a experimentação.
Apesar do meio hostil e imaturo para a indagação científica, Joaquim Gomes de Sousa marca a
primeira metade do século com trabalhos originais.
Na segunda metade, nota-se mais fortemente a difusão do positivismo comtiano no meio cultural,
em oposição à tradição escolástica jesuítica ainda persistente. As escolas de Medicina, Direito e
Engenharia têm forte influência européia divulgando idéias positivistas, republicanas e liberais, e as
disciplinas (curriculares) físicas e biológicas estão sobretudo sob orientação francesa. O positivismo se
reflete nos livros didáticos, de caráter fechado e sistemático, através dos quais se fazia o estudo da
natureza sem maiores indagações ou questionamentos, atitude para a qual contribuía o fato de existirem
professores de Física, e não físicos.
Entretanto a expansão quantitativa do ensino superior no fim do século, com a criação dos
primeiros cursos de Engenharia, com cursos sistemáticos de Física como matéria básica, leva também a
uma expansão qualitativa do ensino de Física, e surgem os primeiros precursores da pesquisa em Física:
professores e cientistas talentosos e abnegados que, embora lecionando matérias incluídas em cursos de
formação profissional, para engenheiros, médicos, etc., e apesar de diversas dificuldades, desviaram
parte do seu escasso tempo disponível para estar a par do progresso da Ciência no mundo e até oferecer
contribuições próprias.
Dentro de seus limites, o Império tentou seguir os moldes europeus de estímulo à Ciência e Cultura
o

por parte de um rei esclarecido. Assim, durante o 2 reinado, devido ao interesse científico de Dom Pedro
II, várias missões científicas estrangeiras, principalmente de naturalistas, visitaram o Brasil; alguns sábios
europeus de renome se estabeleceram como professores das escolas superiores; o Observatório
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Nacional, criado em 1827, e dirigido por astrônomos de origem européia, começa a ter vida eficiente; e
aquelas Instituições científicas de cunho aplicado e técnico instaladas no Rio por D.João VI adquirem um
caráter mais universalista, como o Gabinete de Mineralogia, que se transforma em Museu, ou a estação
agrícola, que se transforma em Jardim Botânico.
É também durante a segunda metade do século que, com seu crescimento econômico, São Paulo
começa a rivalizar com o Rio de Janeiro que, entretanto, continua mantendo a liderança política e
cultural, e sendo o palco da discussão e decisão a respeito dos grandes problemas brasileiros. Os
reflexos, na educação e pesquisa, são uma certa decadência das antigas Instituições imperiais e a
crescente importância das Instituições paulistas, sendo algumas recém fundadas como instrumento de
apoio de uma economia agrícola em expansão e orientada para o mercado internacional, dentre as quais,
a Escola Politécnica de São Paulo e a Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo, que
terão, como será visto, fundamental relevância para as Ciências Físicas.

4.3.6 - O Século XX
4.3.6.1 - As primeiras três décadas do século XX:
formação de um ambiente propício à pesquisa
Da necessidade de assimilar as mudanças científicas ocorridas no decorrer do século XIX e no
início do século XX, surge um movimento que se opõe ao positivismo, filosofia que colocava empecilhos
à compreensão e à pesquisa científica, destacando-se nesta luta Otto de Alencar Silva, continuada por
Amoroso Costa, Lélio Gama, Teodoro Ramos, Roberto de Azevedo. Tratava-se de um grupo também
formado na tradição francesa, mas detentor de uma perspectiva muito mais moderna e atualizada para a
época, ligada aos ideais da Ciência pura.
Surgem também professores que, apesar do ainda incipiente substrato técnico brasileiro, lutam
pela renovação do ensino experimental, destacando-se pelo interesse que despertam pela investigação
experimental, como Morize e José Carneiro Felipe.
Inicia-se assim a formação de um ambiente propício à Física, com professores excepcionais,
dentre os quais Amoroso Costa, Roberto de Azevedo, Luís Freire, pesquisando, publicando, ensinando e
divulgando com talento temas de grande atualidade, descobrindo e incentivando jovens estudantes para
a pesquisa.
A fundação da Sociedade Brasileira de Ciências, originada do grupo que contestou o positivismo, é
ao mesmo tempo causa e conseqüência deste tipo de ambiente, divulgando e debatendo a Ciência
através dos seus Anais e congressos, e iniciando um intercâmbio com cientistas estrangeiros.
Apesar de seu crescimento, a natureza da economia paulista, baseada no café, não havia formado
ainda uma base social ampla o suficiente para levar a uma política educacional consistente, enquanto
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que a fundação do Instituto de Manguinhos, em 1899, a criação da Academia Brasileira de Ciências, em
1916 e as atividades da importante Associação Brasileira de Educação ajudaram o Rio de Janeiro a
continuar na primazia da pesquisa e cultura nacionais, até a década de 30, quando São Paulo começa a
assumir decisivamente a liderança científica e cultural.

4.3.6.2 - Década de 30: institucionalização da pesquisa
em Física na USP e formação dos primeiros
grupos no Rio de Janeiro.
Com a criação das Faculdades de Ciências dentro da estrutura do ensino propriamente
universitário, e com a vinda de alguns físicos europeus, surgem os primeiros grupos de pesquisa,
localizados em São Paulo, na USP, e no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional de Tecnologia onde
respectivamente Gleb Wataghin e Bernard Gross formam escolas fundamentais para a construção da
Física no Brasil.
Depois da Revolução de 30, a importância econômica e demográfica de São Paulo cresce cada
vez mais. Por outro lado, a prática centralizadora do Estado Novo atinge boa parte das atividades mais
avançadas em Ciência e Educação da capital federal, burocratizando Instituições, planejando de modo
autoritário a estruturação das Universidades, e fechando a Universidade do Distrito Federal, criada em 34
pelo grande educador baiano Anísio Teixeira, e cuja extinção destrói a iniciativa de criação de uma
efetiva faculdade de Ciências no Rio de Janeiro. Com a sua extinção, parte dos professores é transferida
para a recém-criada Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, mas esta era
prioritariamente uma escola voltada para a formação de professores para o nível médio, não dispondo de
laboratórios e biblioteca adequados, nem de condições profissionais satisfatórias, sendo a concessão do
regime de dedicação exclusiva problemático, dotações e verbas exíguas e a infra-estrutura de apoio
precária.
Embora tenha sido no INT - Instituto Nacional de Tecnologia - que surgiu um dos primeiros grupos
de pesquisa, de repercussão internacional, esta atividade foi aí realizada ainda de forma marginal, em
condições hostis, com um orçamento precário, e foi uma feliz série de coincidências tanto a vinda de
Gross ao Brasil, quanto a motivação do convite que lhe foi feito para trabalhar no INT - o interesse de E.
L. da Costa, seu diretor, por Ciência pura. Mesmo o grupo de J. Costa Ribeiro, que deu continuidade na
década seguinte aos trabalhos de Gross, no Departamento de Física da Faculdade Nacional de Filosofia
da Universidade do Brasil, produziu em condições adversas, já detalhadas acima.
Assim, apesar da importância dos trabalhos desenvol vidos por estes grupos no Rio de Janeiro, não
pode-se considerar ainda que foi aí que a pesquisa em Física foi institucionalizada satisfatoriamente.
A institucionalização da pesquisa em Física se inicia em São Paulo, como fruto não apenas do
a

desenvolvimento econômico e social, ou da imigração, do surto industrial decorrente da 1 guerra, da
expansão e diferenciação da vida urbana, dos progressos tecnológicos nas comunicações e transportes
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mas também como fruto de fatores políticos. Enquanto o governo federal sufocava as iniciativas
científicas e educacionais do Rio de Janeiro, a Universidade de São Paulo foi fundada em 1934 com
recursos estaduais, com o apoio das elites políticas e econômicas do estado, como um trunfo na disputa
travada com o governo federal pela hegemonia do país.
Considera-se a fundação da USP como um marco de extraordinária importância na história
científica e universitária brasileira e a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, dentro de uma
estrutura de ensino propriamente universitário, uma inovação pedagógica. Apesar das dificuldades
encontradas, como a hostilidade ou indiferença do resto do meio universitário, especialmente das escolas
tradicionais - Direito, Medicina e Engenharia - que foram ali reunidas (mesmo com todo seu prestígio,
Wataghin, por exemplo, é afastado no ano de 1935 dos cursos da Engenharia); a resistência dos
estudantes provenientes das famílias mais tradicionais em ali fazer suas carreiras (os alunos da nova
Faculdade, talvez por isto, provinham de famílias relativamente mais humildes), é no núcleo do
Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo que
encontra-se, na década de 30, um projeto institucionalizado e organizado para a pesquisa em Física:
trazem -se através de A. Ramos, fundador da USP, grandes nomes da Ciência, procedentes dos maiores
centros europeus, como Wataghin e Occhialini, e criam-se condições acima dos padrões brasileiros no
que diz respeito a laboratórios, salários, facilidade de estágios no exterior, etc. O próprio Departamento
surge como resultado do empenho de alguns intelectuais ligados à elite paulista para trazer a São Paulo
a hegemonia cultural, sendo a Física aí considerada como um bem cultural da sociedade.
Os cientistas estrangeiros que chegaram ao Brasil na década de 30 eram formados em Disciplinas
científicas, e não liberais, vieram com seus doutorados concluídos e, alguns, com uma carreira
consolidada. Deixaram uma profunda influência na comunidade científica, por sua formação, experiência,
e por se adaptarem bem ao contexto institucional da época.
A principal controvérsia nesta década em termos da política científica opunha duas posições
antagônicas: o grupo para o qual os centros científicos deveriam ser vinculados às Universidades, com
uma atividade essencialmente acadêmica, e um grupo mais pragmático para o qual investir em Ciência
pura no Brasil representava um luxo. Para este grupo a missão dos centros de pesquisa era realizar
trabalhos aplicados, com resultados práticos, a missão das Universidades formar profissionais liberais,
sendo portanto a pesquisa científica desnecessária nelas, e a missão das faculdades de Filosofia formar
professores de ensino médio.
Esta última posição prevalecia no Ministério da Educação, tornando-se portanto uma orientação
nacional, à qual a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da USP claramente contrariava, o que levou a
desajustes no contexto do sistema federal de Universidades. A Faculdade de Ciências da UDF também
contrariava a orientação do MEC, mas, como foi visto, foi extinta, e à Faculdade de Filosofia da
Universidade do Brasil não foi permitido efetivar os ideais e o ambiente científico-cultural de sua
predecessora. O centralismo e autoritarismo do regime do Estado Novo, e a posterior participação na
segunda guerra, dificultaram ainda mais iniciativas inovadoras como a da USP.
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4.3.6.3 - Década de 40: firma-se a geração que
fundamenta a construção da Física;
institucionalização da pesquisa no CBPF e
criação do CNPq
Mário Schenberg, Bernard Gross, Joaquim Costa Ribeiro, José Leite Lopes, Jayme Tiomno e
César Lattes são alguns dos expoentes que conferem dinamismo e prestígio internacional à Física deste
período "glamouroso", que culmina com a criação do CBPF em 1949 e do CNPq em 1951, ambos
produtos dos reflexos no país do clima de euforia na Física surgido no pós -guerra, em virtude da
utilização da energia atômica, que levou a um enorme esforço no país para desenvolver a Física Nuclear,
particularmente na área experimental.
O prestígio int ernacional de vários físicos e a importância da energia atômica no contexto
internacional leva o governo, cuja orientação pragmática para a Ciência havia se reforçado com as
potencialidades das novas tecnologias evidenciadas pela guerra, a dar maiores verbas e apoiar mais
significativamente o desenvolvimento da Física, resultando na criação do CNPq, decisiva à Física do
país, quase inteiramente desamparada pelos setores industriais.
Por outro lado, o CBPF foi idealizado para superar os entraves à pesquisa em Física existentes na
Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil e, fundado graças a recursos financeiros de
origem privada, só pôde funcionar a contento em virtude do apoio providencial do CNPq, começando
suas atividades de pesquisa centradas nas radiações cósmicas e na Física Nuclear, no setor
experimental, e na Física de Partículas Elementares no setor teórico.

4.3.6.4 - Década de 50: prestígio internacional em Física
Teórica Nuclear e de Partículas. Início da
expansão da Física no Brasil
Até 1950 a atividade científica em Física ainda está concentrada em São Paulo (Depto. de Física
da Faculdade Filosofia, Ciências e Letras da USP) e no Rio de Janeiro (Depto. de Física da Faculdade
Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil e Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas), onde adquire
prestígio internacional em Física Teórica Nuclear e de Partículas, atrai visitantes de renome internacional
e para onde se dirigem quase todos os jovens físicos dos demais estados do país dispostos a aperfeiçoar
seus talentos.
Ao longo das décadas de 30, 40, 50, foi formada uma comunidade especializada em Física mas
ainda confinada a algumas Instituições.
Vários destes físicos vieram a se tornar figuras públicas, envolvendo-se nas discussões sobre o
papel da Ciência, Tecnologia e Educação no desenvolvimento do país.
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O sistema universitário nacional se expandia, mas, seguindo a orientação pragmática que se
estabeleceu nos anos 30, voltado para a formação de uma classe média em ascensão, e a pesquisa
científica era exceção.
Entretanto, a partir dos meados da década de 50, os físicos formados direta ou indiretamente no
Rio ou em São Paulo começam a se irradiar, mesmo que lentamente, por toda a nação.

4.3.6.5 - 1960: a década do golpe militar - expansão da
Física no Brasil/Êxodo dos físicos brasileiros
Com a aceleração da industrialização, aumentam nas Universidades as matrículas nos cursos de
Engenharia e portanto o número de professores de Física: formam-se assim novos grupos de físicos. O
governo federal começa a adotar uma política mais extensiva para a Ciência e Tecnologia e aos poucos,
apesar de ainda estar focalizada em São Paulo e no Rio de Janeiro, a atividade científica em Física se
expande pelo país. Assim, até os meados da década de 60, constituíram-se vários núcleos importantes
de pesquisa ou de ensino de tal Disciplina nos outros estados e no interior de São Paulo (Escola de
Engenharia de São Carlos, ITA, PUC -RJ, UFRGS, UFPR, UFMG, UFBA, UFC, UFPE): a Física se
expandia por todo o Brasil formando uma comuni dade mais abrangente.
A criação do FUNTEC do BNDES, a criação de um sistema nacional de pós-graduação (1965), a
Reforma Universitária (1968) e a introdução do regime de tempo integral são marcos da política científica
governamental. A partir dos meados da década de 60 os órgãos financiadores federais ou estaduais
iniciam as suas ações estimuladoras subvencionando maciçamente os cursos de pós graduação e as
atividades de pesquisa.
A Física ainda não têm um reconhecimento no plano sócio-econômico ou mesmo cultural, mas, em
função ainda do prestígio internacional de vários físicos, da importância da energia atômica no contexto
internacional, do lançamento de satélites artificiais, e do desenvolvimento de transistores, o governo
passa a dar maiores verbas para o seu desenvolvimento.
A criação do FUNTEC do BNDES desempenha um papel relevante neste contexto, bem como o
CNPq, cuja importância fica clara com a volta dos bolsistas enviados ao exterior e a conseqüente
formação de novos grupos. Nos âmbitos estaduais essa função começaria a ser exercida pelas diversas
fundações de amparo à pesquisa, destacando-se a contribuição da FAPESP.
O ingresso na chamada 'era espacial' se dá em 1961, com a criação em São José dos Campos SP do GOCNAE - Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais (atual INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), subordinado diretamente à Presidência da República, e cujas
primeiras metas visavam criar no País uma infra-estrutura para realizar trabalhos relativos à utilização do
espaço, constituir um núcleo de técnicos e pesquisadores especializados na área e promover cooperação
com outros países.
Outro marco deste período é a fundação da Sociedade Brasileira de Física.
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O golpe de 1964, entretanto, representa o prenúncio de um duríssimo golpe na Física. As medidas
repressivas daquela época atingem algumas das principais Instituições do país, com a invasão de
campus universitários; perseguições, aposentadorias compulsórias, cassação de direitos políticos e
êxodo de muitos dos melhores cientistas para o Exterior; levando ao esvaziamento de Departamentos
inteiros, marcando um longo período de conflito entre governo e pesquisadores.

4.3.6.6 - O boom da década de 70: o fortalecimento dos
Departamentos e Institutos de Física das
Universidades brasileiras
A reforma universitária, ao congregar as atividades de Física das Universidades estaduais e
federais nas unidades acadêmicas pertinentes - os Departamentos e Institutos de Física, permitiu sua
melhor organização e fortaleceu sua posição.
Cresce o número de pesquisadores, o número de publicações, o número de cursos de mestrado e
doutorado, a variedade de sub-áreas estudadas. No início da década de 60, a atividade de pesquisa em
Física estava concentrada, a grosso modo, nos Sub-Domínios da Física Nuclear e de Partículas
Elementares. No final da década de 70, enquanto os Sub-Domínios mais antigos continuam se
renovando e formando novos grupos, muitos outros estão se consolidando, como os de Física da Matéria
Condensada (principalmente a sub-área da Cristalografia), Física Atômica e Molecular (inclusive a
Óptica), Biofísica (através da Bioengenharia), Física Médica, Ensino de Física, etc.
Dentro deste contexto, sobressai-se a implantação da Física da Matéria Condensada. Cultivada
escassamente no país, embora com tradição de boa qualidade (São Carlos), tinha seus novos
desenvolvimentos mundiais da década de 40 e 50, simbolizados pelo transistor e pelo laser, quase
desconhecidos. Com a introdução destes Conhecimentos no Brasil, nos meados da década de 60, a
Física da Matéria Condensada se expandiu fortemente.
Voltam ao país vários físicos exilados pelo golpe militar. Com estes, e com os jovens doutores e
estudantes de pós-graduação, cresce também o número de físicos.
O BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico), o CNPq, a FAPESP, o FINEP são as
maiores fontes de subvenção da pesquisa científica e tecnológica, procurando reforçar a infra-estrutura
necessária à indústria nacional, que entretanto a subtiliza, na medida em que importa Tecnologia. Por
outro lado, aumenta o número de laboratórios de pesquisa em companhias estatais. O fortalecimento do
apoio à pesquisa pelo governo federal na década de 70 através do CNPq, leva à consolidação das FAPs
- Fundações de Amparo à Pesquisa no âmbito estadual na década de 80. Espelhadas na FAPESP,
outras fundações estaduais, como a FAPERJ, foram desenvolvidas.

4.3.6.7 - Década de 80: diminuição de verbas e
sucateamento da infra-estrutura de pesquisa
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A grande diminuição dos recursos federais destinados à Ciência e Tecnologia, inclusive à Física e
a queda das dotações destinadas à pesquisa pelas agências financiadoras, geram um processo gradual
de sucateamento da infra-estrutura de pesquisa.
As duas únicas Instituições criadas neste difícil período são o LNLS - Laboratório Nacional de Luz
Síncroton do CNPq, em 1986; e o Centro Internacional de Física da Matéria Condensada da UNB, em
1989.
Com o agravamento da crise econômica na segunda metade da década de 80, a fundação IFT
enfrentou grandes dificuldades para manter-se em funcionamento e foi necessário buscar novas formas
de financiamento. Em abril de 1986, a fundação estabeleceu um convênio de colaboração com a
Universidade Estadual Paulista (UNESP), e em junho de 1987, um acordo maior é concretizado, durante
a gestão do Prof. Ruben Aldrovandi: o IFT é separado da Fundação mantenedora e incorporado à
UNESP, que absorve professores e funcionários. A Fundação permanece como uma entidade
independente, mantendo seu patrimônio e objetivos estatutários e fornecendo ao Instituto instalações,
além de administrar convênios com agências financiadoras e auxiliá-los na execução de projetos.

4.3.6.8 - Década de 90: agravamento da crise de
financiamento federal
Atualmente, o Brasil conta com uma significativa comunidade científica, fruto da tradição científica
e acadêmica que foi sendo construída ao longo do tempo, um patrimônio que infelizmente parece ser
desprezado pelos que ocupam as posições de mando na política.
De fato, a política governamental para a Educação, Ciência e Tecnologia se agrava na década de
90, com cortes drásticos ou interrupções de financiamento às Instituições, insuficiência de recursos para
a substituição de equipamentos já obsoletos, para custeio de laboratórios e recursos computacionais,
interrupção ou redução de atividades de pesquisa, desânimo e evasão de pesquisadores e estudantes.
Apenas a FAPESP tem suas verbas incrementadas, o que agrava a concentração da pesquisa em
Física em São Paulo.
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1. Séc. XVI: 1500:
Primórdios da 28/04
Física no Brasil 01/05

QUEM

INSTITUIÇÃO

LOCAL

Bacharel João
e Emeneslau,
físico
e
cirurgião
da
armada
de
Pedro Álvares
Cabral

EVENTO

Primeiras observações astronômicas realizadas no Brasil, relatadas em cartas de 28/04 e
01/05 de 1500, escritas a D.Manuel, rei de Portugal, pelo famoso mestre João, da Armada
de Pedro Álvares Cabral: determinação da latitude através da medida da altura meridiana do
Sol com um astrolábio, e descrição sumária do céu austral, particularmente, da Constelação
do Cruzeiro do Sul.

1500-03

Observações astronômicas e geográficas para o primeiro mapa da costa brasileira são
fornecidas pelas expedições chefiadas respectivamente por André Gonçalves e Gonçalo
Neto, tendo Américo Vespúcio participado de ambas.

1530-31

Pero Lopez de
Souza

Minuciosas referências astronômicas e geográficas são fornecidas pelo "O Diário da
Navegação da Armada que foi à Terra do Brasil em 1530 sob a Capitania-mor de Martim
Affonso de Souza escrito por seu Irmão Pero Lopez de Souza". Em 1537 Pedro Nunes, nos
anexos de seu Tratado da Sphera (Lisboa, 1537), baseado nestas referências, critica as
chamadas "cartas de marcar quadradas" e introduz as "linhas de rumo", hoje denominadas
loxodrômicas.

1549

Os
jesuítas, Escolas Jesuíticas Bahia
liderados pelo
Pe. Manoel da
Nóbrega

É fundada a primeira e após vinte anos, haveria mais 5 deste tipo: em Porto Seguro,
Ilhéus, Espírito Santo, São Vicente e São Paulo. É em 1549 que chegam ao Brasil os
primeiros missionário s da Companhia de Jesus, fundada em 1539 por Inácio de Loiola. Os
professores jesuítas vieram com a finalidade de ensinar Matemática, Física e Filosofia e
alguns desenvolveram pesquisas astronômicas. Incluia a Escola de ler e escrever, a Aula de
Gramática e viagem à Europa, de acordo com o plano de estudo de Nóbrega.

1556

Os jesuítas, de Escolas Jesuíticas
acordo com as
Constituições
da Companhia
de Jesus

Começam a vigorar as 'Constituições da Companhia de Jesus' (Ratio Studiorum), fruto da
'Contra-Reforma', ampliando-se e desenvolvendo-se o sistema educacional do BrasilColônia.
A 'Ratio' sintetiza a experiência pedagógica dos jesuítas, regula cursos, programas,
métodos e o caráter disciplinar das escolas da Companhia de Jesus.
O plano de estudo da 'Ratio' compreendia "cinco a seis anos de Gramática, Retórica e
Humanidades, e três anos de Filosofia, abrangendo esta a Lógica, a Física, a Metafísica, a
Moral e as Matemáticas".
Situam-se aí, portanto, os primórdios da atividade de ensino das Ciências Físicas no
Brasil.
Incluia Curso de Humanidades, de Filosofia e de Teologia e viagem à Europa, de acordo
com o plano da Ratio Studiorum .

1572

Os jesuítas

Colégio da Bahia

Bahia

Aparece o primeiro curso de Artes (Ciências) que constava de Matemática, Lógica,
Física, Metafísica e Ética, tinha duração de 3 anos e se repetia de 4 em 4 anos. Em 1575 são
concedidos os primeiros graus de bacharel aos formados. Em 1578 os primeiros títulos de
mestre em Artes, e em 1581, os primeiros graus de doutor, com festejos de que participa
toda a população local.

1599

2. Séc. XVII: 1637-44
Consolidação
da
política
educacional
jesuítica
1639

Os jesuítas

Príncipe
Maurício
Nassau

Portugal

Pernambuco
de

Foi publicada a orientação contida na R
' atio ', que organizou e planejou os estudos da
Companhia de Jesus.
Surto de atividades científicas e artísticas, e vinda de 46 homens, entre cientistas, artistas
e literatos: Maurício de Nassau era grande admirador e incentivador dos empreendimentos
culturais. Constrói, por exemplo, um jardim botânico, um zoológico, um Museu.

Georg Markgraf Palácio
de Pernambuco
(1610-1644) - Friburgo, na Ilha
médico alemão de Antônio Vaz

Instala o 1 o Observatório do hemisfério sul, na torre do palácio. Markgraf, interessado no
estudo da fauna, flora, planetas e estrelas do hemisfério sul (em particular Mercúrio),
procurou e conseguiu uma oportunidade para vir ao Brasil. É a primeira vez que um
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astrônomo experimentado se dispunha a estudar sistematicamente o céu austral. Além disto,
em suas entradas pelo interior nordestino - pelo menos três - recolheu o estupendo material
que daria origem à História Naturalis Brasiliae e que transformaria o palácio em verdadeiro
museu. Markgraf pensou em antepor a esta obra uma "Progymnastica Mathematica
Americana", em que procurou contribuir para a solução dos problemas mais importantes da
época, constando seu programa de três seções: "Astronômica e Óptica"; "Geográfica e
Geodésica" e "Tabulaee Mauritii Astronomicae". Infelizmente não se sabe se a obra foi
concluída e se foi, qual seu destino.
1640

Georg Markgraf Palácio
de Pernambuco
Friburgo, na Ilha
de Antônio Vaz

Realiza a primeira observação científica de um eclipse nas Américas (o eclipse solar de
1640), primeira observação sistemática do hemisfério austral, elaboração de uma tábua de
Mercúrio (de difícil observação na Europa), bem como registros de dados meteorológicos
locais, resultados obtidos graças à construção do Observatório. Oito dos doze volumes da
"História dos Feitos Recentemente Praticados Durante Oito Anos noBrasil e Noutras Partes
sob o Governo do Ilustríssimo João Maurício, Conde de Nassau", de Gaspar Barleus,
publicados em Amsterdam, são sobre o legado científico de Markgraf.
Abaixo, desenho do eclipse de 14 de novembro de 1640 (possivelmente de G. Markgraf):

1658

Georg Markgraf Palácio
de Pernambuco
Friburgo, na Ilha
de Antônio Vaz

1672

Valentim
Colégio da Bahia
Estancel (16211705), professor
jesuíta alemão

Bahia

Valentim
Estancel

Bahia

É publicado o "Tractatus Topographicus et Metereologicus Brasiliae com Observatione
Eclipsis Solaris".
No seu "Tiphys Lusitano ou Regimento Náutico Novo o qual Ensina a Tomar as Alturas,
Descobrir os Meridianos e Demarcar a Qualquer Hora do Dia e da Noite, Com um Discurso
Prático sobre a Navegação de Leste a Oeste", Estancel apresenta ao Príncipe de Portugal
um novo tipo de Astrolábio, de interesse astronômico e náutico.

1683, 85

Colégio da Bahia

Publica em Praga "Legatus Uranicus ex Orbe Novo in Veterem". Os trabalhos de Estancel
são comentados internacionalmente (Acta Eruditorum, Leipzig, 1683 e Journal des Savants,
Paris, 1683) e uma de suas observações é utilizada por Newton nos "Principia
Mathematica". Em 1685, publica "Uranophilus Coelestis Peregrinus (....)" (Gandavi, 1685).

1684

1697-98

Aluísio
Conrado Pfeil
(1638-1701),
professor jesuíta
alemão
Pierre Couplet,
astrônomo
francês

Elabora o mapa Grande Rio Amazonas. Como Estancel, dá importantes contribuições na
Astronomia.
Paraíba

Passa um período na Paraíba, fazendo medidas astronômicas e geográficas ligadas a
teorias gravitacionais. Em 1713 e 1727, Newton acrescenta as medidas de Couplet, feitas
em Lisboa e na Paraíba às segunda e terceira edições dos Princípia .

1699

85

Halley,
astrônomo
inglês

Passa por vários pontos do litoral do Brasil, determinando a declinação magnética, para
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testar uma teoria sua.
1699

3. Séc. XVIII: 1709
Reforma
pombalina
e
sua influência
na concepção
de Ciência
1730-37

Escola de Artes e Bahia
Edificações
Militares

É fundada.

Pe. Bartolomeu
Lourenço
de
Gusmão

Consegue fazer subir um balão cheio de ar quente, precedendo, assim, as famosas
experiências dos irmão Montgolfier.

Domingos
Capassi e Diogo
Soares, padres
jesuítas,
matemáticos e
astrônomos
régios
nomeados por
D. João V

Fazem o primeiro levantamento das latitudes e longitudes de grande parte do Brasil. Além
de mapas, elaboram uma "Tabuada das Latitudes dos Principais Portos, Cabos e Ilhas do
Mar do Sul na América Austral e Portuguesa".

1738

Rio de Janeiro

1739

Seminário
dos Rio de Janeiro
Órfãos de São
Pedro e Seminário
de São José.

É criada uma "Escola de Artilharia". Abaixo, cartaz do Exame de Artilheiros:

É criado o Seminário dos Órfãos de São Pedro, que mais tarde será chamado de São
Joaquim, depois transformado em casa de artesãos e mais tarde dará origem ao Colégio D.
Pedro II.
Também em 1739 é fundado o Seminário de São José, onde se ensinava, além de Latim,
Grego, Francês, Inglês, Retórica, Geografia e Teologia, também Matemática e Filosofia.

1745

1752-59

1759

Charles Marie
de
La
Condamine,
astrônomo
francês
Miguel Ângelo
Blasco,
Bartolomeu
Panigai,
José
Fernandes Pinto
Alpoim,
Antônio
de
Veiga
e
Andrade,
Manuel
Pacheco
de
Cristo,
José
Custódio de Sá
e Faria, Miguel
Ciera e João
Bento Pithon

P ublica sua "Relatión Abrégée dún Voyage Fait dans L'Interieure de lÁmerique
Meridionale (....) avec une Carte du Maragnon, ou de la Rivière des Amazones" (Paris,
Veuve Pissot) dando com bastante exatidão o curso do rio e um mapa das regiões vizinhas.
Em função do Tratado de Madri, de 1750, que visava delimitar as fronteiras entre as terras
portuguesas e espanholas, vêm ao Brasil sucessivas missões de astrônomos.

Portugal
colônias

e

Expulsão dos Jesuítas de Portugal e colônias, pelo Marquês de Pombal, desorganizando o
sistema eclesiástico - término do fase jesuítica da escolarização e início da pombalina.
Reforma geral inspirada no sucesso da Inglaterra baseado na aplicação da
Ciência às atividades produtivas, cujas características principais são:
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•

Proibição aos jesuítas de dirigir os estudos e proibição do método de ensino dos
jesuítas;

•

Reforma dos estudos de Latim, Grego e Retórica no sentido de tornar seu ensino
breve, claro e fácil, dando maior atenção às Ciências;

•

Estímulo ao espírito científico nos alunos: Ciências como a Física, a Matemática, a
Química, a Botânica, a Farmacologia e a Anatomia passam a ser consideradas mais
relevantes que a escolástica. Requer-se que raciocínios teóricos derivem do
Conhecimento daquelas Ciências, e não de especulações, hipóteses ou fantasias.

1768-73

Universidade
Coimbra

de Portugal

Reforma da Universidade de Coimbra pelo marquês de Pombal, criando duas novas
faculdades, as de Matemática e Filosofia (esta ensinando as Ciências Naturais) que se
acrescentam às quatro existentes de Medicina, de Leis, Cânones e Teologia e criando o
sistema de aulas régias. Posteriormente, em 1772, é introduzido o ensino de Química.
Em 1773, é implantado o Curso de Matemática, de 4 anos, permitindo aos alunos travar
Conhecimento com as idéias de Descartes, Newton, Leibnitz. Antes havia apen as uma
cadeira de Matemática, enquadrada na Faculdade de Medicina.
Esta modernização, embora de forma mais fraca, se faz também sentir no Brasil,
despertando algum interesse pela Ciência.

1771-79

Academia
Científica

Rio de Janeiro

É fundada a primeira Academia dedicada à Ciência, sob auspícios do vice-rei marquês do
Lavradio e por proposta de seu médico, José Henriques Ferreira. Com 9 membros,
pretendia dedicar-se à divulgação da Física, Química e História natural e também da
Medicina, Farmácia, e Agricultura, mas obteve resultados medíocres, pela imaturidade do
ambiente. Fechou em 1779, por falta de membros.

1776

Padres
Franciscanos

1780

Bento Sanches
Rio de Janeiro
da Orta (17391795),
cosmógrafo
português
Bento Sanches Observatório
Rio de Janeiro
da Orta (1739- Astronômico
do
1795),
Rio de Janeiro
cosmógra fo
português

1780

Rio de Janeiro

É criado pelos padres franciscanos um curso de estudos literários e teológicos em julho de
1776, semelhante ao existente na Universidade de Coimbra.
Dirige uma missão científica portuguesa que passa a funcionar no morro do Castelo.

De acordo com Mailly ("Tableau de l'Astronomie dans l'hémisphère austral et dans
l'Inde", Bruxelles, Hayez, 1872, pág. 226) o Observatório foi fundado por astrônomos
portugueses em 1780. Isto o tornaria o mais antigo observatório do hemisfério sul em
funcionamento. Provavelmente Mailly se refere a Sanchez Dorta e Oliveira Barbosa que,
com instrumentos que trouxeram para as observações astronômicas relativas à demarcação
de limites, trabalharam no Rio de Janeiro a partir de 1781.

1781

1781-85,
1788-89

Antônio Pires
da Silva Pontes,
Francisco José
de Lacerda e
Almeida,
e
Ricardo Franco
de
Almeida
Serra
Sanches Dorta

Rio de Janeiro

Em função do Tratado de São Ildenfonso, de 1777, chega ao Brasil expedição de
astrônomos e geógrafos para determinar os limites com as colônias espanholas, no Sul.

Realiza uma série de observações astronômicas e meteorológicas, posteriormente
publicadas: "Observações Astronômicas Feitas na Cidade do Rio de Janeiro para
determinar a Latitude e Longitude da Dita Cidade" e "Observações Meteorológicas Feitas
na Cidade do Rio de Janeiro" a partir de observações feitas entre 1781 e 1785;
"Observações Astronômicas e Meteorológicas Feitas na Cidade de São Paulo, América
Meridional - 1788-89" e "Diário Physico -meteorológico de Outubro, Novembro e
Dezembro de 1788 da Cidade de São Paulo".
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Acima, à esquerda, fotocópia da pág. 326 do Tomo I das Memórias da Academia Real das
Ciências de Lisboa, 1797, contendo resultados das observações solares feitas por B.
Sanches Dorta em 1781. À direita, fotocópia da pág.192 do Tomo II das Memórias da
Academia Real das Ciências de Lisboa, 1799, contendo resultados das observações de
Sanchez Dorta, feitas em São Paulo, em 1788 e 1789.
1783-92

Alexandre
R.
Pereira (17561815)

Grão-Pará, Rio
Negro,
Mato
Grosso e Cuiabá

Doutorou-se em Filosofia pela Universidade de Coimbra em 1779. Em julho de 1778 a
congregação da Universidade de Coimbra, por sugestão do Doutor em História Natura l
Domingos Vandelli, homologou o nome de Alexandre Rodrigues Ferreira para chefiar uma
expedição ao Brasil, o qual foi nomeado pela coroa em princípios de 1783. Tal expedição
tinha o objetivo de percorrer as capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá
e ocorreu entre os anos de 1783 e 1792. Dos nove anos de pesquisa, resultaram uma
preciosa coleção destinada ao Real Museu de Lisboa que dentre outros itens de
investigações continha: milhares de minerais e fósseis, acompanhados de ilustrações e de
cerca de sessenta memórias, abrangendo observações pertinentes à Mineralogia, Geografia,
Engenharia Naval, etc. Chamado por Varnhagem de 'Humboldt brasileiro', os escritos e
desenhos de Ferreira permaneceram inéditos por quase dois séculos, sendo finalmente
divulgado em sua totalidade pelo Conselho Federal de Cultura, que enfeixou todas as
memórias e ilustrações pertinentes à Viagem filosófica às capitanias do Grão-Pará, Rio
Negro, Mato Grosso e Cuiabá (1972).
Vale ressaltar que devido à ocupação de Portugal pelas tropas napoleônicas, Junot
requisitou e confiscou, a pedido do naturalista francês Étienne Geoffroy de Saint-Hilaire, as
memórias originais, as ilustrações e o material coletado por Alexandre Rodrigues Ferreira e
por esse motivo, injustamente, foram atribuídas a Geoffroy de Saint -Hilaire as observações
e descopbertas que, de fato, se deviam aos esforços de Ferreira.

1784-10

1790

Gabinete
de Rio de Janeiro
Estudos
de
História Natural,
conhecido como
Casa dos Pássaros
José Bonifácio Academia
de Portugal
de Andrada e Ciências de Lisboa
Silva
(17631838),
mineralogista,
natural
de
Santos

Criação. Juntamente com a Coleção Mineralógica Werner, serviu de base para a criação
do Museu Nacional, em 1818. Extinto em 1810, seu acervo passa, já desfalcado, em 1816
para a Academia Militar, indo em 1818 para o Museu Nacional.
Nos primórdios de sua carreira, na primeira memória submetida à Academia, José
Bonifácio, que recebeu lições de Alessandro Volta em Pávia, Itália, escreve que "os homens
comuns assentam consigo que as coisas comuns não entram na repartição das Ciências; e
assim a arte de fazer fornalhas parece-lhes coisa vulgar, e de qualquer estúpido pedreiro;
mas, contudo, bastante Conhecimentos físicos requer. Em Santa Catarina, onde se acha
fundada a maior armação do Brasil, há pelo menos vinte caldeiras com outras tantas
fornalhas respectivas; mas, se os primeiros construtores alguma coisa soubessem mais de
Física e Química do fogo, todas elas estariam reduzidas a cinco, quando muito".
Durante sua estada na escola de minas de Freiberg (1792 -94), onde teve como mestre
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Abraham Gottlob Werner (1750-1817), foi condiscípulo de Alexander von Humboldt
(1769-1859).
1791

1792

1798

Universidade
Coimbra

de Portugal

Real Academia de Rio de Janeiro
Artilharia,
Fortificação
e
Desenho da Cidade
do Rio de Janeiro
Antônio Pires Academia
dos Rio de Janeiro
da Silva Pontes, Guardas-Marinha
(1750?-1805)

Criados os cursos de: Botânica e Agricultura, Zoologia e Mineralogia, Física, Química e
Metalurgia.
Foi criada.

Organiza a primeira cartografia compreensiva de todo o Brasil e uma parte da América
Meridional. Formado em Coimbra, participou como astrônomo da Comissão de
Demarcação de Mato Grosso e de outros trabalhos de exploração e estudos, e foi nomeado
lente da Academia em 1791.

4. Séc. XIX: 1800,
Início
da 1802
formação
de
um ambiente
científico

José Joaquim da Seminário
de Pernambuco,
Cunha
de Olinda, Colégios Bahia
Azeredo
na Bahia
Coutinho, Bispo
e Governador
interino
de
Pernambuco

Fundação do Seminário de Olin da, que passa a ser, durante algum tempo, o melhor
colégio de instrução secundária do Brasil.
Sob a orientação do Bispo Azeredo Coutinho os sacerdotes ensinavam neste colégio, de
acordo com as diretrizes da Universidade de Coimbra, reformada em 1772, Teolo gia
dogmática e Teologia moral, História eclesiástica, Filosofia, Matemática, ao lado dos
estudos de Retórica e Poética, Grego, Latim, Cantochão, primeiras letras e Desenho.
Além de empregar métodos mais suaves, introduziu no currículo matérias consideradas
avançadas para a época: Ciências Físicas e Matemáticas, Desenho, Química, Botânica e
Mineralogia - início do ensino científico - rompimento da tradição humanística e retórica
dos jesuítas, cujas escolas, livrescas e obsoletas, eram as únicas até o séc. XVIII.
Além destas matérias, havia na Bahia, por volta de 1802, uma cadeira de Retórica, uma de
Filosofia (que inclui os estudos de Física), uma de Língua grega e outra de Geometria; 4 de
Gramática latina e 6 de ler e escrever.

1808

Vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil: abertura dos portos e criação das
primeiras escolas e cursos profissionais superiores. Criação dos cursos médicos-cirúrgicos
na Bahia e no Rio de Janeiro, Academia Real da Marinha, Academia Real Militar, Real
Horto e Museu Real, ainda em 1808. Apesar de Instituições de cunho prático e imediatista,
sem pesquisa científica sistematizada, constituíam -se nos primeiros núcleos a se
contraporem à tendência retórica e literária até então soberana. Início das primeiras
atividades científicas.

1808:
18/02

Colégio
Médico Bahia
Cirúrgico da Bahia

Fundada pela carta régia de D.João VI, talvez a primeira Escola Superior a se estabelecer
no Brasil, no Hospital Militar. Primeiros oito anos de funcionamento rudimentar, com dois
professores, quatro anos de duração. A partir de 1816, passa a funcionar efetivamente.

1808

Colégio
Médico
Cirúrgico do Rio
de Janeiro
Academia
dos
Guardas-Marinha
Academia
dos
Guardas-Marinha
Academia
Real
Militar

1808
1809
1810

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

Instalado no Hospital Militar em moldes análogos ao da Bahia.
Foi criada.
Foi criado um Observatório para uso da Companhia dos Guardas-Marinha.
Criada por João VI para a formação de Engenheiros Militares e Engenheiros Civis. Com o
primeiro "curso completo de Sciencias Mathemáticas, Sciencias de Observação, quaes a
Physica, Chymica, Mineralogia, Metallurgia e Historia Natural, que compreenderá o Reino
Vegetal e Animal e das Sciencias Militares em toda a sua extensão, tanto de Tactica como
de Fortificação e Artilharia" (Carta de Lei de 04/12/1810) tinha um curso previsto
inicialmente para sete anos. Foi criado também em 1810 um Curso de Matemática de 4
anos, composto de 4 cadeiras e aulas diárias de hora e meia; e a Cadeira de Química para
ser dada no quinto ano.

1810

Biblioteca Pública Rio de Janeiro

1810-20

Joaquim
Moreira Dias

1811

Vicente
Navarro
Andrade

Rio de Janeiro

A primeira do Brasil é criada.
Primeira publicação astronômica periódica, feita pela Imprensa Régia: "Efemérides
Náuticas ou Diário Astronômico para o Anno de 1811, Calculado para o Meridiano do Rio
de Janeiro". Anual, até 1820.
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Colégios Médico Rio de Janeiro e
de Cirúrgico do Rio Bahia
de Janeiro e da

Vicente Navarro de Andrade, médico recém chegado da Europa, foi encarregado pelo
governo de formular um projeto de reformas para os cursos médicos cirúrgicos,
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excessivamente empíricos e considerados insatisfatórios até por aqueles que operavam.
Na sua concepção, uma escola médico cirúrgica deveria com preender todos os ramos que
essencialmente fazem parte da Medicina, da Cirurgia e da Farmácia. Para frequentá-la, o
candidato deveria comprovar Conhecimento de Latim, Filosofia racional e moral,
Geometria, elementos de Álgebra, Física e Química. Talvez por ser excessivamente
exigente para as condições da época, seu plano não foi imediatamente posto em prática.
Entretanto, em 1832, a Física é incluída nestes cursos.

1814

1816

Manoel Ferreira
de
Araújo
Guimarães

Francisco
Ovide

Dr. João
Silveira
Caldeira

Museu Real

Rio de Janeiro

da Museu Nacional

Rio de Janeiro

1827:
15/10

Publica pela Imprensa Régia "Elementos de Astronomia para uso dos Alumnos da
Academia Real Militar Ordenado por Manoel Ferreira de Araújo Guimarães",
demonstrando estar perfeitamente a par dos progressos da Astronomia até então.

Escola Real de Rio de Janeiro
Ciências Artes e
Ofícios

1818

1823-27

Rio de Janeiro

É criada a partir da missão artística francesa e contribuiu para o progresso da Engenharia
nacional e da Ciência. Entre seus professores estava Francisco Ovide, professor de
Mecânica.
É fundado por D.João VI, passa a ser posteriormente Museu Imperial e depois Museu
Nacional.

Dirige o Museu e organiza, em 1824, o primeiro laboratório de Física e Química, onde a
Física aparece no ensino superior brasileiro, como aulas práticas das escolas médicas e
militares do Rio de Janeiro.

Observatório
Rio de Janeiro
Astronômico
do
Rio de Janeiro

O governo Imperial resolve criar um Observatório Astronômico no Rio de Janeiro, ligado
à Academia Real Militar, que deveria orientar os estudos geográficos, geodésicos e
astronômicos no território nacional e atender as necessidades da navegação.

1832

1832

Cândido Batista
de
Oliveira
(1801-1865)

Publica uma das primeiras obras de caráter didático editado no Brasil para as escolas
primárias, o "Compêndio de Aritmética", no qual faz um apelo para a adoção do sistema
métrico.
Faculdades
de Rio de Janeiro
Medicina da Bahia
e do Rio de Janeiro

Os colégios médico-cirúrgicos transformam-se em academias em 1813 e faculdades de
Medicina em 1832: as primeiras faculdades do país. A cadeira de Física é criada como
Disciplina autônoma destes cursos, na sessão "Ciências acessórias".
A Faculdade de Medicina da Bahia se instalou no antigo Colégio dos Jesuítas (junto com
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outros cursos da área médica como Farmácia e Odontologia), um prédio construído em
1533 pelos jesuítas no Centro Histórico de Salvador, onde, até 1755 foi lecionado um curso
de Matemática.
1832

1833

1837
1839

Academia Imperial Rio de Janeiro
Militar
e
de
Marinha

Militar).

Academia Imperial Rio de Janeiro
Militar
e
de
Marinha

Marinha e Imperial Militar são novamente separadas.

Colégio
Dom Rio de Janeiro
Pedro II
Escola Militar
Rio de Janeiro

É reunida a Academia de Marinha e a Academia Imperial Militar (antiga Academia Real
É permitido aos civis freqüentar os cursos junto com os militares. As Academia da
Criação, com origem no Seminário dos Órfãos de Dom Pedro.
Assim passa a se chamar a Academia Imperial Militar, que, após ser submetida a um duro
regime de disciplina militar, torna seus cursos pouco atrativos para civis. Abaixo o desenho
de tal construção:

1840-89

Escola de Minas Minas Gerais
de Ouro Preto

Durante o 2o reinado, devido ao interesse científico de Dom Pedro II, várias missões
científicas estrangeiras constituídas principalmente de naturalistas, visitaram o Brasil, e
alguns sábios de renome se estabeleceram como professores das escolas superiores, como o
grupo que em 1875 levou a formação de Escola de Minas de Ouro Preto.

1842

Museu Nacional

Rio de Janeiro

Primeira reforma: o Museu já possui uma seção denominada "Mineralogia, Geologia e
Ciências Físicas".

1842

Escola Militar

Rio de Janeiro

Reforma: é facultado um curso de Engenharia Civil, de 7 anos. Fica instituída também a
prática de defesa de tese para obtenção do grau de Doutor em Matemáticas e Ciências
Físicas e Naturais.

1845

1846

José Saturnino Escola Militar
Rio de Janeiro
da Costa Pereira
(1773-1863)
Observatório
Rio de Janeiro
Astronômico
do
Rio de Janeiro

Publica, pela Tipografia Nacional, os "Elementos de Astronomia e Geodesia".
Começa a ter vida eficiente, passando a se chamar, por decreto, Imperial Observatório e
tendo como objetivos: fazer todas as observações astronômicas úteis às Ciências, em geral e
ao Brasil, em particular; publicar anualmente uma efeméride e formar os alunos da Escola
Militar na prática das observações astronômicas. O Observatório é transferido para o
Ministério da Guerra. Soulier de Sauve, lente da Academia Real Militar, é nomeado para
cuidar de sua organização. Para tal, é mandado concluir o Torreão da Academia, a ele
destinado.
Assim, funcionou, primeiramente, na torre da Academia, onde teve sua estrutura
organizada. Depois, funcionou na Casa do Trem (atual Museu Histórico Nacional) e
ganhou sua primeira sede, parcialmente construída pelos jesuítas no séc. XVIII, no Morro
do Castelo, onde funcionou até 1920.

Os primeiros instrumentos são cedidos pelo próprio imperador D.Pedro II, enquanto
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outros são encomendados na Europa.
1848

1848,
1855,
1856,
1882

Gabinete de Física Rio de Janeiro
da
Escola
de
Medicina
Joaquim Gomes Escola Militar
Rio de Janeiro
de Souza (18291856)

Começa a adquirir equipamentos, com uma pequena verba.
Foi diplomado pela Academia Militar do Rio de Janeiro em 1848 com o título de
Bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas, da qual foi mais tarde professor emérito,
apresentando em outubro do mesmo ano a tese "Dissertação sobre o Modo de Indagar
Novos Astros sem Auxílio das Observações Diretas". Pioneiro da pesquisa em Física
Teórica. Considerado o primeiro físico -matemático brasileiro (cálculo Integral e teoria de
propagação do som). Figura singular, de aguda inteligência matemática, morreu muito
jovem, mas deixou numerosos trabalh os e comunicações originais, apresentados a
instituições científicas da França e da Inglaterra sobre Física e Matemática. Em 1855
apresenta à Academia de Paris: "Memória sobre a Determinação das Funções Incógnitas
que Entram sob o Sinal de Integração Definida" e "Memória sobre o Som". Em 1856 lê
perante a Academia de Paris um aditamento a sua memória apresentada no ano anterior.
Logo aqui chegado, enviou novo resumo, considerado muito extenso para publicação nos
"Comptes Rendus". Em 1882, após sua morte, o governo brasileiro publica em Leipzig
alguns dos seus trabalhoas matemáticos: "Mélanges de Calcul Integral", precedido por um
prefácio de Charles Henry.

1850

1850

Observatório
Rio de Janeiro
Astronômico
do
Rio de Janeiro
Joaquim Gomes
Rio de Janeiro
de Souza

O Observatório já possui os instrumentos necessários às suas atividades.
Fundada a revista mensal artística, científica e literária "Guanabara", em cujo primeiro
tomo J. G. de Souza publica: "Resolução das equações Numéricas" e Exposição Sucinta de
um Método de Integrar Equações Diferenciais Parciais por Integrais Definidas".

1850

Miguel Joaquim Escola Militar
Pereira de Sá

Rio de Janeiro

Apresenta à Escola Militar do Rio de Janeiro a tese "Dissertação sobre os Princípios da
Estática". Talvez o primeiro de uma série de trabalhos de orientação positivista na Escola.

1852

1856

Antônio Manuel Observatório
Rio de Janeiro
de Melo (diretor Astronômico
do
do
Rio de Janeiro
Observatório),
Francisco
Duarte Nunes,
José Francisco
de Castro Leal,
Jerônimo
Pereira de Lima
Campos
e
Francisco
de
Cunha Galvão
Seminário
São Paulo
Episcopal
de
Sant'Ana
ou
Seminário da Luz

Executaram os cálculos do primeiro anuário astronômico publicado no Brasil, pela
Tipografia Nacional - "Ephemerides do Imperial Observatório Astronômico para o Anno de
1853".

Criado pelo Bispo Dom Antônio Joaquim de Mello, reuniu e sistematizou as aulas de
Latim e Teologia ministradas anteriormente no prédio anexo à Catedral, num curso de
formação do clero sob a direção de religiosos capuchinos franceses.
Um dos objetivos do Seminário era buscar a harmonia entre fé e Ciência, e para tanto
possuia um Observatório, um Museu de História Natural e uma coleção de instrumentos
para o ensino da Física.

1855

1857

Escola
Aplicação
Exército
Gregório
Pereira
de
Miranda Pinto e
Francisco

de Rio de Janeiro
do
Rio de Janeiro

Sua criação desliga da Escola Militar o ensino teórico e prático de assuntos militares.
Fundada a Revista da Sociedade Physico-Chimica, de curta existência.
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Portela
Frei Germano
de
Annecy,
astrônomo
francês

1858

LOCAL

São Paulo

EVENTO

Chega a São Paulo e fica mais de 30 anos ensinando Ciências Físicas e Matemáticas.
Amigo pessoal de D. Pedro II, é convidado várias vezes para dirigir o Observatório do Rio
de Janeiro, sem contudo aceitar a proposta.

Escola Central

Rio de Janeiro

Transformação da Escola Militar em Escola Central, continuando sujeita ao regime
militar e destinada ao ensino das Matemáticas e Ciências Físicas e Naturais e também ao
das doutrinas de Engenharia Civil, com introdução de uma seção de Ciências Físicas e
Matemáticas. Além do ensino preparatório, há dois cursos: um, suplementar de Engenharia
Civil (2 anos) e outro básico, de Matemáticas e Ciências Físicas e Naturais (4 anos). A
Física é incluída nos cursos como cade ira autônoma.

1858

Escola Militar e de Rio de Janeiro
Aplicação.

1858

Escola da Marinha Rio de Janeiro
e Escola Central

A Escola de Aplicação do Exército passa a Escola Militar e de Aplicação, ficando com o
curso de Engenharia Militar. Entretanto os militares continuaram a cursar na Escola Central
as cadeiras comuns aos dois cursos.
Introdução da Física como disciplina autônoma, mas tendo em vista, sobretudo, suas
aplicações militares.

1858:
07/09,
1859

Emmanuel Liais Observatório
Rio de Janeiro
(1826-1900)
Astronômico
do
astrônomo
e Rio de Janeiro
geógraf o
francês

O eclipse total do Sol é observado por uma expedição do Observatório enviada ao
Paraguai. A pedido de D. Pedro II, que facilitou todos os trabalhos, foi adido à expedição E.
Liais, recém chegado da França, onde, no Observatório de Paris, havia trabalhado com Le
Verrier, Faye e outros. Por sugestão de Liais, a fotografia para fins astrométricos é utilizada
pela primeira vez, nesta expedição. Em 1859, nos Comptes Rendus, publica as observações
do eclipse solar e comunica a descoberta de uma terceira atmosfera do Sol.

1858-71

Emmanuel
Observatório
Rio de Janeiro
Liais, Eduardo Astronômico
do
José de Morais Rio de Janeiro
e Ladislau Neto

1860

Emmanuel Liais Observatório
Rio de Janeiro
Astronômico
do
Rio de Janeiro

Liais explora Minas, Bahia e Pernambuco, tendo como auxiliares técnicos Eduardo José
de Morais e Ladislau Neto, tendo sido os resultados gerais dos trabalhos publicados em
1865. Além disto, faz inúmeras observações astronômicas.
Descobre um cometa em Olinda. Publica uma discussão a respeito das opiniões de Le
Verrier sobre as perturbações produzidas sobre Mercúrio por planetas intramercuriais, no
numero 1.248 dos "Astronomische Nchrichten". Além disto, Liais publica no Brasil
numerosas memórias sobre cometas por ele observados e realiza diversos estudos: ausência
de polarização da luz zodiacal, determinação de paralaxe de Marte, passagem de Mercúrio
em frente ao disco solar, demonstração de que a longitude adotada por Le Verrier para o
nodo de Mercúrio é pequena, hipótese de que as variações de coloração das manchas
escuras de Marte são provenientes de sua constituição vegetal.

1862:
26/06
1863

Adotado o sistema métrico por lei de 26/06/1862.
Museu Nacional

Rio de Janeiro

Fundada a Biblioteca do Museu Nacional, com 3.000 volumes, sendo a metade
pertencentes à extinta Comissão Científica do Ceará, expedição científica (botânica e
zoologia) de 1861.

1865

1867

93

Antônio Manuel
de Melo (diretor
do
Observatório)
Emmanuel Liais

Observatório
Rio de Janeiro
Astronômico
do
Rio de Janeiro
Observatório
Rio de Janeiro
Astronômico
do
Rio de Janeiro

Chefia a expedição para observação do eclipse solar daquele ano, em Camboriú, Santa
Catarina.
Publica "Traité d'Astronomie Appliquée et de Géodésie Pratique", sob os auspícios do
governo brasileiro.
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1868

1868

QUEM
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Ávila
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d' Observatório
Rio de Janeiro
Astronômico
do
Rio de Janeiro
Museu Nacional Rio de Janeiro

1870-81

Emmanuel Liais Observatório
Rio de Janeiro
Astronômico
do
Rio de Janeiro

1873

Visconde
do Escola Politécnica Rio de Janeiro
Rio
Branco,
primeiro
ministro,
engenheiro
formado
pela
própria Escola
Central e seu
professor
de
Mecânica

EVENTO

Chefia a expedição para observação do eclipse anular na Paraíba.
Passa para a esfera do Ministério da Agricultura, que detinha maiores recursos e era mais
disposto a apoiar novos empreendimentos.
Aceita a direção do Observatório, após um convite de Dom Pedro II, mas só após ser
revogado o parágrafo que ligava o observatório à Escola Central. Entre 1871 e 74 Liais
passa período na Europa para aquisição de aparelhagem.
Transformação da Escola Central na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, transferindo -se
do Ministério da Guerra para o do Império, como conseqüência da Reforma de ensino do
Visconde do Rio Branco, que visava também torná-la um centro de difusão dos mais
elevados Conhecimentos teóricos das Ciências Exatas. Perda de seu caráter militar para
dedicar-se exclusivamente à formação de engenheiros. Separação efetiva do ensino da
Engenharia Civil da Militar.

Acima: Pátio da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, no Largo do São Francisco.
1874

Escola Politécnica Rio de Janeiro

O antigo curso matemático da ex-Escola Central é desdobrado em dois cursos científicos:
curso de Ciências Físicas e Matemáticas e curso de Ciências Físicas e Naturais. No
primeiro inclui-se a cadeira de Mecânica Celeste e Física Matemática. Passam a ser
conferidas cartas de bacharel e doutor em Ciências Físicas e Matemáticas e em Ciências
Físicas e Naturais, independentemente dos profissionais de Engenharia.

1874-79

1875

Ernest Guignet, Escola Politécnica Rio de Janeiro
francês,
repetidor
da
École Lavoisier,
Paris
Henri Gorceix, Escola de Minas Ouro Preto
matemá tico,
de Ouro Preto
físico e geólogo
francês (19421919),
Francisco
Magalhães
Gomes,
Leônidas
Botelho
Damásio (18541922)
e
Joaquim
Cândido
da
Costa
Sena,
físico
(18521919)

Contratado para o ensino de Física e Química Industrial.

Criada pela reforma de ensino do Visconde do Rio Branco. Instalada a partir de um grupo
inicial de cientistas franceses chefiados por Henri Gorceix que foi seu primeiro diretor e
lecionava Mineralogia e Geologia, Física e Química e que tinha entre outros professores de
Física, Leônidas Botelho Damásio (1854-1922) e Joaquim Cândido da Costa Sena (18521919) e Francisco Magalhães Gomes. Este último, formado pela própria Escola de Minas,
embora não tenha trabalhado pessoalmente em pesquisa, desempenhou importante papel na
formação de um pequeno grupo de cientistas graduados posteriormente em São Paulo e no
exterior.
Primeira instituição brasileira a adotar o regime de tempo integral.
A cidade de Ouro Preto foi escolhida por Gorceix por ser o lugar onde as lições teóricas
poderiam se dar aliadas às atividades práticas, por se encontrarem próximas explorações
auríferas e de ferro e, por apresentar um ambiente cultural adequado com biblioteca e outras
escolas, como a Faculdade de Farmácia de Ouro Preto com seu laboratório de Física.
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Acima, frontispício do primeiro número, 1881, dos Anais da Escola de Minas de Ouro
Preto.
1875

Museu Nacional

Rio de Janeiro

1876

Luís
Cruls Observatório
Rio de Janeiro
(1848-1908),
Astronômico
do
astrônomo
Rio de Janeiro
belga
e
Emmanuel Liais

Início da Publicação dos Arquivos do Museu Nacional, no dizer de Roquette Pinto "a
única publicação que durante longos anos o mundo científico recebeu do Brasil". Sua
tiragem superava os mil exemplares.

1876

Museu Nacional

Rio de Janeiro

1876

Publica "Les Travaux de La Mesure d'un Arc de Méridien au Brésil sous la Direction de
M. Emm. Liais, Directeur de L'Observatoire Impérial de Rio de Janeiro".

Segunda reforma do Museu, esta de efeitos duradouros e impacto significativo. Dentre as
seções previstas, a Seção de Ciências Físicas.
Tentativa de elaboração de uma importante norma técnica: o Vocabulário Técnico de
Engenharia, originado do decreto governamental no 6.277 de agosto de 1876, sob a
responsabilidade de uma comissão que continha seis seções de trabalho, dentre as quais
Mecânica Industrial - 2a Seção (compreendendo as "Ciências, Artes e Ofícios que têm por
objeto principal a aplicação da Mecânica"; membros: Prof. Agostinho Victor de Borja
Castro, Engs . Francisco Pereira Passos e Conrado Jacob Niemeyer) e Física Industrial - 3a
Seção (compreendendo as "Ciências, Artes e Ofícios que têm por objeto principal a
aplicação da Física" - teorias da gravidade, do calor, do magnetismo, da eletricidade e da
luz; membros: Profs . Ernesto Guignet, Epiphânio Cândido de Souza Pitanga e Alvaro José
de Oliveira). Não se sabe o que resultou da comissão, se seu trabalho foi feito e onde se
encontra; presume-se que um bom trabalho deve ter sido feito por conta do peso e da
qualidade dos nomes envolvidos e que tal trabalho deve estar perdido ou até agora
escondido em alguma gaveta ou arquivo, à espera de alguém que o descubra. Existe
publicado parcialmente - pelo menos até a letra F -, um trabalho intitulado "Ensaio de um
vocabulário técnico da arte de construir e das Sciencias accessorias, nas linguas franceza,
ingleza e nacional", de autoria do ilustre professor e engenheiro André Pinto Rebouças,
com a colaboração de seus irmãos, também engenheiros, Antônio e José Rebouças.

1877

Joaquim
Galdino
Pimentel
1877, 78, Luís Cruls
79
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Escola Politécnica Rio de Janeiro

Observatório
Astronômico

Rio de Janeiro
do

Lente da Escola, Galdino publica o livro didático "Lições de Mecânica Celeste".
Em 1877, publica pela Tipografia Nacional, sua "Organisation de la Carte Geographique

FASE

PERÍOD
O

QUEM

INSTITUIÇÃO

LOCAL

Rio de Janeiro

EVENTO

et de l'Histoire Physique et Politique du Brésil", que atrai especial atenção do governo. Em
1878 publica pela Tipografia Nacional sua "Mémoire sur Mars: Taches de La Planète et
Durée de As Rotation", chegando a um resultado muito bom. Em 1879 publica nos
Comptes Rendus de Janeiro: "Sur les Diamètres du Soleil et de Mercure, Déduits du
Passage du 6 Mai 1878". Colaborador de Liais. Trabalhos: observação de marcas
superficiais em Marte, por meio das quais determina o valor de rotação, observação da
passagem de Mercúrio em frente ao disco solar (06/05/1878) por meio da qual determina
com grande precisão o semidiâmetro do planeta; observação da passagem de Vênus (1882);
determinação do valor de 8,808" para a paralaxe solar; observação de estrelas duplas
austrais; inúmeras observações de cometas periódicos, sugerindo para aqueles de curto
período uma origem comum aos asteróides.

1879

Reforma de Ensino Leôncio de Carvalho - institui-se no ensino superior o "Ensino livre",
de inspiração ideológica do liberalismo econômico europeu e calcado nos modelos
universitários estrangeiros: abolida a presença obrigatória, as sabatinas; facultada a abertura
de faculdades livres e inteira liberdade de cátedra. Gerou grande resistência política e a
queda do Ministro.

18811908

Luís Cruls

Observatório
Rio de Janeiro
Astronômico
do
Rio de Janeiro

Sucede Liais, que deixa a direção após fracasso de seus pedidos para ampliação e melhor
localização do Observatório.

1882

Emmanuel Liais Observatório
Rio de Janeiro
Astronômico
do
Rio de Janeiro

Início da publicação dos Annales de l'Observatoire Impérial de Rio de Janeiro, com
publicação de Liais ("Révision des Tables de Mercure et des Masses des Planètes

1882, 87

Cruls

Inferieures").
Observatório
Rio de Janeiro
Astronômico
do
Rio de Janeiro

Organiza em 1882 as 3 missões destinadas a observar a passagem de Vênus pelo disco do
Sol, em 6 de dezembro de 1882, com a finalidade de determinar a distância da Terra ao Sol.
Uma destas missões é na Estação da Ilha de São Thomás, Antilhas, e dela participa o Barão
de Teffé, em primeiro plano na foto abaixo, à esquerda.

Os resultados são altamente satisfatórios, sendo publicados em 1887 nos Annales de
l'Observatoire Impérial de Rio de Janeiro, antes de qualquer outra comissão estrangeira.
A apresentação dos resultados à Academia de Ciências de Paris mereceu grandes elogios
de H. Faye. Assim, o Observatório Nacional marcou presença no cenário mundial.
Cruls publica, também em 1882, nos Comptes Rendus e nos Astronomische Nachrichten
suas cuidadosas observações sobre um cometa que recebeu seu nome, trabalho que lhe
valeu a Medalha Valz da Academia de Ciências da França.
1883-84

Cruls

Observatório
Rio de Janeiro
Astronômico
do
Rio de Janeiro

Publica trabalho sobre o meridiano do Observatório do Rio de Janeiro, até então
controvertido, dando origem a críticas de Manuel Pereira Reis e à formação de uma
comissão nomeada pelo governo para estudar a questão. Ambas são refutadas por Cruls.
Cruls representa, em 1884, o Brasil na conferência em Washington, que estabelece para
meridiano universal o de Greenwitch (com abstenção de voto do Brasil e da França) e adota
uma hora universal.

1884
1886

Observatório
de Paraná
Curitiba
Observatório
Rio de Janeiro
Astronômico
do
Rio de Janeiro

É criado pela repartição dos telégrafos.
Iniciada a publicação da "Revista do Observatório", periódico mensal de divulgação e
informação científica.
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1886:
27/03

QUEM

INSTITUIÇÃO

Orville
A. Commissão
Derby,
Geographica
L.F.Gonzaga de Geológica
Campos,
Teodoro
Sampaio
e
Alberto
Loefgren

LOCAL
São Paulo
e

EVENTO

É criada pelo governo para o levantamento geográfico, topográfico e geológico da então
Província de São Paulo, e é chefiada pelo eminente geólogo americano Orville A. Derby.
Abaixo, a comissão:

No detalhe, Orville Derby e Teodoro Sampaio:

Dentre as seções dessa comissão havia a seção de Botânica e Meteorologia, dirigida pelo
Prof. Alberto Loefgren, que foi o embrião do Serviço Meteorológico do Estado de São
Paulo.
1887

Escola Politécnica Bahia
da Bahia

É fundada. Em março de 1897 é instalada, e equipada em maio de 1898 pelo decreto de no
2.893.

1887

1888

1888

1888

Cruls

Cruls

Observatório
Rio de Janeiro
Astronômico
do
Rio de Janeiro

Observatório
Rio de Janeiro
Astronômico
do
Rio de Janeiro
Repartição Central Rio de Janeiro
Meteorólogica do
Ministério
da
Marinha
Serviço
São Paulo
Meteorológico

Representa o Brasil no Congresso Astronômico para a Carta Topográfica do Céu, com a
presença de 37 astrônomos de 15 países. Na ocasião, acompanha D. Pedro II na visita do
Imperador a Flammarion.
É agraciado pelo governo francês com a Cruz Oficial da Legião de Honra e nomeado
membro correspondente do Instituto de França.
É criada, competindo de certa forma com o Observatório do Rio de Janeiro.
Em março de 1888 se instala no Jardim da Luz o primeiro observatório oficial do Serviço
Meteorológico.
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1889

QUEM
Luís
Liais

INSTITUIÇÃO

Cruls, Observatório
Nacional

LOCAL
Rio de Janeiro

EVENTO

Com a proclamação da república, em 1889, o Imperial Observatório do Rio de Janeiro
passou a se denominar Observatório Nacional.
No livro Observations et Mémoires Astronomiques, publicado pela Tipographia
Lombaerts, também em 1889, acham-se entre outros, os resultados dos estudos de Liais e
Cruls sobre a passagem de Mercúrio pelo disco solar em 1878. Nos "Annales de
l'Observatoire Impérial de Rio de Janeiro" são publicados os estudos de Liais e Cruls sobre
os planetóides, e também um trabalho de Cruls resultante das observações sistemáticas de
estrelas duplas, realizadas entre 1879 e 1880.

1890

Escola Politécnica Rio de Janeiro

1891

Henrique
Escola Politécnica Rio de Janeiro
Morize (1860- do Rio de Janeiro
1930)

É feita sob o regime do governo provisório, a primeira tentativa, desta vez infrutífera, de
suprimir os cursos científicos da Escola Politécnica.
Publica seu "Esboço duma Climatologia do Brasil", origem de grande polêmica entre o
Observatório e o Serviço Meteorológico da Marinha, em torno da Meteorologia unificada
no país. Pioneiro do método experimental na Física brasileira. Professor de Física da Escola
Politécnica, reorganizou e modernizou o laboratório, importando grande quantidade de
aparelhos didáticos e instrumentos de medida. Realizou talvez as primeiras radiografias
feitas no Brasil, logo após a descoberta de Roentgen. Deu importantes contribuições como
diretor do Observatório Nacional. Apesar de ter uma obra publicada relativamente escassa,
teve grande importância pela influência que exerceu sobre os estudiosos de seu tempo,
despertando o interesse pelos trabalhos experimentais, que até então haviam sido relegados
a um segundo plano, e esclarec endo os poderes públicos sobre a necessidade da criação de
laboratórios para o ensino e a pesquisa, e da reorganização, em bases científicas, de vários
serviços oficiais.

1891

Escola
Engenharia
Mackenzie

de São Paulo

1892

Luís Cruls

Observatório
Nacional

Rio de Janeiro

1892-95

Luís
Cruls, Observatório
Henrique
Nacional
Charles Morize
e Alípio Gama
(1863-1935)

Rio de Janeiro

1892

F.
C.
Schneider

São Paulo

1893

Luis Friedmann Observatório
Manaus
Meteorológico
Escola Politécnica São Paulo
de São Paulo

J. Serviço
Meteorológico

É fundada. Em 1895 recebe Carta de Privilégio da Universidade do Estado de Nova York,
sendo equiparada em 1923 aos estabelecimentos congêneres federais.
Publica "O Clima do Rio de Janeiro", a partir de observações meteorológicas sistemáticas
mantidas desde 1851.
Expedição a Goiás para a escolha, demarcação e estudo da região em que se pensou em
instalar a futura capital da República, o que provoca um esvaziamento das atividades
exclusivamente astronômicas, já que dessa expedição faziam parte os principais astrônomos
da instituição.
O Serviço Meteorológico, criado por iniciativa de Loefgren, é entregue a F. C. Schneider,
que, possuindo numerosas estações espalhadas pelo Estado, executou um trabalho bastante
satisfatório para a época.

1893

É fundado pelo governo do estado, sendo Friedmann o primeiro diretor.
É criada. Primeiros cursos sistemáticos de Física como matéria básica para engenheiros.
Curso de Engenheiros Civis e Curso de Engenheiros Industriais.
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1893

QUEM
Francisco
Bhering

INSTITUIÇÃO

LOCAL

Escola Politécnica São Paulo
de São Paulo

EVENTO

Iniciador da Astronomia dentre os primeiros cursos de Física. Um dos primeiros
professores da Escola, antigo discípulo de Manuel Pereira Reis, tendo trabalhado no
Observatório de Paris sob a orientação de Mouchez. Seus cursos visavam, principalmente a
formação de profissionais que pudessem executar qualquer levantamento geográficogeodésico-astronômico. Bhering insistia na necessidade de formar uma equipe de
engenheiros geógrafos.

1894-98

Luis Friedmann Observatório
Meteorológico

Manaus

Realiza uma série de observações meteorológicas, avidamente recebidas pelos
especialistas estrangeiros, especialmente Julius Hann que, baseado nessas informações e
nas obtidas pelo Museu Goeldi do Pará, pôde traçar o primeiro ensaio sobre meteorologia
equatorial, até então pouco conhecida.

1894

Escola Politécnica São Paulo
de São Paulo

1895-96

Escola
de Rio Grande do
Farmácia
e Sul
Química e Escola
de Engenharia de
Porto Alegre

É inaugurada, sendo previsto o curso de Engenheiros Civis e o de Engenheiros
Industriais.
A história da UFRGS começa com a fundação da Escola de Farmácia e Química, em
1895 e, em 1896, da Escola de Engenharia, sendo reconhecidas por decreto estadual em
1900, e incorporadas à Universidade de Porto Alegre em 1934.
Assim iniciava, também, a educação superior no Rio Grande do Sul.
Ainda no século XIX, foram fundadas a Faculdade de Medicina de Porto Alegre e a
Faculdade de Direito que, em 1900, marcou o início dos cursos humanísticos no Estado.

1896

1896
1896

Escola Politécnica Rio de Janeiro
do Rio de Janeiro
Henrique
Morize
Francisco
Ferreira Ramos

Observatório
Rio de Janeiro
Nacional
Escola Politécnica São Paulo
de São Paulo

Constantino
Rondelli

Esc ola
de Pernambuco
Engenharia
de
Pernambuco
Escola Politécnica São Paulo
de São Paulo

18961904
1897

A congregação aprova reforma extinguindo os cursos científicos, apesar da oposição de
muitos lentes, principalmente Paulo Freitas.
Organiza os Serviços de Meteorologia.
Primeiro Professor da Escola Politécnica. Apenas decorrido um ano da descoberta dos
raios X por Roentgen, tira radiografias em seus laboratórios.
É fundado pelo governo do estado, sendo extinta em 1904 por motivos financeiros.
Sucede Francisco Ferreira Ramos. Engenheiro industrial formado pela Universidade de
Turim.

1897
1897

Escola Politécnica Rio de Janeiro
do Rio de Janeiro
Otto de Alencar Escola Politécnica Rio de Janeiro
Silva
(1874- do Rio de Janeiro
1912)

Fundada a Revista da Escola Politécnica, que teve 5 anos de duração.
Começam a aparecer seus primeiros trabalhos de Matemática, na Revista da Escola
Politécnica, entre eles "A superfície de Riemann de Geratriz circular". Pioneiro da pesquisa
em Física Teórica. Físico-matemático. Publicou diversos trabalhos em Propagação de
Ondas, Membranas Capilares, Geometria, Mecânica Celeste.

1897,
14/03

Escola Politécnica Bahia
da Bahia

É instalada, graças ao empenho de membros do Instituto Politécnico da Bahia, com
disciplinas curriculares de Física Geral, Mecânica Racional, Geodésica, Resistência dos
Materiais e outros tópicos relacionados ao Campo da Elasticidade.
O ensino era influenciado por antigos tratados franceses e as aulas eram ministradas
basicamente por engenheiros.
Não há registros sobre pesquisa, mas alguns artigos de divulgação sobre temas como
Mecânica e Física Geral eram publicados internamente ou em Revistas locais (incluindo
textos de professores do curso de Arquitetura, sediado na antiga Escola de Belas Artes
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criada em 1877).
Talvez na Escola Superior de Agricultura, também de 1877, houvesse tópicos afins à
Física, mas não há registros.
1898

Henrique
Morize

Escola Politécnica Rio de Janeiro
do Rio de Janeiro

Apresenta à Escola Politécnica tese para concurso intitulada "Descarga Elétrica nos Gases
Rarefeitos", assunto na época atualíssimo. Morize é responsável pela introdução das
práticas experimentais na Escola Politécnica. Equipa o Laboratório de Física com
equipamentos completos de raios X. Publica seu "Novo Método para a Determinação de
Projetis pela Radiografia" na Revista da Escola Politécnica.

1898

Otto de Alencar Escola Politécnica Rio de Janeiro
Silva
do Rio de Janeiro

Publica na Revista da Escola Politécnica nova demonstração da fórmula de Stokes,
republicada em 1903 na revista "L'Enseignement Mathematique", de Laisant, além do
artigo "Alguns Erros de Mathematica na Synthese Subjectiva de Augusto Comte", que,
segundo Amoroso Costa, produziu no momento alguma sensação, por apontar a estreiteza
dos limites positivistas, demonstrando os erros feitos pelo mestre positivista no terreno da
Geometria.

1898:
04/07

Santos Dumont

Paris

Pilota pela primeira vez um balão construído por ele cujo nome era Brasil, e que tinha um
volume de apenas 103 m3 quando a média era de 500 a 3.000 m3 . Em 23/10/26, no campo
de Bagatelle, Santos Dumont realizou o primeiro vôo mecânico do mundo, devidamente
homologado, com o 14 Bis. Embora seus trabalhos se situem mais precisamente nos
domínios da Engenharia e da construção aeronáutica, suas realizações demonstram
excepcional capacidade inventiva e criadora na aplicação prática dos princípios científicos
da Física, envolvida na investigação de assuntos ainda controvertidos como a possibilidade
do vôo de máquinas mais pesadas que o ar ou como a dirigibilidade dos balões, revelando a
preocupação de um verdadeiro experimentador no Campo da Tecnologia e da Física
experimental aplicada.

1899

Instituto
Soroterápico
Manguinhos

Rio de Janeiro
de

É fundado o Instituto Soroterápico de Manguinhos, cujo primeiro diretor é Oswaldo Cruz.
Mais terde tal Instituto passa a ser denominado Instituto Oswaldo Cruz e entre as suas
especialidades tem-se a Biofísica.

5.1. Séc. XX: 1900
As
primeiras
três décadas
1900-30

Escola Politécnica São Paulo
de São Paulo
São Paulo

Início das atividades práticas do Gabinete de Resistência dos Materiais.
São fundadas muitas Universidades, sob a pressão do desenvolvimento econômico, social
e industrial (imigração, surto industrial decorrente da 1a guerra, industrialização lenta mas
progressiva, expansão e diferenciação da vida urbana, progressos tecnológicos nas

1901-03

Francisco
Bhering

Escola Politécnica São Paulo
de São Paulo

comunicações e transportes).
Escreveu o artigo "Indicações para a determinação expedita de posições geográficas", em
que expõe de modo pormenor izado as diferentes etapas que devem ser seguidas numa
determinação astronômica de posição. Em 1903 publica no Anuário da Escola Politécnica
seu "Levantamento Astronômico (....)".

1901
1901

Observatório
Rio de Janeiro
Nacional
Otto de Alencar Escola Politécnica Rio de Janeiro
Silva
do Rio de Janeiro

Reorganização e modernização.
Publica no Jornal de Ciências Matemáticas e Astronômicas do Porto, uma memória
chamada "Sur l'Action d'une Force Acceleratrice sur la Propagation du Son", onde
encontra, por caminho diverso, resultados obtidos por Joaquim Gomes de Souza. Publica no
Bulletin de Science Mathematiques seu "Sur l'Equation de Riccati".

1902

1903

José
Belfort
Matos
José
Belfort
Matos

Nunes Serviço
de Meteorológico

São Paulo

Nunes Observatório
de Avenida

da São Paulo

José
Belfort
Matos

Nunes Observatório
de Avenida

da São Paulo

Substitui Schneider no Serviço Meteorológico.
É criado o 1o Observatório de São Paulo: Belfort instala em sua própria residência, na
Avenida Paulista, alguns instrumentos meteorológicos e astronômicos, entre os quais uma
luneta Bardou de 11 cm de abertura.

1903-12

1904-09

Escola Politécnica Rio de Janeiro
do Rio de Janeiro

Realiza uma série de observações sobre as manchas solares, magnetismo terrestre, etc.
A "Revista dos Cursos da Escola Politécnica" é criada, destinando-se a divulgar trabalhos
científicos dos professores, conforme o "Código dos Institutos Oficiais de Ensino Superior
e Secundário", de 1901. Último número: 1909.
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1904

Tasso Fragoso

1904-06

Otto de Alencar Escola Politécnica Rio de Janeiro
Silva
do Rio de Janeiro

EVENTO

Introdutor do método de Zinger no Brasil, que diz respeito à determinação da hora,
publica pela Imprensa Nacional sua "Determinação da Hora por Alturas Iguaes de Estrellas
Diversas".
Em 1904 publica na Revista dos Cursos da Escola Politécnica "Aplicações Geométricas
da Equação de Riccati". Em 1905, na mesma revista, um "Suplemento à Memória
Aplicações Geométricas da Equação de Riccati". Publica em 1906, uma coletânea de notas
e memórias sob o título "Física e Eletrotécnica" e sua "Memória sobre a Determinação da
Hora" (Rio de Janeiro, Besnard), em que discute o método Zinger, a partir do trabalho de
Tasso Fragoso. Publica seu "Estudo da Lua. Latitude e Raio Vector" que fazia parte do seu
curso de Astronomia na Escola Politécnica.

1905

Escola Livre de Pernambuco
Engenharia

É organizada pelos professores da extinta Escola de Engenharia, postos em
disponibilidade. Tem um curso de Engenharia Civil. Passa a ser subvencionada pelo
governo estadual. A primeira turma se diploma em 1910(?).

1906

Lúcio Martins Escola Politécnica São Paulo
Rodrigues
de São Paulo

Trabalha em Astronomia. Publica no Anuário da Escola Politécnica "Um problema de
Astronomia: Determinação da Órbita de um Planeta ou Cometa por Três Observações
Completas Geocêntricas".

1907

Francisco
Bhering

1907-30

Escola Politécnica São Paulo
de São Paulo
Escola Politécnica Rio de Janeiro
do Rio de Janeiro

Realiza, dentre algumas determinações astronômicas de boa qualidade, a da Praça do
Patriarca, que serviu durante muito tempo como ponto de referência.
Início da publicação da Revista Didática da Escola Politécnica, sob responsabilidade do
Diretório Acadêmico, destinada a circular com material elaborado pelo corpo docente. De
publicação irregular, saíram ao todo 36 números, o último em 1930.

1908-30

Henrique
Morize

Observatório
Nacional

Rio de Janeiro

Sucede Cruls. Diretor do Observatório Nacional, organizou os serviços de Meteorologia,
hora e levantamentos magnetométricos. Exerceu grande influência por seus trabalhos
experimentais. Esclareceu os poderes públicos sobre a necessidade de criação de
laboratórios de ensino e pesquisa, e da reorganização, em bases científicas, de vários
serviços oficiais.

1908-30

Allyrio
Observatório
Hugueney
de Nacional
Matos e Lélio
Itapoambira
Gama

Rio de Janeiro

1909

Diretoria
Meteorologia
Astronomia

de Rio de Janeiro
e

1909

Escola
Manaus
Universitária Livre
de Manaus

1910

Observatório
Nacional

Uma notável equipe de dedicados astrônomos desenvolve notáveis atividades: instalação
de um serviço da hora e uma estação magnética permanente em Vassouras, destinada ao
estudo da morfologia do campo magnético e suas variações no território brasileiro;
observações de estrelas duplas, de cometas e de estrelas novas.

Rio de Janeiro

Com 2 seções distintas, é criada, no Ministério da Agricultura, pelo decreto no 7.672, com
sede no Observatório Nacional.
Nasceu em 17 de janeiro de 1909, formada pelas Faculdades de Ciências e Letras,
Ciências Jurídicas e Sociais, Medicina, Farmácia, Odontologia e Curso de Parteiras.
As observações em relação ao cometa de Halley são publicadas nos Astronomische
Nachrichten, vol. 186, n o 4.443.

1910
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José
Belfort
Matos

Nunes Observatório
São Paulo
de Oficial do Estado
de São Paulo,
também conhecido
como Observatório
Astronômico
e
Meteorológico

Inicia-se sua construção, na Avenida Paulista n o 69, junto ao Observatório da Avenida.
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1912

QUEM

Afonso
de
Escragnole
Taunay
Luiz
Adolfo
Wanderley
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LOCAL

Escola Politécnica São Paulo
de São Paulo
Escola Politécnica São Paulo
de São Paulo

EVENTO

Sucede Constantino Rondelli . Se tornaria depois o famoso historiador.
Desenvolve bastante os estudos de Física, ampliação dos laboratórios, elevação do nível
dos cursos, investigações em Física Aplicada.

1912:
30/04
1912

Observatório
São Paulo
Oficial do Estado
Universidade
do Paraná
Paraná

É inaugurado.
É fundada, em 19 de dezembro de 1912, por um grupo de intelectuais, dentre os quais
Vitor do Amaral e Nilo Cairo, como iniciativa privada e com pequena ajuda do estado,
valendo-se da liberalização proporcionada pela Reforma Rivadávia. Era composta das
faculdades de Medicina, Direito e Engenharia.
A intenção era antiga: em 1892 Rocha Pombo, político e historiador, na época jornalista e
professor, colocava no Largo Ouvidor Pardinho a pedra fundamental da Universidade do
Paraná. O projeto, no entanto, não foi adiante, pois o Movimento Federalista impediu a
criação da Universidade.
Assim, vinte anos se passaram. Em 1912 a intelectualidade do Paraná era reduzidíssima
(tinha apenas nove médicos e quatro engenheiros) e o Estado, no entanto, precisava de
massa crítica para defendê-lo. Um acontecimento na época fez com que as lideranças
políticas se empenhassem ainda mais pela criação da Universidade: o Paraná havia perdido,
na Justiça, a Região do Contestado, que ficou para o Estado de Santa Catarina. Foi aí que
Victor Ferreira do Amaral, que era médico, deputado e diretor de Instrução Pública do
Estado, liderou a criação efetiva da Universidade, que não podia mais esperar, pois o
Paraná se desenvolvia muito com a abundante produção de erva mate.
Em 1913 a Universidade começou a funcionar (no início como instituição particular). Os
primeiros cursos ofertados foram Ciências Jurídicas e Sociais, Engenharia, Medicina e
Cirurgia, Comércio, Odontologia, Farmácia e Obstetrícia. Após ter fundado a Universidade
do Paraná, Victor Ferreira do Amaral - que foi seu primeiro reitor - fez empréstimos e
iniciou a construção do prédio central, na Praça Santos Andrade, em um terreno doado pela
Prefeitura.
A Reforma Maximiliano, de 1915, a faz perder o título de Universidade. Assim, a recémcriada Universidade foi desmembrada em 1915 em três faculdades (Engenharia, Direito e
Medicina), permanencendo todavia sob uma mesma Diretoria que as centralizava e
administrava. Nos anos seguintes, surgiram, ainda, as escolas (isoladas e mantidas pelo
Governo do Estado) de Agronomia e Veterinária, em 1918 e 1931 respectivamente. A
Escola Superior de Química, com o curso de Química Industrial, foi fundada em 1924,
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passando da Faculdade de Engenharia para o governo estadual em 1941.
1912

1913

Faculdade
Engenharia
Paraná

de Paraná
do

Criação, com cursos de Engenharia e Agronomia. É equiparada às Universidades
congêneres em 1920.

Manoel
Escola Politécnica Rio de Janeiro
Amoroso Costa do Rio de Janeiro
(1885-1928)

Apresenta tese de docência na E. P. com o título "Sobre a formação das Estrelas Duplas".
Catedrático de Astronomia, trouxe contribuições originais em Matemática, Astronomia, e
ocupou-se também de Astrofísica e Relatividade. Em suas "Conferências sobre a Teoria da
Relatividade" expôs a teoria de forma elegante, acessível e rigorosa.

1913

Observatório
Nacional

Rio de Janeiro

Em 28 de setembro de 1913, foi assinada a Ata de lançamento da pedra fun damental do
novo Observatório Nacional, no morro de São Januário (São Cristóvão).

1913-26

Universidade
Manaus

de Manaus

A partir de 22 de outubro de 1913, a Escola Universitária Livre de Manaus passou a se
chamar Universidade de Manaus, permanecendo desta forma até 1926.
Com o fim da Universidade de Manaus, algumas unidades isoladas subsistiram como
Unidades de Ensino Superior mantidas pelo Governo do Estado do Amazonas, mas por
falta de recursos financeiros, foram aos poucos desaparecendo.
Continuou fun cionando apenas o Curso de Direito que, em 1949, passou para o âmbito
federal, e depois veio a ser incorporado pela Universidade do Amazonas.

1914

Alix Correa de Observatório
Lemos
Nacional

1914

Rio de Janeiro

Escola
de Minas Gerais
Engenharia de Juiz
de Fora

1914

1914

É instalada uma estação do ON em Vassouras, dirigida por A. de Lemos, destinada ao
estudo das variações periódicas e seculares do magnetismo terrestre.
É criada, sendo oficializada em janeiro de 1918.
O Brasil põe em prática as resoluções do Congresso da Hora: adoção da hora fundamental
do meridiano de Greenwitch e adoção de fusos horários.

Domingos
Costa

Observatório
Nacional

Rio de Janeiro

Publica pela Gáudio de Bruxelas "Levantamento Magnético do Valle do Rio São
Francisco", resultado da expedição por ele chefiada em 1910-11, importante contribuição
para a Geografia de Minas Gerais e da Bahia.

1915

Escola Politécnica Rio de Janeiro
do Rio de Janeiro

A Reforma Carlos Maximiliano autoriza o governo a agrupar em Universidade a Escola
Politécnica, a de Medicina e uma das faculdades de Direito.

1915

Luís Osvaldo de Sociedade
de Rio de Janeiro
Carvalho
Physica e Chimica

É fundada, mas tem vida efêmera. Começa a publicação da Revista de Chimica e Physica
Puras e Applicadas, que aparece regularmente em 1915 e 16, depois esporadicamente até
extinguir-se em 1919, tendo uma vez (1918) aparecido como Revista de Chimica e Physica
e de Sciencias Historico-Naturaes Puras e Applicadas.

1916

Manoel
Escola Politécnica Rio de Janeiro
Amoroso Costa do Rio de Janeiro

Publica na Revista Didática da Escola Politécnica seu primeiro artigo: "Um problema
sobre a Catenária", reproduzido em 1917 na obra La Mésure Rapide des Bases
Géodésiques, publicado em Paris por René Breuil e CH. Ed. Guillaume.

1916,
03/05

Henrique
Morize

Sociedade
Brasileira
Ciências

Rio de Janeiro
de

É fundada no dia 3 de maio de 1916, nas instalações da Escola Politécnica do Rio de
Janeiro, sendo Morize o fundador e o seu primeiro presidente, à frente da diretoria
provisória (1916/1917), sendo reconduzido a essa posição por três mandatos sucessivos, ao
todo, 10 anos consecutivos. O nome será alterado em 1921 para sua atual denominação:
Academia Brasileira de Ciências. A Academia Brasileira de Ciências se muda para sua
primeira sede própria em 1923, e em 1960 se dá a mudança para sua atual sede.
Embora a Ata de fundação tenha sido assinada por apenas 15 Acadêmicos, cerca de 38
nomes são mencionados nas diversas fontes (como revistas, jornais, livros e até arquivos da
própria Academia) como participantes fundadores do movimento que deu início às
atividades da Sociedade. Dentre os fundadores estão Henrique Morize, Alberto Betim Paes
Leme, Allyrio Hugueney de Mattos, Alix Correa de Lemos, Lélio Gama e Manoel
Amoroso Costa.
A princípio, a entidade era subdividida nas seguintes seções: Ciências Matemáticas,
Ciências Físico-Químicas e Ciências Biológicas. Em 1952, ocorre o desmembramento das
seções de Física e Química, e entrando também Ciências da Terra.
Seus principais objetivos eram: estimular a continuidade do trabalho científico dos seus
membros, o desenvolvimento da pesquisa brasileira e a difusão da importância da Ciência
como fator fundamental do desenvolvimento tecnológico do país.
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A fundação teve benéfica influência sobre o desenvolvimento das pesquisas científicas no
Brasil, reunindo pesquisadores e estudiosos para debate das comunicações apresentadas,
estabelecendo maior contato entre os cientistas brasileiros e estrangeiros, organizando
simpósios para a discussão de temas de interesse atual, agindo junto aos poderes públicos
no sentido de maior amparo e estímulo aos pesquisadores brasileiros, e liderando e
influenciando na criação de diversas instituições em cuja história existe uma forte ligação
entre seus membros e os acadêmicos, como a ABE - Associação Brasileira de Educação, o
Instituto Nacional de Pesos e Padrões, a USP - Universidade de São Paulo, a UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro, o CBPF - Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, a
SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o CNPq -Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico e as FAPs - Fundações de Amparo à Pesquisa.
A UFRJ, por exemplo é a antiga Universidade do Rio de Janeiro, que, na sua fundação em
1920 iria incorporar a Escola Politécnica do RJ, em cujas instalações se deu a fundação da
ABC. A USP, por outro lado, foi fundada, por Armando de Salles Oliveira, em estreita
colaboração com o Acadêmico e matemático Teodoro Ramos e contribuiu com um grande
contingente de Acadêmicos, com a maioria sediada em seu campus.
1917

1917

1917-20

Sociedade
Brasileira
Ciências
Observatório
Nacional

Rio de Janeiro
de
Rio de Janeiro

Manoel
Escola Politécnica São Paulo
Amoroso Costa de São Paulo
(1885-1928)

Começa a publicação da Revista da Sociedade Brasileira de Ciências.
A partir das observações do ON, começa a previsão do tempo para o Distrito Federal e o
Estado do Rio de Janeiro.
Apresenta à Academia Brasileira de Ciências um trabalho sobre a determinação do
azimute por alturas iguais de duas estrelas, análogo ao método de Zinger, mas
especialmente aplicável a pequenas latitudes. Em 1918, publica na Revista da Sociedade
Brasileira de Ciências "Sobre um Teorema do Cálculo Integral", referente a um teorema de
Joaquim Gomes de Sousa. Em 1919 publica na Revista Didática da Escola Politécnica
pequeno trabalho sobre "A Evidência em Matemática", baseado na Filosofia matemática de
Poincaré e "Sobre Alguns Pontos da Teoria das Séries Divergentes". Em 1920, publica "A
Filosofia Matemática de Poincaré", na Revista de Ciências.

1918-19

Teodoro
Escola Politécnica São Paulo
Augusto Ramos de São Paulo
(1895-1935)

Defende perante a Congregação da Escola Politécnica do Rio de Janeiro a tese "Sobre as
Funções de Variáveis Reais". Segundo Oliveira Castro, foi através deste trabalho que a
Matemática do séc. XX entrou no país. Em 1919 apresenta à Escola Politécnica de São
Paulo o trabalho "Questões sobre as Curvas Reversas", que lhe assegurou o cargo de
substituto. Com sua atuação, a E. Politécnica de S.P. t ornou-se o principal centro irradiador
de Matemática moderna do país.

1919:
29/05

Henrique
Observatório
Morize,
Nacional
Domingos
Costa,
Lélio
Gama e Allyrio
Hugheney
de
Matos

Sobral, Ceará

Eclipse total do Sol. Morize chefia a expedição que observou o eclipse, tendo sido obtidas
excelentes fotografias da coroa solar. Participam da comissão Domingos Costa, Lélio Gama
e Allyrio de Matos.
A Royal Society e a Royal Astronomical Society enviaram alguns de seus melhores
astrônomos. A missão inglesa chefiada por Crommelin e que tinha entre os seus membros o
físico Sir Arthur Eddington, estuda e comprova a deflexão da luz pelo campo gravitacional
do Sol, prevista pela Relatividade Geral de Einstein ao constatar o desvio da luz das estrelas
no fundo do céu, causado pela massa do
Sol.

Acima: acampamento em Sobral. Abaixo: o eclipse fotografado por Henrique Morize, exdiretor do Observatório Nacional.
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Universidade
Paraná

LOCAL

do Paraná

EVENTO

Com a Primeira Guerra Mundial, veio a recessão econômica e as primeiras dificuldades.
Logo depois, mais problemas: em 1920 uma lei determinou o fechamento das
Universidades. O Governo Federal não recebia bem as iniciativas surgidas de forma
independente nos estados. Mesmo assim, apesar de contraditório, o Governo criou a
Universidade do Rio de Janeiro.
Era necessário criar alternativas para evitar o fechamento da Instituição. A forma
encontrada na época para driblar a lei e continuar funcionando, foi desmembrar a
Instituição em faculdades. Durante mais de trinta anos, foi uma lo nga luta para a
restauração da Universidade.

1920-21

José Carneiro Instituto Osvaldo Rio de Janeiro
Felipe (1886- Cruz e Escola
1951)
Nacional
de
Química

É convidado por Carlos Chagas para dar início às atividades no campo da Química e da
Físico-Química em Manguinhos (Instituto Oswaldo Cruz). Com seus vastos Conhecimentos
e sua grande capacidade de experimentador, exerceu grande influência sobre jovens
pesquisadores e sobre os meios administrativos do País. Colaboração como assessor técnico
de Ministros de Estado, na reestruturação do ensino médio e superior. Colaboração no
grupo que preparou projeto de lei criando o Conselho Nacional de Pesquisas.

1920-22

1920

Roberto
Marinho
Azevedo

Sociedade
Rio de Janeiro
Brasileira
de
Ciências
Escola Politécnica Rio de Janeiro
de do Rio de Janeiro e
Universidade
do
Distrito Federal

A Revista da Sociedade Brasileira de Sciencias passa a Revista de Sciencias.
Publica o seu "O Princípio da Relatividade" na Revista de Ciências. É o primeiro a
introduzir esta teoria no meio científico nacional. Publica uma série de outros artigos em
várias revistas como a Revista do Brasil e a Revista Brasileira de Engenharia.
Posteriormente, na Escola de Ciências da Universidade do Distrito Federal, organizou
inicialmente os cursos e exerceu com rara eficiência e dedicação o cargo de diretor.

1920

Universidade
do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

Criada pelo decreto 14.343 de 07/09/20, reunindo a Faculdade de Medicina (oriunda dos
cursos estabelecidos no Hospital Militar do Rio de Janeiro em 1808), a Escola Politécnica
(derivada dos cursos da Academia Militar fundada em 1810) e a Faculdade de Direito
(fusão da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais com a Faculdade Livre de Direito,
ambas de 1891). Esta criação vem cumprir uma aspiração da intelectualidade brasileira, e é
considerada como criação da primeira Universidade no país, apesar de não alterar em quase
nada o funcionamento das faculdades tradicionais. A essas unidades iniciais foram
progressivamente se agregando, ou sendo criadas, outras, tais como a Escola Nacional de
Belas Artes, a Faculdade de Filosofia, etc., representando a própria conquista gradual do
ensino de nível superior do Brasil.

1921

1921

1921

1922
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Academia
Brasileira
Ciências
E.
L.
da Estação
Fonseca Costa Experimental
Combustíveis
Minérios
Diretoria
Meteorologia
Astronomia
Henrique
Observatório
Morize
e Nacional
A.G.de Frontin

Rio de Janeiro
de

A Sociedade Brasileira de Ciências tem seu nome modificado para Academia Brasileira
de Ciências.

Rio de Janeiro
de
e

É fundada, no âmbito do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, inicialmente
para realizar estudos sobre o carvão do Sul.

de Rio de Janeiro
e
Rio de Janeiro

É extinta, pela separação dos dois Institutos.
Na sua gestão, Morize muda o Observatório para o morro de São Januário, local sugerido
por ele e A. G. de Frontin.
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Para essas novas instalações, foi adquirido o mais moderno instrumental. Abaixo, à
esquerda, Equatorial Cooke adquirida por H. Morize em 1922, abertura 45,8 cm. À direita,
Luneta Talcott, modelo internacional, abertura 11 cm, adquirida em 1922 (Casa Heyde) e
utilizada por Lélio Gama em seus trabalhos sobre variação da latitude:

1922

Emile Borel

1924

Academia
Brasileira
Ciências

Rio de Janeiro
de

Promove a visita de Borel ao país. Pronunciou a conferência: "A Teoria da Relatividade e
a Curvatura do Universo".

ABE - Associação Rio de Janeiro
Brasileira
de
Educação

Criação, em 1924, da Associação Brasileira de Educação, como instrumento adequado à
realização e defesa do movimento de reforma e modernização do ensino superio do início
da década de 20, com membros da Academia na liderança, e que se propagou para outros
estados.
A fundação da USP em 1934 e da Universidade do Distrito Federal, em 1935, no Rio de
Janeiro está ligado às idéias geradas na ABE.

1924-32

Lélio Gama

Observatório
Nacional

Rio de Janeiro

Realiza importantes observações com o fim de estudar a variação de latitude do Rio de
Janeiro. Lélio Gama teve uma carreira propriamente acadêmica e científica, e pertenceu ao
pequeno grupo que, sob a liderança de Otto Alencar e, depois, Amoroso Costa, foi
responsável pela crítica ao positivismo reinante na E. Politécnica.
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1925

Domingos
Costa

Observatório
Nacional

1925

Albert Einstein Academia
Brasileira
Ciências

LOCAL

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
de

EVENTO

Suas observações sobre os cometas de Reid, Tempel e Ensor, são publicadas na
Astronomische Nachrichten.
Promove a visita de Einstein ao país, em viagem de retorno de Buenos Aires. Ficou no
país uma semana, no mês de maio, visit ando várias Instituições (Museu Nacional,
Academia Brasileira de Ciências, Observatório Nacional, Manguinhos, Hospital Nacional
de Alienados, etc.). Pronunciou duas conferências: uma no Clube de Engenharia e outra na
Politécnica. Abaixo, foto da visita de Einstein ao Observatório Nacional:

Em pé, da esquerda para direita: João Cancio S. de Assunpção (Chefe de Portaria), José
Antonio França (Guarda Manobras), Arthur de Almeida (Mecânico), Frazão Milanês (Prof.
Escola Naval), Lélio Itapuambyra da Gama (Astrônomo), Gualter de Macedo Soares
(Astrônomo), Carlos Magno (Radiotelegrafista), Idelfonso da Silva Souto
(Radiotelegrafista), Francisco Venâncio Filho (Prof. Inst. de Educ.), Adalberto Farias dos
Santos (Astrônomo), Ernesto Morize (filho de H. Morize), Lauro Paiva (Astrônomo - Serv.
Sismologia) e Hiron Jacques (Mecânico).
Sentados, da esquerda para direita: Domingos Fernandes da Costa (Astrônomo), Isidoro
E. Konh (Acad. Bras. de Ciências), Alix Corrêa Lemos (Astrônomo), ALBERT EINSTEIN,
Henrique Morize (Diretor do ON) e Alfredo Lisboa (Clube de Engenharia).
Em razão de sua visita ao Brasil, é instituido o Prêmio Einstein.
1925

Escola Politécnica São Paulo
de São Paulo

O Gabinete de Resistência dos Materiais é transformado em Gabinete de Resistência e
Ensaios, ampliando as funções antes exclusivamente didáticas, para funções de pesquisa e,
principalmente, atendendo à demanda de serviços técnicos reclamados pela indústria
paulista.

1926
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Teodoro
Escola Politécnica São Paulo
Augusto Ramos de São Paulo

Publica "Integrais Definidas das Funções Descontínuas".
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1926

Lélio Gama

1927

Domingos
Costa

INSTITUIÇÃO
Observatório
Nacional
Observatório
Nacional

LOCAL
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

EVENTO

Publica, pela Leuzinger, seu livro "Oscilações Internas do Eixo da Terra, Suposta Rígida".
P ublica pela P. Americana "Medidas Micrométricas de Estrelas Duplas Efetuadas durante
os Anos de 1924 a 1926 na Equatorial de Cooke de 46 cm", incluídas no Reference
Catalogue de Innes.

1927, 28

Alix Correa de Observatório
Lemos
Nacional

Rio de Janeiro

Publica pela Imprensa Nacional "Resultados de Observações Realizadas no Observatório
Magnético de Vassouras - 1915 a 1923". Em 1928, publica "Marés e Problemas
Correlatos", pela Leuzinger. A. de Lemos é um dos 38 fundadores da Academia Brasileira
de Ciências.

Tisserandot,
Dulcídio
Pereira,
Ciro
Martins Costa,
Francisco
Lafayette,
A.
Meneses
de
Oliveira
e
Adolfo José del
Vecchio,
F.
Venâncio Filho
Alberto Betim
Paes Leme

Escola Politécnica
do Rio de Janeiro,
Faculdade
de
Medicina, Escola
Naval, Instituto de
Educação

Museu Nacional

Alguns dos dedicados professores de Física, contemporâneos, discípulos ou seguidores de
Morize, que continuaram sua campanha em prol do desenvolvimento da Física
Experimental.

Rio de Janeiro

Trabalhos originais em Físico-Química - análise espectral quantitativa. Um dos
fundadores da Academia Brasileira de Ciências.

1926-28

1927

Academia
Rio de Janeiro
Brasileira
de
Ciências
Alípio Leme de Observatório
São Paulo
Oliveira
Oficial do Estado

A Revista de Sciencias reaparece como a Revista da Academia Brasileira de Ciências.
Passa a dirigir o Observatório. Trata de ampliar o estabelecimento. Executam-se serviços
de determinação e disseminação da hora oficial do estado.

Prof. Alypio Leme de Oliveira (à esquerda) junto com o astrônomo belga Leon Cap em
1927, ao lado da luneta equatorial Zeiss, que se encontra hoje instalada sob uma das
cúpulas do IAG no Parque do Estado.
1927:
31/12

Alípio Leme de Diretoria
do São Paulo
Oliveira
Serviço
Meteorológico e
Astronômico
do
Estado de São
Paulo

A Diretoria do Serviço Meteorológico e Astronômico do Estado de São Paulo, é criada,
por iniciativa de A. Leme, pela Lei de dezembro de 1927, com um vasto programa
abrangendo questões de Astronomia meridiana e extrameridiana, Heliofísica, Geodesia,
Magnetismo terrestre, Meteorologia e Sismologia. O artigo 1o da Lei no 2261, em seu
parágrafo único, estabelecia como sede da Diretoria o Observatório Astronômico e
Meteorológico. Costuma-se identificar com a criação desta diretoria a origem do IAG.

1928

Observatório
Oficial do Estado

São Paulo

1928

Observatório
Oficial do Estado

São Paulo

Inicia-se a publicação de um Boletim Astronômico e Geophysico, do qual aparecem cerca
de 8 volumes, com periodicidade irregular, contendo trabalhos relacionados à Astronomia e
Áreas conexas.
Com o crescimento da cidade de São Paulo, o local que em 1912 era tido como ideal, já
não era conveniente por causa dos abalos produzidos pelos bondes que trafegavam pela
Avenida Paulista. Pensou-se em vários outros pontos da cidade, e o mais apropriado foi o
Parque do Estado, no bairro de Água Funda, onde até hoje se encontra o IAG.

1929

Lélio Gama

Observatório
Nacional

Rio de Janeiro

Publica, pela Leuzinger, "Contribuição para o Estudo da variação das Latitudes",
considerado importante para problema fundamental da Astronomia moderna, e
"Determinação da Latitude", analisando diversos métodos e detalhando minuciosamente o
de Horrebow-Talcott, considerado modelo e "Estudo sobre as Linhas Geodésicas".

1929

Manoel
Escola Politécnica Rio de Janeiro
Amoroso Costa do Rio de Janeiro

É publicado após sua morte, pelos Anais da Academia Brasileira de Ciências, "Densidade
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Média, Centro de Gravidade e Gravitação Newtoniana em um Universo de Massa Total
Infinita", em que manifesta seu crescente interesse em assuntos de cosmogonia.
1929

Observatório
Oficial do Estado

São Paulo

Publicação do primeiro Annuario, para o ano de 1930, seguido pelos anuários para 1931,
32, 33, 35, 37, 38, sendo a publicação interrompida até 1953, quando aparece com nova
forma.

5.2. Séc. XX: 1930
Década de 30 instit zação.
da
pesquisa
1930

Instituto Nacional
de Pesos e Padrões

Criação.

Observatório
Oficial do Estado

São Paulo

Alypio Leme de Observatório
Oliveira
Oficial do Estado

São Paulo

Publicação do primeiro volume dos Annaes do Observatório de São Paulo com o
resultado das observações meteorológicas feitas em numerosas estações meteorológicas do
Estado, em 1928. Infelizmente só pôde aparecer o 1o volume, não havendo seqüência.

1930

1930

Instituto
Astronômico
Geofísico

São Paulo
e

Conclui o projeto do novo observatório.

Por questões de fundo político, a Diretoria do Serviço Meteorológico fica subordinada à
Escola Politécnica de São Paulo com a denominação de Instituto Astronômico e Geofísico,
conservando suas finalidades e sua direção.

1930

Lélio Gama

Observatório
Nacional

Rio de Janeiro

É publicada na Astronomische Nachrichten "On the Computation of Mean Starfactors for
the Reduction of Latitude Observations by Horrebow-Talcott Method".

1930-33

Francisco
Gayotto

Escola Politécnica São Paulo
de São Paulo

1931

Colaborador de Luiz Adolfo Wanderley, o sucede.
Reforma Francisco Campos, com 3 decretos: o primeiro, dando um novo estatuto às
Universidades brasileiras; o segundo, reorganizando a Universidade do Rio de Janeiro
enquanto modelo de ensino superior para o Brasil e prevendo uma faculdade de Educação,
Ciências e Letras; o terceiro, criando o Conselho Nacional de Educação.

1931

1931

1931-32

Criado o Ministério da Educação, que imprime uma orientação pragmática ao ensino
universitário.
G.H. de Paula Escola Politécnica São Paulo
Souza e Luiz de São Paulo
Adolfo
Wanderley
Teodoro
Escola Politécnica São Paulo
Augusto Ramos de São Paulo

1931:
30/12

Instituto
Astronômico
Geofísico

e

São Paulo

1931:
30/12

Alípio Leme de Instituto
Oliveira
Astronômico
Geográfico

e

São Paulo

O Gabinete de Resistência e Ensaios é transformado em Laboratório de Ensaios de
Materiais. Neste, G.H. de Paula Souza e Luiz Adolfo Wanderley estudam o valor
energético de alimentos, Combustíveis Vegetais, Radioatividade de Fontes Hidrominerais.
Suas conferências "Introdução à Teoria dos Quanta" são Publicadas no Boletim do Inst.
de Eng. de São Paulo.
É reintegrado à Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, onde estivera antes como
Diretoria do Serviço Meteorológico e Astronômico do Estado de São Paulo.
É criado, a partir do Decreto Estadual no 5320, de 30/12/31, juntando, num único
instituto, o Instituto Astronômico e Geofísico e o Serviço Geográfico e Geológico da antiga
Comissão Geográfica e Geológica. Alípio Leme continua como diretor desse novo instituto
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e dá-se continuidade ao projeto do novo observatório.
1932:
24/02
1932:
22/11

Alípio Leme de Observatório
São Paulo
Oliveira
Oficial do Estado
Instituto
São Paulo
Astronômico
e
Geográfico

1933-34

Diretoria Geral de
Pesquisas
Científicas
E.L.
Fonseca Instituto
de Rio de Janeiro
Costa e Paulo Tecnologia
de Sá

1933

São iniciadas as obras do novo observatório no bairro de Água Funda.
É inaugurada a Estação Meteorológica do Instituto Astronômico e Geográfico em Água
Funda.
Criada no âmbito do Ministério da Agricultura, tem curta duração, sendo extinta em 1934.
É fundado a partir da Estação Experimental de Combustíveis e Minérios, graças aos
esforços de Fonseca Costa e Paulo Sá, e subordinada à efêmera Diretoria Geral de
Pesquisas Científicas do Ministério da Agricultura.

1933

E.L. da Fonseca Instituto
Costa
Tecnologia

de Rio de Janeiro

Trabalhos originais em Físico-Química - físico-química das ligas ferro-carbono,
cinemática do sistema Ferro-Oxigênio Carbono, método original de determinação das
velocidades de reação em função da temperatura usando uma termobalança de sua
invenção.

1933

Teodoro Ramos Escola Politécnica São Paulo
de São Paulo

Publica "Aplicação do Cálculo Vectorial ao Estudo do Movimento de um Ponto Material
sobre uma Superfície Rugosa e Fixa em um Meio Resistente". Suas lições de cálculo
vetorial (1895-1935) são publicadas sob o título de "Leçons sur le Calcul Vectoriel".

Instituto
de
Tecnologia
Industrial em MG
e outros similares
(Bahia,
Pernambuco,
Alagoas, Paraná e
Rio Grande do
Sul)
Instituto Nacional Rio de Janeiro
de Tecnologia

1934

1934

Lélio Gama

1934

Luís Cintra do Escola Politécnica São Paulo
Prado
de São Paulo
USP
São Paulo

1934:
25/01

Observatório
Nacional

Rio de Janeiro

Os importantes serviços prestados pelos Institutos Nacional de Tecnologia e de Pesquisas
Tecnológicas ao incipiente parque industrial estimularam a criação de institutos congêneres
em Minas Gerais (Instituto de Tecnologia Industrial), Bahia, Pernambuco, Alagoas, Paraná
e Rio Grande do Sul. Dotados de excelentes laboratórios com atividades em pesquisa
tecnológica e aplicada, mas também em pesquisas em Ciência pura.
É o nome definitivo que recebe o Instituto de Tecnologia ao ser transferido do Ministério
da Agricultura para o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Publica nos Anais da Academia Brasileira de Ciências "Sobre as Equações Diferenciais
do Movimento dos Asteróides".
Apresenta tese para concurso da Politécnica sobre radioatividade.
A Universidade de São Paulo foi criada pelo Decreto Estadual n o. 6283, de 25/01/34, pelo
então Interventor Federal em São Paulo, Armando Salles de Oliveira.
Este é o marco histórico, mas pode-se dizer que a USP nasceu da efervescência cultural e
ideológica da década de 20 e se nutriu do esforço de renovação pedagógica em que se
empenharam pessoas como Fernando de Azevedo (signatário e redator do Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova, 1932), Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Casa Santa e muitos
outros; de associações como a Academia Brasileira de Ciências e a Associação Brasileira
de Educação.
Na organização da USP houve três pessoas consideradas como fundadores: Paulo Duarte,
Júlio Mesquita e Fernando de Azevedo.

1934:
04/07
1934:
04/07

USP
Instituto
Astronômico
Geográfico

São Paulo
São Paulo
e

Os seus estatutos são regulamentados pelo Decreto Estadual no .6533, de 04/07/34.
Passa a ser considerado como Instituto Complementar da Universidade de São Paulo, com
a sua parte administrativa subordinada à Secretaria de Indústria e Comércio, cabendo ao
Conselho Universitário dar-lhe orientação científica e técnica para prestar os serviços
esperados.

1934

Alípio Leme

Instituto
Astronômico
Geográfico

São Paulo
e

A vinculação do Instituto à USP era muito desejada por Alípio Leme, seu diretor, que,
antes mesmo dessa oficialização, havia proposto a criação de uma Escola de Geógrafos
para a formação de engenheiros geógrafos, tal que o Instituto se tornasse uma unidade de
ensino da USP e o Observatório fosse o laboratório da Escola de Geógrafos. Este projeto
não foi aprovado, mas a idéia retornaria mais tarde em 1938.

1934

Teodoro Ramos Faculdade
de São Paulo
Filosofia, Ciências
e Letras da USP

Criação (no âmbito da criação da USP) para a qual contribui decisivamente o empenho de
Teodoro Ramos, Prof. da Escola Politécnica e a campanha promovida por educadores,
cientistas, jornalistas, que solicitam providências em favor de uma cultura científica de
nível mais elevado, fazendo surgir um movimento favorável à criação de uma Faculdade de
Ciências, que resulta na eclosão das atividades sistemáticas de pesquisa em Física no Brasil.

110

FASE

PERÍOD
O

QUEM

INSTITUIÇÃO

LOCAL

EVENTO

Teodoro Ramos organiza e escolhe criteriosamente os primeiros Prof s . dos
Departamentos. Vai à Europa, onde era respeitado nos meios científicos, e traz um
excelente grupo de Prof s . cuja vinda traz um forte impacto e dá um forte impulso para a
pesquisa em Física, Matemática e Química: Gleb Wataghin e Giuseppe Occhialini (físicos),
Luigi Fantappié (matemático), Heirich Rheinboldt (químico). Desde o início do
funcionamento do Dep. de Física, o regime de Dedicação exclusiva é instituído (a USP é a
segunda instituição a fazê-lo, depois da Escola de Minas) passando a ter importância
decisiva para o desenvolvimento das pesquisas. Abaixo, à esquerda, Teodoro Ramos, e à
direita, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo, na Rua Maria Antônia:

1934

Wataghin

Dep. de Física da São Paulo
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP

Procedente da Universidade de Turim, Wataghin se empenha em introduzir em São
Paulo, a linha de pesquisa em que vinha trabalhando há anos, a de raios cósmicos, que além
de ser de fronteira na época, não requer grandes somas para a realização de trabalhos
experimentais e faz confluir para si Sub-Domínios como os da Física Nuclear, Física de
Partículas Elementares, Astronomia (Astrofísica), etc., facilitando a progressão para outras
áreas.

Gleb Wataghin veio ter ao Brasil por iniciativa do governo italiano, interessado no
aumento do intercâmbio com países da América Latina, em particular aqueles que se
beneficiavam com a imigração italiana; estiveram no Brasil, dentro dessa perspectiva, o
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eminente matemático F. Severi, em 1932, e o eminente físico E. Fermi, em 1933, que
solicitou a Wataghin que participasse.
Assim veio este notável líder científico e hábil professor a ocupar a Chefia do
Departamento de Física da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da USP, então em
formação, em 1934.
1934

Luigi Fantappié Faculdade
de São Paulo
Filosofia, Ciências
e Letras da USP

1934

Universidade
Porto Alegre

de Rio Grande do
Sul

Convidado como professor de Análise, pronuncia conferência intitulada "La Funzione
Filosofica della Matematica nell'Attuale Momento Scientifico". Retorna à Itália em 1939,
para assumir a cátedra de Análise Superior em Roma.
Em 28 de novembro de 1934, foi criada a Universidade de Porto Alegre, integrada
incialmente pelas Escola de Engenharia, com os Institutos de Astronomia, Eletrotécnica e
Química Industrial; Faculdade de Medicina, com as Escolas de Odontologia e Farmácia;
Faculdade de Direito, com sua Escola de Comércio; Faculdade de Agronomia e Veterinária;
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e pelo Instituto de Belas Artes.

Luís Freire

Escola
Engenharia
Pernambuco

de Pernambuco
de

Manteve um alto nível de ensino da Física e da Matemática, e teve a perspicácia de
descobrir autênticas vocações para a pesquisa, encaminhando os jovens para os centros do
Rio de Janeiro e São Paulo.
Catedrático da Escola de Engenharia de Pernambuco, colaborou posteriormente para a
criação do Instituto de Física e Matemática. Este instituto tinha dois Departamentos, o A e o
B, sendo o primeiro mais voltado para atividades de ensino.
O padre italiano Carlo Borghi foi por ele convidado. O Centro de Energia Nuclear foi
criado, sob iniciativa de Borghi, e um reator subcrítico foi adquirido.

Mário
Schenberg, José
Leite Lopes e
N. Nachbin
Mário
Schenberg
e
Marcelo Damy
de Souza Santos

1938 em Wataghin,
diante
Occhialini,
Marcelo Damy
de
Souza
Santos, Paulus
Aulus
de
Pompeia, Oscar
Sala, Yolande
Monteux, César
M.G. Lattes

Escola
Engenharia
Pernambuco

de Pernambuco
de

Dep. de Física da São Paulo
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP

Dep. de Física da São Paulo
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP

São alguns dos jovens enviados para o Rio de Janeiro e São Paulo por Luís Freire.

Estão entre os alunos da primeira turma. Abaixo, primeira turma de formandos:

Wataghin e Occhialini conseguem constituir uma equipe de jovens e talentosos físicos
experimentais (Marcelo Damy de Souza Santos, Paulus Aulus de Pompeia, Oscar Sala,
Yolande Monteux, César M.G. Lattes).
Em função do "substrato técnico" insuficiente, eles foram obrigados a desenvolver seus
próprios instrumentos de medida.
Em conseqüência, surgem numerosos trabalhos sobre a técnica de circuitos elétricos para
os equipamentos de medida baseados nos contadores Geiger-Müller e sobre a técnica de
construção de geradores de alta tensão.
Dentre os trabalhos em raios cósmicos dessa equipe destacam-se: o estudo sobre a
componente ultramole e sobre a influência de um eclipse solar na intensidade (1941), e a
descoberta de showers penetrantes.
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O Gabinete de Resistência e Ensaios é desmembrado da Escola Politécnica e
transformado no IPT, financeira e administrativamente autônomo e integrado como
Instituto Anexo à Universidade de São Paulo.

1934-37

Bernard Gross

Instituto Nacional Rio de Janeiro
de Tecnologia

Aceita o convite de E.L. Fonseca Costa, diretor do INT, para trabalhar lá. Sua presença no
INT marca o início dos estudos de Raios Cósmicos inicialmente, e de Dielétricos (a partir
de 1937). Esse antigo assistente de E. Regener, que junto com seu mestre trabalhara no
problema da medida da intensidade dos raios cósmicos na atmosfera, e que veio ao Brasil
por motivos familiares, continuou trabalhando nesta área, e entre 34 e 37 efetuou vários
trabalhos teóricos sobre a análise da curva de absorção, sobre o efeito da transição destas
radiações etc.

Bernard Gross em 1939.
1935

Escola Técnica do
Exército

Fundada, para a formação de engenheiros militares especializados, e posteriormente
transformada em Instituto Militar de Engenharia, IME.

1935-38
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Anísio Teixeira Faculdade
Ciências
Universidade

de Rio de Janeiro
da
do

A Universidade criada pelo grande educador Anísio Teixeira em 34 teve vida brilhante,
mas efêmera. O núcleo central era sua Faculdade de Ciências. Seu reitor, Afrânio Peixoto, é
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1935

Observatório
Nacional

EVENTO

enviado à Europa para recrutar professores. Foi fechada em 38, e seus remanescentes foram
absorvidos pela Faculdade Nacional de Filosofia em 1939.
Rio de Janeiro

O Observatório Nacional é um dos 15 observatórios a colaborar com o Bureau
Internacional da Hora no traçado da primeira curva senoidal representativa da flutuação
anual da rotação da Terra. Abaixo, vista do Observatório do Rio de Janeiro em 1935.

No desenho acima, tem -se: 1 - Equatorial Heyde (abertura: 21 cm, adquirida em 1910); 2
- Equatorial Cooke (abertura: 32 cm, adquirida em 1893); 3 - Luneta Zenital Talcott
(abertura: 11 cm, adquirida em 1922); 4 - Equatorial Cooke (abertura: 45,8 cm, adquirida
em 1922); 5 - Antiga luneta de passagem Heyde, adquirida em 1910 para o serviço da hora;
6 - Luneta de passagem Bamberg para o serviço da hora (abertura: 8 cm); 7 - Equatorial
Fotográfica Heyde (abertura: 10 cm); 8 - Círculo Meridiano Gautier (abertura: 20 cm,
adquirida em 1893); 9 - Foto-heliógrafo Zeiss (abertura: 11 cm); 10 - Novo serviço da hora,
com osciladores de quartzo Belin.
1935:
05/07

IAG - Instituto São Paulo
Astronômico
e
Geofísico

O Instituto Astronômico e Geográfico é extinto pelo Decreto Estadual no . 7309, de
05/07/35. Foram criados o Instituto Astronômico e Geofísico, que conservou sua Estação
Meteorológica para fins de pesquisa, e o Departamento Geográfico e Geológico,
encarregado da Rede Meteorológica do Estado de São Paulo. Ambos permaneceram na
Secretaria de Agricultura Indústria e Comércio.

1936

1937

Wataghin

Dep. de Física da São Paulo
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP
Wataghin
e Dep. de Física da São Paulo
Mário
Fac.
de
Fil.
Schenberg,
Ciências e Let. Abraão
de USP
Morais, Walter
Schützer
Mário
Dep. de Física da São Paulo
Schenberg
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP

Desenvolve o primeiro curso de Física Teórica dado em São Paulo e no Brasil a examinar
sistematicamente assuntos como o Eletromagnetismo e a Relatividade.
Wataghin desenvolveu não apenas a linha de investigação em Física Experimental, mas
também conseguiu êxito em implantar a Física Teórica, com a ajuda de Mário Schenberg,
Abraão de Morais, Walter Schützer e outros.
Publica artigo "Sulla Funzione Delta di Dirac" em Rendiconti della Reale Accademia dei
Lincei (vol. 24, p. 81), considerado um dos primeiros resultados tangíveis do impulso dado
com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP.

1937

Carlos Chagas Laboratório
de Rio de Janeiro
Filho
Biofísica
da
cadeira de Física
Biológica
da
Faculdade
de
Medicina
da
Universidade
do
Rio de Janeiro

Em 1937, com a morte do catedrático de Física Biológica Francisco Lafayette de
Andrade, foi aberto concurso para o preenchimento da cadeira, e Carlos Chagas Filho
candidatou-se. Apresentou uma tese intensamente discutida com Carneiro Felipe, químico,
Costa Ribeiro, físico, e Antônio Oliveira Castro, do Instituto de Eletrotécnica. Pela primeira
vez na Faculdade de Medicina foram utilizados métodos físicos e químicos na investigação
de fenômenos biológicos. Sua aspiração era, conseguido a cadeira, implantar uma linha de
trabalho científico-experimental na Faculdade, que considerava imprescindível para a
formação de médicos na era pós-pasteuriana. Vencido o concurso, Chagas partiu para um
período de estágio em laboratórios franceses e ingleses e, na volta ao Brasil, tratou de reunir
sua equipe de trabalho que incluia: Tito Eneas Leme Lopes, Lafayette Rodrigues Pereira,
Oromar Moreira, José Moura Gonçalves e José Batista Veiga Salles. O Laboratório de
Física Biológica foi criado por Carlos Chagas Filho que contou com a ajuda de Bernard
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Gross, do IPT. Carlos Chagas Filho concluiu o curso de Medicina na Faculdade de
Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1931 e especializou-se em
Biofísica no Instituto Osvaldo Cruz quatro anos mais tarde. Em 1937, foi nomeado
professor da cadeira de Física Biológica da Faculdade de Medicina, empenhando-se, desde
então, na criação do Instituto de Biofísica.

1937

Lélio Gama

Observatório
Nacional

Rio de Janeiro

Publica nos Anais da Academia Brasileira de Ciências "Contribuição à Teoria dos
Limites".

1937

Paulo
Ferraz Escola Politécnica São Paulo
Mesquita
de São Paulo

1937 em Bernard Gross, Instituto Nacional Rio de Janeiro
diante
Plínio
de Tecnologia
Sussekind
da
Rocha, F.M. de
Oliveira Castro,
H.
Medeiros
Silva, Line F.
Dennard,
e
outros

Determina a latitude do Observatório da Escola Politécnica de São Paulo, um pequeno
observatório mantido graças ao apoio de Teodoro Augusto Ramos.
A partir de 37 Gross começa a pesquisar sobre o fenômeno da absorção dielétrica,
inspirado nos problemas da resistência dos cabos telefônicos e do isolamento desses cabos
que atribulavam a Light nessa época. A partir de então, o domínio dos dielétricos se torna o
palco principal da atuação de Gross, auxiliado por uma equipe de pesquisadores que passa a
trabalhar ativamente sob sua orientação na Divisão de Eletricidade e Medidas Elétricas do
INT em problemas teóricos e experimentais. Serão estudadas diversas anomalias dos
dielétricos reais, os eletretos, o comportamento visco-elástico dos materiais, a Reologia,
etc.

1937-41

Wataghin
Occhialini

e

Marcelo Damy
de
Sousa
Santos, Mário
Schenberg, P.A.
Pompéia, A. de
Morais, O. Sala,
Y.
Monteux,
Walter
Schutzer,
C.M.G. Lattes,
H.A. Meier e
outros

Dep. de Física da São Paulo
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP
Dep. de Física da São Paulo
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP
Dep. de Física da São Paulo
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP

Dep. de Física da São Paulo
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP
1937-41

1938-59

Academia
Brasileira
Ciências
Universidade
Paraná

Rio de Janeiro
de
do Paraná

Com o desenvolvimento do Dep. de Física surgem mais linhas de pesquisa: Física
Nuclear, com os aceleradores de Partículas, e Espectroscopia Molecular.
Organizam a primeira equipe de investigadores que iniciaram trabalhos experimentais e
teóricos em Radiação Cósmica e Física Nuclear.
São alguns dos jovens brasileiros que formam a equipe organizada por Wataghin e
Occhialini.

O Dep. de Física logo passa a ser um dos mais importantes centros de pesquisas físicas da
América do Sul. Em seu laboratórios aperfeiçoam-se ou criam-se equipamentos
empregados nas pesquisas experimentais.
Nos Anais da Academia Brasileira de Ciências, cresce o volume de trabalhos sobre Raios
Cósmicos, Física Teórica e Instrumentação de Física Nuclear.
Em 1938 foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná, oferecendo os
cursos de Filosofia, Matemática, Ciências Químicas, Geografia e História, Ciências Sociais
e Pedagogia. O curso de Bacharelado e Licenciatura em Física só foi criado mais tarde, em
1945.
Desde 1939, a Faculdade era particular e mantida pela União Brasileira de Educação e
Ensino; tendo sido incorporada a Universidade Federal do Paraná quando de sua
federalização, o que ocorreu em fins de 1950.
Os primeiros catedráticos de Física eram na sua maioria também professores da
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Faculdade de Engenharia e da Escola de Química, e o ensino era voltado principalmente
para a formação de professores secundários.
Somente no início da década de 50 é que as faculdades foram reunidas e formada
novamente a Universidade do Paraná. Para conseguir essa unificação, foi fundamental o
apoio da imprensa e da comunidade.
Depois disso, no final da década de 50, veio a federalização. A partir daí, iniciou-se uma
fase de grande expansão.
1939

Wataghin,
Paulus
A.
Pompeia
e
Marcelo Damy
de Souza Santos

Dep. de Física da São Paulo
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP

Descoberta do fenômeno dos chuveiros penetrantes da radiação cósmica ("showers
penetrantes"), pelo grupo da USP, sob a liderança de Gleb Wataghin - grande contribuição
brasileira à Física Experimental.
Wataghin, Paulus A. Pompeia e Marcelo Damy de Souza Santos (foto abaixo, à direita),
fizeram a descoberta original, em seguida aprofundada por outros membros daquele grupo.

H.Stamreich

1938

Dep. de Física da São Paulo
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP
IAG - Instituto São Paulo
Astronômico
e
Geofísico

Tem a seu cargo o setor de espectroscopia, e realiza trabalhos sobre o efeito Raman.
A idéia de um curso superior ligado à Astronomia retorna com um novo projeto de
criação da Faculdade de Astronomia e Geofísica, com curriculum semelhante ao da
proposta anterior de uma escola de geógrafos, fornecendo o mesmo título de Engenheiro
Geógrafo. Este projeto também não foi aprovado.

1939

1939

Academia
Brasileira
Ciências

de

Rio de Janeiro

Faculdade
Nacional
Filosofia
Universidade
Brasil

de
da
do

A Revista da Academia Brasileira de Ciências reaparece como os Anais da Academia
Brasileira de Ciências que a Academia passa a publicar ininterruptamente, escrita em vários
idiomas, e com ampla divulgação nos centros de pesquisa do exterior.

Rio de Janeiro

A Universidade do Distrito Federal se transforma na Universidade do Brasil (atual UFRJ),
já prevista pela Reforma Francisco Campos de 1931, absorvendo as instalações e alguns
professores remanescentes da Universidade do Distrito Federal. Posteriormente, o regime
de Dedicação Exclusiva passa a ser estendido a alguns professores e pesquisadores da
Universidade.

5.3. Séc. XX: 1939-45
Década de 40 firma-se
a
geração
que
fundamenta a
construção da
Física
1940

1940

A Física Nuclear passa a ter um maior desenvolvimento no Brasil.

Joaquim
Ribeiro

Costa Dep. de Física da Rio de Janeiro
Faculdade
Nacional
de
Filosofia
da
Universidade
do
Brasil
Wataghin, M.D. Dep. de Física da São Paulo
de Sousa Santos Fac.
de
Fil.
e P.A. Pompéia Ciências e Let. -

Publica dois artigos sobre radioatividade em minerais brasileiros na Revista da Academia
Brasileira de Ciências.

Publicam na Physical Review (vol. 57) "Simultaneous Penetrating Particles in the Cosmic
Radiations" e na Revista da Academia Brasileira de Ciências (XII, no. 3229) "Penetrat -
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Cosmic Ray Showers".

Mário
Schenberg

Dep. de Física da São Paulo
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP
Abraão
de Dep. de Física da São Paulo
Morais e Mário Fac.
de
Fil.
Schenberg
Ciências e Let. USP
Mário
Dep. de Física da São Paulo
Schenberg e G. Fac.
de
Fil.
Gamow
Ciências e Let. USP

Publica artigo sobre a teoria dos showers em cascata.

Publica artigo "Sobre a equação dos Dielétricos Reais", nos Anais da Academia Brasileira
de Ciências , motivados pelos estudos de Gross e Sussekind da Rocha no INT.
Formulam juntos um modelo sobre a origem das estrelas de grande importância na
Astrofísica - o "processo URCA" e publicam, na Physical Review (vol. 59), "Neutrino
Theory of Stellar Collapse".

1941

Lélio Gama

Observatório
Nacional

Rio de Janeiro

Publica artigo "Sobre a Integral Imprópria (....)", nos Anais da Academia Brasileira de
Ciências, motivado também pelos estudos de Gross e Sussekind da Rocha no INT.

1941

A.H. Compton, Academia
D. Hughes, N. Brasileira
Hillberry, W.P. Ciências
Jesse e E.D.
Wollan

Rio de Janeiro
de

São alguns dos físicos americanos que participam do Simpósio Internacional sobre Raios
Cósmicos, promovido pela Academia, aproveitando a presença no país da missão científica
americana para estudar o assunto na América Latina. Início de um fecundo intercâmbio
entre os físicos brasileiros e os norte-americanos, este Simpósio demonstrou a excelência
dos trabalhos aqui realizados nesta área, que nada ficaram a dever aos da delegação norteamericana sob a chefia de Compton, prêmio Nobel.
Todas as comunicações foram publicadas em um volume especial editado pela Academia.

1941

Wataghin,
Academia
Schenberg,
Brasileira
Occhialini, Y. Ciências
Monteux,
M.
Damy,
P.
Pompéia
e
Ribeiro Saboya

Rio de Janeiro
de

Foram publicadas, em um volume especial editado pela Academia, todas as comunicações
do Simpósio, dentre as quais a de Wataghin ("Production of Mesotrons in Cosmic Rays"), a
de Schenberg e Occhialini, sobre a componente ultra-mole da radiação cósmica de Y.
Monteux, M. Damy, P. Pompéia e Ribeiro Saboya, "Círculos Eletrônicos Especiais
Projetados".

1941

1941

Wataghin
Oscar Sala

e Dep. de Física da São Paulo
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP
Bernard Gross Instituto Nacional Rio de Janeiro
de Tecnologia

Estudam a produção local de showers penetrantes e descobrem o efeito de altitude.

Publica nos Anais da Academia Brasileira de Ciências "Sobre uma Transformação
Integral que interessa à Eletrotécnica", conseqüência de seus estudos sobre problemas
teóricos e experimentais relacionados com as propriedades de dielétricos reais.

1941

1941

1941

1941-43

Yolande
Monteux,
Occhialini
e
Marcelo Damy
de Sousa Santos
Joaquim Costa
Ribeiro

Mário
Schenberg

Mário
Schenberg

1941
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Dep. de Física da São Paulo
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP
Dep. de Física da
Faculdade
Nacional
de
Filosofia
da
Universidade
do
Brasil
Dep. de Física da
Faculdade
Nacional
de
Filosofia
da
Universidade
do
Brasil
Dep. de Física da
Faculdade
Nacional
de
Filosofia
da
Universidade
do
Brasil
Faculdade
de
Filosofia da Bahia

Rio de Janeiro

Observatório
Nacional

Rio de Janeiro

Estudam a influência de um eclipse solar sobre a radiação cósmica, obtendo resultados
interessantes.
Publica em colaboração com Luigi Sobrero (Univ.de Roma), "Sobre um Aparelho de
Polarização Autocolimador e suas aplicações à Fotoelasticidade", nos Anais da Academia
Brasileira de Ciências.

Rio de Janeiro

Publica "Princípio de uma Teoria das Funções de Green", nos Anais da Academia
Brasileira de Ciências.

Rio de Janeiro

Bahia

1941-44

Lélio Gama

1941:
24/04

Alípio Leme de IAG - Instituto São Paulo
Oliveira
Astronômico
e
Geofísico

Publica a primeira (41) e segunda (43) parte de "Sobre uma Extensão do Cálculo
Espinorial", nos Anais da Academia Brasileira de Ciências.

Com a sua criação, surge a idéia de criar um curso de Física para formar bacharéis e
licenciados nesta Disciplina.
Publica na Revista Brasileira de Estatística "Uma Introdução à Teoria dos Conjuntos",
como resultado de seus cursos e seminários na extinta Universidade do Distrito Federal.
São inauguradas as novas instalações do Observatório, no Parque do Estado, passando a
constit uir a sede do Instituto Astronômico e Geofísico.
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1942

Mário
Schenberg
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Publica nos Proceedings of the Eighth American Scientific Congress "Suggestions for the
Explanation on Probable Connection between Solar Activity and Rainfall Variation in
South-Eastern Brazil".

1942
1943

Dep. de Física da São Paulo
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP

Bernard Gross e Instituto Nacional Rio de Janeiro
Line F. Dennard de Tecnologia
Joaquim Costa Dep. de Física da Rio de Janeiro
Ribeiro
Faculdade
Nacional
de
Filosofia
da
Universidade
do
Brasil

A partir de seu trabalho com G.Gamow e S.Chandraseckhar publica em co-autoria com
este último em The Astrophysical Journal (vol. 96) "On the Evaluation of Main Sequence
Stars".
Descobrem o "congelamento" da eletricidade nos dielétricos.
Demonstra a possibilidade da obtenção de eletretos pela solidificação da cera da carnaúba
na ausência de campo elétrico exterior. Dando continuidade aos trabalhos iniciados por
Gross, Ribeiro constitui e orienta uma outra equipe de investigação das propriedades dos
dielétricos reais no Dep. de Física da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do
Brasil.

1943

1944

1944

1944

Wataghin

Dep. de Física da
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP
Wataghin
Dep. de Física da
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP
Mário
Dep. de Física da
Schenberg
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP
Joaquim Costa Dep. de Física da
Ribeiro
Faculdade
Nacional
de
Filosofia
da
Universidade
do
Brasil

1944 em J. C. Ribeiro e
diante
A. D. Tavares,
E. Rodrigues,
Sérgio
Mascarenhas,
Y. Primerano, J.
Tiomno, L. C.
do Prado, P. de
Toledo,
B.
Gross.

Dep. de Física
Faculdade
Nacional
Filosofia
Universidade
Brasil

São Paulo

Publica trabalho sobre a Mecânica Est atística e os processos observados na radiação
cósmica.

São Paulo

São Paulo

Rio de Janeiro

da Rio de Janeiro
de
da
do

Publica trabalho sobre Relatividade e indeterminação suplementar.

Publica "Sobre um princípio Variacional de Dinâmica".

Descobre o "efeito termodielétrico", que posteriorm ente receberia seu nome. Este efeito
foi deduzido de seu trabalho com eletretos resultantes da cera da carnaúba, mas revela-se
fenômeno físico de caráter muito mais geral, observável em dielétricos sujeitos a mudanças
de estado físico em que uma fase é sólida.
Colaborando com Armando D.Tavares, Édson Rodrigues, Sérgio Mascarenhas, Yvonne
Primerano, Joaquim Costa Ribeiro evolui na pesquisa experimental do "efeito
termodielétrico" constatando a sua presença na mudança de estado físico de muitas outras
substâncias, bem como na medida de várias outras propriedades. Por outro lado, Jaime
Tiomno, Luís Cintra do Prado, P. Saraiva de Toledo, B. Gross e o próprio Joaquim Costa
Ribeiro fizeram estudos teóricos de caráter fenomenológico, esclarecendo entre outras
coisas o caráter estatístico do efeito.

1944

1944

A.
Leão

Pacheco Dep. de Física da Rio de Janeiro
Faculdade
Nacional
de
Filosofia
da
Universidade
do
Brasil
José
Leite Escola
de Rio de Janeiro
Lopes (1918); Engenharia
de
Luís
Freire; Pernambuco,
Carlos Chagas Faculdade
Nacional
de
Filosofia do Rio de
Janeiro, Instituto
de Biofísica e Dep.
de
Física
da
Faculdade
de

Leão e colaboradores, a partir de suas pesquisas sobre a atividade elétrica cortical,
descobrem uma onda de depressão dessa atividade, após excitação, que recebe o nome
"Leão-wave".
Leite Lopes publica em 44, nos Anais da Academia Brasileira de Ciências, junto com
J.M. Jauch, o artigo "Scalar Meson Theory of Nuclear Forces".
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Filosofia, Ciências
e
Letras
da
Universidade
de
São Paulo

Leite Lopes nasceu em Recife no dia 28 de outubro de 1918. Em 35, Ingressou na Escola
de Engenharia de Pernambuco, no curso de Química Industrial, onde conheceu o Prof. Luís
Freire, que, notando seu valor, o estimulou a continuar seus estudos no Rio de Janeiro. Em
37, apresentou trabalho no 3 o Congresso Sul-americano de Química, realizado no Rio de
Janeiro.
No ano de 1940, iniciou o Curso de Física da Faculdade Nacional de Filosofia, no Rio de
Janeiro, concluído em 1942. Durante o curso de Física, foi professor de ensino secundário
no Inst ituto La-Fayette. Trabalhou, ainda em 1942, a convite do professor Carlos Chagas,
no Instituto de Biofísica, tendo recebido uma Bolsa Guilherme Guinle.
No ano seguinte (1943), recebeu uma bolsa da Fundação Zerrener, tendo realizado
trabalhos de Pesquisa no Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da Universidade de São Paulo.
No ano de 1944, iniciou seu Doutoramento em Princeton (USA), tendo ganho uma bolsa
por dois anos do Governo do Estados Unidos. Trabalhou com J. M. Jauch e principiou o
trabalho de tese de doutorado sob orientação de W. Pauli (Prêmio Nobel de Física). Em
1946, recebeu o título Ph.D. Em Princeton, Leite Lopes teve oportunidade de assistir cursos
ministrados por Pauli, Reichenbach e Einstein.

Da esquerda para direita: Nigh Hu, José Leite Lopes, W. Pauli e J.M. Jauch.
1945

Mário
Schenberg

1945

Carlos Chagas

Publica nos Anais da Academia Brasileira de Ciências "Sobre a Invariante Integral de
Cartan".
Instituto
Biofísica
Universidade
Brasil

de Rio de Ja neiro
da
do

É fundado, reunindo um grupo de investigadores que, sob a orientação de C. Chagas, já
vinha realizando, no Laboratório de Biofísica da cadeira de Física Biológica da Faculdade
de Medicina, trabalhos originais sobre problemas limítrofes entre a Física e a
Electrofisiologia.

1945

César Lattes e Dep. de Física da Rio de Janeiro e
Wataghin
Fac.
de
Fil. São Paulo
Ciências e Let. USP

Publicam, na Revista do Departamento de Física da USP (no 4, tomo XVII), "Estatística
de Partículas e Núcleons e sua Relação com o Problema da Abundância de Elementos e
seus Isótopos", principiando-se assim a carreira científica de Lattes, que havia em 43
concluído o bacharelado em Física na USP.

1945
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José
Lopes

Leite

Rio de Janeiro

Publica no Physical Review (76, 60), o artigo "The Influence of the Recoil of Heavy
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Particles on The Nuclear Potential Energy", e nos Anais da Academia Brasileira de
Ciências (17, 273), "Notas sobre a Energia Potencial de Dêuteron".
1945

1945

1945

José
Leite Dep. de Física da
Lopes e Mário Fac.
de
Fil.
Schenberg
Ciências e Let. USP
Joaquim Costa Dep. de Física da
Ribeiro
Faculdade
Nacional
de
Filosofia
da
Universidade
do
Brasil
Jaime Tiomno e Dep. de Física da
Joaquim Costa Faculdade
Ribeiro
Nacional
de
Filosofia
da
Universidade
do
Brasil
Mário
Dep. de Física da
Schenberg
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP

Rio de Janeiro e
São Paulo

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

São Paulo

Publicam, no Physical Review (76, 132), "The Radiation Field of a Point Electron".

Publica o livro "Sobre o Fenômeno Termodielétrico", pela Agir Editora.

Formulam uma teoria fenomenológica sobre as leis que regem o efeito termodielétrico,
descoberto por J.C. Ribeiro em 1944, permitindo demonstrar-lhe a hereditariedade.

Desde a fundação do Dep. de Física, se destaca brilhantemente como físico teórico. Seus
trabalhos mais reconhecidos constituem apenas a ponta de iceberg da sua obra, vasta e
profunda, abrangendo a Teoria das Partículas Elementares, a Física de Raios Cósmicos, a
Eletrodinâmica, a Teoria da Relatividade, a Teoria Geral dos Campos, a Mecânica Quântica
etc.

Mário
Dep. de Física da São Paulo
Schenberg,
Fac.
de
Fil.
Fermi, Pauli e Ciências e Let. Gamow
USP
1939-45

Trabalham juntos.
Com o início da 2a Guerra, os trabalhos da Física Experimental são seriamente
prejudicados, voltando-se aos trabalhos de interesse para o esforço de guerra para os quais
físicos de ambos os lados do conflito foram, em grande parte, mobilizados.
Cai o número de publicações em periódicos internacionais, que vinha crescendo a partir
da criação das Faculdades de Ciências.
O fim da Segunda Guerra marca pela alegria do final de seis anos de perseguições,
tortura, arrasadora destruição de vidas, de patrimônio, e pela dor dos sobreviventes de
Hiroxima e Nagasaki, que o rádio e o cinema levaram ao testemunho de todo o planeta.
Após a segunda Guerra, um clima de euforia toma conta de toda a Física, em especial da
Física Nuclear em todo o mundo, em virtude da bomba atômica, com reflexos no Brasil
também. Desse modo começa a ser feito um enorme esforço no País para desenvolver a
Física Nuclear, particularmente na área experimental.

1946-47

Cesare
Mansueto
Giulio Lattes,
conhecido como
César
Lattes
(1924), Curitiba

São Paulo

Oscar Sala e
Paulo Taques
Bittencourt
Oscar Sala

Estados Unidos

José
Lopes

Leite Faculdade
Rio de Janeiro
Nacional
de
Filosofia, no Rio
de Janeiro

Estuda a radioatividade natural do Samário com emulsões nucleares.

Pesquisas sobre esquemas de desintegração.
Trabalhos com o Acelerador Van Der Graaf da Universidade de Winsconsin.
Em outubro de 1946, foi nomeado professor de Física Teórica e Física Superior da
Faculdade Nacional de Filosofia, no Rio de Janeiro. Nos anos de 1946 e 1947, trabalhou
nas eliminações de contradições da Eletrodinâmica, tendo em vista uma teoria desenvolvida
por Mário Schenberg.
No ano de 1947 Leite Lopes mantinha comunicação regular com César Lattes e,
aproveitando a publicidade que se estabeleceu em torno da descoberta do meson pi, Lattes,
Leite Lopes e outros pesquisadores resolveram criar um centro de pesquisa. Assim foi

120

FASE

PERÍOD
O

QUEM

INSTITUIÇÃO

LOCAL

EVENTO

criado, em 1949, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas.
1946:
30/12

1946

Alípio Leme

Edgard
Santos

IAG - Instituto São Paulo
Astronômico
e
Geofísico

Rêgo Universidade
Bahia

É definitivamente incorporado à USP, com a mesma denominação e finalidades, passando
a constituir um dos seus Institutos Anexos (Decreto Estadual no 16622, 30/12/46). Alípio
Leme continua como diretor até 1955, quando se aposentou.

da Bahia

É fundada em 02/07/46, por Edgard Rêgo Santos seu primeiro reitor, até 62. De ampla
visão universitária e espírito empreendedor, Edgard Santos criou inúmeros centros culturais
dentro da Universidade e comandou um processo de modernização no Campo das Artes e
Ciências básicas, com conseqüências no ensino da Matemática e Física.

1946

Universidade
Recife

do Pernambuco

1947

URGS
- Rio Grande do
Universidade
do Sul
Rio Grande do Sul

É fundada em 1946, como resultado da junção da Faculdade de Direito, fundada em 1827;
da Escola de Engenharia, 1895; da Faculdade de Medicina, 1920; da Escola de Belas Artes,
1932 e da Faculdade de Filosofia, 1941.
O terceiro grande momento de transformação dessa Universidade foi em 1947, quando
passou a ser denominada Universidade do Rio Grande do Sul, a URGS, incorporando as
Faculdades de Direito e de Odontologia de Pelotas e a Faculdade de Farmácia de Santa
Maria.
Posteriormente, essas unidades foram desincorporadas da URGS, com a criação, da
Universidade de Pelotas e da Universidade Federal de Santa Maria.

1947:
20/05

Lélio Gama

Observatório
Nacional

Rio de Janeiro

Eclipse total do Sol: Lélio Gama empreende o estudo da influência deste eclipse sobre o
campo magnético, no Observatório de Vassouras, com o fim de confrontar a teoria do físico
inglês Sidney Chapman sobre a natureza e a ordem de grandeza dos efeitos geomagnéticos
de um eclipse solar.

1947

Paulus
A.Pompéia

ITA - Instituto São José
Tecnológico
da Campos
Aeronáutica

dos

É fundado, tendo sido planejado nos moldes dos grandes Institutos de Tecnologia norteamericanos, com excelentes laboratórios, corpo docente, instalações. Dedica-se ao ensino
profissional de nível superior e é um importante centro de pesquisas e estudos tecnológicos.
A orientação dos cursos de Física é de Paulus A. Pompéia, ex-assistente de Wataghin .

1947

César
Lattes,
Occhialini
e
Powell

Caracterizam dois tipos de mésons - o pesado (pi) e o leve (mi) e verificam que o pesado
se desintegra espontaneamente dando um meson leve, e um corpúsculo neutro.
Essa descoberta, fruto do estudo sistemático do s rastros deixados por mesons em
emulsões nucleares (chapas fotográficas muito sensíveis) expostas à radiação cósmica a
altitudes elevadas, onde a detecção dessas partículas seria presumivelmente mais favorável,
foi o marco em sua carreira que se fez acomp anhar das mais significativas conseqüências,
um grande triunfo brasileiro no domínio experimental da radiação cósmica e da Física de
partículas elementares, e teve importantes repercussões teóricas, gerando numerosos
trabalhos teórico e experimentais por todo o mundo.
César Lattes, Occhialini e Powell expuseram essas emulsões a cerca de 2.800 m nos
Pirineus, no Pic du Midi (França) mas a solução definitiva só veio com os resultados das
chapas expostas por Lattes no Monte Chacaltaya, Bolívia, a 5.600 m de altitude.
Numerosos problemas técnicos precisaram ser resolvidos por Lattes e seus colaboradores,
em particular o do desaparecimento da imagem latente com o tempo, que obrigava as
exposições a serem mais curtas, diminundo assim o número de eventos efetivamente
revelados. Fotos abaixo: à esquerda, uma reprodução de um dos primeiros mésons, ainda na
fase das exposições nos Montes Pirineus; no centro, méson cuja descoberta, devida a
Lattes, Occhialini e Powell, foi dedicada ao Almirante Álvaro Alberto da Motta e Silva,
datada de 3 de abril de 1947; à direita, Lattes em Chacaltaya.
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Fundação da SBPC.
De acordo com José Reis, um dos fundadores, tendo como objetivo "não apenas de
congregar os cientistas de todo o Brasil, melhorando a qualidade geral de suas pesquisas,
mas também de aproximá-los do povo, assim atraindo novos valores, especialmente entre
os jovens".
A SBPC contrapunha-se à visão pragmática de uma Ciência justificável apenas por suas
aplicações imediatas, defendendo a importância do desenvolvimento da ciência enquanto
bem da sociedade, e teve presença marcante em diversos momentos da história do país,
contribuindo para a formação de Universidades, Centros de Pesquisa, agências de
financiamento, e de um sistema nacional de pós-graduação.
Durante os anos mais duros da repressão política, a SBPC teve um papel fundamental na
luta pela democracia e pela volta dos exilados políticos.

1948

César Lattes e
Eugene Gardner

Lattes, logo em seguida à descoberta do méson pi, realiza com a colaboração de E.
Gardner a façanha de produzir artificialmente o méson pi, no recém-construido síncrociclotron do Radiation Laboratory da Universidade da Califórnia, em Berkeley.
Esses experimentos, de grande sucesso e repercussão, propiciaram, de um lado, um novo
surto de desenvolvimento na Física de Partículas Elementares, abrindo novas perspectivas
para estudos com feixes dessas e outras partículas, produzidas artificialmente, e de outro
lado demonstraram a possibilidade de realizar no laboratório, portanto em condições
controláveis, as interações entre os núcleos. Principiou-se então a formidável corrida para a
construção de aceleradores mais e mais potentes que caracterizou a Física Nuclear do pósguerra, incentivada pela guerra fria até recentemente, dando resposta à necessidade de
eliminar o empirismo oneroso e, muitas vezes, arriscado com que vinham se desenvolvendo
as pesquisas que se relacionavam com a libertação da energia nuclear. Embora o méson-pi,
hoje, lidere em importância numerosos outros mésons e a interpretação mais em moda
atribua aos quarks o papel fundamental que àquela época se lhe atribuía, é inegável o
desempenho que teve na propulsão de todo o desenvolvimento científico-tecnológico da
Física dos últimos cinqüenta anos.
De outro lado, propiciaram amplas aberturas no terreno da institucionalização da Ciência,
no Brasil e na América do Sul, ligadas diretamente ao regresso e permanência definitiva de
Lattes no continente sul-americano. Pode-se dizer, sem exageros, que as iniciativas mais
relevantes que garantiram um desenvolvimento científico ininterrupto, em ampla frente - a
criação do CBPF, em janeiro de 1949, a do CNPq, em 15 de janeiro de 1951, e,
posteriormente, de outras agências comprometidas com o desenvolvimento científico, a
Reforma Universitária, isto é, a inserção da pesquisa científica no quadro operacional da
Universidade brasileira, a criação dos primeiros cursos de pós-graduação no país - todos
estiveram direta ou indiretamente ligados àquele memorável feito. Além disto, essa
descoberta teve também importantes repercussões no desenvolvimento científico da Bolívia
e no estreitamento das relações culturais Brasil-Bolívia.
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As contribuições de Lattes não se limitam a estes experimentos: seus trabalhos incluem
importantes contribuições em variados Sub-Domínio da Física moderna, desde pesquisas
teóricas sobre as origens e abundância de espécies nucleares no universo e eletrodinâmica
clássica, até desenvolvimentos instrumentais, na área das emulsões nucleares (como
membro do grupo de Bristol, na segunda metade dos anos 40, participou da brilhante
seqüência de desenvolvimentos que culminaram na elevação das emulsões nucleares, antes
precários dispositivos de registro ionográficos, à categoria de instrumentos de medição).
Também em 1948, Lattes recebeu da USP o Título de Doutor Honoris Causa.
Hoje, é Professor Titular aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e da Universidade Estadual de Campinas. Membro
da Academia Brasileira de Ciências, da União Internacional de Física Pura e Aplicada, do
Conselho Latino -Americano de Raios Cósmicos, das Sociedades Brasileira, Americana,
Alemã, Italiana e Japonesa de Física, entre outras associações, ocupou numerosas vezes
posições de conselheiro, contribuindo para a formulação de políticas e diretrizes de ação.
Tem sido alvo de repetidas homenagens por parte de organizações oficiais e privadas no
Brasil e no exterior. Entre prêmios, medalhas e comendas, recebeu, no Brasil, o Prêmio
Einstein de 1950, o Prêmio Fonseca Costa, do CNPq, em 1958, a Medalha Santos Dumont
em 1989, a Medalha comemorativa dos 25 anos da SBPC e placa comemorativa dos 40
anos dessa sociedade, o símbolo do Município de Campinas, em 1992, e muitos outros.
Dezenas de municípios brasileiros deram seu nome a escolas municipais, bibliotecas,
praças, ruas. No exterior, o governo boliviano lhe concedeu o título de cidadão honorário
daquele país, em 1972, e o governo da Venezuela lhe conferiu a comenda Andrés Bello em
1977; além do prêmio outorgado pela Organização dos Estados Americanos em 1978; e do
Prêmio de Física da Academia do Terceiro Mundo em 1987, motivados pelas repercussões
da descoberta do méson -pi no desenvolvimento científico de toda a América Latina.
1948

1949

Hervásio G. de
Carvalho
e
Yagoda

Rio de Janeiro

Observatório
Nacional

Rio de Janeiro

Pesquisas sobre dosagem de substâncias radioativas.
Iniciam-se as observações de ocultações de estrelas pela Lua, em colaboração com o
Observatório de Greenwich, com a finalidade de estudar as irregularidades do longo
período de rotação da Terra.

1949

Dr.
Paulo Observatório
Taques
Oficial do Estado
Bittencourt

São Paulo

1949,
15/01

Leite Lopes e CBPF - Centro Rio de Janeiro
Cesár Lattes
Brasileiro
de
Pesquisas Físicas

Começa a publicação regular mensal do Boletim Ionosférico, contendo as previsões
relativas à recepção de sinais radioelétricos, resultantes de uma série de estudos sobre a
ionosfera iniciados em 1948.
É fundado, por um grupo de cientistas brasileiros e de pessoas interessadas no
desenvolvimento científico do país, dentre os quais Leite Lopes e César Lattes, que vem a
ser o primeiro diretor, exercendo este cargo até 55.
Organizado por físicos e matemáticos, e contando com o apoio da Academia Brasileira de
Ciências, o CBPF foi um caminho para expandir a pesquisa e o ensino de pós-graduação de
alto nível em Física e Matemática no Rio de Janeiro. De fato, este Instituto polarizou e
agasalhou iniciativas como a da formação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, a da
Escola Latino-Americana de Física, o Centro Latino-Americano de Física, além de se
destacar pela atividade de pesquisas em nível internacional, pela formação de pessoal e
pelas medidas de modernização dos currículos de ensino da Física.
Programa: pesquisas em Radiação Cósmica e na Física Nuclear experimental.
Primeira sede: edifício na rua Álvaro Alvim, mudando -se dois anos depois para intalações
maiores dentro do campus universitário da Praia Vermelha.
Procura desenvolver o que não pode ser realizado na Universidade do Brasil por falta de
dotações, por falta de concessão de regime de DE.
Foi criado como Sociedade Civil sem fins lucrativos, primeira tentativa de organização de
um centro autônomo de pesquisa, não suportado pelo Governo, mas contando com a ajuda
da iniciativa privada e da Universidade do Brasil.
Nos primeiros e difíceis anos de vida o CBPF obteve recursos para financiar suas
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atividades através de doações de particulares e de dotações orçamentárias concedidas pela
Câmara Federal de Deputados, pela Câmara de Vereadores do DF (então no Rio de
Janeiro), pela Confederação Nacional da Indústria, até ser vinculado ao CNPq.
Recebeu um auxílio importante da Fundação Ford para recompor o acervo bibliográfico
perdido num incêndio ocorrido em 1958.
1949

Cesár Lattes

CBPF - Centro Rio de Janeiro
Brasileiro
de
Pesquisas Físicas

Lattes, junto com colegas bolivianos, cria em La Paz, as condições para o que viria a ser o
Laboratório de Física Cósmica, a partir de uma velha estação de observações
meteorológicas em Chacaltaya, a uma altitude de 5600 metros, nos Andes Bolivianos, perto
de La Paz, onde obtivera os registros dos eventos que levaram à descoberta do píon.

Cedo, esse Laboratório se transformaria em centro científico do maior interesse
internacional, abrigando em suas dependências equipamentos e cientistas de todas as partes
do mundo que ali escreveram importantes capítulos do Conhecimento sobre a radiação
cósmica. O então Laboratório de Chacaltaya, hoje Laboratório de Física Cósmica, pela
Universidad Mayor de San Andrés, constitui hoje o principal organismo de seu Instituto de
Física.
1949

Leite Lopes

CBPF - Centro Rio de Janeiro
Brasileiro
de
Pesquisas Físicas

Nos anos 1949 -1950 ganhou uma Bolsa de Pesquisa da Fundação Guggenheimer e foi
trabalhar, a convite de J.R. Oppenheimer no Instituto de "Advanced Study" de Princeton.
No ano de 1951, junto com Feynman, escreveu um trabalho relativo à descrição do
deuteron, pela teoria pseudo-escalar, com um tratamento adequado à singularidade da força
tensorial na origem.

5.4. Séc. XX: 1950-61
Década de 50 início
da
expansão
da
Física no Brasil

Universidade
do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

A UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro, já teve muitos nomes. Foi fundada
em 1950 com o nome de Universidade do Distrito Federal, na época em que o Rio de
Janeiro era a capital da República, reunindo quatro faculdades formadas entre a década de
30 e 40: Ciências Médicas, Econômicas, Direito e Filosofia.
Entre 1958 e 1961 chamou-se Universidade do Rio de Janeiro (URJ).

1950

UFRGS
- Rio Grande do
Universidade
Sul
Federal do Rio
Grande do Sul

Em dezembro de 1950, a Universidade foi federalizada, passando à esfera administrativa
da União. Desde então, a UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, passou a
ocupar posição de destaque no cenário nacional.

Almirante
Escola Naval
Álvaro Alberto
da Motta e Silva

Rio de Janeiro

Tendo se distinguido na Marinha de Gue rra por seus trabalhos sobre explosivos e
assuntos correlatos, representa o Brasil nas discussões sobre a energia atômica que
ocorreram logo após a guerra na Comissão de Energia Atômica da Organização das Nações
Unidas.
Ao regressar, persuade os poderes públicos sobre a necessidade de preparar o Brasil para
a utilização técnico-científica dos nossos recursos minerais de interesse para a produção da
energia atômica, para não perdê -los diante das perspectivas de controle internacional dessa
forma de energia, e sobre a necessidade de um programa geral de estímulo à pesquisa
científica e tecnológica nos mais variados setores do Conhecimento, visando o "bem-estar
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humano e os reclamos da cultura, da economia e da segurança nacional".
1950

O prestígio internacional de vários físicos, a importância da energia atômica no contexto
internacional, o lançamento de satélites artificiais, o desenvolvimento de transistores
sensibiliza o governo a dar maiores verbas e apoiar mais significativamente o
desenvolvimento da Física.
Uma comissão de professores, pesquisadores e atuantes em Ciência é designada para
elaborar um projeto de lei criando o CNPq.
Pela criação de um órgão com suas características lutava de há muito a comunidade
científica brasileira, constituída na época em sua maioria por pesquisadores nas Ciências
Biológicas; aos quais vieram se aliar os grupos de interessados no desenvolvimento da
Tecnologia nuclear.

1950

M.D. de Sousa Dep. de Física da São Paulo
Santos
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP

O esforço para desenvolver a Física Nuclear no país encontra como terreno propício para
a instalação de aceleradores o Dep. de Física da FFCL -USP que dispunha de um grupo de
físicos experimentais de alto nível, com a vantagem de estarem trabalhando nesse SubDomínio há algum tempo e de terem projetado e construído equipamentos com circuitos
elétricos e eletrônicos necessários também para essas novas máquinas.
Assim, em 1950, é instalado pela equipe do Prof. M. D. de Sousa Santos o primeiro
acelerador nuclear de elétrons do Brasil - um betatron de 22 milhões de volts.

A princípio, a instalação desse aparelho parecia não apresentar dificuldades, pois o
mesmo era vendido em escala comercial nos EUA. Porém o incipiente nível tecnológico do
parque industrial brasileiro faria surgir uma série de obstáculos inesperados, que exigiu
criatividade e persistência das pessoas envolvidas.
1951:
15/01

Criação do CNPq - Conselho Nacional de Pesquisas - Lei 1.310 - marco importante no
desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil.
Objetivo principal, definido no artigo 1: "promover o desenvolvimento da investigação
científica e tecnológica em todos os Domínios do Conhecimento". Meios utilizados: bolsas,
auxílios para aquisição de equipamentos ou pessoal técnico-científico especializado,
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subvenção de institutos de pesquisa, organização e promoção de cursos especiais e estágios
para pesquisadores, etc.
O Conselho Nacional de Pesquisas deu novo impulso à pesquisa científica e tecnológica
no Brasil, tendo contado com Lattes na composição de seu primeiro Conselho Diretor. O
Almirante Álvaro Alberto foi o primeiro Presidente do CNPq.
1955-61

J. Leite Lopes, CBPF
Jayme Tiomno
e Guido Beck

Rio de Janeiro

Leite Lopes foi designado, em 1955, Secretário Científico da 1 a Conferência Internacional
sobre Aplicações Pacíficas da Energia Atômica, patrocinado pela Organização das Nações
Unidas.
Foi também Diretor da Seção de Física do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) de
1955 a 1961 e deste ano, até 1964, Membro do Conselho Deliberativo (CD).
Durante este período, contando com uma equipe de primeira classe, Leite Lopes dirige o
CBPF, que se desenvolve rapidamente fazendo contribuições de alto nível no panorama
internacional.
A associação a J. Tiomno, autor, juntamente com J.A. Wheeler, de Princeton, do
reconhecido trabalho sobre a desintegração de méson mu, e também de Guido Beck, físico
austríaco especialista em Eletrodinâmica Quântica, permitiu a geração de numerosos
trabalhos sobre a interação universal de Fermi e propriedades e classificação de partículas
elementares etc., assuntos de vanguarda na década de 50. Em 1958, vindo a conhecer as
idéias de Feynman e Gell-Mann, que estavam sendo desenvolvidas sobre interações fracas e
haviam sido publicadas na Phys. Review, sobre interação V.A., Leite Lopes conclui que se
as interações fracas têm esta forma e se elas são os resultados da troca de bósons vetoriais
entre os férmions, então estes bósons deveriam pertencer a uma mesma família, como os
fótons que são também vetoriais. Todas estas idéias estão apresentadas no primoroso artigo
"A Model of the Universal Fermi Interaction", e são uma previsão do atual modelo de
unificação das interações. Algumas hipóteses fundamentais apresentadas neste trabalho
foram confirmadas por Glashow, Salam e Weinberg.
Assim, as pesquisas em Física teórica se desenvolvem satisfatoriamente.
Também durante este período, Leite Lopes escreve livros sobre Física Atômica, Equações
Relativísticas e Eletrodinâmica.

CBPF

Rio de Janeiro

Os programas se ampliam, graças ao apoio do CNPq. Aos trabalhos iniciais sobre técnicas
de alto vácuo, eletrônica e Fís. de emulsões nucleares seguiram-se outros sobre radiação
cósmica, em cooperação com o Grupo do Laboratório de Chacaltaya da Univ. Nacion.
Mayor de San Andrés - Bolívia.
Entretanto, no setor experimental o sucesso é menor que no teórico, em função da
precariedade da infra-estrutura de apoio, reflexo em boa parte da mediocridade do substrato
técnico brasileiro.

CBPF

Rio de Janeiro

Em colaboração com a Universidade de Santo André, na Bolívia, o CBPF organizou um
laboratório para pesquisas de raios cósmicos, em Chacaltaya, a uma altitude de 5600
metros, nos Andes Bolivianos.
Essas pesquisas tinham, entre outros objetivos, a montagem de uma câmara de Wilson
para investigar os mo dos de decaimento das então chamadas partículas V, assunto
palpitante na época. Contudo, a imaturidade em aparelhos eletrônicos sofisticados,
necessários para o funcionamento da câmara, fez o CBPF marcar passo em oposição aos
sucessos dos grupos estrangeiros operando com instrumentos semelhantes. A entrada em
cena de aceleradores, como o sincrocíclotron, tornou a competição desigual. Como
alternativa, nos meados da década de 50, tentou-se utilizar as emulsões nucleares expostas
nos grandes aceleradores, mas os resultados não foram frutíferos do mesmo modo.

1951

CBPF

Rio de Janeiro

é adquirido um Gerador tipo Cockroft-Walton de energia máxima de 1,2 Mev. Entretanto,
a falta de financiamento para instalações apropriadas e deficiências técnica acabaram
protelando a sua montagem até a década seguinte, tornando-o obsoleto antes mesmo de seu
funcionamento.
Também em 51, é elaborado, em colaboração com físicos e técnicos da Univ. de Chicago
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um programa para construção de um sincrocíclotron no Brasil. Dificuldades diversas
impedem a realização deste projeto, frustrando as possibilidades de desenvolvimento da
Fís. experimental de altas energias.
1952

CBPF e IMPA - Rio de Janeiro
Instituto
de
Matemática Pura e
Aplicada
CBPF e Dep. de Rio de Janeiro
Fís. da Fac. Filos.
da Univ.do Brasil

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada é criado, com apoio do CBPF.

A maior contribuição do CBPF neste período é a formação de novos valores nacionais e
estrangeiros, num processo semelhante ao da FFCL-USP, e para o qual contribuiu o
estreitamento de vínculos entre o CBPF e Dep. de Fís. da Fac. Filos. da Univ. do Brasil,
através de cursos, seminários e contratação de visitantes.
O CBPF obtém do Dep. de Fís. da Fac. Filos. da Univ. do Brasil, inclusive, mandato
universitário na pós-graduação.

Richard
Feynman

P. CBPF e Dep. de Rio de Janeiro
Fís. da Fac. Filos.
da Univ. do Brasil

Físicos de renome mundial realizam cursos, seminários e pesquisas como professores
visitantes, com o auxílio da UNESCO, ou do Departamento de Estado Norte Americano, ou
mediante contratos oferecidos pela Universidade do Brasil ou pelo CNPq.
São chamados, dentre outros, como visitantes:
•
C.N. Yang e Eugene P. Wigner- Prêmios Nobel de Física,

1951

Gleb Wataghin

1951

Abraão
Moraes

de

Mário
Schenberg

meados de David Bohm
50

Jayme Tiomno,
Walter Schutzer
e outros
1951:
02/03

José Hugo Leal
Ferreira, Paulo
Sérgio e Jorge
Leal Ferreira

Centro
de
Pesquisas Físicas e
Matemáticas
da
Universidade
de
Recife, Instituto de
Pesquisas
Radioativas
da
Escola
de
Engenharia
da
UFMG, Centro de
Pesquisas Físicas
da Universidade do
Rio Grande do Sul
Dep. de Física da
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP
Dep. de Física da
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP
Dep. de Física da
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP
Dep. de Física da
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP
Dep. de Física da
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP
IFT - Instituto de
Física Teórica

Pernambuco,
Minas Gerais,
Rio Grande do
Sul

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

•
•

J. Robert Oppenheimer - Prêmio Fermi de Energia Nuclear,
L. Rosenfeld - Diretor do NORDITA - Instituto Nórdico de Física Atômica Teórica

•

- Copenhagen,
M. Schein - da Universidade de Chicago,

•
•

G. Occhialini - da Universidade de Genova,
G. Hepp - dos Laboratórios Philips de Eindhoven,

•

Guido Beck, que dá uma contribuição essencial para a educação de uma geração de
jovens cientistas nas áreas de pesquisa da Física Teórica e Óptica Quântica e,

•

Richard P. Feynman, em 1951-52, do California Institute of Technology, Prêmio
Nobel de Física, que passa nestas instituições seu ano sabático.

Outros centros ou institutos, além do CBPF, para cuja criação o CNPq contribuiu.

Volta para a Itália.

Assume a chefia do Dep.
O sucede.

Bohm, um dos mais discutidos especialistas em Fundamentos da Mecânica Quântica vem
para o Departamento, e rege a Cadeira de Física Teórica.

São Paulo

São Paulo

Prosseguem os trabalhos de Física Teórica que Wataghin havia iniciado.

Criação por um grupo de personalidades sob a liderança do engenheiro Jorge Leal
Ferreira, seu grande mentor, promotor e primeiro presidente. Objetivos: promover
atividades de pesquisa em Física Teórica e treinar jovens pesquisadores brasileiros nessa
área. A Fundação Instituto de Física Teórica cria e passa a manter o IFT. Foi declarado
Entidade de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal. Equipe brasileira: Paulo Leal
Ferreira, Paulo Sérgio e Jorge Leal Ferreira. O IFT tomou como modelo o Max Planck
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Institute für Physik de Göttingen, então sob a direção de W.K. Heisenberg. Os bons
resultados obtidos devem-se a: uma estrutura flexível, um padrão salarial condigno, uma
boa infra-estrutura, um intenso intercâmbio nacional e internacional.
1952

Faculdade
de Bahia
Filosofia da Bahia

Primeiro exame vestibular para os cursos de Licenciatura e Bacharelado em Física. O
engenheiro agrônomo Álvaro da Silva Ramos é o primeiro candidato ao vestibular,
primeiro graduado em ambos os cursos e posteriormente professor de Física na Faculdade.
Como graduando, obtém uma bolsa para curso de pós-graduação na The Ohio State
University do Estado Americano, com o compromisso de se implantar um laboratório de
espectrometria no Instituto de Tecnologia da Bahia (atuais SEPLANTEC e CEPED), de
onde era funcionário, o que foi alcançado, graças também ao empenho da Prof a. Lolita
Carneiro de Campos Dantas, do ITB, e posteriormente Livre Docente e Titular da Escola
Politécnica, e diretora em 1968 do Instituto de Matemática.

1952:
14/07

IFT - Instituto de São Paulo
Física Teórica

1952

Prof.
IFT - Instituto de São Paulo
Weiszaecker,
Física Teórica
Macke, Ohme,
Gert Moliére,
Hans Joos, e
Werner
Güttinger

Inicia suas atividades. Diversos cientistas japoneses e alemães vêm desenvolver pesquisa
no IFT.
Foram convidados inicialmente o Prof. Weiszaecker (de Göttingen, ex-assistente de W.
Heisenberg), físico e filósofo de grande renome, que aqui chega em 52, e seus dois
assistentes, Prof s . Macke e Ohme. Após sua partida, assume a direção científica o físico
teórico alemão Gert Moliére da Universidade de Tubingen, trazendo o Prof. Hans Joos, da
mesma instituição, e o Prof. Werner Güttinger do Instituto de Tecnologia de Aachen.

Mituo Taketani, IFT - Instituto de São Paulo
Yasuhisa
Física Teórica
Katayama,
Tatouki
Miyasima,
Disuke Itô e
Jun'ichi Osada

Após a partida dos alemães, o IFT tem dificuldade de manter o afluxo dos físicos
europeus por períodos prolongados. Nesta época, entretanto o IFT recebe uma série de
visitas de físicos japoneses, tais como Mituo Taketani (Univ. de Rikkyo, Tokio) e Yasuhisa
Katayama (Univ. de Kyoto). Dois anos depois, quando do retorno destes ao Japão, os
substituíram Tatouki Miyasima (Tokyo University of Education), Disuke Itô (Hokkaido
University) e Jun'ichi Osada (Inst. de Tecnologia de Tokio), que também permaneceram
por dois anos.

1952

Lélio Gama

Observatório
Nacional

Rio de Janeiro

Como diretor do Observatório, dá início a uma nova era, com a atualização do
equipamento de quase todos os setores de pesquisa. O Serviço da Hora, que colabora com o
Bureau des Longitudes, foi equipado, com o auxílio do CNPq, com o mais moderno
instrumental eletrônico. No setor do geomagnetismo estão em funcionamento dois
modernos observatórios, um em Vassouras e um em Tatuoca.

1952-60

IFT - Instituto de São Paulo
Física Teórica

Como resultado da interação entre pesquisadores japoneses e brasileiros, um modelo de
Física de Partículas, desenvolvido por esta colaboração, ficou conhecido como Modelo São
Paulo. Fechou-se assim um ciclo de 8 anos, quando o IFT consolidou seu padrão
internacional, tendo desenvolvido profícuas atividades no Sub-Domínio da Física Nuclear e
da Física de Partículas Elementares.
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de Rio Grande do
Pesquisas Físicas Sul
da
UFRGS
Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul
São Paulo

Universidade
Ceará

do Ceará
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Fundação. Em 1960 foi publicado o primeiro artigo científico em revista internacional
com árbitro.

É instalado um planetário Zeiss com capacidade para 300 pessoas, o primeiro do Brasil,
como parte da comemorações dos 400 anos de fundação da cidade.
A Universidade Federal do Ceará, constituída pela aglutinação das Faculdades de Direito,
Farmácia, Medicina e Escola de Agronomia, foi criada pela Lei no 2.373, de 16.12.1954, e
foi instalada no dia 25 de junho de 1955, inicialmente com a denominação de Universidade
do Ceará, tendo como sede a tradicional mansão no bairro do Benfica, onde hoje funciona a
Reitoria.
Até se tornar realidade, a UFC foi objeto de luta por mais de 10 anos, que envolveu todos
os segmentos da sociedade cearense. A primeira idéia foi do médico Antônio Xavier e
Oliveira, que, em 1944, encaminhou ao Ministério da Educação e Saúde relatório sobre a
necessidade de federalizar a Faculdade de Direito e de criar uma Universidade com sede em
Fortaleza. Em 1947, o Conselho Federal de Educação concordou com o funcionamento de
uma nova unidade de ensino superior, destinada à Capital cearense. No mesmo ano, o Prof.
Antônio Martins Filho, principal articulador da criação da Universidade, foi ao Rio de
Janeiro, para tratar do assunto no Ministério da Educação, e retornou com o anteprojeto de
instalação da nova unidade de ensino superior.

1955-57,
57-67

Jayme Tiomno Dep. de Física da São Paulo
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP
César Lattes
CBPF e Dep. de Rio de Janeiro
Física da Fac. de
Fil. Ciências e Let.
- USP

Distingue-se pelos seus trabalhos sobre Relatividade e desintegração beta.
Diretor Científico do CBPF desde a fundação, e principal consultor científico nos
primeiros anos do Laboratório de Chacaltaya, deixa esses encargos em 1955 para uma curta
temporada nos Estados Unidos.
Recusando convites os mais honrosos, como o de substituir o falecido Enrico Fermi na
chefia do seu Instituto na Universidade de Chicago, retorna ao Brasil dois anos depois para
criar, na USP, um laboratório para estudos de interações em altas energias na radiação
cósmica. Lattes fica na USP até 67.

1955-60

Faculdade
Filosofia
Universidade
Bahia

de Bahia
da
da

Até o final da década de 50 as disciplinas curriculares de Física eram lecionadas por
engenheiros, no Dep. de Física da Faculdade de Filosofia, e não haviam iniciativas no
sentido de implementar a pesquisa em Física nem em Matemática. A partir desta época,
surgem as primeiras manifestações no sentido de modernizar e aprofundar o estudo
daquelas disciplinas curriculares, que naquela Faculdade se restringia aos tópicos clássicos.
Em 1955 é realizado o "I Congresso Nacional de Ensino de Matemática", idealizado pela
Prof a. Martha Maria de Souza Dantas, e que, dentre outros, atraiu o Prof. Omar Catunda,
matemático, da FFCL-USP, que convidou para trabalhar na USP, como bolsista de
iniciação científica do CNPq, a recém-graduada Prof a. Arlete Cerqueira Lima. Foi assim
que esta entrou em contato com o ensino moderno da Matemática, lá praticado,
empenhando-se para trazê-lo à Bahia e propondo ao reitor da Universidade da Bahia, em
1958, a criação do Centro de Estudos de Matemática da Faculdade de Filosofia.
A forte rejeição das Escolas Tradicionais da Universidade à criação do Instituto de
Matemática, como inicialmente havia sido proposto a Arlete Lima pelo reitor, a aproximou
do físico Ramiro, e ambos idealizaram a criação do IMF - Instituto de Matemática e Física.
Ramiro Muniz, físico, professor lotado no antigo Dep. de Física da Faculdade de
Filosofia, foi o primeiro diretor da Escola de Geologia, instalada também durante a gestão
de Edgard Santos. Sua visão moderna da Física derivava de sua formação, primeiramente
na Universidade do Brasil (49) e depois, na Universidade de Berkeley (52) - graduação e
M.Sc.
Depois de exercer diversos cargos na UFBA, e se aposentar, Arlete Lima foi trabalhar na
UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana, onde leciona atualmente, no Dep. de
Educação.
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Após aposentar-se na UFBA, Ramiro Muniz trabalhou na UNB (convidado por Darcy
Ribeiro), no CBPF (onde foi Prof. Visitante e diretor) e no Observatório Nacional.
1955-62

Universidade
Paraíba
Federal da Paraíba

A Universidade Federal da Paraíba, ex-Universidade da Paraíba, foi criada pela Lei
Estadual no 1.366, de 02 de dezembro de 1955 e federalizada pela Lei no. 3.835, de 13 de
dezembro de 1960.
Em 17/11/1962 o CFE reconhece o currículo mínimo dos cursos de Bacharelado e
Licenciatura em Física, cujos currículos plenos são aprovados respectivamente em
02/12/1985 e em 08/06/1987.

1955

Abraão
Moraes

1955

Lélio Gama

de IAG - Instituto São Paulo
Astronômico
e
Geofísico

Substitui Alípio Leme na direção do Instituto, quando este se aposenta. Permanece no
cargo até sua morte, em 1970, e com seu trabalho pioneiro, encoraja a formação de um
grupo atuante de astrônomos e astrofísicos.

Observatório
Nacional

Rio de Janeiro

Como diretor do Observatório, dá início ao levantamento magnético e gravimétrico do
país, estabelecendo 30 estações magnéticas e uma rede de 3.000 estações gravimétricas,
distribuídas por todos os estados Brasileiros.

1956

Comissão
Nacional
de
Energia Nuclear CNEN
Observatório
Rio de Janeiro
Nacional

1956

Criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN.
Iniciam-se os estudos sistemáticos dos grandes planetas, com alguns resultados
interessantes no estudo dos planetas Júpiter (caráter periódico da atividade de suas faixas) e
Saturno (transparência óptica do anel A, permitindo nova determinação da espessura óptica
de seus anéis).

1957

Pará

No dia 2 de julho de 1957, a Lei 3.191 reunia as faculdades isoladas existentes e edificava
a Universidade Federal do Pará.

1957

Lélio Gama

Observatório
Nacional

Rio de Janeiro

Dirige pessoalmente a montagem e instalação da estação geomagnética de Tatuoca, que
representa uma das co ntribuições do Brasil ao Ano Geofísico Internacional e é o 2o
observatório do mundo situado nas proximidades imediatas do equador geográfico e
também próximo do equador magnético.

1957

Jayme Tiomno Dep. de Física da
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP
Dep. de Física da
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP
Hans
Dep. de Física da
Stammreich
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP
Dep. de Física da
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Recebe o Prêmio Moinho Santista - maior prêmio científico concedido no Brasil.

Apresenta grande desenvolvimento de trabalhos em espectroscopia molecular.

Adquire reputação internacional com seus trabalhos sobre o efeito Raman (espectroscopia
molecular).
Formação de grandes grupos de físicos experimentais que juntamente com diversos
cientistas visitantes estabelecem uma verdadeira escola de Física Nuclear, com ensino de
pós graduação e pesquisa. Inúmeros desenvolvimentos técnicos originais ocorrem.

José
Dep. de Física da São Paulo
Goldenberg,
Fac.
de
Fil.
Souza Santos e Ciências e Let. colabor adores USP

Uma vez em funcionamento, o bétatron permitiu a publicação de numerosos artigos em
reações fotonucleares. José Goldenberg, Souza Santos e colaboradores realizam
importantes estudos sobre a interação da radiação eletromagnética com os núcleos, graças
às radiações produzidas por este acelerador.
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José Goldenberg (à direita) e R. Pieroni
Oscar Sala

Dep. de Física da São Paulo
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP

Inicia com sua equipe a montagem e instalação de um acelerador eletrostático tipo Van
der Graaf, projetado e construído por ele e seus auxiliares. Além dos problemas de
substrato técnico muito semelhantes aos da instalação do bétatron, tiveram de enfrentar
problemas tipicamente regionais, como a danificação de suportes de textolites das esferas
de carga do acelerador pelo clima muito úmido de São Paulo, antes mesmo de serem
usados. Com o funcionamento destes dois aceleradores, iniciou-se a fase propriamente dita
de Física Nuclear experimental. Abaixo, à esquerda, o Gerador electrostático Van der
Graaf, do Dep. de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em fase final
de montagem. À direita, Sala, ao centro, com Zeferino Vaz:

1958

IFT - Instituto de São Paulo
Física Teó rica

O IFT começou a editar o boletim 'Informação' entre Físicos. Foi este boletim que deu
origem à Revista Brasileira de Física, atual Brazilian Journal of Physics, que foi editada no
Instituto durante os seus primeiros dez anos. Durante esta época, o IFT contribuiu para o
estabelecimento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

1959

1959

1959

Observatório
Rio de Janeiro
Nacional
A.J.
Costa Laboratório
de Rio de Janeiro
Nunes
Física da Escola
Nacional
de
Engenharia do Rio
de Janeiro
Hans Zocher e Laboratório
da
Hervásio G. de Produção Mineral
Carvalho
E. Távora
Laboratório
de Rio de Janeiro
radiocristalografia
da
cadeira
de
Mineralogia
e
Petrografia
da
Faculdade
Nacional
de
Filosofia do Rio de
Janeiro
Instituto de Física Rio Grande do
da
UFRGS
- Sul
Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul
Instituto de Física Paraná
da
UFPR
Universidade
Federal do Paraná
Paulus
Aulus
Pompéia
e
Paulo Ribeiro
Arruda
L. Cintra do
Prado, Luiz de
Queiroz Orsini,
Antônio Hélio
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Escola Politécnica São Paulo
de São Paulo

Escola Politécnica São Paulo
de São Paulo

Voltam a ser realizadas observações visuais de estrelas duplas.
Trabalha com seus auxiliares em variados problemas de Física Técnica.

Trabalham em Físico-Química.
Trabalhos sobre a estrutura cristalina de minerais brasileiros, pela técnica de Raios-X.

Fundação, com origem no antigo Centro de Pesquisas Físicas.

O marco inicial da pesquisa em Física na Un iversidade Federal do Paraná foi a criação do
Instituto de Física, em 1959, pelo Prof. Algacir Munhoz Mader, no então recém -criado
Centro Politécnico.
Instalação de um microscópio eletrônico.

L. Cintra do Prado, autor de numerosos trabalhos sobre metrologia e sobre a técnica das
medidas, especialmente sobre os métodos de medida de radiatividade pela dosagem do teor
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Paulo R. de
Arruda
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de rádon, lidera um grupo de pesquisa na E. Politécnica. Orsini se ocupa com o problema
das sondagens eletromagnéticas da ionosfera e juntamente com Antônio Hélio Guerra
Vieira, inicia os estudos em radioastronomia ao desenvolver o interferômetro destinado,
entre outras coisas, à detecção de sinais dos primeiros satélites artificiais, sendo instalado
no terreno do Observatório de São Paulo, obtendo resultados satisfatórios da observação de
sinais do satélite norteamericano Explorer I e da recepção de radiosinais solares em tal
frequência (Anais da Academia Brasileira de Ciências, 1958, vol. 30, pg. 299).
Com a instalação do microscópio eletrônico por P.A. Pompéia, Paulo R. de Arruda
iniciou as suas investigações sobre as questões relacionadas com o corte e a calibragem de
cristais piezoelétricos. Esses trabalhos, típicos das escolas de Engenharia, são, como se
pode notar, limítrofes entre a Física e a Tecnologia. Eles são importantes para a primeira
não pelos seus valores inerentes, mas pelo aperfeiçoamento do substrato técnico.

5.5. Séc. XX:
Década de 60 a década do
golpe militar e
expansão
da
Física no Brasil

Criação do FUNTEC do BNDE.

Mário
Schenberg
Newton
Bernardes

início dos
anos 60

USP

São Paulo

CBPF

Rio de Janeiro

e

Criação de um grupo teórico e experimental em sólidos e em baixas temperaturas.

Leite Lopes organizou nos anos de 1960 e 1963 a Escola Latino-Americana de Física no
Rio de Janeiro e convidou Físicos da estatura de R.P. Feynman, C.N. Yang, A.
Laguarrique, G. Puppi e outros. O Centro Latino -Americano de Física, é outra das
iniciativas nascidas na instituição, principalmente pelo esforço dos teóricos. Esse grupo
também se notabilizou pelas iniciativas na área do ensino da Física em nível superior, tendo
promovido uma revisão dos currículos que teve repercussão nacional. Também teve papel
de destaque na criação:
•
das NOTAS DE FÍSICA, pré-publicação veiculando trabalhos científicos realizados
•

na inst ituição;
da CIÊNCIA E SOCIEDADE, destinada ao tratamento das questões históricas e

•

políticas pertinentes ao desenvolvimento científico; e,
da série MONOGRAFIAS, textos especializados de autoria de membros do quadro

científico ou de convidados especiais.
1963 também é o ano das primeiras iniciativas do CBPF na pós-graduação, criada por J.
Leite Lopes: em 1965 formava-se no Brasil o primeiro pós-graduado, Jorge Sylvio Helman.
CBPF

Rio de Janeiro

Instala-se um grupo muito ativo especializado na investigação de estruturas moleculares
com a utilização do efeito Mössbauer.

Hugo Frederico Instituto de Física Paraná
Kremer
da
UFPR
Universidade

Na década de 60 o Prof. Hugo Frederico Kremer liderou um grupo de pesquisa em
Relatividade Geral bastante conceituado em sua época, e que contou com o apoio do
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Federal do Paraná

Instituto Henry Poincaré de Paris, que trouxe a Curitiba pesquisadores como M. Tonnelat,
S. Mavridés, A. Kichenassamy, A. Papapetrou, P. Kessler dentre outros. Já nesta época o
Prof. Kremer ide alizava a criação de um Curso de Pós-Graduação, intento que todavia não
se concretizou devido ao seu prematuro falecimento, em 1969.

1960

1960

Universidade
Rio Grande do
Federal de Santa Sul
Maria (UFSM)
UFERJ
- Rio de Janeiro
Universidade
Federal do Esta do
do Rio de Janeiro
(atual UFF)

Fundação.
A Universidade Federal Fluminense - UFF - foi criada pela Lei 3.848, de 18 de dezembro
de 1960, com o nome de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UFERJ. As
cinco faculdades federais já existent es em Niterói - Faculdade de Direito de Niterói,
Faculdade Fluminense de Medicina, Faculdade de Farmácia e Odontologia do Estado do
Rio de Janeiro, Faculdade Fluminense de Odontologia e Faculdade de Medicina
Veterinária- os estabelecimentos de ensino estaduais - Escola de Enfermagem, Escola
Fluminense de Engenharia e Escola de Serviço Social - e os particulares - Faculdade
Fluminense de Filosofia e Faculdade de Ciências Econômicas, foram incorporados à UFF e,
assim, federalizados, em 13 de dezembro de 1961, pela Lei 3.958.

1960-68

Instituto
Matemática
Física
Universidade
Bahia

de Bahia
e
da
da

É criado em 1960, graças ao empenho dentre outros, de Arlete Cerqueira Lima,
Matemática e de Ramiro de Porto Alegre Muniz, físico; ao espírito empreendedor do reitor
Edgard Santos; e à difusão nos meios acadêmicos nacionais da época, da idéia de institutos
de estudos nas Universidades. De 1960 a 1969 recebe a visita de professores do exterior, da
USP e do IMPA. Com isso foi se formando o pessoal que contribuiria no ensino e na
pesquisa.
O primeiro diretor do IMF, de 1960 a 1962, é o Prof. Lintz, que, apesar de inúmeras
dificuldades geradas pela resistência ainda forte das outras escolas, realiza um bom
trabalho, estimulando a capacitação dos docentes e graduados. O segundo diretor, de 1963 a
1969, é Omar Catunda, aposentado da USP, que realiza um notável trabalho.
O primeiro diretor do Dep. de Física do IMF é Ramiro Muniz, sucedido em 1965 pelo
físico e engenheiro José Walter Bautista Vidal, pós-graduado nos EUA. O Prof. Bautista
Vidal, em conjunto com outros jovens físicos, conseguiu firmar um convênio entre a UFBA
e a PETROBRÁS que foi a gênese do atual Programa de Pesquisa e Pós-graduação em
Geofísica da UFBA.
Vidal também dirigiu o CECIBA - Centro de Ensino de Ciências da Bahia, criado num
convênio entre o MEC, Secretarias de Educação e Universidades, dentre outros Centros de
Ensino de Ciências do país existentes em 1964. O CECIBA introduziu uma nova tecnologia
de ensino de Física e Matemática no ensino médio, representando importante contribuição
do IMF e dele participaram, dentre outros físicos, Luiz Felipe Perret Serpa, Bela Perret
Serpa, Judite Almeida Miranda e Benedito Leopoldo Pepe.

1960,
Willy
setembro Maurer

A. Dep. de Física da São Paulo
Faculdade
de
Filosofia, Ciências
e
Letras
da
Universidade
de
Mackenzie

Cria um grupo de Radioastronomia. Posteriormente é transformado no Centro de
Radioastronomia e Astrofísica (CRAAM), apresentando uma produção científica
comparável a qualquer grupo científico internacional na área de Astrofísica. Sob a direção
deste grupo está um grande observatório de Radioastronomia, o Radiobservatório do
Itapetinga, na cidade de Atibáia, construído em 1970 (fruto da ampliação, apartir da
transferência, do Radiobservatório do Umurama que ficava sediado em Campos do Jordão,
o qual foi construído em 1964).

1961

1961:
15/12

GOCNAE - Grupo São José
de Organização da Campos
Comissão
Nacional
de
Atividades
Espaciais
(atual
INPE)
UNB
- Brasília
Universidade
de
Brasília

dos

Criação, com objetivos iniciais de formação de pessoal de alto nível e de
desenvolvimento de atividades na área de Radioastronomia, Astronomia óptica,
Traceamento óptico de satélites artificiais e Comunicação por satélite.
Criação, com a participação de vários físicos no projeto de estruturação do seu Instituto
de Física. Perspectivas de modernização das estruturas acadêmicas.
Nas palavras do Prof. Darcy Ribeiro (primeiro reitor da UNB), em discurso proferido
durante a cerimônia de posse do reitor Cristóvam Buarque, em 16 de agôsto de 1985, "a
velha Universidade estava em crise. Não tinha padrões estruturais ou modelos operativos a
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nos oferecer. Éramos, pois, livres e estávamos desafiados a repensar. A repensar a
Universidade como Instituição. Inumeráveis foram os encontros informais, muitíssimas as
reuniões formais daquela equipe da SBPC. Presentes quase sempre estavam Leite Lopes,
Tiomno, Héron, Nachbim, Haiti, Cordeiro, Moojen, Danon, Gottlieb, Carolina, José Reis, e
tantos, tantíssimos mais. (....). Repito: o Brasil não pode passar sem uma Universidade que
tenha o inteiro Domínio do Saber Humano e que o cultive não como um ato de fruição
erudita ou de vaidade acadêmica, mas com o objetivo de, montada nesse Saber, pensar o
Brasil como problema. Esta é a tarefa da Universidade de Brasília. Para isso ela foi
concebida e criada. Este é o desafio que hoje, agora e sempre ela enfrentará. Para isso é
que, tantas vezes, nos reunimos na SBPC, no CBPF, em Manguinhos, e sobretudo, no velho
INEP e no novo CBPE de Anísio, ele sempre presente, discutindo, polemizando. Dizia uma
coisa hoje e amanhã o contrário, e era aquela beleza, porque nos obrigava a pensar, a
repensar, nos forçava a justificar, a fundamentar. Nos fazia suar a camisa da mente, para
questionar, vezes sem conta, cada proposição". Entre os companheiros que vieram para a
UNB, continua o Prof. Ribeiro, estavam "Roberto Salmeron, que sai do CERN em Genebra
e se translada com a família para cá, querendo passar o resto de sua vida".
1961

Escola Naval

Rio de Janeiro

1961

Universidade
do Rio de Janeiro
Estado
da
Guanabara (UEG)

É instalado um planetário Spitz, para 50 espectadores. É pequeno, e se destina
principalmente à complementação das aulas de Astronomia e Navegação Celeste para os
aspirantes da marinha.
Com a transferência da capital da República para Brasília, a Universidade do Rio de
Janeiro (URJ), foi transformada em Universidade do Estado da Guanabara (UEG).
Entre 1961 a 1975, a UEG agregou novas faculdades (Engenharia, Serviço Social e
Educação Física) e incorporou o Hospital Universitário Pedro Ernesto.
A construção do campus central no Maracanã, onde existia a Favela do Esqueleto,
também foi iniciada na década de 60.

1961-72

Universidade
Maranhão

do Rio de Janeiro

A Universidade do Maranhão, fundada em 18/01/58, é reconhecida pela União em
22/06/61, congregando a Faculdade de Filosofia, a Escola de Enfermagem "São Francisco
de Assis" (1948), a Escola de Serviço Social (1953) e a Faculdade de Ciências Médicas
(1958). Posteriormente, o então Arcebispo de São Luís e Chanceler da Universidade,
acolhendo sugestão do Ministério da Educação e Cultura, propõe ao Governo Federal a
criação de uma Fundação oficial que passasse a manter a Universidade do Maranhão,
agregando ainda a Faculdade de Direito (1945), a Escola de Farmácia e Odontologia (1945)
- instituições isoladas federais e a Faculdade de Ciências Econômicas (1965) - instituição
isolada particular.
Assim foi instituída, pelo Governo Federal, nos termos da Lei no 5.152, de 21/10/66
(alterada pelo Decreto Lei no 921, de 10/10/69 e pela Lei no 5.928, de 29/10/73), a
Fundação Universidade do Maranhão – FUM, com a finalidade de implantar
progressivamente a Universidade do Maranhão, cujo Estatuto foi homologado e aprovado
pelas autoridades competentes, em 13/08/70 pelo Decreto Lei no 67.047 e Decreto no
67.048. Em 1972 foi inaugurada a primeira unidade do Campus do Bacanga, iniciando -se aí
a mudança da Universidade para o seu campus que tornou-se irreversível.

1962

FAPESP
- São Paulo
Fundação
de
Amparo à Pesquisa
do Estado de São
Paulo

Começa a funcionar efetivamente em 1962 e o Governo Estadual de São Paulo destina à
nova Fundação, uma dotação inicial de US$2,7 milhões. Fora formalmente criada em 1960,
e muito antes disso, em 1947, já fora prevista na Constituição Estadual, graças aos esforços
de um Grupo de Pesquisadores de Laboratório e de Cátedra liderado por Adriano Marchini
e Luiz Meiller.
A Carta paulista estabeleceu em seu Artigo 123: "O amparo à pesquisa científica será
propiciado pelo Estado, por intermédio de uma fundação organizada em moldes a serem
estabelecidos por lei". Determinava ainda: "Anualmente, o Estado atribuirá a essa
fundação, como renda especial de sua privativa administração, a quantia não inferior a meio
por cento de sua receita ordinária". Em 1989 este percentual foi elevado para 1%.
O bem sucedido modelo da FAPESP se baseia nesta definição constitucional de um
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orçamento próprio, que, sendo repassado à Fundação mensalmente e com regularidade
garante a estabilidade das linhas regulares de fomento à pesquisa, permitindo a criação de
programas especiais, destinados a induzir novas áreas de investigação e a assegurar a
superação de dificuldades específicas do sistema de pesquisa do Estado.
O balanço desses anos de investimento contínuo mostra uma contribuição decisiva para a
expansão e o fortalecimento da pesquisa científica e tecnológica no Estado de São Paulo.
1962

IFT - Instituto de São Paulo
Física Teórica

1963

Observatório
Nacional

1964

Faculdade
de São Paulo
Filosofia, Ciências
e
Letras
de
Ribeirão
Preto
(FFCLRP)

Rio de Janeiro

O Prof. Paulo Leal Ferreira é nomeado Diretor Científico do Instituto, sendo o primeiro
brasileiro a ocupar este cargo.
Iniciam-se a observação fotográfica da Lua e das estrelas na sua vizinhança, em
colaboração com o Observatório de Washington, com a finalidade de estudar as
irregularidades do longo período de rotação da Terra.
Criada por lei estadual em 1959, como Instituto Isolado de Ensino Superior, suas
atividades tiveram início em 1964, com a instalação dos cursos de graduação em Ciências
Biológicas, Psicologia e Química. No período de 1967 a 1976, funcionou o curso de
Licenciatura em Ciências.
Em 1975, foi incorporada à Universidade de São Paulo, integrando-se ao Campus de
Ribeirão Preto.
No seu início, a Faculdade funcionou em prédios da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto (FMRP) com instalações e equipamentos precários. Em 1968, começaram a ser
construídas suas próprias instalações. A Faculdade cumpre suas finalidades relacionadas ao
ensino, à pesquisa, à prestação de serviços à comunidade e administrativas, através de seus
quatro Departamentos: Biologia; Geologia, Física e Matemática; Química; Psicologia e
Educação.
Hoje, a Faculdade conta com 18 blocos que abrigam salas de aula, laboratórios de
pesquisa e ensino, centro de vivência e Departamentos. Outras instalações estão sendo
construídas e ampliadas.

1964

Instituto de Física Rio de Janeiro
da
UFRJ
Universidade
Federal do Rio de
Janeiro

1964:
09/04

UNB
Universidade
Brasília

- Brasília
de

1964

É criado, e passa a se desenvolver com o pessoal originário da USP, da Univ. do Brasil e
do CBPF, quando a UFRJ era ainda a Universidade do Brasil. São quatro os Departamentos
responsáveis pelas atividades de ensino e pesquisa do Instituto: Departamentos de Física
Matemática, de Física Nuclear, de Física dos Sólidos e de Física Teórica.
Invasão do campus da UNB: o governo militar aborta a experiência da UNB.
Perseguições políticas iniciadas com o golpe de 1964, aposentadorias compulsórias,
cassação dos direitos políticos, êxodo de alguns dos melhores cientistas para o Exterior: a
Física sofre também um duríssimo golpe, que compromete gravemente sua evolução.

1964

Leite Lopes

CBPF, Faculdade
de Ciências de
ORSAY, Instituto
de Física da UFRJ,
Universidade
de
Strasbourg

Além de uma atuação científica marcante pelo desenrolar de sua vida, José Leite Lopes
teve e tem uma ação notável como homem de política científica e como professor. Suas
teses sempre procuraram fazer com que o Brasil viesse a sair do colonialismo cultural,
científico e econômico em que se encontra. Assim, foi perseguido e cassado pelo Governo
do golpe de 1964 que infelicitou o país por mais de duas décadas. Foi convidado por
Maurice Lévy, em 1964, para ser Professor Associado da Faculdade de Ciências de
ORSAY, até 1967 e, exilado, viveu na França um longo período de sua vida, com saudades
de sua terra natal, mas continuou defendendo teses nacionalistas, que tinham por finalidade
tirar o Brasil da dependência internacional e do subdesenvolvimento.
Ao retornar ao Brasil, passou a organizar o Instituto de Física da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, para onde havia sido nomeado Diretor.
Leite Lopes teve vários convites para trabalhar no exterior. Aceitou, a partir de 1970, o
convite da Universidade de Strasbourg, onde permaneceu até 1985. No ano de 1985, foi
convidado para dirigir a Instituição que havia sido fundada por ele em 1949, o Centro
Brasileiro de Pesquisas Físicas, cargo no qual permaneceu até o ano de 1989. Hoje, é
Pesquisador Titular desta Instituição.

até
meados da
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cursos de Engenharia e portanto o número de professores de Física: formam-se assim novos
grupos de físicos. Aos poucos, apesar de ainda estar focalizada em São Paulo e no Rio de
Janeiro, a atividade científica em Física se expande pelo país e surgem grupos incipientes
de físicos voltados para problemas de vanguarda:
•
•

na Escola de Engenharia de São Carlos onde ganha vulto o grupo de Sólidos;
no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos, que, embora
não tendo se destacado na pesquisa propriamente dita, deu condições para o
surgimento de numerosos pesquisadores no setor de Estado Sólido;

•

1965

UFF
Universidade
Federal
Fluminense

- Rio de Janeiro

na PUCRJ - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde passa a se
desenvolver com o pessoal originário da USP, da Univ. do Brasil e do CBPF, um

•

grupo de Física Nuclear de baixa energia;
no Instituto de Física da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul;

•
•

na UFPR - Universidade Federal do Paraná;
na UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais, atuando nos Sub-Domínios da

•

Física Nuclear, Física do Estado Sólido e Ensino de Física;
na UFBA - Universidade Federal da Bahia;

•
•

na UFC - Universidade Federal do Ceará;
na UFPE - Universidade Federal de Pernambuco.

Com a Lei 4.831, de 5 de novembro de 1965 a Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro passou a denominar-se Universidade Federal Fluminense. A UFF é uma entidade
federal autárquica de regime especial, com autonomia didático-científica, administrativa,
disciplinar, econômica e financeira, exercida na forma de seu Estatuto e da legislação
pertinente.
Com a expansão da UFF e a descentralização de suas Unidades Universitárias, foi
instalado o Campus Universitário, que compreende o Campus do Valonguinho, do
Gragoatá e da Praia Vermelha e os campi avançados.

1965

UFPE
Universidade
Federal
Pernambuco

- Pernambuco
de

No ano de 1965, a Universidade do Recife passou a integrar o grupo de instituições
federais do novo sistema de educação do país, com a denominação de Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto. Ao
longo de sua história, a UFPE já realizou três reformas estruturais (1963-1967-1974).

1965

ITA - Instituto São Paulo
Tecnológico
da
Aeronáutica

A partir de 1965 é instalado o Observatório Astronômico do ITA, com um telescópio
construído inteiramente no Brasil de 50 cm de abertura o qual é um dos núcleos principais
de pesquisa em Astrofísica e Astronomia Teórica, onde vem sendo desenvolvido, entre
outros, um trabalho sistemático de observações fotométricas de binárias e de pesquisas
teóricas sobre os satélites de Júpiter.

1965

Fundação
Universidade
Amazonas

Amazonas
do

Em 12 de junho de 1962, foi criada a Fundação Universidade do Amazonas, em Manaus,
através da lei Federal no 4096-A, de autoria do senador Arthur Virgílio Filho. Porém, sua
instalação deu-se somente em 17 de janeiro de 1965, em homenagem à antiga Escola
Universitária Livre de Manaus.
A Faculdade de Ciências Econômicas, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
(Matemática, Pedagogia e Química) e a Escola de Serviço Social André Araújo, criadas na
década de 50, e o Curso de Direito, foram integradas à estrutura da Instituição.

1965
1966

1967

Criação dos programas regulares de pós-graduação.
Faculdade
de Minas Gerais
Filosofia
da
UFMG
Universidade
Federal de Minas
Gerais

César Lattes e UNICAMP
Marcelo Damy
de Souza Santos

São Paulo

É criado o curso de pós-graduação em Física. Na antiga Faculdade de Filosofia da
UFMG, onde originalmente funcionava a graduação em Física, se inicia timidamente um
programa de aperfeiçoamento dos docentes dessa Ciência, que se encontravam dispersos
em várias unidades, sendo por isso um grupo heterogêneo em formação científica e
interesses.
Nos anos 60, o Governo do Estado de São Paulo resolveu criar sua segunda Universidade
estadual, em Campinas.
O Prof. Zeferino Vaz, educador e cientista (Ciências Médicas), foi encarregado de
organizá-la. Costumava repetir que as três prioridades desta recém criada Universidade
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seriam cérebros, cérebros e cérebros.
Em 1967, convidou César Lattes, então trabalhando na USP, a cooperar com Marcelo
Damy de Souza Santos na fundação do novo Instituto de Física, dando início às pe squisas
físicas na UNICAMP. César Lattes e seu grupo se transferiram em 1967 para a cidade de
Campinas, dando início às atividades do Instituto de Física da UNICAMP.
No Departamento de Raios Cósmicos e Cronologia estas atividades eram então
geocronologia (using micas for dating purposes and emulsion chamber experiment), em
colaboração com diversas Universidades japonesas (principalmente as de Waseda e Tokyo)
operando uma enorme câmara de emulsão em Chacaltaya.
Lattes liderou a reunião de grupos brasileiros e japoneses num projeto de longo alcance
sobre interações a altas energias na radiação cósmica: a Colaboração Brasil-Japão. Desde
então os resultados pioneiros desse grupo, em domínios então fora do alcance dos mais
potentes aceleradores em operação ou em projeto, ganharam elevado prestígio nos meios
científicos internacionais, considerados como promissoras aberturas para expansão das
fronteiras da Física moderna.
No começo dos anos 70 um grupo teórico iniciou suas atividades, e, nos meados dos anos
80, o Grupo de Léptons.
Em curto período essa Universidade conquistou elevado conceito nos meios universitários
brasileiros e, em particular, seu Instituto de Física é creditado como dos melhores no Brasil,
cercado de grande prestígio e projeção internacional.
1967

SBF - Sociedade
Brasileira de Física

1967

SBF - Sociedade
Brasileira de Física

1968

GOCNAE - Grupo
de Organização da
Comissão
Nacional
de
Atividades
Espaciais
(atual
INPE)

Criação, com o encorajamento do CNPq, congregando mais de 1000 físicos, lutando para
a melhor institucionalização da Física.
Passa a editar com regularidade a Revista Brasileira de Física, de nível internacional, que
vem prestando relevantes serviços.
Os Cursos de Pós-Graduação do INPE foram instituídos gradativamente a partir de 1968,
com a finalidade de formar recursos humanos altamente qualificados nas áreas de atuação
do Instituto, e em razão da inexistência ou insuficiência de instituições geradoras de
Conhecimento nessas áreas no País.

1968

Aquisição de 4 planetários Zeiss, dos mais modernos do mundo, através do MEC, pelos
governos estaduais: o 1o é instalado em Goiânia em 1970, o 2o inaugurado no Rio de
Janeiro em 19/11/70, o 3o é inaugurado em 14/12/71 na UFSM - Universidade Federal de
Santa Maria, RS, e o 4o em Porto Alegre. O Estado de Santa Catarina também adquiriu um
pequeno planetário Zeiss.

1968

Observatório
Nacional

Rio de Janeiro

Inicia-se pela primeira vez na América do Sul, o emprego da técnica de exposições
fotográficas múltiplas na observação sistemática das binárias visuais, com a finalidade de
determinar suas órbitas, por intermédio das quais se determinam a massa e as principais
constantes físicas dos componentes de um sistema binário. Outras pesquisas: observação de
estrelas variáveis de curto e longo período e estudo fotográfico para a determinação da
posição de asteróides e, eventualmente, cometas.

1968
1968-74

Reforma Universitária, introdução do regime de dedicação exclusiva.
IFUFBA - Instituto Bahia
de Física da UFBA
Universidade
Federal da Bahia

É criado, pelo decreto 62.241 de 8 de fevereiro de 1968, que estruturou a Universidade
Federal da Bahia, conseqüência da Reforma Universitária.
Surgiu do antigo Instituto de Matemática e Física da Universidade da Bahia, cujos
Departamentos de Matemática e Física desmembraram-se nos atuais IFUFBA e IMUFBA
(Instituto de Matemática da UFBA). Inicialmente composto por dois Departamentos (Dep. I
e Dep. II).
A partir de 1968, fortalece-se o grupo voltado para a pesquisa em Geofísica Nuclear:
•
instala-se um Laboratório de Fracas Radioatividades (atual Lab. de Física Nuclear
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Aplicada);
atrai pesquisadores visitantes, alunos de pós-graduação, recursos de diferentes

•

agências (UNESCO, BID, FINEP);
gera publicações, dissertações, teses, comunicações;
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•
•
1968

Dep. de Física do Minas Gerais
Instituto
de
Ciências Exatas da
UFMG
Universidade
Federal de Minas
Gerais

coopera com o Instituto de Geociências;
expande-se para as áreas Aplicada e Teórica.

É criado, constituindo um dos três Departamentos originais do Instituto de Ciências
Exatas ICEx, instalado no final daquele ano, como conseqüência da Reforma Universitária,
sendo a primeira experiência, em Minas Gerais, de criação de uma faculdade destinada
expressamente ao ensino e pesquisa em Física, Matemática e Química. Até então, o ensino
dessas Ciências na UFMG encontrava-se disperso em várias unidades e não havia pesquisa.
O corpo docente do Departamento de Física, como o dos outros Departamentos do ICEx,
era constituído originalmente de professores transferidos de outras Escolas, sendo por isso
muito heterogêneo em formação científica e interesses. Uma das iniciativas do
Departamento recém criado foi, por isso, intensificar o programa de aperfeiçoamento de
seus docentes mais jovens.

1968

Marco
A.
Gameiro
de
Moura,
Maurício
Domingues
Coutinho Filho,
Ivon Palmeira
Fittipaldi, Cid
Araújo
e
Edmundo
Antônio Soares

Dep. de Física do Pernambuco
Centro de Ciências
Exatas e Naturais
da
UFPE
Universidade
Federal
de
Pernambuco

Com a Reforma Universitária, o antigo Instituto de Física e Matemática se transforma no
Centro de Ciências Exatas e da Natureza, composto, num primeiro momento, pelos Dep. de
Matemática e de Física.
Contando com o apoio do CNPq, um grupo de estudantes recém-formados vai completar
sua formação em programas de mestrado no Rio de Janeiro e em São Paulo: Marco
Gameiro, Maurício Domingues Coutinho Filho e Ivon Palmeira Fittipaldi na USP, Cid
Araújo e Edmundo Antônio Soares na PUCRJ.

1969

IFT - Instituto de São Paulo
Física Teórica
Universidade
Ponta Grossa
Estadual de Ponta
Grossa

5.6. Séc. XX: 1970
Década de 70 fortalecimento .
dos Deps. e
Institutos
de
Física no Brasil

O IFT obtém o est atuto de Centro de Excelência por indicação do CNPq.
A Universidade Estadual de Ponta Grossa, criada através da Lei Estadual n o 6.034, de 06
de novembro de 1969, e do Decreto no 18.111, de 28 de janeiro de 1970, sob o regime da
Fundação de Direito Público, resultou da incorporação das Faculdades Estaduais já
existentes e que funcionavam isoladamente. Eram elas: a Faculdade Estadual de Filosofia,
Ciências e Letras de Ponta Grossa, criada em 1949; a Faculdade Estadual de Farmácia e
Odontologia de Ponta Grossa, criada em1952 e desmembrada em 1966 na Faculdade
Estadual de Farmácia e Bioquímica de Ponta Grossa, e Faculdade Estadual de Odontologia
de Ponta Grossa; a Faculdade Estadual de Direito de Ponta Grossa, criada em 1954; e a
Faculdade Estadual de Ciências Econômicas e Administração de Ponta Grossa, criada em
1966.
Fundindo-se na estrutura universitária implantada, foi reconhecida pelo Governo Federal
através do Decreto no 73.269, de 07 de dezembro de 1973 que, simultaneamente, aprovou
seu Estatuto, o Regimento Geral e o seu Plano de reestruturação.
O Bacharelado em Física foi reconhecido em 1995.

1969 - 75

Dep. de Física do Minas Gerais
Instituto
de
Ciências Exatas da
UFMG

Funciona no prédio do antigo Instituto de Pesquisas Radioativas da UFMG, dele
recebendo importante colaboração científica que permitiu o começo de sua atividade de
pesquisa e a consolidação da pós-graduação.
O BNDE passa a financiar fortemente a pesquisa e a pós-graduação, principalmente em
São Paulo e no Rio de Janeiro, reequipando laboratórios.

1971-74

Sérgio Rezende,
Marco
A.
Gameiro
de
Moura,
Maurício
Domingues
Coutinho Filho,
Ivon Palmeira
Fittipaldi, Cid
Araújo
e
Edmundo
Antônio Soares

Dep. de Física do Pernambuco
Centro de Ciências
Exatas e Naturais
da
UFPE
Universidade
Federal
de
Pernambuco

Em 1971, Marco Gameiro, Maurício Domingues Coutinho Filho, Ivon Palmeira
Fittipaldi, Cid Araújo e Edmundo Antônio Soares voltam para a UFPE.
Surge assim um ativo grupo que, contando com uma verba de $ 350.000, começa a
consolidar as atividades de ensino e pesquisa do recém-criado Dep., reestruturando o curso
de bacharelado em Física, organizando a biblioteca, e trazendo físicos de outras instituições
para proferir palestras.
Este grupo também consegue convencer Sérgio Rezende, que na PUCRJ havia obtido
com Nicim Zagury importantes resultados na técnica do magnetismo, a trabalhar em
Recife. Em 1972, Rezende chega dando origem a um grupo teórico e experimental na linha
de fenômenos dinâmicos em magnetismo. Sob sua orientação, Gameiro, Coutinho,
Fittipaldi, Araújo e Soares concluem seus doutorados, também na USP e na PUCRJ,
partindo em 74 para os EUA para realizar estágios de Pós Doutorado.
Posteriormente, a ampliação das áreas de interesse do grupo leva a uma diversificação das
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atividades.
São Paulo

Através do BNDE, são instalados 2 novos aceleradores nucleares que substituem o
Bétatron e o Van der Graaf.

José
Goldenberg

Dep. de Física da São Paulo
Fac.
de
Fil.
Ciências e Let. USP

Dirige um acelerador linear de 75 milhões de elétron-volts recebido como doação da
Universidade de Stanford, que substitui o bétatron, e permite a extensão das pesquisas sobre
a radiação eletromagnética com os núcleos (Nos EUA, os bétatrons começaram a ser
substituídos por aceleradores lineares desde poucos anos depois da segunda guerra, sendo
esta substituição possível no Brasil apenas no fim da década de 60, com esta doação).

1970

Instituto de Física Rio de Janeiro
da
UFRJ
Universidade
Federal do Rio de
Janeiro
Centro de Estudos Rio Grande do
Básicos
da Sul
Universidade
Federal de Santa
Maria

1970

1971

Instituto
de São Paulo
Pesquisa Espacial
(atual INPE)

Começam as primeiras atividades de pesquisa e de pós-graduação (mestrado, credenciado
em 78), financiadas até 1974 pelo BNDE, e depois, pela FINEP.
Com o plano de reestruturação da Universidade Federal de Santa Maria, em 1970 foi
criado o Centro de Estudos Básicos, que incluía a área de Ciências Naturais e Exatas, com
os cursos de Física, Química, Matemática e História Natural.
O GOCNAE foi extinto e em seu lugar foi criado o Instituto de Pesquisa Espacial, então
subordinado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Desde aquela época, as atividades desenvolvidas pelo INPE em aspectos estratégicos para o
País passaram a ser realizadas com a orientação da Comissão Brasileira de Atividades
Espaciais (COBAE) órgão de assessoramento à Presidência da República nos assuntos
pertinentes ao espaço exterior.
A atual denominação de Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais foi adotada em
Outubro de 1990.
Além do centro principal de suas atividades em São José dos Campos, o INPE tem
unidades de pesquisa e desenvolvimento nos seguintes locais: Cachoeira Paulista (SP),
Atibaia (SP), Cuiabá (MT), Natal (RN), Alcântara (MA) e Fortaleza (CE) e também
mantém cursos de Pós-Graduação em áreas relacionados às atividades espaciais, formando
centenas de mestres e doutores.
Hoje o INPE desenvolve importantes atividades de interesse do país e do mundo, tais
como o monitoramento da Floresta Amazônica e o desenvolvimento de satélites artificiais
próprios ou em parceria com outros países como o projeto CBERS, um desenvolvimento
conjunto com a República Popular da China.

1971

IFT - Instituto de São Paulo
Física Teórica

Oferecimento regular de cursos de pós-graduação - Mestrado e Doutorado em Ciências.
Credenciamento pelo CFE em 1973. Nota "A" da CAPES. Grande intercâmbio
internacional com Universidades e centros de pesquisa. Uma das mais produtivas
instituições do país.

1971:
17/03

1972
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Paulo
Benevides
Soares, Giorgio
E.Giacalha
e
Waldyr Muniz
Oliva e José
Luiz
de
Almeida
Nogueira
Junqueira Filho
Oscar Sala

IAG - Instituto São Paulo
Astronômico
e
Geofísico da USP

Dep. de Física da São Paulo
Fac.de Fil.Ciências
e Let. - USP

Após a morte de Abrahão de Moraes, foi criado o Conselho Diretor do Instituto
Astronômico e Geofísico (portaria GR no 1424 - 17/03/71).

Dirige um moderníssimo acelerador pelétron de 22 Mev - um dos melhores aceleradores
de partículas do mundo, acoplado a um computador IBM 360/44, adquirido pelo BNDE,
que se torna pólo de atração de cientistas de todo o mundo.
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Oscar Sala (à esquerda) e César Lattes, em 1980.
1972:
27/03

IAG - Instituto São Paulo
Astronômico
e
Geofísico da USP

1972:
17/04

Dep. de Física da Paraná
Universidade
Estadual
de
Londrina

O IAG é transformado em Unidade da Universidade de São Paulo (Decreto Estadual no
52907, 27/03/72.
Início do funcionamento da Fundação Universidade Estadual de Londrina, e início
também das atividades do atual Departamento. Em 17/04/72 instala-se o Departamento de
Física com 4 professores para ministrar as disciplinas curriculares básicas de Física para os
cursos de Engenharia Civil, Matemática, Licenciatura em Ciências, Farmácia e Bioquímica,
Ciências Biomédicas e Licenciatura em Ciências Biológicas. Sua origem vem do
Departamento de Física da faculdade de Medicina do Norte do Paraná (1971).
Os Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Física, são criados em 1974.
Em 1975/76 inicia-se a contratação de docentes pós-graduados e a saída de docentes para
pós-graduação. O Plano Institucional de Capacitação Docente (PICD/CAPES) propicia um
processo de qualificação sistemático nas grandes Universidades do País.
Com a instalação de novos recursos na Universidade cresce o número de docentes (em
1976, são 06 docentes, todos graduados; em 1978, 18 docentes, 08 graduados, 07 Mestres,
02 Especialistas e 01 Doutor e atualmente, 38 professores, dos quais 28 são doutores) e
vem-se incentivando a pesquisa no Departamento.
Em 1978 o Curso de Física é reconhecido e formam-se os três primeiros alunos.
Os Currículos de Licenciatura e Bacharelado em Física são alt erados, melhorados e
reimplantados em 1979, em conseqüência da extinção do Curso de Licenciatura em
Ciências na UEL.
Atualmente o Departamento de Física tem projetos de pesquisa em Física da Matéria
Condensada, Física Nuclear, Física das Partículas Elementares e Astrofísica. Além do
Curso de Física, o Departamento atende agora a outros 9 Cursos de graduação: Engenharia
Civil, Química, Matemática, Arquitetura, Agronomia, Biologia, Farmácia e Bioquímica,
Ciências da Computação e Fisioterapia. O Programa de Me strado em Física da UEL foi
aprovado no final do ano de 1995 pela CAPES, e o Dep. atende ainda a outros dois cursos
de Pós-Graduação: Residência Médica em Radiologia e Especialização em Engenharia e
Segurança do Trabalho.

1972:
04/10

Dep. de Física da Paraná
Universidade
Estadual
de
Maringá

Em 04/10/72, a Congregação do Instituto de Ciência Exatas e Tecnológica (ICET) da
UEM, aprova a proposta de criação do Curso de Licenciatura em Física, encaminhada pelo
Departamento de Física, aprovada em 30/10/72, pelo Conselho Universitário passando a ser
oferecido a partir de 1973, e sendo reconhecido em 16/09/76. No período de 1/78 a 1/79 foi
suspenso o vestibular, em virtude da implantação do Curso de Licenciatura em Ciências
(Resolução no 30/74 -CFE), na UEM. Est e Curso não teve êxito e, a partir de 2/79, foram
reabertas vagas para o Curso de Física. A partir de 83, foi formada uma comissão no DFI
para estudar a implantação do Bacharelado em Física, assim como reformular a
Licenciatura, que trabalhou de 83 a 87. A partir de 88, passa então a vigorar um novo
currículo, com as habilitações: Licenciatura e Bacharelado em Física.
Em 1991, foi implantado em todas as Universidades paranaenses o regime seriado.

1972

Dep. de Física da Para ná
Universidade
Federal do Paraná

Como conseqüência da reforma Universitária, em 1972, o Instituto de Física transformouse no Departamento de Física do Setor de Ciências Exatas.
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O retorno de vários professores que haviam feito Doutoramento criou as condições para o
Curso de Pós-Graduação em Física, o que finalmente ocorreu em 1983.
1972:
19/04

Abraão
Moraes

de Observatório
São
Paulo,
Abraão de Moraes município
de
Valinhos

Ainda na gestão de Abrahão de Moraes, decidiu-se construir um novo observatório fora
da cidade de São Paulo, devido ao desenvolvimento da cidade e a suas características
climatológicas. O local escolhido foi o Morro dos Macacos, em Valinhos, SP, e o
observatório é inaugurado em 19/04/72. Acham-se instalados um astrolábio, um círculo
meridiano e um inclinômetro, os quais possibilitam o desenvolvimento de pesquisas em
Astronomia Fundamental e Astrometria.

1972:
26/05

IAG - Instituto São Paulo
Astronômico
e
Geofísico da USP

É estabelecida a departamentalização do Instituto, que passa a ser constituído pelos
Departamentos de Astronomia, Geofísica e Meteorologia. Atualmente o IAG atua como
unidade de ensino de pós graduação (mestrado e doutorado em Astronomia, Geofísica,
Meteorologia) e graduação [em convênio com o Instituto de Física, oferecendo disciplinas
curriculares optativas em Astronomia, Geofísica e Meteorologia desde 1973; com os cursos
de Bacharelado em Meteorologia (desde 1977) e Geofísica (desde 1984)].
A Física da Matéria Condensada se expande e ganha corpo em diversas instituições.

1973

Universidade
Paraíba
Federal da Paraíba

O programa de pós-graduação no nível de Mestrado, criado em 1973, foi credenciado
pelo CFE em 1980 e recredenciado em 1985 e 1992. O mestrado é hoje um programa
consolidado, mantendo desde 1985 conceito "B" da CAPES. O programa de Doutorado
encontra-se em fase de reestruturação, e desde 1996 está sendo apoiado como programa em
recuperação infra-estrutural.

1974, 79

IFUFBA - Instituto Bahia
de Física da UFBA
Universidade
Federal da Bahia

A partir de 74 inicia-se uma nova fase, graças ao empenho de um grupo de físicos
baianos, oriundos da própria UFBA, da UNICAMP, CBPF e UNB, sob a liderança do então
diretor Humberto Siqueiros Rodrigues Tanure.

Com a aprovação do Plano de Instalação do Programa de Pós-graduação e Pesquisa em
Física do Estado Sólido, em reunião do Conselho Departamental do IFUFBA de 11/02/74,
institucionaliza-se este grupo de pesquisa, voltado, inicialmente para a Teoria das
propriedades eletrônicas em cristais, cristalografia física e propriedades ópticas. For malizase um antigo anseio de criação de um núcleo de pesquisa básica em Física no IFUFBA, o
que se reflete:
•

na reformulação departamental, com a criação dos Departamentos: de Física Geral,
de Física do Estado Sólido e de Geofísica;

•
•

na criação do curso de mestrado em Física do Estado Sólido;
financiamento da FINEP;

•
•

implantação do atual Laboratório de Cristalografia;
contratação de pesquisadores nacionais e estrangeiros;

•
realização do I Curso Internacional de Cristalografia.
Em 22/01/79, através do parecer 021/79 da CEPP - Câmara de Ensino de Pós-Graduação
e Pesquisa, o curso de pós-graduação passa a denominar-se "Curso de Mestrado em Física opção Física do Estado Sólido". No IFUFBA, foi aprovado pelo Conselho Departamental e
executado pelos Dep s. de Física do Estado Sólido e de Física Geral, tendo produzido
dissertações e publicações diversas.
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Ao longo destes anos, o corpo de pesquisadores do IFUFBA tem aprimorado sua
qualificação, contando atualmente com um bom número de doutores trabalhando em
diversas áreas.
Jacques Danon CBPF

Rio de Janeiro

A partir dos anos 70 iniciou atividades em Física da Matéria Condensada, tendo sido a
primeira instituição brasileira a instalar e operar um liquefator de Hélio. Jacques Danon
implanta um bem sucedido grupo de pesquisas sobre efeito Mössbauer e estado sólido, com
o auxílio do CNPq.

CBPF

Rio de Janeiro

Primeira organização brasileira a receber autorização governamental para a concessão de
diplomas de Doutor e Mestre (1971), tendo sido também a primeira a atuar na área da pósgraduação em Física.

1975

Instituto de Física Rio de Janeiro
da
UFRJ
Universidade
Federal do Rio de
Janeiro
Universidade
do Rio de Janeiro
Estado do Rio de
Janeiro (UERJ)

1975

São iniciadas as seguintes áreas de pesquisa: Física Geral, Física das Partículas
Elementares e Campos, Física Nuclear, Física Atômica e Molecular, Física da Matéria
Condensada.
Em 1975, a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara resultou no nome atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Nos anos 70 e 80 foram agregados à
Universidade as faculdades de São Gonçalo e Caxias e o campus de Resende. Os campi de
Nova Friburgo e Ilha Grande foram incorporados durante a década de 90.

1976

UFES
- Espírito Sa nto
Universidade
Federal do Espírito
Santo
Dep. de Física do Minas Gerais
Instituto
de
Ciências Exatas da
UFMG

1976

Começa o processo de desenvolvimento do Departamento, com a criação do Curso de
Graduação em Física (Licenciatura e Bacharelado).
O Dep. se transfere para suas instalações próprias, no campus universitário da Pampulha,
que dispõe de recursos físicos e operacionais adequados às suas atividades de ensino e
pesquisa.

1976

UFMA
Universidade
Federal
Maranhão
CBPF

1976

- Maranhão

Reconhecimento do Curso de Licenciatura Plena em Física.

do
Rio de Janeiro

A partir de 1976 passou a fazer parte do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), como um de seus institutos, passando esse órgão a
assumir seu custeio.
Após a incorporação ao CNPq o CBPF, além de prosseguir suas atividades nas linhas de
trabalho em que conquistou excelência, vem se destacando pela participação em projetos de
colaboração internacional, como a colaboração Brasil-Japão em interações nucleares da
radiação cósmica, na colaboração com o FERM ILAB em experimentos sobre partículas
elementares, em diversas colaborações com o CERN e tem sido a sede de uma Escola de
Gravitação e Cosmologia que reúne periodicamente especialistas de todo o mundo; mantém
importantes programas na área da Matéria Condensada e da Ciência de Materiais, dentre
outras áreas da Física.
Também lançou a idéia e promoveu as discussões iniciais que levaram à criação do
Laboratório Nacional de Luz Síncrotron.

1979

Alceu
Filho

Instituto de Física Rio de Janeiro
da
UFRJ
Universidade
Federal do Rio de
Janeiro
Pinho PUC
Rio de Janeiro

Começam as atividades de doutorado (credenciado em 83).

Instala um acelerador Van der Graaf de 4 milhões de elétron-volts para pesquisas de
espectroscopia nuclear e interações extranucleares.

PUC

Rio de Janeiro

Surge um ativo grupo em Física Teórica investigando Partículas Elementares, Campos,
Relatividade, Gravitação e Física Nuclear.

Gerhard Jacob e UFRGS
- Rio Grande do
colaboradores Universidade
Sul
Federal do Rio
Grande do Sul
Ramayana
UFMG
Minas Gerais
Gazinelli
CBPF
e Rio de Janeiro e
UNICAMP
São Paulo

Surge um ativo grupo de Física Teórica e espectroscopia nuclear, incluindo correlações
angulares.
Dirige um ativo grupo de estado sólido e ressonâncias paramagnéticas.
O Grupo da UNICAMP e CBPF realiza diversos trabalhos no Sub-Domínio da Física de
Altas Energias e Radiação Cósmica, dentro de uma colaboração internacional (BrasilJapão-Bolívia). Utilizando câmaras de emulsão, chumbo e películas sensíveis a raios X
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FASE

PERÍOD
O

QUEM

INSTITUIÇÃO

LOCAL

EVENTO

expostas no monte Chacaltaya, esse grupo vem investigando ininterruptamente por mais de
15 anos a produção múltipla de mésons, e contribuindo para a reputação do Laboratório de
Chacaltaya como centro de excelência em nível internacional.
5.7. Séc. XX: 1983
Década de 80 dimin uição de
verbas
e
sucatea mento . da
infra-estrutura
de pesquisa no
Brasil
1983

Dep. de Física do Rio Grande do
Centro de Ciências Sul
Naturais e Exatas
da
Universidade
Federal de Santa
Maria - UFSM

Universidade
Paraná
Federal do Paraná
- UFPR

A atual estrutura do CCNE ficou regulamentada pelo Estatuto homologado em 10 de
janeiro de 1983, o qual determinou a subdivisão do Centro em seis Departamentos, sendo
eles: Biologia, Estatística, Física, Geociências, Química e Matemática.

O Curso de Pós-Graduação em Física finalmente ocorre em 1983. No ano seguinte o
curso iniciou sua primeira turma de mestrandos, com oito alunos. A primeira dissertação de
Mestrado foi defendida em 1986 e, desde então, o curso vem formando mestres, a maioria
dos quais atuando em Universidades e Instituições de Pesquisa do Estado do Paraná, como
o CEFET, UEPG, UEM, PUC, LAC/COPEL, além da própria UFPR. Outros, ainda,
prosseguem seus estudos em Universidades do país e do exterior.
Tendo contado, desde o início, com o auxílio da CAP ES e CNPq na concessão de bolsas
de estudo, o curso de Mestrado foi recentemente credenciado pelo Conselho Federal de
Educação (parecer 197/92-CFE). Além disso, tem sido periodicamente avaliado pela
CAPES, recebendo nos três últimos períodos de avaliação (90/91, 92/93, 94/95) o conceito
B. Independente da existência de curso específico, acumulavam-se os casos de estudantes
de doutorado orientados por pesquisadores do DF-UFPR e que, no entanto, tinham de
cumprir a parte acadêmica dos cursos em outras instituições. Por estes e por outros motivos,
em fins de 1993, foi criado o nível de Doutorado (autorizado pelo Conselho Universitário
da UFPR - resolução 20/93 de 20/12/93); que iniciou suas atividades no segundo semestre
de 1994.

1985

Instituto
Pesquisas
Espaciais

de

Com a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia o INPE passou, em agosto de 1985,
a ser um órgão diretamente vinculado a esse Ministério, em virtude da importância dos
programas científicos e tecnológicos que vem desenvolvendo no Brasil e em cooperação
com outros países.

1986

1989

5.8. Séc. XX: 1990
Década de 90 agravamento . da
crise
de
financiato .
federal

LNLS
Laboratório
Nacional de Luz
Síncroton
do
CNPq
Centro
Internacional
de
Física da Matéria
Condensada
da
UNB
INPE - Instituto
Nacional
de
Pesquisas
Espaciais

Criação.

Criação.

A atual denominação, com a incorporação do "Nacional" ao seu nome, é adotada em
outubro de 1990. Além do centro principal de suas atividades em São José dos Campos, o
INPE tem unidades de pesquisa e desenvolvimento nos seguintes locais: Cachoeira Paulista
(SP), Atibaia (SP), Cuiabá (MT), Natal (RN), Alcântara (MA) e Fortaleza (CE) e também
mantém cursos de Pós-Graduação em campos relacionados às atividades espaciais,
formando centenas de mestres e doutores. Os Cursos de Pós-Graduação oferecidos são:
Astrofísica, Engenharia e Tecnologia Espaciais, Geofísica Espacial, Computação Aplicada,
Meteorologia, e Sensoriamento Remoto, credenciados através da Portaria no 490/97 do
MEC, de 27.03.97.
Hoje o INPE desenvolve importantes atividades de interesse do país e do mundo, tais
como o monitoramento da Floresta Amazônica e o desenvolvimento de satélites artificiais
próprios ou em parceria com outros países como o projeto CBERS, um desenvolvimento
conjunto com a República Popular da China.

1992

1993,
09/02
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UFES
Universidade
Federal do Espírito
Santo
INPE - Instituto
Nacional
de
Pesquisas
Espaciais

Implantação do Programa de Pós-Graduação em Física da UFES em nível de Mestrado,
como conseqüência de uma política de formação e capacitação do quadro docente do
Departamento de Física.
O INPE pôs em órbita o SCD-1, o primeiro satélite artificial brasileiro desenhado e
construído pelo INPE.
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Capítulo V

A FÍSICA NAS
UNIVERSIDADES
PÚBLICAS BRASILEIRAS
Neste capítulo estuda -se a organização acadêmica que representa o Campo do Saber da Física na
estrutura das Universidades Públicas Brasileiras. Os dados foram obtidos de fontes diversas e refinados
em várias etapas: primeiro, foram coletados do Catálogo das Universidades Brasileiras, do CRUB

{42}

,

onde foram obtidas informações gerais sobre as Instituições, com as quais se montou um banco de
dados. Estas informações foram complementadas com outras fornecidas nas páginas web das próprias
Instituições

{125 a 172}

, e confirmadas pessoalmente por e-mail ou telefone, sendo finalmente utilizadas para

montar um banco de dados sobre a Física nestas Instituições.
As Universidades públicas brasileiras se subdividem em 21 Instituições estaduais, 38 federais e 4
municipais, ao todo, 63 Instituições. A Física nestas Universidades está presente, basicamente, em dois
estágios distintos:
−

GRUPO 1: 39 Universidades (9 estaduais, 29 federais e 1 municipal) que se caracterizam por
lidarem com a Universalidade do Saber num maior grau, e portanto têm Cursos de Física em
nível de graduação (licenciatura plena ou bacharelado) e onde a Física está representada nas
estruturas universitárias como uma Unidade Acadêmica básica: um Departamento ou Instituto;

−

GRUPO 2: 17 Universidades (9 estaduais, 5 federais e 3 municipais) que não lidam com a
Universalidade do Saber de forma plena, não têm Curso de graduação em Física, e onde os
docentes deste Campo do Saber têm como papel principal suprir as necessidades de
disciplinas curriculares para os Cursos existentes na área tecnológica e/ou de ciências,
geralmente Cursos de Engenharia ou licenciaturas curtas em Ciências. Neste grupo, a Física
não está representada como uma unidade na estrutura universitária, constituindo-se num
pequeno grupo de professores pertencentes a Faculdades ou Departamentos de Filosofia,
Ciências e Letras, de Engenharia, ou de Ciências Exatas e Naturais, etc.
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Estes dois grupos são majoritários, correspondendo, juntos a 89% do universo das Universidades
públicas. As exceções podem ser agrupadas em dois outros grupos:
−

GRUPO 3: 5 Universidades (2 federais e 3 estaduais, incluindo a UEFS) onde, apesar de haver
Curso de graduação em Física, a Física não está representada na estrutura da Universidade;

−

GRUPO 4: 2 Universidades (ambas federais) onde, apesar de não haver Curso de graduação
em Física, existe Departamento de Física.

A tabela 01, a seguir, resume estas informações, e a tabela 02, no final deste capítulo, relaciona
todas as Universidades incluídas nos grupos acima.
TABELA 01
A FÍSICA NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS
GRUPO 1:
HÁ CURSO DE LICENCIATURA PLENA OU BACHARELADO EM FÍSICA
E
HÁ DEPTO OU INSTITUTO DE FÍSICA NA UNIVERSIDADE
Estaduais
Federais

9
29

Municipais
Total:

1
39

GRUPO 2:
NÃO HÁ CURSO DE LICENCIATURA PLENA OU BACHARELADO EM FÍSICA
E
NÃO HÁ DEPTO OU INSTITUTO DE FÍSICA NA UNIVERSIDADE
Estaduais

9

Federais

5

Municipais

3

Total:

17

GRUPO 3:
HÁ CURSO DE LICENCIATURA PLENA OU BACHARELADO EM FÍSICA
MAS
NÃO HÁ DEPTO OU INSTITUTO DE FÍSICA NA UNIVERSIDADE
Estaduais

3

Federais

2

Total:

5

GRUPO 4:
NÃO HÁ CURSO DE LICENCIATURA PLENA OU BACHARELADO EM FÍSICA
MAS
HÁ DEPTO OU INSTITUTO DE FÍSICA NA UNIVERSIDADE
Federais

2

Total:

2
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Ao todo, existem 44 Universidades com Cursos de licenciatura plena ou bacharelado em Física, o
que corresponde a 70% do total. A UEFS, ao implantar o Curso de licenciatura plena em Física, em 1997,
passou a fazer parte deste percentual. Das 44 Universidades que têm Curso de licenciatura plena ou
bacharelado em Física, 39 têm Departamento ou Instituto, o que corresponde a 89% deste universo,
conforme se vê nos gráficos 01 e 02:

GRÁFICO 01: Universidades Públicas onde HÁ Cursos de
Licenciatura Plena ou Bacharelado
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GRÁFICO 02: Universidades Públicas onde HÁ Cursos de
Licenciatura Plena ou Bacharelado
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89%
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NÃO HÁ DEPTO OU
INSTITUTO DE
FÍSICA NA
UNIVERSIDADE
11%

São 19 as Universidades que não têm Curso de Física ao nível da graduação e este era o caso da
UEFS até 1996. Trata-se de Universidades com poucos Cursos, onde a Física surge eventualmente
apenas onde há Cursos de Engenharia ou licenciatura curta em Ciências. Destas, 17, ou seja, 89%, não
têm Departamento ou Instituto de Física.

GRÁFICO 03: Universidades Públicas onde NÃO HÁ Cursos de
Licenciatura Plena ou Bacharelado
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GRÁFICO 04: Universidades Públicas onde NÃO HÁ Cursos de
Licenciatura Plena ou Bacharelado
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São 41 as Universidades públicas que têm Departamento ou Instituto de Física como Unidade
Acadêmica. Destas, 39, ou seja, 95%, têm também Curso de licenciatura plena ou bacharelado em
Física.

GRÁFICO 05: Universidades Públicas onde HÁ Departamento ou
Instituto de Física
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GRÁFICO 06: Universidades Públicas onde HÁ Departamento ou
Instituto de Física
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São 22 as Universidades que não têm Departamento ou Instituto de Física, e destas, 17, isto é,
77% não têm Curso de licenciatura ou bacharelado em Física.

GRÁFICO 07: Universidades Públicas onde NÃO HÁ Departamento
ou Instituto de Física
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GRÁFICO 08: Universidades Públicas onde NÃO HÁ Departamento
ou Instituto de Física
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GRÁFICO 09: Universidades Públicas Brasileiras
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Os gráficos seguintes resumem estas informações e sintetizam os gráficos anteriores.

GRÁFICO 10: Universidades Públicas Brasileiras
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Os gráficos abaixo mostram que existe uma correspondência clara entre o número de Cursos de
Física e o número de Departamentos ou Institutos de Física.

GRÁFICO 11: Universidades
Públicas Brasileiras
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GRÁFICO 12: Universidades
Públicas Brasileiras
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GRÁFICO 13: Universidades Públicas
Brasileiras
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GRÁFICO 14: Universidades
Públicas Brasileiras
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Outras informações relevantes podem ser obtidas da Tabela 02, abaixo.

No GRUPO 1, ou seja, nas Universidades onde há Curso e Unidade Acadêmica de Física, tem-se
praticamente todas as federais do país. Das estaduais, fazem parte deste grupo as mais conceituadas:
UEPB, UEL, UEM, UEPG, UERJ, UDESC, UNESP (esta com um Instituto de Física Teórica na cidade de
São Paulo e 4 Departamentos de Física no interior do estado), UNICAMP, USP. Infelizmente, a maioria,
na região sul/sudeste, nenhuma na região norte e apenas uma na região nordeste.
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O GRUPO 3 é o das Universidades onde há Curso e não há Unidade Acadêmica: todas são da
região norte/nordeste. Neste grupo, 3 são estaduais: a UECE (12 docentes), a URRN (9 docentes) e a
UEFS, as três com Cursos de licenciatura em Física recém implantados e pretendendo estruturar um
Departamento isolado, sendo que as duas primeiras apenas aguardam o crescimento do número de
docentes. As outras duas são federais: a UFRPE (cuja estrutura acadêmica a UEFS utilizou como
modelo, que aguarda também o crescimento do número de docentes, atualmente 10, para realizar sua
intenção de constituir um Departamento de Física) e a UNIR (Universidade multicampi cujo Curso de
licenciatura em Física, recém implantado funciona numa das Unidades do interior do estado, e conta com
4 docentes).

Verifica-se portanto por todas estas informações que nas Universidades onde há Cursos de
Física a criação de Departamentos ou Institutos de Física é uma natural vocação, que se realiza na
esmagadora maioria dos casos. Como estabelecido pelo Prof. Aurino Ribeiro Filho "...historicamente no
Brasil, todos os grandes e pequenos aglomerados de Física e de físicos, terminaram se agrupando
isoladamente num Departamento, por que essa é a vocação de qualquer grupo que vá se organizar" {192}.

Nas poucas exceções, isto é nas Universidades onde há Cursos de Física mas não há
Departamento ou Instituto, esta situação ocorre não por escolha, e sim pelo reduzido número de
docentes, menos na UEFS, que reúne, além do número e qualificação de seus docentes de Física,
plenas condições, que serão mencionadas nos próximos capítulos, para se estruturar um
Departamento.
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TABELA 02

A FÍSICA NAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS BRASILEIRAS

Segmento das

Estaduais

21

Segmento das

Federais

38

Segmento das

Municipais

TOTAL:

4

63
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GRUPO 1:

UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS ONDE
HÁ CURSO DE LICENCIATURA PLENA OU BACHARELADO

EM FÍSICA

E
HÁ DEPTO OU INSTITUTO DE FÍSICA NA UNIVERSIDADE
Estaduais
Federais
Municipais
Total:

Segmento das Universidades
UNIVERSIDADE

SIGLA

9
29
1
39

Estaduais
CIDADE-UF

UNIDADE ACADÊMICA DE FÍSICA

MESTRADO
EM FÍSICA

DOUTORADO
EM FÍSICA

NOME

1. UEPB

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA

Campina Grande - PB

DEPTO DE FÍSICA/ CENTRO DE CIÊNCIAS E
TECNOLOGIA

Não

Não

2. UERJ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE
JANEIRO

Rio de Janeiro - RJ

INSTITUTO DE FÍSICA/ CENTRO DE
TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

Não

Não

3. UNESP

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
JÚLIO DE MESQUITA FILHO

(Multicampi) - SP

INSTITUTO DE FÍSICA TEÓRICA

Sim

Sim

4. UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Campinas - SP

INSTITUTO DE FÍSICA - Gleb Wataghin / ÁREA DE
EXATAS

Sim

Sim

5. USP

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

São Paulo - SP

INSTITUTO DE FÍSICA/ ÁREA DE EXATAS

Sim

Sim

6. UEL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Londrina - PR

DEPTO DE FÍSICA/CENTRO DE CIÊNCIAS
EXATAS

Não

Não

7. UEM

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Maringá - PR

DEPTO DE FÍSICA/ CENTRO DE CIÊNCIAS
EXATAS

Sim

Não

8. UEPG

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA
GROSSA

Ponta Grossa - PR

DEPTO DE FÍSICA/ SETOR DE CIÊNCIAS
EXATAS E NATURAIS

Não

Não

9. UDESC

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA

Florianópolis - SC

DEPTO DE FÍSICA/ CENTRO DE CIÊNCIAS
TECNOLÓGICAS

Não

Não

UNIDADE ACADÊMICA DE FÍSICA

MESTRADO
EM FÍSICA

DOUTORADO
EM FÍSICA

Segmento das Universidades
UNIVERSIDADE

SIGLA

155

NOME

Federais
CIDADE-UF

UNIVERSIDADE

SIGLA

CIDADE-UF

UNIDADE ACADÊMICA DE FÍSICA

MESTRADO
EM FÍSICA

DOUTORADO
EM FÍSICA

NOME

1. UA

UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

Manaus - AM

DEPTO DE FÍSICA/ INSTITUTO DE CIÊNCIAS
EXATAS

Sim

Sim

2. UFMA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

São Luís - MA

DEPTO DE FÍSICA

Não

Não

3. UFMT

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO

Cuiabá - MT

DEPTO DE FÍSICA

Não

Não

4. UFPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Belém - PA

DEPTO DE FÍSICA/ CENTRO DE CIÊNCIAS
EXATAS E NATU RAIS

Sim

Não

5. UFRR

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

Boa Vista - RR

DEPTO DE FÍSICA/ CENTRO DE CIÊNCIAS E
TECNOLOGIA

Não

Não

6. UFAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Maceió - AL

DEPTO DE FÍSICA

Sim

Não

7. UFBA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Salvador - BA

INSTITUTO DE FÍSICA/ ÁREA DE CIÊNCIAS
EXATAS E DA TERRA

Sim

Não

8. UFC

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Fortaleza - CE

DEPTO DE FÍSICA/CENTRO DE CIÊNCIAS

Sim

Sim

9. UFPB

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

João Pessoa - PB

DEPTO DE FÍSICA / CENTRO DE CIÊNCIAS
EXATAS E DA NATU REZA

Sim

Sim

10. UFPE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO

Recife - PE

DEPTO DE FÍSICA/ CENTRO DE CIÊNCIAS
EXATAS E DA NATUREZA

Sim

Sim

11. UFPI

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Teresina - PI

DEPTO DE FÍSICA

Não

Não

12. UFRN

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO NORTE

Natal - RN

DEPTO DE FÍSICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL /
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

Sim

Sim

13. UFS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

São Cristóvão - SE

DEPTO DE FÍSICA

Sim

Não

14. UFES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO
SANTO

Vitória - ES

DEPTO DE FÍSICA/CENTRO DE CIÊNCIAS
EXATAS

Sim

Não

15. UFF

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Niterói - RJ

INSTITUTO DE FÍSICA

Sim

Não

16. UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO

Rio de Janeiro - RJ

INSTITUTO DE FÍSICA/CENTRO DE CIÊNCIAS
MATEMÁTICAS E DA NATUREZA

Sim

Sim
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UNIVERSIDADE

SIGLA

CIDADE-UF

UNIDADE ACADÊMICA DE FÍSICA

MESTRADO
EM FÍSICA

DOUTORADO
EM FÍSICA

Seropédica - RJ

DEPTO DE FÍSICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS
EXATAS

Não

Não

São Carlos - SP

DEPTO DE FÍSICA

Sim

Sim

NOME

17. UFRRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO
DE JANEIRO

18. UFSCAR UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

19. UFPR

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Curitiba - PR

DEPTO DE FÍ SICA/CENTRO POLITÉCNICO

Sim

Sim

20. UFPEL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Pelotas - RS

DEPTO DE FÍSICA

Não

Não

21. UFRGS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO SUL

Porto Alegre - RS

INSTITUTO DE FÍSICA/CENTRO DE CIÊNCIAS
EXATAS E DA NATUREZA

Sim

Sim

22. UFSM

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
MARIA

Santa Maria - RS

DEPTO DE FÍSICA/CENTRO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E EXATAS

Sim

Não

23. UFSC

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA

Florianópolis - SC

DEPTO DE FÍSICA/CENTRO DE FÍSICA E
MATEMÁTICA

Sim

Não

24. UnB

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Brasília - DF

DEPTO DE FÍSICA/ INSTITUTO DE CIÊNCIAS
EXATAS

Sim

Sim

25. UFG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Goiânia - GO

INSTITUTO DE FÍSICA

Sim

Não

26. UFMG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS
GERAIS

Belo Horizonte - MG

DEPTO DE FÍSICA/INSTITUTO DE CIÊNCIAS
EXATAS

Sim

Sim

27. UFJF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Juiz de Fora - MG

DEPTO DE FÍSICA/ INSTITUTO DE CIÊNCIAS
EXATAS

Não

Não

28. UFU

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Uberlândia - MG

DEPTO DE CIÊNCIAS FÍSICAS/CENTRO DE
CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA

Não

Não

29. UFV

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Viçosa - MG

DEPTO DE FÍSICA /CENTRO DE CIÊNCIAS
EXATAS E TECNOLÓGICAS

Não

Não

Segmento das Universidades
UNIVERSIDADE

SIGLA
1. UNITAU
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Municipais
CIDADE-UF

UNIDADE ACADÊMICA DE FÍSICA

MESTRADO
EM FÍSICA

DOUTORADO
EM FÍSICA

Taubaté - SP

DEPTO DE FÍSICA

Não

Não

NOME
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

GRUPO 2:

UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS ONDE
NÃO HÁ CURSO DE LIC. PLENA OU BACHARELADO EM

FÍSICA

E
NÃO HÁ DEPTO OU INSTITUTO DE FÍSICA NA
UNIVERSIDADE

Estaduais
Federais
Municipais
Total:

Segmento das Universidades
UNIVERSIDADE

SIGLA

9
5
3
17

Estaduais
CIDADE-UF

UNIDADE ACADÊMICA DE FÍSICA

MESTRADO
EM FÍSICA

DOUTORADO
EM FÍSICA

NOME

1. UNEB

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA

(Multicampi) - BA

Não

Não

2. UESC

UNIVERSIDADE SANTA CRUZ

Ilhéus - BA

Não

Não

3. UESB

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDESTE
DA BAHIA

Vitória da Conquista - BA

Não

Não

4. UVA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO
ACARAÚ

Sobral - CE

COORDENAÇÃO DE FÍSICA/CENTRO
TECNOLÓGICO

Não

Não

5. UPE

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE
PERNAMBUCO

Recife - PE

ÁREA DE FÍSICA/ DEPTO DE ENSINO BÁSICO/
ESCOLA POLITÉCNICA

Não

Não

6. UENF

UNIVERSIDADE ESTADUAL NORTE
FLUMINENSE

Rio de Janeiro - RJ

Não

Não

7. UNIOESTE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE
DO PARANÁ

Cascavel - PR

DEPTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA /
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Não

Não

8. UEMG

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MINAS
GERAIS

(Multicampi) - MG

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E
LETRAS

Não

Não

9. UEMS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO
GROSSO DO SUL

(Multicampi) - MS

Não

Não

MESTRADO
EM FÍSICA

DOUTORADO
EM FÍSICA

Segmento das Universidades
UNIVERSIDADE

SIGLA

Federais
CIDADE-UF

UNIDADE ACADÊMICA DE FÍSICA

NOME
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UNIVERSIDADE

SIGLA

CIDADE-UF

UNIDADE ACADÊMICA DE FÍSICA

MESTRADO
EM FÍSICA

DOUTORADO
EM FÍSICA

NOME

1. UFAC

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Rio Branco - AC

Não

Não

2. UNIRIO

UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro - RJ

Não

Não

3. UNIFESP

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

São Paulo - SP

DEPTO DE BIOFÍSICA

Não

Não

4. UFLA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Lavras - MG

DEPTO DE CIÊNCIAS EXATAS

Não

Não

5. UFMS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO DO SUL

(Multicampi) - MS

DEPTO DE CIÊNCIAS EXATAS

Não

Não

MESTRADO
EM FÍSICA

DOUTORADO
EM FÍSICA

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Segmento das Universidades
UNIVERSIDADE

SIGLA

Municipais
CIDADE-UF

NOME

1. FURB

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Blumenau - SC

2. UNIVALI

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

Itajaí - SC

3. UNISUL

UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA
CATARINA

Tubarão - SC
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UNIDADE ACADÊMICA DE FÍSICA

FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS

GRUPO 3:

UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS ONDE
HÁ CURSO DE LICENCIATURA PLENA OU BACHARELADO

EM FÍSICA

MAS
NÃO HÁ DEPTO OU INSTITUTO DE FÍSICA NA

UNIVERSIDADE

Estaduais
Federais
Total:

Segmento das Universidades
UNIVERSIDADE

SIGLA

3
2
5

Estaduais
CIDADE-UF

UNIDADE ACADÊMICA DE FÍSICA

MESTRADO
EM FÍSICA

DOUTORADO
EM FÍSICA

NOME

1. URRN

UNIVERSIDADE REGIONAL DO RIO
GRANDE DO NORTE

Mossoró - RN

GRUPO DE TRABALHO DE FÍSICA/ DEPTO DE
CIÊNCIAS NATURAIS/ FACULDADE DE
CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS

Não

Não

2. UEFS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE
SANTANA

Feira de Santana - BA

ÁREA DE FÍSICA/DEPTO DE CIÊNCIAS EXATAS

Não

Não

3. UECE

UNIVER SIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

Fortaleza - CE

DEPTO DE FÍSICA E QUÍMICA/CENTRO DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Não

Não

Segmento das Universidades
UNIVERSIDADE

SIGLA

Federais
CIDADE-UF

UNIDADE ACADÊMICA DE FÍSICA

MESTRADO
EM FÍSICA

DOUTORADO
EM FÍSICA

NOME

4. UFRPE

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE
PERNAMBUCO

Recife - PE

DEPTO DE FÍSICA E MATEMÁTICA

Não

Não

5. UNIR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
RONDÔNIA

Jiparaná - RO

COORDENAÇÃO DO CURSO DE FÍSICA

Não

Não
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GRUPO 4:

UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS ONDE
NÃO HÁ CURSO DE LIC. PLENA OU BACHARELADO EM

FÍSICA

MAS
HÁ DEPTO OU INSTITUTO DE FÍSICA NA UNIVERSIDADE
Federais
Total:

Segmento das Universidades
UNIVERSIDADE

SIG LA

2
2

Federais
CIDADE-UF

UNIDADE ACADÊMICA DE FÍSICA

MESTRADO
EM FÍSICA

DOUTORADO
EM FÍSICA

NOME

1. URG

UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE

Rio Grande - RS

DEPTO DE FÍSICA

Não

Não

2. UFOP

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO
PRETO

Ouro Preto - MG

DEPTO DE FÍSICA/INSTITUTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E BIOLÓGICAS

Não

Não
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Capítulo VI

O DEPARTAMENTO DE
FÍSICA DA UEFS
6.1 - Considerações Gerais
6.1.1 - A História do Desenvolvimento da Física na UEFS:
1968-1997 {215}
6.1.1.1 - Antecedentes
Os antecedentes da Física na UEFS se entrelaçam com os da própria Universidade. Em 19/09/68
foi inaugurada a Faculdade de Educação de Feira de Santana, inicialmente com o Curso de Licenciatura
de curta duração em Letras e, pouco tempo depois, em 24/08/70, com o Curso de Licenciatura de curta
duração em Ciências; com este surgem as primeiras disciplinas curriculares de Física. Para ministrá-las
foi contratado o Professor Paulo Fernando Simões Lobo, bacharel em Física, com carga horária de 40h,
no regime jurídico da CLT. Em 09/03/71, com a reabertura dos trabalhos letivos, são inaugurados os
Laboratórios do Curso de Ciências, montados pelo citado Professor. Pouco tempo depois, a partir de
20/09/71, o Professor Paulo Lobo foi sucedido pelo Professor José Luis Gomes, licenciado em Física,
contratado com carga horária de 40h, no regime jurídico da CLT.
Em agosto de 1972, com a licença do Prof. José Luis Gomes até dezembro do mesmo ano, foi
contratado o Prof. Durval Eusíquio de Miranda Motta, com carga horária de 40h, para substituí-lo durante
esse período.
Em 06 de setembro de 1974 as instalações do Observatório Astronômico Antares, são
inauguradas.
A instalação da Universidade Estadual de Feira de Santana, a ser regida sob o sistema de
Fundação, se deu em 31/05/76. Os estudantes remanescentes dos Cursos da Faculdade de Educação
foram matriculados como estudantes regulares da Universidade e os Professores foram contratados pelo
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regime da CLT. O fluxograma do Curso de Licenciatura de curta duração em Ciências, e do recém
implantado Curso de Tecnólogo em Construção Civil continham disciplinas curriculares de Física. Para
ministrar as aulas das disciplinas curriculares de Física destes fluxogramas foram contratados os
Professores José Luis Gomes, licenciado em Física, como Titular, e o Professor Durval Eusíquio de
Miranda Motta, licenciado em Física, como Auxiliar, ambos com a carga horária de 40h. A partir daí,
foram ministradas aulas da disciplina curricular Física I, cuja ementa consistia de noções de Teoria de
o

Erros, Álgebra Vetorial, Mecânica de Partícula e Hidrostática, sendo o nível do Curso aquele do 2 grau,
pelos livros Física vol. I de Beatriz Alvarenga e Antônio Máximo, e Fundamentos da Física de Ramalho,
Ivan, Nicolau e Toledo. Essa disciplina curricular consistia de 06h de aula por semana, sendo 04h de
prática, com 20 estudantes cada, e 02h de teoria. Existiam três turmas de 40 estudantes cada; duas do
Curso de Licenciatura em Ciências e a terceira do Curso de Tecnólogo em Construção Civil, num total de
30h de aulas semanais. As aulas práticas foram baseadas, inicialmente, no PSSC; contudo, diversas
práticas foram realizadas com roteiros e materiais propostos pelos dois Professores de Física, como por
exemplo: movimento em duas dimensões, força centrípeta, teorema de Bernoulli e pêndulo balístico.
No primeiro semestre de 1977, haviam cinco turmas de Física: duas da disciplina curricular Física I,
uma para o Curso de Licenciatura em Ciências e outra para o Curso de Tecnólogo em Construção Civil;
duas da disciplina curricular Física II, para o Curso de Licenciatura em Ciências a qual versava sobre
Hidrostática e Calor; e, uma da disciplina curricular Física V, para o Curso de Tecnólogo em Construção
Civil, e que versava sobre Hidrostática, Calor, Óptica Geométrica e Eletricidade. Estas cinco turmas
davam, para cada Professor, mais de 20h aula por semana. No fim desse semestre, em 27/07/77,
acontece a primeira seleção de Professores na qual foram aprovados os Professores José Luís Gomes,
em primeiro lugar, e Durval Eusíquio de Miranda Motta, em segundo, com cargas horárias de 40h.
No segundo semestre de 1977 foi oferecida a disciplina curricular Física III para o Curso de
Licenciatura em Ciências, cuja ementa era Óptica Geométrica e Eletricidade, o que perfazia mais de 50h
de aulas por semana. Nesse período, em 01/09/77, foi contratado o Professor José Aloísio Cavalcante
dos Reis, licenciado em Física, com uma carga horária de 40h, no regime jurídico da CLT.
No início do ano de 1978, o Professor Durval foi enviado para um Curso de pós-graduação lato
sensu, ao nível de Aperfeiçoamento, realizado na Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC, o
qual teve a duração de 2,5 semanas, e foi uma conseqüência do ingresso da Universidade no Programa
Institucional de Capacitação de Docentes (PICD) da CAPES/MEC. No início do semestre letivo, foi
oferecida a disciplina curricular Física IV do Curso de Licenciatura em Ciências, a qual versava sobre a
parte pedagógica e tinha como conteúdo os assuntos estudados nas três disciplinas curriculares
anteriores. Em 24 de maio de 1978, inicia-se a implantação dos Colegiados de Curso da UEFS. No
segundo semestre de 1978, a carga horária de disciplinas curriculares foi alterada para 70h por semana,
distribuída entre os três Professores.
No início do primeiro semestre de 1979, o Prof. José Luís foi liberado da atividade de ensino para
fazer o Mestrado na USP, retornando em 1981.1. Nesse semestre são contratados, com carga horária de
20h, no regime jurídico da CLT, os Professores Ana Rita Araújo e Paulo Alcântara M. de Oliveira, ambos
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licenciados em Física. A Professora Ana Rita Araújo rescinde o seu contrato em 01/08/79, passando o
Prof. Paulo Alcântara para 40h.
Em 24/04/80 foi autorizado o funcionamento do Curso de Engenharia Civil e, com isso, surgiu a
necessidade de contratação de mais Professores de Física, o que vai acontecer no ano 1981. Em
dezembro de 1980, através das leis delegadas 11 e 12, o regime de funcionamento da UEFS passou do
sistema de Fundação para o de Autarquia Especial e o seu pessoal foi transferido para o regime jurídico
Estatutário.
No ano de 1981 são contratados, com carga horária de 40h, no regime jurídico da CLT, os
Professores Nildon Pitombo, licenciado em Física, em 24/03/81, e Alberto U. São Paulo, bacharel em
Física, em 26/03/81. Em 15 de junho de 1981 foi promulgada a lei 3905 - Estatuto do Magistério Superior
do Estado da Bahia, e, consequentemente, normatizada a carreira do Magistério Superior, com as suas
classes e os respectivos níveis. No segundo semestre foi contratado, no regime jurídico da CLT, o
Professor Dan Santana, licenciado em Física, com carga horária de 20h, o qual ficou somente este
semestre.
Em 1982 mais três Professores de Física são contratados, no regime jurídico da CLT: Ma das
Graças Reis Martins, bacharel em Física, com carga horária de 40h, Antônio Jorge S. dos Anjos,
licenciado em Física, com carga horária de 20h, ambos em 16/03/82, e Antônio Carlos Pereira Santos,
bacharel em Física, com carga horária de 40h, em 01/09/82.
O ano de 1982 fecha um período importante da história da Física na UEFS, que até então não
contava com uma estrutura interna formal que a representasse. Somente após transcorridos os anos
desde a inauguração da Faculdade de Educação e, posteriormente, da UEFS, quando havia dois
Professores de Física, até meados do segundo semestre de 1982, é que foi criada a Área de Física,
coordenada pelo Prof. Durval Eusíquio de Miranda Motta, e composta de nove Professores; única
alternativa pré-organizacional existente naquele momento em função das exigências legais.

6.1.1.2 - A Área de Física
A origem formal da Área de Física se dá com a criação dos Departamentos da Universidade
o

Estadual de Feira de Santana, o que marca o início do 2 período da Física na UEFS. Esse fato ocorreu
em 12 de agosto de 1982, quando foram instalados os oito (08) Departamentos da UEFS, estando entre
estes, o Departamento de Ciências Exatas, cujo primeiro Diretor foi o Professor José Luís, com um
mandato que estendeu-se de 12/08/82 até 12/08/84, e que foi sucedido pelo Professor Nildon Pitombo,
com mandato de setembro de 1984 a setembro de 1988, portanto duas gestões consecutivas. “Para
conciliar o respeito às exigências legais (Decreto-lei 252/69), em relação ao cultivo de todas as áreas
fundamentais do Conhecimento humano e à necessidade de racionalização de recursos (Lei 5540/68), a
UEFS buscou uma alternativa compatibilizadora, que foi encontrada no estabelecimento de um raio de
abrangência bastante amplo para as unidades envolvidas com os Conhecimentos básicos. Assim, em vez
de propor um departamento de Geociências, a universidade optou por reunir a esta área de
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Conhecimento outras também fundamentais (Física, Química e Matemática), formando o Departamento
de Ciências Exatas. O mesmo aconteceu com as áreas de Ciências Humanas e Filosofia que, juntas,
formam o Departamento de Ciências Humanas e Filosofia, e com as áreas de Letras e Artes, que se
integram para formar o Departamento de Letras e Artes”{250}. Essa era a única alternativa existente
naquele momento, devido ao reduzido número de docentes da Universidade, bem como à natureza
assumida pela UEFS como de uma Universidade de pequeno porte, preocupada unicamente com o
Ensino

{250 e 251}

.

Em 12 de agosto de 1982, assume formalmente como primeiro Coordenador da Área de Física o
Professor Durval Eusíquio de Miranda Motta, cujo mandato encerra em 12 de agosto de 1983, sendo a
Área constituída, naquele momento, pelos nove (09) Professores de Física existentes. Os Cursos
atendidos pela Área de Física eram: Licenciatura de curta duração em Ciências, habilitação em Biologia e
Matemática; Tecnólogo em Construção Civil; e, Engenharia Civil.
A partir da criação dos Departamentos, iniciou-se a realização dos concursos públicos para
admissão de Professores na Universidade Estadual de Feira de Santana, exigência que já estava
normatizada nos livros básicos da UEFS: o Estatuto e o Regimento Geral, mas que, até então, não tinha
sido cumprida.
Dessa forma, em 12 de agosto de 1983, foi realizado o primeiro concurso público para admissão
de Professores na Área de Física, cuja banca examinadora foi constituída pelos Professores Durval
Eusíquio de Miranda Motta e José Luís Gomes (UEFS), e Hélio Silva Campos (UFBA). Nessa
oportunidade foram aprovados os Professores Nildon Pitombo, Alberto U. São Paulo, Maria das Graças
Reis Martins, Antônio Carlos Pereira Santos e Antônio Jorge S. dos Anjos, todos na classe auxiliar, nível I
e com carga horária de 40h, exceto Antônio Jorge S. dos Anjos, que assumiu com carga horária de 20h.
Uma questão importante a ser colocada, revelada por esses dados históricos, é que a Área de
Física nasceu com uma característica eminentemente de ensino. De fato, isso não era exclusivo da Área,
e sim da Universidade, como frisado mais acima, apesar de seu ingresso no PICD, e é uma marca
surgida na criação da Faculdade de Educação e da UEFS. A mudança desse quadro, i.e., a inserção da
UEFS e, em particular, da Área de Física, em atividades de pesquisa e extensão passa a ser uma meta
que de forma muito lenta vai sendo implementada durante a História.

6.1.1.3 - Área de Física: da origem à atualidade
O ano de 1984 inicia o terceiro período da História da Física na UEFS. O coordenador da Área de
Física era o Professor Antônio Jorge S. dos Anjos, o qual assumiu a gestão entre 12/08/83 e 12/08/89,
sendo sucedido pelo Prof. Durval Eusíquio de Miranda Motta. Em relação ao quadro de Professores, este
não foi alterado neste ano.
No ano de 1985 foi contratada, no regime jurídico da CLT, com carga horária de 40h, a Professora
Mayumi Fukutani Presa, bacharel em Física, aumentando para 10 o número de Professores.
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No que concerne às atividades básicas da Universidade, a Área ainda apresentava uma
característica eminentemente de ensino, com os seus Professores dedicados a atenderem às disciplinas
curriculares dos Cursos de Licenciatura em Ciências e Engenharia Civil.
Em 1986 a Professora Maria das Graças Reis Martins, afasta-se das atividades sob licença sem
vencimento, por 02 anos. Neste mesmo ano, em 30/10/86, são implantados os Cursos de Licenciatura
Plena em Matemática e em Biologia, os quais são desdobramento do Curso de Licenciatura em Ciências,
habilitação em Matemática e Biologia. Com a extinção desse Curso de Licenciatura em Ciências, no
interior da Área de Física, surgem as primeiras manifestações em torno da implantação de um Curso de
Física na UEFS.
No ano de 1987 o governador recém empossado faz cumprir uma norma constitucional que
estabelecia a proibição de acumulação de cargos para as atividades profissionais públicas, e para os
Professores, essa acumulação era limitada a duas, com carga horária máxima de 60h. Em virtude disso,
os Professores Alberto U. São Paulo, José Aloísio Cavalcante, Antônio Carlos Pereira Santos, Nildon
Carlos Pitombo, Paulo Alcântara Machado de Oliveira e José Luis Gomes, reduzem as suas cargas
horárias para 20h. Para suprir este déficit foi aberto o segundo concurso público da Área de Física para
admissão de Professores, sendo admitida a docente Suani Tavares Rubim de Pinho, bacharel em Física,
no regime jurídico estatutário, com carga horária de 20h. Também nesse concurso foi aprovada a
Professora Mayumi F. Presa a qual passou do regime jurídico CLT para o estatutário.
Em 1988, acontece uma primeira inserção efetiva da Área de Física nas atividades de pesquisa e
extens ão. Nessa época foi contratado como Professor visitante o docente Dr. Denis G. F. David, o qual
elaborou e desenvolveu o projeto de pesquisa “Utilização da Energia Solar para a Secagem,
Desidratação e Refrigeração de Gêneros Alimentícios”, que teve importantes conseqüências, pois
possibilitou a penetração da Área na comunidade e atraiu um estudante de Engenharia Civil para a
iniciação científica (Dagoberto da Silva Freitas). Além desse fato, a Professora Suani foi liberada da
atividade de ensino para o Mestrado.
A partir de 1989, começou uma fase de grande instabilidade na Área, devido a pedidos de
exoneração de vários Professores e admissão de alguns substitutos. Inicialmente devido ao andamento
dos Cursos de Matemática e Biologia, em 04/04/89, foi nomeado o Professor Antônio Vieira de Andrade
Neto, bacharel em Física, com carga horária de 20h, no regime jurídico estatutário, que tinha sido
aprovado no segundo concurso realizado em 1987. Em 04/10 desse mesmo ano a Professora Maria das
Graças Reis Martins pediu exoneração e para suprir este déficit foi contratado sob o regime jurídico da
CLT (Professor substituto), o docente Fernando de Brito Motta, bacharel em Física, com carga horária de
20h. Contudo, em 06/05/90 este rescinde o contrato.
Em 10/01/90 a Professora Suani Tavares Rubim de Pinho pediu exoneração e desta forma, o
déficit dos Professores estatutários aumentou para 02. Este déficit, entre outros transtornos, fez com que
Professores de outras Áreas ministrassem aulas das disciplinas curriculares do Campo do Saber da
Física, a exemplo do Professor Carloman Carlos Borges, que no primeiro semestre de 1990, ministrou as
aulas da disciplina curricular Mecânica Geral e Teórica I, do Curso de Matemática. Convém frisar que
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este fato já tinha acontecido no primeiro semestre de 1984, quando o Professor Ozéas Albuquerque, da
Área de Matemática, ministrou as aulas da disciplina curricular Física VI, do Curso de Engenharia Civil.
No ano de 1991, o Professor José Luis Gomes assumiu o cargo de Subgerente de Pós -graduação
e Pesquisa e teve a sua carga horária da atividade de ensino reduzida a 02h. Essa participação neste
setor durou até o inicio do ano de 1994, quando o Professor aposentou -se.
Devido ao déficit, acima citado, no primeiro semestre de 1992 o Professor Cristiano Henrique da
Área de Matemática, ministrou as aulas de uma das turmas da disciplina curricular Física VII, o mesmo
acontecendo no segundo semestre daquele ano. Para tornar mais dramática esta situação, em 01/10/92,
pediu exoneração o Professor José Aloísio, aumentando para 03 a perda de Professores estatutários.
Neste mesmo ano, o Estado incorpora ao Patrimônio da UEFS o Observatório Astronômico Antares,
abrindo importantes perspectivas para uma futura atuação da Área de Física em Astronomia, um dos
Sub-Domínios da Física. Também neste ano, foi constituída a ‘Comissão para a Elaboração do Projeto de
Licenciatura Plena em Física’, composta pelos Professores José Luis Gomes (Presidente), Antônio Jorge
S. dos Anjos, Nildon Pitombo (EXA) e Arlete Cerqueira Lima (EDU); esta comissão trabalhou durante 01
ano, elaborou um questionário diagnóstico que coletou informações da realidade dos Professores de
o

Física do 2 grau, visitou Escolas e traçou um diagnóstico da situação vivida pela região de Feira de
Santana, constatando a sua precariedade em relação ao ensino de Física daquele grau. Por fim foi
elaborado o Projeto do Curso de Licenciatura em Física, que foi submetido às Instâncias Superiores em
jan/93.
O ano de 1993 também inicia com grandes transtornos par a a Área, pois em 03/02 pedem
exoneração os Professores Antônio Carlos Pereira Santos e Paulo Alcântara Machado de Oliveira e em
10/02 Mayumi F. Presa. Dessa forma, a perda de Professores estatutários aumentou para 06 e o déficit
de carga horária docente ficou em torno de 120h. Esta fase instável, de 1989 a 1993, fez com que a
demanda de vagas, para as disciplinas curriculares atendidas pela Área, ficasse bastante reprimida pois
a Área não conseguia suprir, a contento, as solicitações dos Colegiados.
Para minimizar o déficit de carga horária docente, foi aberto o terceiro concurso para admissão de
Professores e foram nomeados, em 13/05/93, os docentes Antônio Delson Conceição de Jesus, Rosa
Bunchaft e Cláudia Maria de Moura Possa; em 20/12/93, o docente Milton Souza Ribeiro, todos bacharéis
em Física; e, em 14/03/94, o docente Dagoberto da Silva Freitas, engenheiro civil, com as respectivas
cargas horárias de 40, 20, 40, 20 e 20 horas. Com isso o déficit de carga horária docente foi equilibrado,
contudo, em relação ao atendimento dos Cursos, a demanda reprimida, causada pela instabilidade dos
antigos docentes na Área, ainda não foi contemplada com este concurso. Por outro lado, no primeiro
semestre do ano de 1993, foi liberado da atividade de ensino o docente Antônio Jorge S. dos Anjos para
o mestrado, cumprindo o Plano de Capacitação da Área. Neste ano de 1993 inicia o quarto período da
a

história da Física na UEFS, cujo grande marco foi a 1 edição do Plano de Capacitação da Área de
Física. Este ‘Plano’ foi elaborado por uma comissão constituída pelas Professoras Rosa Bunchaft
(Coordenadora) e Claudia Possa, e significou os primeiros passos que visavam a estruturação de uma
Unidade Acadêmica que incorporasse e sistematizasse todo o Conhecimento subjacente ao Campo do
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Saber da Física existente na UEFS. Lá foram planejadas as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão,
traduzidas na organização destas atividades e na definição de afastamento dos Professores para a
Capacitação.
No ano de 1994 foi contratado em 11/04, sob o regime jurídico da CLT (Prof. substituto), o docente
Fernando Gigante Ferraz, engenheiro civil, com carga horária de 40h e nesse semestre são liberados da
atividade de ensino para a capacitação docente os Professores Antônio Delson (doutorado) e Rosa
Bunchaft (mestrado). Além disso, em 09/03/94 o Professor José Luis Gomes se aposentou e em 01/09/94
pediu exoneração a Professora Cláudia Maria de Moura Possa. Igualmente, neste ano, em dezembro, o
Prof. Durval Eusíquio de Miranda Motta foi sucedido na coordenação da Área de Física pelo Professor
Dagoberto da S. Freitas, cuja gestão durou até dezembro de 95. Ainda neste ano ocorre a liberação do
Professor Antônio Delson Conceição de Jesus para o doutoramento no INPE, primeiro passo da atuação
da Área de Física no Sub-Domínio da Astronomia.
Para suprir a aposentadoria e a exoneração, respectivamente, dos Professores José Luis Gomes e
Claudia Maria de Moura Possa foi aberto o quarto concurso para admissão de Professores e foram
nomeados em 29/03/95 os docentes Marcelo Moret, bacharel em Física, e Jailton Caetano de Souza,
mestre em Física, com cargas horárias de 40 e 20 horas, respectivamente. Em 12/04/95 o Professor
substituto Fernando Ferraz rescindiu o contrato, e em 10/05/95 foi contratado, sob o regime jurídico da
CLT, o docente Marivaldo Garrido, mestre em Física, o qual atuou até o mês de julho de 1995, sendo
substituído pelo docente Franz Peter Alves Farias, bacharel em Física, em 10/10/95, contratado também
sob esse mesmo regime jurídico, com carga horária de 40h. Com o término da gestão do Prof. Dagoberto
da S. Freitas em dezembro de 95, assumiu a coordenação da Área o Prof. Milton S. Ribeiro. Neste ano,
no primeiro semestre, foi liberado da atividade de ensino o Professor Antônio Vieira de Andrade Neto
para o doutorado e, no segundo semestre, foi constituída uma comissão composta dos Professores
a

Dagoberto da Silva Freitas (coordenador), Marcelo Moret e Milton Souza Ribeiro, para elaborar a 2
edição do Plano de Capacitação e Atividades Docentes da Área de Física.
No ano de 1996 finaliza o quarto e inicia o quinto período da história da Física na UEFS. No

primeiro semestre, foram liberados da atividade de ensino, o Professor Dagoberto da Silva Freitas, para o
doutorado, e o Professor Durval Eusíquio de Miranda Motta, para a licença sabática. Ainda neste
semestre, uma comissão constituída pelos Professores Milton Souza Ribeiro (coordenador), Franz Peter
a

Alves Farias e Durval Eusíquio de Miranda Motta, elaborou a 3 edição do Plano de Capacitação e
Atividades Docentes da Área de Física, que estabelece o marco do início deste quinto período,
a

consolidando os primeiros passos, dados na 1 edição, que visavam a estruturação do Departamento de
Física da UEFS. Estes passos foram traduzidos no estabelecimento da definição, planejamento e
perspectivas das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão em Física. Como um dos resultados desta
organização, foi estruturado o “Setor de Publicações de Física”, PUBLIFIS, na forma do ‘Caderno de
Física da UEFS’, publicação semestral, iniciada em jan-jun/96, dos ‘Pre-Prints de Física’, iniciado em
jun/96, e dos ‘Anais da Semana de Física da UEFS’, publicação anual, a ser iniciada quando do
acontecimento do respectivo evento, planejado no PCAD-FIS. No segundo semestre deste ano, foi
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liberado, para o doutorado, o Professor Marcelo Moret; contratado, em 21/08/96, sob o regime jurídico do
REDA - Regime Especial de Direito Administrativo, o docente Elder Sales Teixeira, licenciado em Física,
com carga horária de 40h; e nomeado, em 18/09/96 o docente Jean Carlos Lessa, bacharel em Física,
com carga horária de 40h, aprovado no quarto concurso realizado em 1995. Também, neste semestre, o
Professor Antônio Vieira de Andrade Neto solicitou o trancamento, por um semestre, do doutorado,
retornando ao citado Curso em 1997. Em 21 de outubro a Área de Física promoveu o seminário
‘Licenciatura em Física: Sua importância para a comunidade’, com o objetivo, dentre outros, de
apresentar o Curso de Licenciatura em Física para a comunidade de Feira de Santana que tinha sido
os

aprovado pelo CONSEPE e CONSU, através das resoluções n 29/96 e 08/96, respectivamente, com o
primeiro vestibular a ser realizado no começo do ano de 1997. Para proceder a implantação do Colegiado
do citado Curso, foi constituída uma comissão, composta pelos Professores Milton Souza Ribeiro
(presidente), Antônio Vieira de Andrade Neto, Inácio de Souza Fadigas e Rosa Bunchaft, através da
portaria 661/96.
No ano de 1997, no primeiro semestre, foram liberados da atividade de ensino os Professores
Alberto U. São Paulo e Durval Eusíquio de Miranda Motta, ambos para o mestrado; foi realizado o
primeiro vestibular do Curso de Licenciatura em Física; e o quinto concurso de Professores de Física
(para a classe de auxiliar, na matéria Ensino de Física, e de assistente, na matéria Física Geral, sendo o
primeiro concurso para esta classe e, de fato, o quinto para aquela), sendo nomeados os Professores
Franz Peter Alves Farias e Jairo Ricardo Rocha de Oliveira, ambos mestres em Física, em 03/03/97,
Elder Sales Teixeira, licenciado em Física, em 01/04/97, e Thierry Jacques Lemaire, doutor em Física, em
20/03/97, todos com carga horária de 40h. Foi realizada a I Semana dos Estudantes de Física, evento
que teve a finalidade de recepcionar os primeiros estudantes do Curso de Física. Através da portaria
256/97, o Professor Elder Sales Teixeira assumiu o posto do Professor Antônio Vieira de Andrade Neto
(que retornou ao doutoramento), na comissão do Colegiado; e foram constituídas três importantes
comissões: a) Comissão de Elaboração do Projeto do Departamento de Física, composta dos
Professores Milton Souza Ribeiro, Franz Peter Alves Farias, Jairo Ricardo Rocha de Oliveira, Rosa
Bunchaft e Thierry Jacques Lemaire, b) Comissão de Elaboração do Projeto do Bacharelado em Física,
composta dos Professores Milton Souza Ribeiro, Franz Peter Alves Farias, Jairo Ricardo Rocha de
Oliveira e Thierry Jacques Lemaire, c) Comissão Organizadora da I Semana de Física da UEFS
composta dos Professores Thierry Jacques Lemaire (coordenador), Franz Peter Alves Farias, Rosa
Bunchaft e Elder Sales Teixeira. Outro ponto importante neste semestre foi o segundo passo dado pela
Área de Física no Sub-Domínio da Astronomia: foi lançado o edital de abertura de vagas para
contratação de três Professores visitantes adjuntos na área de pesquisa ‘Astrofísica Observacional
Óptica’; para fazer a seleção dos candidatos, foi constituída uma comissão de especialistas composta
dos Professores Dr. João Evangelista Steiner (LNA/CNPq), Dr. Nelson Vani Leister (IAGUSP) e Dr.
Francisco Jablonski (INPE/CNPq). Além deste importante passo, um outro foi dado nos Sub-Domínios do
Ensino de Física e da Física da Matéria Condensada, com as contratações, no primeiro Sub-Domínio, da
Professora Judite Miranda, como visitante adjunta, Professora de larga experiência, aposentada pela
169

UFBA, que foi contratada para, entre outras importantes atividades, estruturar os laboratórios didáticos do
Curso de Licenciatura em Física, e, no segundo Sub-Domínio, do Professor José Carlos Oliveira de
Jesus, como visitante assistente, para estruturar a área de Magnetismo. No segundo semestre deste ano,
em julho, o Professor Milton Ribeiro foi sucedido na coordenação da Área de Física pelo Professor Franz
Peter Alves Farias. Visando consolidar o Sub-Domínio da Astronomia, foi dado o terceiro passo: foram
contratados como visitantes assistentes os Professores Paulo César da Rocha Poppe e Vera Aparecida
Fernandes Martin, mestres na área de pesquisa Astrometria. Em 01/10/97, foi contratado como
estatutário, na classe de assistente, com regime de 40h, o Professor José Carlos Oliveira de Jesus,
mestre em Física, aprovado no quinto concurso, acima citado (mudando, assim, a forma de seu contrato).
Em 17/11/97, foi contratado como visitante adjunto o Professor Rainer Madejsky, doutor na área de
pesquisa em Astrofísica, como resultado da seleção de visitante acima citada, na qual tinham inscritos 04
candidatos; ao mesmo tempo, foi relançado o 'edital' com duas vagas para contratação dos outros
Professores visitantes, com a mesma comissão de especialistas para o julgamento.
No intervalo de 01 a 03 de outubro de 1997 aconteceu o importante evento ‘I Semana de Física da
UEFS’ cujo tema central foi “A importância da Física na Universidade e na Sociedade Brasileira” e que
contou com mais de 300 participantes. Neste evento várias atividades foram desenvolvidas: palestras,
mini-cursos, sessão de comunicações e mesa redonda. Para ministrar as aulas dos mini -cursos foram
convidados os Professores: Dr. Marco A. Gameiro de Moura (Departamento de Física da UFPE) “Estudo de Ondas não lineares: uma introdução à Teoria dos Sólitons”; Dr. Décio Pacheco
(Departamento de Metodologia do Ensino da UNICAMP) - “Uma abordagem para a experimentação no
o

Ensino de Física no 2 grau de escolarização”; Dr. Pedro Geraldo Pascutti (Instituto de Biofísica da UFRJ)
e M.Sc. Marcelo Moret (UEFS) - “Biofísica: Optimização de Geometria e Dinâmica Molecular Clássica”;
Dr. Antônio V. Barranco (Instituto de Física da UNICAMP) - “Óptica Quântica: uma perspectiva histórica”;
e, Dr. Nelson Vani Leister (Instituto Astronômico e Geofísico da USP) - “A Arquitetura do Universo”. O
evento contou com a participação de todos os Professores da Área de Física, inclusive aqueles que
estavam afastados para o mestrado e doutoramento, e, na sessão de comunicações, foram apresentados
os resultados das pesquisas em desenvolvimento não só pelos Professores da Área de Física, como
também pelos Professores de outras Áreas e Instituições. Na atividade de encerramento, uma mesa
redonda, cujo tema foi aquele do evento, teve como debatedores os Professores, Vice-Reitor José Onofre
Gurjão B. da Cunha, Dr. Marco A. Gameiro de Moura e Dr. Aurino Ribeiro Filho (Instituto de Física da
UFBA), mediados pelo Coordenador da Área de Física, o Professor M.Sc. Franz Peter Alves Farias. Após
as exposições e debates, foi aclamado pela plenária a necessidade de ser estruturado o Departamento
de Física da UEFS, como resposta às questões levantadas e calorosamente debatidas. Como um
momento de especial reflexão, o Coordenador da Área de Física, em nome de todos os seus
Professores, prestou uma justa homenagem ao Professor Durval Eusíquio de Miranda Motta pela sua
inestimável e competente dedicação à citada Área, bem como à Universidade.
Os dois períodos entre 93 e os dias de hoje apresentam uma certa estabilidade e organização da
Área de Física e a grande expectativa desta é que a sua autonomia acadêmico/administrativa seja
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estabelecida através da estruturação do Departamento de Física da UEFS, o que marcará o início do
sexto período da história da Física na UEFS.
Em linhas gerais, essa organização se reflete não só na capacitação dos docentes da Área de
Física, como também na produção acadêmico/científica.
Em termos de produção acadêmico/científica, o crescimento apresentado é significativo.
Considerando-se a totalidade desta produção (202 itens), têm-se os seguintes percentuais, por ano: em
1976/1986, 1,49%; em 1987, 0,99%; em 1988, 0,99%; em 1989, 2,97%; em 1990, 3,96%; em 1991,
2,97%; em 1992, 2,97%; em 1993, 2,97%; em 1994, 7,92%; em 1995, 5,94%; em 1996, 15,8%; em 1997,
46,0%; e em 1998, 4,95% (até março).
Este aumento na produção acadêmico/científica se deve, principalmente, ao fato de que o número
de atividades de extensão e pesquisa da Área de Física evoluiu significativamente nos últimos anos, com
os seus Professores desenvolvendo as três atividades docentes.
Em termos de capacitação docente, do total de 23 Professores na Área de Física, 22% apresentam
o título de doutor; 48%, o de mestre; 17%, o de especialista; e 13%, o de graduado. Além disso, deste
total, estão em doutoramento, 06 Professores (26%). Considerando a UEFS (dados de abril/98), do total
de 595 Professores, 5% apresentam o título de doutor; 37%, o de mestre; 32%, o de especialista; e 24%,
o de graduado, o que mostra o comprometimento efetivo da Física em relação à capacitação do seu
corpo docente (conforme PCAD-FIS).
No que se refere às atividades de pesquisa, foram estabelecidas as primeiras linhas de pesquisa
em Física na UEFS, as quais incorporam aquelas atividades que estão em desenvolvimento atualmente
(outras linhas serão definidas com o desenvolvimento do Departamento de Física):
• Teoria de Campos,
• Óptica,
• Estrutura e Propriedades dos Líquidos e Sólidos,
• Magnetismo,
• Espalhamento,
• Astronomia,
• Instrumentação em Física,
• Ensino de Física,
• História e Filosofia da Física,
• Física Biológica,
• Física das Fontes não Convencionais de Energia.

Os Laboratórios de Pesquisa em Física que estão em fase de implantação são os que seguem:
• Laboratório de Óptica – LOP-FIS,
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• Laboratório de Fotoacústica – LFA-FIS,
• Laboratório de Magnéto-Óptica – LMO-FIS,
• Laboratório de Espalhamento Eletromagnético - LEE -FIS,
• Laboratório de Astronomia Fundamental – LAF -FIS,
• Laboratório de Astrofísica Observacional – LAO-FIS,
• Laboratório de Instrumentação – LIN-FIS,
• Laboratório de Física Computacional – LFC-FIS,
• Laboratório de Física Biológica - LFB-FIS,
• Laboratório de Energia Alternativa – LEA-FIS.
O Laboratório de Extensão em Física que está em fase de implantação é o:
• Laboratório de Ensino de Física – LEF-FIS.
A implantação do Curso de Bacharelado em Física, que pelos planos da Área de Física ocorrerá
em 1998.1, abre perspectivas muito favoráveis no sentido de estabelecer um ambiente acadêmico onde
existam discussões e intercâmbios de idéias acerca das questões básicas da Física.
Neste sentido, os períodos da história da Física na UEFS apresentam os seguintes intervalos e
características:

Período

o

1

Intervalo

1970 a 1982

Característica
•

existência informal da Área de Física,

•

perfil eminentemente de ensino,

•

formação dos Professores: graduação (05 licenciados, 03
bacharéis) e pós-graduação (01 mestre), dos quais 05 no
regime jurídico da CLT e 04 no regime jurídico estatutário,
devido às Leis Delegadas 11 e 12,

•

instalação do Observatório Astronômico Antares.

•

origem formal da Área de Física inserida, equivocadamente, em
um Departamento multidisciplinar, denominado ‘de Ciências

2o

o

3

1982 a 1983

Exatas’,
•

perfil eminentemente de ensino,

•

realização do 1o concurso público.

•

grande instabilidade devido a pedidos de exonerações,

•

perfil eminentemente de ensino,

•

primeiras manifestações sobre um Curso de Física na UEFS,
em 1986, e constituição da Comissão para a elaboração do

1984 a 1992

projeto do Curso de Licenciatura Plena em Física, em 1992,
•

primeira inserção da ‘Área’ nas atividades de pesquisa, com o
projeto ‘Utilização da Energia Solar para a secagem,
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Período

Intervalo

Característica
desidratação e refrigeração de gêneros alimentícios’,
•

incorporação do Observatório Astronômico Antares à UEFS.

•

início da organização da Área de Física - 1a edição do PCADFIS,

•

1a inserção da Física no Sub-Domínio da Astronomia, através do
envio ao INPE de um Professor para o doutoramento,

•
o

4

1993 a 1996

submissão do Projeto do Curso de Licenc iatura aos Órgãos
Superiores, em 1993,

•

mudança do perfil da ‘Área’ que passa a desenvolver, de forma
sistemática, atividades de pesquisa,

•

estruturação do 'Setor de Publicações de Física', PUBLIFIS:
lançamento do ‘Caderno de Física da UEFS’ e dos ‘Pre-Prints
de Física’.

•

elaboração da 3a edição do PCAD-FIS, que consolida a
organização da Área de Física,

•

efetivação do perfil de pesquisa, através do desenvolvimento de
vários projetos de pesquisa e do aumento da produção
acadêmico/científica,

•

constituição da Comissão para a elaboração do projeto do
Curso de Bacharelado em Física,

o

5

1996 a 1997

•

constituição da Comissão para a elaboração do projeto de
Departamento de Física da UEFS,

•

aprovação do Projeto do Curso de Licenciatura em Física,
nov/96,

•

realização do 1o vestibular para o Curso de Física, jan/97,

•

constituição da Comissão de Implantação do Colegiado de
Física,

•

existência de um corpo docente com boa qualificação,

•

realização da I Semana de Física da UEFS,

•

implementação da política de contratação de Professores
Visitantes altamente capacitados,

•

estruturação dos Laboratórios de Pesquisa e de Extensão em
Física,

o

6

a partir de 1998

•

definição das primeiras linhas de pesquisa.

•

criação do DFIS,

•

implantação do Bacharelado em Física.

Consequentemente, a elaboração do “Plano de Capacitação da Área de Física”, (set/93), cujas
a

metas vêm sendo cumpridas e hoje se configura no “Plano de Capacitação e Atividades Docentes, 3

ed.”, (mai/96), foi, e tem sido, um passo fundamental na busca de uma equipe qualificada que venha a
servir de base para o desenvolvimento científico da Universidade e da região, bem como para a
estruturação do Departamento de Física da UEFS.
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6.1.2 - Quadro de Docentes
O Departamento de Física contará com os seguintes Professores (atuais Professores da Área de
Física):

PROFESSOR

TÍTULO/CLASSE

Reg. TRABALHO

Alberto U. São Paulo

Especialista

20h

ATIVIDADES
Pesquisa:
•

Assistente

Mestrando em Física da Matéria Condensada
(Propriedades dos Líquidos e Sólidos).
Ensino:

•

Álvaro Santos Alves

Bacharel

Liberado da atividade.

40h

Pesquisa:
•

Auxiliar

Estudo de Propriedades Ópticas e Térmicas de
novos

materiais

Fotoacústica

semicondutores

e

utilizando

Fotocondutividade

à

temperatura variável;
•

Mestrando em Instrumentação e Técnicas de
Laboratório em Física;

•

Estruturação do Laboratório de Fotoacústica;

•

Estruturação do Laboratório de Instrumentação.

•

12h em sala de aula.

Ensino:
Administrativa:
•
•

Membro do Colegiado do Curso de Biologia;
Coordenador do Projeto de Estruturação do
Laboratório de Fotoacústica;

•

Coordenador da Estruturação do Laboratório
de Instrumentação.

Antônio

Delson.

C.

de

Jesus

Mestre

D.E.

Pesquisa:
•

Assistente

Doutorando em Astronomia (Mecânica Celeste
e Sistema Solar).
Ensino:

•

Antônio
Anjos

Jorge

S.

dos

Mestre
Assistente

Liberado da atividade.

20h

Pesquisa:
•

Estruturação dos Laboratórios Didáticos de
Física

da

UEFS:

uma

abordagem

epistemológica.
Extensão:
•

Curso de aperfeiçoamento para Professores de
Física do 2o grau (em fase de elaboração);

•

Estruturação do Laboratório de Ensino de
Física.
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Ensino:

Antônio V. de A. Neto

Mestre

•

08h em sala de aula.

•

Doutorando em Física da Matéria Condensada

D.E.

Assistente

Pesquisa:

(Semicondutores);
•

Membro do Conselho Editorial do ‘Caderno de
Física da UEFS’.
Ensino:

•

Dagoberto da S. Freitas

Mestre

Liberado da atividade.

D.E.

Pesquisa:
•

Assistente

Doutorando em Física Atômica e Molecular
(Óptica);

•

Estruturação

do

Laboratório

de

Energia

Alternativa.
Ensino:
•

Liberado da atividade.
Administrativa:

•

Coordenador da Estruturação do Laboratório
de Energia Alternativa.

Durval E. M. Motta

Especialista

D.E.

Adjunto

Pesquisa:
•

Mestrando em Física de Partículas e Campos;

•

Estruturação dos Laboratórios Didáticos de
Física

da

UEFS:

uma

abordagem

epistemológica.
Extensão:
•

Estruturação do Laboratório de Ensino de
Física;

•

Ciência e Arte no desenvolvimento das
potencialidades regionais (representando o
Sub-Domínio do Ensino de Física).
Ensino:

•

Elder Sales Teixeira

Licenciado
Auxiliar

08h em sala de aula.

D.E.

Pesquisa:
•

Estruturação dos Laboratórios Didáticos de
Física

da

UEFS:

uma

abordagem

epistemológica;
•

Membro do Conselho Editorial do Caderno de
Física da UEFS.
Extensão:

•

Estruturação do Laboratório de Ensino de
Física;

•

Curso de Aperfeiçoamento de Professores de
Física do segundo grau (fase de elaboração);

•
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potencialidades regionais (representando o
Sub-Domínio Ensino de Física).
Ensino:
•

09h em sala de aula;

•

Professor de Orientação Acadêmica ExtraClasse dos estudantes de Física.
Administrativa:

•

Membro da Comissão Organizadora da ‘II
Semana de Física da UFES’;

•

Membro do Colegiado de Física;

•

Membro da Comissão Permanente de Bolsas
para Estudantes;

•

Coordenador da Estruturação dos Laboratórios
Didáticos de Física;

•

Coordenador do projeto ‘Difusão de Física no
1o e 2o graus’.

Franz Peter Alves Farias

Mestre

D.E.

Pesquisa:
•

Assistente

Eletrodinâmica Quântica em Cavidades: as
Flutuações da Pressão de Casimir e as
Correções Radiativas na Massa e no Momento
Magnético do Elétron;

•

Membro do Conselho Editorial do ‘Caderno de
Física da UEFS’.
Ensino:

•

Professor de Orientação Acadêmica ExtraClasse dos estudantes de Física;

•

08h em sala de aula.

•

Coordenador Geral da Área de Física;

•

Membro da Comissão de elaboração do

Administrativa:

Relatório

de

Atividades

Docentes

do

Departamento de Física, Ano I, no 01, 1998;
•

Membro da Comissão Organizadora da ‘II
Semana de Física da UFES’.

Jailton C. de Souza

Mestre

40h

Pesquisa:
•

Assistente

Caracterização

de

novos

materiais

semicondutores pelo processo de fotoacústica
e fotocondutividade;
•

Estruturação do Laboratório de Fotoacústica.
Ensino:

•

Jairo Ricardo Rocha de
Oliveira

Doutor
Assistente

08h em sala de aula.

D.E.

Pesquisa:
•

Estudo

de

fenômenos

não

lineares

na

propagação de pulsos em fibras ópticas

176

PROFESSOR

TÍTULO/CLASSE

ATIVIDADES

Reg. TRABALHO

aplicados em sistemas de comunicação;
•

Estruturação

do

Laboratório

de

Física

Computacional;
•

Estruturação do Laboratório de Óptica.
Ensino:

•

Professor de Orientação Acadêmica ExtraClasse dos estudantes de Física;

•

08h em sala de aula.

•

Coordenador da Comissão Organizadora da 'II

Administrativa:
Semana de Física da UEFS';
•

Editor dos Pre-Prints de Física;

•

Membro da Comissão Organizadora da 'I
Escola de Verão do Departamento de Física';

•

Coordenador da Estruturação do Laboratório
de Óptica.

Jean Carlos Lessa

Bacharel

D.E.

Pesquisa:
•

Auxiliar

Mestrando em Física da Matéria Condensada
(Magnetismo e Materiais Magnéticos);

•

Estudo de Sistemas Magnéticos sobre a
Gaxeta de Sierpinski.
Ensino:

•

Professor de Orientação Acadêmica ExtraClasse dos estudantes de Física;

•

08h em sala de aula.
Administrativa:

•

Coordenador

do

projeto

‘Interações

Extensionistas em Física’.

José Carlos Oliveira de
Jesus

Mestre
Assistente

D.E.

Pesquisa:
•

Doutorando em Física da Matéria Condensada
(Magnetismo e Materiais Magnéticos);

•

Estudo dos efeitos magnéto-ópticos através da
modulação elasto-óptica da polarização de
ondas eletromagnéticas;

•

Estruturação do Laboratório de MagnétoÓptica.
Ensino:

•

08h em sala de aula.

•

Coordenador de Ensino da Área de Física;

•

Coordenador da Estruturação do Laboratório

Administrativa:

de Magnéto-Óptica;
•

Membro da Comissão Organizadora da 'I
Escola de Verão do Departamento de Física';

177

PROFESSOR

TÍTULO/CLASSE

Judite Almeida Miranda

Mestre

ATIVIDADES

Reg. TRABALHO

•

Membro do Colegiado de Matemática.

•

Estruturação dos Laboratórios Didáticos de

D.E.

Profa. Visitante

Pesquisa:
Física

Adjunta

da

UEFS:

uma

abordagem

epistemológica;
•

Membro do Conselho Editorial do Caderno de
Física da UEFS;

•

Introdução de experimentos, enquanto recurso
didático, para demonstração em sala de aula.
Extensão:

•

Estruturação do Laboratório de Ensino de
Física;

•

Ciência e Arte no desenvolvimento das
potencialidades regionais (representando o
Sub-Domínio Ensino de Física);

•

Membro do grupo de reforma curricular - SEC.
Administrativa:

•

Coordenadora

do

projeto

‘Curso

de

aperfeiçoamento para Professores de Física do
2o grau’ (em fase de elaboração);
•

Coordenadora da Estruturação do Laboratório
de Ensino de Física.

Marcelo

A.

Moret

Gonçalves

S.

Mestre

D.E.

Assistente

Pesquisa:
•

Doutorando em Física Aplicada (Biofísica);

•

Membro do Conselho Editorial do ‘Caderno de
Física da UEFS’;

•

Estruturação

do

Laboratório

de

Física

Biológica.
Ensino:
•

Liberado da atividade.
Administrativa:

•

Coordenador da Estruturação do Laboratório
de Física Biológica.

Milton Souza Ribeiro

Especialista
Auxiliar

D.E.

Pesquisa:
•

Eletrodinâmica Quântica em Cavidades: as
Flutuações da Pressão de Casimir e as
Correções Radiativas na Massa e no Momento
Magnético do Elétron;

•

Membro do Conselho Editorial do ‘Caderno de
Física da UEFS’.
Ensino:

•

08h em sala de aula.

•

Coordenador de Apoio Acadêmico da Área de

Administrativa:
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Física;
•

Coordenador do Colegiado do Curso de
Licenciatura em Física;

•

Memebro do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão;

•

Membro da Comissão Organizadora da 'I
Escola de Verão do Departamento de Física';

•

Membro da Comissão de elaboração do
Relatório

de

Atividades

Docentes

do

Departamento de Física, Ano I, no 01, 1998.

Nildon Pitombo

Mestre

20h
•

Adjunto
Paulo César da Rocha
Poppe

Doutor

Ensino:
08h em sala de aula.

D.E.

Pesquisa:
•

Prof. Visitante

Observações do Sol com CCD utilizando o
astrolábio solar do Observatório Antares/UEFS;

Assistente

•

O Astrolábio Solar OPL -3;

•

Astrometria de Solo para o Século XXI (fase de
elaboração);

•

Taiwan Oscillation Network, TON - Rede
Internacional;

•

Estruturação do Laboratório de Astronomia
Fundamental.
Extensão:

•

Atendimento ao público no Planetário e
Telescópios

do

Observatório

Astronômico

Antares.
Ensino:
•

04h em sala de aula.
Administrativa:

•

Coordenador de Extensão da Área de Física;

•

Coordenador dos ‘Seminários de Física’;

•

Coordenador dos 'Colóquios de Física';

•

Coordenador da Estruturação do Laboratório
de Astronomia Fundamental;

•

Membro da Co missão Organizadora da 'I
Escola de Verão do Departamento de Física';

•

Membro da Comissão Organizadora da 'II
Semana de Física da UEFS'.

Rainer Karl Madejsky

Doutor
Prof. Visitante
Adjunto

D.E.

Pesquisa:
•

Galáxias interativas, contagens de galáxias e
os parâmetros cosmológicos;

•

Estruturação do Laboratório de Astrofísica
Observacional.
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Ensino:
•

04h em sala de aula.
Administrativa:

•

Coordenador da Estruturação do Laboratório
de Astrofísica Observacional;

•

Coordenador da 'I Escola de Verão do
Departamento de Física'.

Rosa Bunchaft

Especialista

D.E.

Pesquisa:
•

Auxiliar

Interação gravitacional weberiana entre corpos
extensos;

•

Mestranda em Relatividade e Gravitação.

•

Professora de Orientação Acadêmica Extra-

Ensino:
Classe dos estudantes de Física;
•

09h em sala de aula.
Administrativa:

•

Membro do Colegiado do Curso de Licenciatura
em Física;

•

Membro da Comissão Permanente de Bolsas
para Estudantes;

•

Membro da Comissão Organizadora da ‘II
Semana de Física da UFES’.

Sérgio André F. Azevedo

Mestre

40h

Pesquisa:
•

Assistente

Doutorando em Física da Matéria Condensada
(Teoria e Estrutura da Matéria Condensada);

•

Tópicos de Matéria Condensada.
Ensino:

•

Thierry Jacques Lemaire

Doutor
Adjunto

10h em sala de aula.

D.E.

Pesquisa:
•

Estudo e Desenvolvimento de Aproximações
de Baixa Freqüência para a Modelização de
Espalhamento Eletromagnético por Objetos de
Geometria Qualquer;

•

Estruturação

do

Laboratório

de

Física

Computacional;
•

Estruturação do Laboratório de Espalhamento
Eletromagnético;

•

Estruturação do Laboratório de Instrumentação.
Ensino:

•

Professor de Orientação Acadêmica ExtraClasse dos estudantes de Física;

•

08h em sala de aula.

•

Coordenador de Pesquisa da Área de Física;

Administrativa:
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•

Membro da Comissão Organizadora da ‘II
Semana de Física da UFES’;

•

Membro da Comissão Organizadora da 'I
Escola de Verão do Departamento de Física';

•

Coordenador do projeto de Estruturação do
Laboratório de Física Computacional;

•

Coordenador da Estruturação do Laboratório
de Espalhamento Eletromagnético;

•

Coordenador da Estruturação do Laboratório
de Instrumentação;

•

Membro da Comissão Permanente de Bolsas
para estudantes;

•

Coordenador de Pesquisa do Departamento de
Ciências Exatas.

Vera Aparecida Fernandes
Martin

Doutora
Assistente

D.E.

Pesquisa:
•

Observações de radioestrelas com o astrolábio
fotoelétrico do Observatório Antares/UEFS:
“link” entre o sistema óptico e rádio;

•

O Astrolábio Solar OPL -3;

•

Astrometria de Solo para o Século XXI (em
fase de elaboração);

•

Membro do Conselho Editorial do 'Caderno de
Física da UEFS';

•

Estruturação do Laboratório de Astronomia
Fundamental.
Extensão:

•

Atendimento ao público no Planetário e
Telescópios

do

Observatório

Astronômico

Antares;
•

Ciência e Arte no desenvolvimento das
potencialidades regionais (representando o
Sub-Domínio Astronomia).
Ensino:

•

08h em sala de aula.

•

Membro da Comissão Organizadora da 'II

Administrativa:
Semana de Física da UEFS';
•

Membro da Comissão Organizadora da 'I
Escola de Verão do Departamento de Física';

•

Editora do 'Caderno de Física da UEFS';

•

Coordenadora da Estruturação do Laboratório
de Astronomia Fundamental;

•

Membro do Colegiado do Curso de Engenharia
Civil.
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6.2 - Departamento de Física da UEFS
6.2.1 - Concepção
O Departamento de Física é a Unidade Acadêmica que representa/materializa o Campo do Saber
da Física, de tal forma que incorpora o conjunto de disciplinas curriculares afins a este ‘Campo’,
congregando Professores para objetivos comuns de Ensino, Pesquisa e Extensão em Física.

6.2.2 - Objetivos
6.2.2.1 - Objetivos Gerais
Os objetivos gerais do Departamento de Física são:
− Representar/Materializar o Campo do Saber da Física,
− Incorporar o conjunto de disciplinas curriculares afins ao Campo do Saber da Física,
− Congregar Professores para metas comuns de Ensino, de Pesquisa e de Extensão no Campo
do Saber da Física,
− Ser um dos elementos da base geradora do Pensamento/Conhecimento Humano Complexo,
− Estimular, no Campo da Física, a criação de grupos de pesquisa e extensão buscando as
formas de Supradisciplinaridade e o intercâmbio com os grupos de pesquisa e extensão
consolidados.

6.2.2.2 - Objetivos Específicos
Os objetivos específicos do Departamento de Física são:
− Consolidar o Ambiente Acadêmico propiciado a partir das implementações das ações
delineadas no PCAD-FIS,
− Imprimir uma Identidade Acadêmica aos seus Professores,
− Adotar e implementar políticas claras de produção e transmissão do Conhecimento científico
de Física, somente possíveis dentro de um Departamento forte e coeso, numa perspectiva
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extensionista de alcance social, outorgando à Universidade uma função transformadora da
sociedade,
− Garant ir a implementação (através de uma programação e uma execução efetivas) das
atividades de ensino, pesquisa e extensão, dando ao DFIS -UEFS uma Personalidade
Acadêmica clara e inconfundível, e,
− Contribuir para que as aspirações de crescimento da UEFS, reveladas na Avaliação
Institucional e no Planejamento Estratégico, tornem-se realidade, na medida em que o seu
porte, assumido como pequeno no passado{10, 248 e

249}

, deve ser modificado, possibilitando à

UEFS assumir o efetivo perfil, tão almejado, de uma Universidade com pluridisciplinaridade de
pesquisa, de extensão, e de formação de profissionais de nível superior.

6.2.3 - Estrutura Acadêmico/Administrativa
Compreendendo que a Universidade é uma Instituição cujos pilares são as atividades de ensino,
pesquisa e extensão, e que estas obedecem ao princípio da indissociabilidade, as estruturas acadêmica
e administrativa de uma Universidade devem estar relacionada com tais atividades. A estrutura
acadêmica será aquela que dará a organização, o suporte para que as atividades de ensino, pesquisa e
extensão, denominadas atividades fins, se desenvolvam; a estrutura administrativa será aquela que
ajudará, auxiliará, coordenará, aquelas atividades acadêmicas, através das atividades administrativas,
denominadas atividades meio.
Em relação ao Departamento de Física da UEFS, a sua Estrutura Acadêmico/Administrativa será
concebida como segue:
(i)

Estrutura Acadêmica: é constituída pelas Sub-Unidades de Ensino, de Pesquisa, de Extensão,
e de Apoio Acadêmico que congregam as respectivas atividades acadêmicas desenvolvidas
pelo DFIS, dando portanto o suporte, a organização para que tais atividades se estabeleçam;

(ii)

Estrutura Administrativa: é constituída pelo Conselho Departamental, Coordenação Geral,
Coordenação de Ensino, Coordenação de Pesquisa, Coordenação de Extensão, e
Coordenação de Apoio Acadêmico que congregam as respectivas atividades administrativas,
dando portanto a ajuda, o auxílio, a coo rdenação para que as atividades acadêmicas ocorram.
Dessa forma, a docência será entendida como o desenvolvimento, pelos Professores, das

atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, e administrativa, o que garantirá a manutenção de tal
Estrutura Acadêm ico/Administrativa.
O Departamento de Física, consequentemente, estimulará o conjunto de seus Professores a
desenvolver as três atividades fins, e não se furtará em estabelecer a importância do desenvolvimento da
atividade administrativa, para que cumpram plenamente a ação da docência.
Para que tal plenitude seja efetivamente atingida, o que garantirá a manutenção da Estrutura
Acadêmico/Administrativa, o regime de trabalho dos Professores do Departamento de Física,
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preferencialmente, será aquele denominado de ‘Dedicação Exclusiva’, D.E., pois como afirma o Professor
J. Leite Lopes

{178}

a “(...) Universidade é, antes e acima de tudo, um grupo de Professores (....),

integralmente dedicados às suas funções de ensino e pesquisa (....), voltados para elas, por elas
absorvidos, vivendo-as em sua vida comum. O trabalho de investigação científica, a pesquisa literária e
filosófica, exigem a atenção voltada para os problemas da particular Disciplina em que se trabalha, todas
as horas do dia, todos os dias do mês, todos os meses do ano. Sem essa equipe de [Professores]
devotados a ensinar, criticando fundamentalmente o que os outros descobriram, e a ensinar o que eles
próprios são levados a descobrir - como um corolário que decorre da necessidade de se criar para se
{178}

compreender melhor - sem esta equipe de [Professores] assim devotados, não existe Universidade”

.

Para tanto, é fundamental a existência do Departamento de Física pois este dará uma Identidade
Acadêmica aos Professores de Física, condição básica para ocorrer uma dedicação maior destes, posto
que congregará Professores de formação acadêmica afim, com pós-graduações nos diversos SubDomínios da Física. Além deste ponto, que a Identidade Acadêmica certamente propiciará, outros não
menos importantes serão contemplados com a conseqüente existência da Dedicação Exclusiva dos
Professores, dentre eles: o retorno do investimento, feito pela Universidade, nos afastamentos dos
Professores de Física para a pós-graduação, e o surgimento de grupos de pesquisa bem definidos, em
importantes e fundamentais Sub-Domínios da Física.
Considerando questões de princípio, o regime de D.E. é o apropriado para uma Universidade pelo
que segue:
Como já estabelecido, a natureza precípua da Universidade é lidar com a universalidade, a
totalidade do Saber; para tanto, esta Instituição é assentada nos pilares do ensino, da pesquisa e da
extensão. Per si, a atividade docente é inteira, contudo, na própria tentativa de compreender o significado
de Universidade, esta atividade é subdividida em quatro, das quais, três, as atividades acadêmicas,
obedecem ao princípio da indissociabilidade. Como um meio coordenador das atividades de ensino,
pesquisa e extensão, a quarta atividade é estabelecida: a atividade administrativa.
Como então praticar estas atividades para atender à natureza da Universidade? A história revela
que na Física, a única forma é através da dedicação exclusiva. Considerando as atividades acadêmicas:
−

dedicação exclusiva à atividade de ensino;

−

dedicação exclusiva às atividades de pesquisa e ensino;

−

dedicação exclusiva às atividades de extensão e ensino; e, de forma plena,

−

dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa e extensão (ou o que é equivalente:
dedicação exclus iva à atividade acadêmica).

Deve -se dedicar exclusivamente à atividade de ensino em virtude de que praticar esse ato significa
conviver com o outro (o estudante), tentar entendê-lo psicológica e socialmente, respeitando as suas
virtudes e ajudando a superar as suas lacunas. Isso significa que praticar a atividade de ensino não é
{113}

somente “dar aulas”. Praticar a atividade de ensino é desenvolver os seguintes papéis
(i)

:

transmitir o Conhecimento;
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(ii)

disciplinar a situação pedagógica;

(iii)

avaliar a situação pedagógica; e,

(iv)

vivenciar modelos no relacionamento com os estudantes.
Para tanto, não basta o horário do Professor no âmbito da Universidade. Esse horário se estende à

sua casa, aos seus momentos de lazer, etc., quando o Professor pensa, imagina, cria as situações que
propiciarão não só o seu planejamento, preparação de aulas, correção de trabalhos e provas, mas,
principalmente, propiciarão o bom entendimento das explicações que serão argumentadas em classe ou
no atendimento e orientação aos estudantes. Em reconhecimento a esses fatos, a Universidade, através
dos Departamentos, deve colocar os docentes sob regime de tempo integral com dedicação exclusiva,
quando a carga horária for, no mínimo, 12 horas de aulas semanais.
Deve -se dedicar exclusivamente às atividades de pesquisa e ensino em virtude de que o ato de
pesquisa significa investigar e estudar, de forma minudente e sistemática, um Campo qualquer do Saber
para descobrir ou estabelecer fatos ou princípios, i.e., para compreendê-lo. Para tanto, não basta o
horário do Professor no âmbito da Universidade. Esse horário se estende, também, à sua casa, aos seus
momentos de lazer, etc., quando o Professor pensa, imagina as situações que lhe propiciarão a
compreensão daquele Saber. Em reconhecimento a esses fatos, a Universidade, através dos
Departamentos, deve colocar estes docentes sob regime de tempo integral com dedicação exclusiva, e,
além disso, diminuir a carga horária de aulas semanais para 08 horas.
Deve -se dedicar exclusivamente às atividades de extensão e ensino em virtude de que o ato de
extensão significa o conjunto de ações praticadas pelos Professores no sentido de propiciar a integração
da Universidade à sociedade, atendendo às finalidades básicas do compromisso político-social e da
prática acadêmica. Para tanto, da mesma forma, não basta o horário do Professor no âmbito da
Universidade. Esse horário se estende, também, à sua casa, aos seus momentos de lazer, etc., quando o
Professor pensa, imagina, cria as situações que vão propiciar o bom entendimento dos atos
extensionistas, posto que, aqui, do mesmo modo, o convívio com o outro (a parcela da população)
pressupõe a sua compreensão psicológica e social. Em reconhecimento a esses fatos, a Universidade,
através dos Departamentos , deve colocar estes docentes sob regime de tempo integral com dedicação
exclusiva, e, além disso, diminuir a carga horária de aulas semanais para 08 horas.
E, finalmente, deve-se dedicar exclusivamente às atividades de ensino, pesquisa e extensão
devido ao fato de que a prática destas atividades significa a plenitude da atividade acadêmica. Dessa
forma, pelo exposto nos parágrafos precedentes, e em reconhecimento aos fatos ali exibidos, a
Universidade, através dos Departamentos, deve colocar estes docentes sob regime de tempo integral
com dedicação exclusiva, e, além disso, diminuir a carga horária de aulas semanais para 08 horas de
aula.
Desta análise fica claro que a prática das atividades docentes (incluindo também a atividade
administrativa), para atender à natureza da Universidade, implica que o regime de tempo integral com
dedicação exclusiva é o apropriado e deverá ser, então, um reconhecimento: um reconhecimento do
significado das atividades docentes e de como estas atendem à natureza da Universidade.
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Em virtude da tais considerações o regime de trabalho dos Professores de Física,
preferencialmente, será o de Dedicação Exclusiva.

6.3 - Estrutura Acadêmica
6.3.1 - Introdução
Como estabelecido, a Estrutura Acadêmica do Departamento de Física será constituída das SubUnidades de Ensino, de Pesquisa, de Extensão, e de Apoio Acadêmico. Cada uma delas congregará as
respectivas atividades acadêmicas, desenvolvidas pelo Departamento, dando-lhes o suporte, a
organização para que tais atividades se estabeleçam.

6.3.2 - Sub-Unidade de Ensino
6.3.2.1 - Definição
A Sub-Unidade de Ensino é aquela que suportará e agrupará as Atividades de Ensino do
Departamento de Física da UEFS.

6.3.2.2 - Concepção da Atividade de Ensino
A Atividade de Ensino é compreendida como o esforço resultante na direção da formação ou
modificação da conduta humana, o qual se configura como um processo de duas vias: o Processo
Ensino/Aprendizagem, onde os dois atores, o Professor e o Estudante, interagem na busca de seus
objetivos. Praticar essa atividade, do ponto de vista do Professor, significa conviver com o outro (o
Estudante), tentar entendê-lo psicológica e socialmente, respeitando as suas virtudes e ajudando a
superar as suas lacunas. Na prática de tal atividade o Professor pensa, imagina, descobre, cria situações,
atinentes ao seu Campo do Saber, que propiciarão não só o seu planejamento, preparação de aulas,
correção de trabalhos e provas, mas, principalmente, propiciarão o bom entendimento das explicações
que serão argumentadas em classe ou no atendimento e orientação aos estudantes, no sentido de fazer
com que o Estudante trabalhe com mão própria, elabore as suas próprias questões, dedique-se ao seu
objeto de estudo, tenha objetividade, examine de forma crítica/refletida as situações que se apresentam,
busque sempre possibilidades contrárias, seja autocrítico, tenha prudência na afirmação definitiva,
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verifique sempre os limites e a validade das afirmações, escute as causas, tenha autonomia intelectual,
tenha compreensão e colaboração mental para compreender o ponto de vista do outro. Dessa forma, no
processo formativo do Estudante estão inerentes o processo de produção do Conhecimento (pesquisa) e
a relação com a própria sociedade (extensão), articulando-se, portanto, ensino/pesquisa/extensão. Sob
essas considerações e "em termos de modernidade tecnológica e educativa - e no fundo, na mais bela
tradição educativa - Professor define-se em primeiríssimo lugar pela capacidade de produção própria de
Conhecimento. Como decorrência necessária, deve ensinar"

{47}

especificamente, será estabelecida através dos papéis da

. A prática da atividade de ensino,

{113}

: transmissão de Conhecimento;

disciplinamento da situação pedagógica; avaliação da situação pedagógica; e, vivência de modelos no
relacionamento com os estudantes. Não deve haver dicotomia entre pesquisar e ensinar: "quem
pesquisa, deve ensinar, quem ensina, só o pode fazer, porque pesquisa" {47}. Consequentemente, a
atividade de ensino pode ser vista como uma multiplicadora de informações, com o objetivo de fazer o
Estudante trabalhar com mão própria, sob orientação.
Considerando a meta da formação do cidadão para atuar na sociedade (incluindo, nesta, a própria
Universidade), o ensino em Física deve se classificar em dois níveis, com diferentes graus de
qualificação:
- o ensino de graduação: porque é fundamental a Universidade ter como papel formar profissionais
para atender às exigências da realidade da sociedade, como por exemplo suprir a falta de Professores de
Física da região, suprir a falta de especialistas para atuar nas Indústrias, na área da Física Médica,
Biológica, Química, etc., e,
- o ensino de pós-graduação: porque é fundamental a Universidade garantir um processo de
desenvolvimento sócio-econômico-científico-tecnológico autônomo à sociedade, e isso é atingido na
medida em que a formação de diplomados nos Cursos de graduação em Física (Licenciatura e
Bacharelado) for melhorada (através da pós-graduação lato sensu) para atender à heterogeneidade das
áreas de demanda, no mercado de trabalho, e desenvolvida e aprofundada (através da pós-graduação
stricto sensu) para exercer funções científicas.
A participação dos docentes do Departamento de Física nas atividades de ensino, constituir-se-á
no exercício dos seguintes atos, que estão relacionados com os Sub-Domínios da Física:

(i)

atividades em classe nas disciplinas curriculares oferecidas pelo Departamento de Física aos
Cursos de graduação e de pós-graduação:
−

aulas teóricas e experimentais,

−

seminários dos estudantes,

−

debates em grupos,

−

etc.;

(ii)

planejamento e preparação das aulas;

(iii)

correção de trabalhos e provas;
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(iv)

atendimento e orientação a estudantes:
−

atendimento acadêmico extra-classe,

−

atendimento à matrícula,

−

orientação acadêmica extra-classe,

−

orientação a trabalhos de monitoria,

−

orientação a trabalhos de pesquisa e extensão, e,

−

orientação à monografia de Especialização, dissertação de Mestrado, e tese de
Doutorado;

(v)

elaboração e reformulação de currículos.

Devido ao rápido desenvolvimento que a Física tem experimentado nas últimas décadas, ao
aparecimento de fenômenos físicos desconhecidos, e à descoberta de novas áreas de pesquisa, o ensino
em Física tornou-se uma atividade que deve ser constantemente atualizada. Sendo assim, é muito
importante a capacitação dos Professores do Departamento de Física, bem como a criação dos Cursos
de Física (graduação e pós -graduação) para que essa capacitação seja praticada, permitindo igualmente
a plenitude do desenvolvimento desta atividade. Por outro lado, essa plenitude acadêmica permitirá que
os conteúdos das disciplinas curriculares, oferecidas pelo Departamento de Física a outros Cursos da
UEFS, possam ser periodicamente reformulados e que novas disciplinas curriculares sejam criadas,
quando houver necessidade, adequando os Cursos oferecidos à dinâmica que reina no Campo da Física.
N

No que diz respeito à regência de classe de qualquer disciplina curricular, oferecida pelo

Departamento de Física, esta não será exclusiva a um único docente. A distribuição destas será
decidida em reunião plenária do Departamento, antes do início de cada ano letivo, e poderá ser
reavaliada antes dos semestres respectivos daquele ano. O Departamento de Física motivará,
dentro desse critério, a permuta dos Professores entre todas as disciplinas curriculares por ele
oferecidas, significando, portanto, que tais Professores poderão ministrar as aulas de qualquer
uma destas disciplinas curriculares.
Em relação à carga horária em classe, devido à preocupação do Departamento de Física com que
seus docentes desenvolvam atividades de pesquisa e de extensão, e para que cumpram plenamente o
ato da docência, essa carga horária poderá ser reduzida a oito (08) horas; desde que estes docentes
realizem trabalhos de pesquisa e/ou extensão.
Como a orientação a estudantes constitui-se em um importante trabalho acadêmico, pois visa a
formação de futuros educadores, bem como introduzir os discentes na vida acadêmica da Universidade,
é importante que sejam criadas condições, por parte desta, buscando recursos na forma de bolsas de
estudo junto a Instituições de fomento à pesquisa e extensão, para que estes estudantes sejam
motivados.
Dessa análise, para que as atividades de ensino sejam desenvolvidas plenamente pelos
Professores do Departamento de Física, depreende-se as seguintes ações de caráter geral:
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- implantação na UEFS dos Cursos de Física de graduação (Bacharelado, 1998.1) e de pósgraduação (Especialização, 1999.1, Mestrado, 2001.1, e Doutorado, 2003.1): pois como analisado, a
própria natureza da atividade de ensino impõe;
- estruturação dos Laboratórios Didáticos do Departamento de Física, LAD-FIS: pois a Física é
uma Ciência com forte enfoque laboratorial, e a condição sine qua non para a consolidação de qualquer
Curso de Física é a existência de tais laboratórios;
- obtenção de recursos para incentivar a orientação de estudantes;
- montagem de uma Biblioteca Setorial de Física: pois na busca da compreensão dos
Conhecimentos transmitidos, o auxílio dos livros-texto é um momento insubstituível.

6.3.2.3 - Quadro Geral das Atividades de Ensino
As atividades de ensino desenvolvidas pelo Departamento de Física, são as seguintes:

(i) atividades em classe nas disciplinas curriculares oferecidas, pelo Departamento de
Física, aos Cursos de Graduação (Licenciatura em Física, Licenciatura em Matemática,
Licenciatura em Biologia, e Engenharia Civil):
−

EXA 306 - Física VI. Carga horária 6h por semana. Curso de Engenharia Civil,

−

EXA 307 - Física VII. Carga horária 6h por semana. Curso de Engenharia Civil,

−

EXA 308 - Física VIII. Carga horária 6h por semana. Curso de Engenharia Civil,

−

EXA 309 - Tópicos Fundamentais de Física I. Carga horária 6h por semana. Curso de
Licenciatura em Matemática,

−

EXA 310 - Tópicos Fundamentais de Física II. Carga horária 6h por semana. Curso de
Licenciatura em Matemática,

−

EXA 313 - Física Geral e Experimental. Carga horária 6h por semana. Curso de Licenciatura
em Biologia,

−

FIS 0915 - Equações da Física Matemática. Carga horária 6h por semana. Curso de
Licenciatura em Matemática,

−

FIS 0113 - Introdução à Teoria da Relatividade. Carga horária 6h por semana. Curso de
Licenciatura em Matemática,

−

FIS 0904 - Mecânica Geral e Teórica I. Carga horária 4h por semana. Curso de Licenciatura
em Matemática,

−

FIS 0905 - Mecânica Geral e Teórica II. Carga horária 4h por semana. Curso de Licenciatura
em Matemática,

−

FIS 1100 - Fundamentos de Física I. Carga horária 3h por semana. Curso de Licenciatura em
Física,
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−

FIS 1101 - Fundamentos da Física II. Carga horária 3h por semana. Curso de Licenciatura em
Física,

−

FIS 1102 - Fundamentos da Física III. Carga horária 3h por semana. Curso de Licenciatura em
Física,

−

FIS 0900 - Física Geral e Experimental I. Carga horária 10h por semana. Curso de Licenciatura
em Física,

−

FIS 0500 - Física Geral e Experimental II. Carga horária 10h por semana. Curso de
Licenciatura em Física;

(ii) Planejamento e preparação das aulas das disciplinas curriculares acima;

(iii) Correção de trabalhos e provas das disciplinas curriculares acima;

(iv) Atendimento e orientação a estudantes:
−

atendimento acadêmico extra-classe aos estudantes das disciplinas curriculares acima,

−

atendimento à matrícula,

−

orientação acadêmica extra-classe aos estudantes das disciplinas curriculares acima,

−

orientação a trabalhos de monitoria,

−

orientação a trabalhos de pesquisa;

(v) Reformulação e elaboração de currículos das disciplinas curriculares oferecidas pelo
Departamento de Física aos Cursos de Licenciatura em Física, de Licenciatura em Matemática, de
Licenciatura em Biologia, e de Engenharia Civil, na tentativa de adequar essas disciplinas
curriculares à dinâmica que reina no Campo da Física.

6.3.2.4 - Os Cursos ligados ao Departamento de Física
Como estabelecido anteriormente, a atividade de ensino em Física tem como meta a formação do
cidadão consciente e competente, para atuar na sociedade. Consciente da diversidade, da complexidade,
da não neutralidade do Conhecimento, de que este é produto de (e exprime as) relações que o ser
humano estabelece com a natureza na qual se insere, de uma forma geral, e, em particular, consciente
de que o Conhecimento Físico é um dos elementos da base geradora de tal complexidade, e que,
juntamente com os Conhecimentos dos outros Campos do Saber, se complementa para formar o
pensamento complexo; e, competente na sua especialidade profissional, de tal forma que a ligação entre
a teoria e a práxis esteja garantida no Campo da Física.
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Os Cursos de Física, nos seus diferentes graus de qualificação, cumprirão este papel.
Consequentemente, o Departamento de Física oferecerá estes Cursos nos dois níveis: de Graduação,
através da Licenciatura e do Bacharelado; e de Pós-Graduação, através da Especialização, do Mestrado
e do Doutorado. Destes, atualmente, somente o Curso de Licenciatura está implantado, o de Bacharelado
está em fase de implantação (1998), e, o de Especialização, Mestrado e Doutorado, têm as seguintes
previsões de implantação: 1999.1, 2001.1 e 2003.1, respectivamente.

a) Licenciatura em Física:

O Curso de Licenciatura em Física tem com o objetivos a formação de Professores de Física para o
ensino secundário e universitário, bem como a formação básica para pesquisadores na área de Ensino
de Física. Tem duração média de 09 semestres, com o ingresso se dando através de concurso vestibular,
nas 30 vagas oferecidas pela Universidade anualmente.

b) Bacharelado em Física:

O Curso de Bacharelado em Física tem como objetivos a formação de Professores de Física para
o ensino universitário, bem como a formação básica para pesquisadores nos diversos Sub -Domínios da
Física. Tem duração média de 09 semestres.

6.3.2.5 - Os Cursos atendidos pelo Departamento de
Física
O Departamento de Física atende aos seguintes Cursos de Graduação: Licenciatura em
Matemática, Engenharia Civil, e Licenciatura em Biologia. Com este atendimento, tal Departamento
estará prestando serviço a toda Universidade através do oferecimento de disciplinas curriculares a estes
Cursos, e a outros que sejam implantados, de acordo com as características, objetivos e diferenças
existentes entre cada um deles. Portanto, contribuindo para a realização, não só da interdisciplinaridade,
mas fundamentalmente da transdisciplinaridade.
No Curso de Licenciatura em Matemática, o objetivo é dar ao estudante uma realização clara e
efetiva dos elementos matemáticos abstratos com os quais os matemáticos convivem no seu dia a dia, na
medida em que a Física descreve e analisa os fenômenos através da Matemática.
No Curso de Engenharia Civil, o objetivo é dar ao estudante a base teórica e experimental sobre a
qual se assenta as disciplinas curriculares específicas de Engenharia.
No Curso de Licenciatura em Biologia, o objetivo é dar ao estudante a base teórica e experimental
da Física sobre a qual se assenta a Biofísica, sub-área central no mundo contemporâneo, além de dar
também a base de técnicas experimentais que são usuais em qualquer laboratório de pesquisa.
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6.3.2.6 - Atendimento e Orientação a Estudantes
Como uma das atividades de ensino mais fundamentais, não só porque introduz os discentes no
seio da vida acadêmica da Universidade, mas, principalmente, porque possibilita um forte contato com os
Professores Pesquisadores, garantindo, assim, a iniciação à importante atividade de produção do
Conhecimento, o ‘Atendimento e Orientação a Estudantes’, será assumido de forma efetiva e plena pelo
Departamento de Física. Para tanto, será constituída uma ‘Coordenação de Atendimento e Orientação a
Estudantes’ a qual ficará ligada à 'Coordenação de Ensino' e que terá como objetivo propiciar a
efetivação daquela atividade, bem como buscar recursos na forma de bolsas de estudo.
A atividade de 'Atendimento Acadêmico Extra-Classe' vem sendo desenvolvida na medida em que
os Professores sempre estão disponíveis a atender, fora da sala de aula, os estudantes das disciplinas
curriculares em que ministram aulas.
No ano de 1997 foram assumidos por conta do ingresso dos primeiros estudantes do Curso de
Física, a ‘Orientação Acadêmica Extra-Classe’ e o ‘Atendimento à Matrícula’. Este último tem como
objetivo auxiliar os estudantes durante a pré-matrícula e a matrícula; e o primeiro tem como objetivo
acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos estudantes no que tange às disciplinas curriculares do
Curso de Física. Com o desenrolar do Curso de Licenciatura em Física, a 'Orientação a Trabalhos de
Monitoria' irá sendo desenvolvida. Esta será ampliada quando da implantação do Curso de Bacharelado.
Como os Professores do Departamento de Física, em sua maioria, desenvolvem projetos de
pesquisa e/ou extensão, naturalmente estão surgindo estudantes para engajarem -se nestes projetos e,
assim, a 'Orientação a Trabalhos de Pesquisa e Extensão’ esta sendo efetivada.
Em relação à atividade de ‘Orientação à monografia de Especialização, dissertação de Mestrado, e
tese de Doutorado’, com a implantação da Especialização, Mestrado e Doutorado em Física surgirão
naturalmente os orientandos e esta atividade poderá desenvolver -se plenamente.

6.3.2.7 - Laboratórios Didáticos do Departamento de
Física
A Física, enquanto Ciência Natural, descreve as leis gerais do Universo. Sua evolução históricoepistemológica, bem como sua própria natureza, mostram que o método de produção de Conhecimento
em Física, pressupõe uma íntima relação entre Teoria e Experiência. Isso ilustra que a atividade de
laboratório é componente indispensável ao ensino em Física. Entretanto, os roteiros utilizados invariavelmente dissociados de uma abordagem de ensino adequada - levam os estudantes à postura de
meros observadores externos à esta atividade, o que implica em não-entendimento da mesma. Por conta
disto, através do projeto de pesquisa “A Problemática do Ensino de Laboratório de Física na UEFS”, foi
feito, inicialmente, o levantamento desta problemática na UEFS que conduziu a um primeiro diagnóstico
de que o ensino de laboratório de Física não está integrado ao ensino de teoria; utiliza roteiros do tipo
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“receita de bolo” sem suscitar reflexão sobre o experimento; não manifesta um modelo ou abordagem
adequada como referencial teórico, entre outros problemas.
Como um desdobramento daquela pesquisa, através do projeto “Estruturação dos Laboratórios
Didáticos de Física da UEFS: uma abordagem epistemológica”, investigou-se então, uma nova
perspectiva para este ensino, buscando uma abordagem com enfoque epistemológico de forma a
preparar experimentos e elaborar roteiros que tornem a prática laboratorial uma atividade de investigação
para os estudantes, orientando-os a identificar a estrutura do Conhecimento, ou seja, sua natureza e
como ele é produzido, além de participar efetivamente do experimento, tornando-os ativos no processo
ensino/aprendizagem através da interação entre pensar, sentir e fazer, o que os leva a um melhor
entendimento dos aspectos conceitual e metodológico de um experimento e, desta forma, à compreensão
da interdependência entre teoria e experiência, bem como, em última análise, à superação daqueles
problemas já diagnosticados.
Com o objetivo de implementar tal filosofia de ensino de laboratório de Física, e dando andamento
ao projeto de pesquisa “Estruturação dos Laboratórios Didáticos de Física da UEFS: uma abordagem
epistemológica”, estão sendo estruturados os “Laboratórios Didáticos do Departamento de Física”, LADFIS, os quais são em número de 12, já devidamente contemplados no orçamento aprovado no
Planejamento Estratégico da UEFS

{11, 49, 252 e 253}

, e que constituirão o “Anexo dos Laboratórios do Módulo

IV”. Para ajudar, coordenar, auxiliar o desenvolvimento das atividades de ensino ligadas a tais
Laboratórios Didáticos, será constituída a 'Coordenação dos Laboratórios Didáticos do Departamento de
Física'. Os Laboratórios Didáticos são os que seguem:
§

Laboratório Didático de Mecânica, LAD-FIS 01,

§

Labor atório Didático de Oscilações e Ondas Mecânicas, LAD-FIS 02,

§

Laboratório Didático de Mecânica dos Meios Contínuos, LAD-FIS 03,

§

Laboratório Didático de Física Térmica, LAD-FIS 04,

§

Laboratório Didático de Eletricidade e Magnetismo, LAD-FIS 05,

§

Laboratório Didático de Ondas e Radiações Eletromagnéticas, LAD-FIS 06,

§

Laboratório Didático de Instrumentação para o Ensino de Física, LAD-FIS 07,

§

Laboratório Didático de Instrumentação para a Pesquisa em Física, LAD-FIS 08,

§

Laboratório Didático de Eletrônica, LAD-FIS 09,

§

Laboratório Didático de Estrutura da Matéria I, LAD-FIS 10,

§

Laboratório Didático de Estrutura da Matéria II, LAD-FIS 11,

§

Laboratório Didático de Física Aplicada, LAD-FIS 12.

6.3.2.8 - Relação das Disciplinas Curriculares por
Matérias do Departamento de Física
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MATÉRIA
FIS 01 - FÍSICA DE
PARTÍCULAS

CURSO

DISCIPLINA CURRICULAR

Licenciatura em Física

FIS 0100 - Mecânica Relativística I

C. HOR.

90h

CRÉDITO

(4.1.0)5

FIS 0104 - Física Geral e Experimental IV

Bacharelado em Física

E

PRÉ-REQUISITO
EXA 121 - Cálculo IV

FIS 0903 - Mecânica Newtoniana

CAMPOS

Co-requisito: FIS 0909 – Física Matemática
II

Faixa dos Códigos

Licenciatura em Física

FIS 0101 - Mecânica Relativística II

90h

(4.1.0)5

FIS 0100 - Mecânica Relativística I

Bacharelado em Física

das discip. curric.:

FIS 0906 - Mecâni ca Analítica

0100 – 0199
FIS

0102

–

Fenomenologia

Introdução
das

à

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0300 – Estrutura da Matéria I
FIS 0100 – Mecânica Relativística I

Partículas

Elementares
FIS 0103 – Aspectos Experimentais da

Bacharelado em Física

75h

(1.2.0)3

FIS 0301 – Estrutura da Matéria II
FIS 0802 - Instrumentação p/ a Pesquisa em

Física de Partículas

Física
FIS 0102 – Introdução à Fenomenologia das
Partículas Elementares

FIS 0104 - Física Geral e Experimental

Licenciatura em Física

IV

Bacharelado em Física

FIS 0105 - Física Geral e Experimental

Licenciatura em Matemática

150h

(4.3.0)7

FIS 0500 - Física Geral e Experimental II

90h

(2.2.0)2

FIS 0501 - Física Geral e Experimental II-A
FIS 0601 - Física Geral e Experimental III-A

IV-A
FIS 0106 - Física IV-E
FIS

FIS 0600 - Física Geral e Experimental III

0107

-

Introdução

ao

Engenharia Civil

75h

(3.1.0)4

FIS 0602 - Física III-E

Licenciatura em Física

90h

(4.1.0)5

EXA 121 - Cálculo IV
EXA 137 - Cálculo III-A

Eletromagnetismo

FIS 0104 - Física Geral e Experimental IV

FIS 0108 - Eletromagnetismo II

Bacharelado em Física

90h

(4.1.0)5

FIS 0603 - Eletromagnetismo I

FIS

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0909 - Física Matemática II

0109

-

Introdução

à

FIS 0906 - Mecânica Analítica

Eletrodinâmica Clássica

FIS 0100 – Mecânica Relativística I
FIS 0108 – Eletromagnetismo II

FIS

0110

–

Introdução

à

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0302 – Mecânica Quântica I
FIS 0109 – Introdução à Eletrodi nâmica

Eletrodinâmica Quântica

Clássica

FIS 0111

– Introdução

à

Teoria

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0302 – Mecânica Quântica I
FIS 0109 – Introdução à Eletrodinâmica

Quântica de Campos

Clássica

FIS 0112 - Gravitação

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

Licenciatura em Matemática

90h

(2.2.0)4

FIS 0101 – Mecânica Relativística II
FIS 0302 – Mecânica Quântica I

FIS 0113 - Introdução à Teoria da

FIS 0105 - Física Geral e Experimental IV-A

Relatividade

FIS 02 - FÍSICA FIS 0200 – Elementos de Física
NUCLEAR

Nuclear

Faixa dos Códigos

FIS

0201

EXA 121 - Cálculo IV

Licenciatura em Física

75h

(3.1.0)4

FIS 0301 - Estrutura da Matéria II

90h

(2.2.0)4

FIS 0200 – Elementos de Física Nuclear

Bacharelado em Física
–

Introdução

à

Física

Bacharelado em Física

FIS 0100 – Mecânica Relativística I

das discip. curric.: Nuclear
0200 – 0299
FIS

0202

–

Introdução

à

Física

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0200 – Elementos de Física Nuclear
FIS 0100 – Mecânica Relativística I

Nuclear Aplicada

FIS 0802 - Instrumentação p/ a Pesquisa em
Física

FIS 03 - FÍSICA FIS 0300 – Estrutura da Matéria I
ATÔMICA

Licenciatura em Física

120h

(4.2.0)6

FIS 0104 - Física Geral e Experimental IV

Bacharelado em Física

E

EXA 143 - Álgebra Linear I-A ,

MOLECULAR
Faixa dos Códigos

FIS 0301 – Estrutura da Matéria II

Licenciatura em Física

120h

(4.2.0)6

FIS 0300 - Estrutura da Matéria I

Bacharelado em Física
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MATÉRIA

DISCIPLINA CURRICULAR

CURSO

C. HOR.

CRÉDITO

PRÉ-REQUISITO

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0301 – Estrutura da Matéria II

das discip. curric.:
0300 – 0399
FIS 0302 – Mecânica Quântica I

FIS 0909 – Física Matemática II
FIS 0903 – Mecânica Newtoniana

FIS 0303 - Mecânica Quântica II
FIS

0304

–

Introdução

à

Física

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0302 - Mecânica Quântica I

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

EXA 121 – Cálculo IV
FIS 0301 – Estrutura da Matéria II

Atômica e Molecular

FIS 0505 – Mecânica Estatística

FIS 0305 – Introdução às Técnicas

Bacharelado em Física

75h

(1.2.0)3

FIS 0802 - Instrumentação p/ a Pesquisa em

Molecular

Física

FIS 0306 – Introdução à Óptica

FIS 04 - FÍSICA DE FIS 0400 – Introdução à Física de
PLASMAS

EXA 121 – Cálculo IV
FIS 0301 – Estrutura da Matéria II

Experimentais da Física Atômica e

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0108 – Eletromagnetismo II

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0108 – Eletromagnetismo II
FIS 0605

Plasmas

– Introdução à Mecânica dos
Meios Contínuos

Faixa dos códigos FIS 0401 – Aspectos Experimentais da

Bacharelado em Física

75h

(1.2.0)3

FIS 0108 - Eletromagnetismo II

das discip. curric.: Física de Plasmas

FIS 0802 - Instrument ação p/ a Pesquisa em

0400 – 0499

FIS 0605

Física
– Introdução à Mecânica dos
Meios Contínuos

Bacharelado em Física

FIS 0402 - Magnetohidrodinâmica

90h

(2.2.0)4

FIS 0108 – Eletromagnetismo II
FIS 0605

– Introdução à Mecânica dos
Meios Contínuos

FIS 0403 - Introdução ao Estudo das

Bacharelado em Física

75h

(1.2.0)3

FIS 0108 - Eletromagnetismo II
FIS 0802 - Instrumentação p/ a Pesquisa em

Descargas Elétricas

Física

FIS 05 - FÍSICA DE FIS

0500

–

Física

Geral

e

Licenciatura em Física

150h

(4.3.0)7

FIS 1101 - Fundamentos da Física II

Bacharelado em Física

GASES

Experimental II

Faixa dos Códigos

FIS 0501 - Física Geral e Experimental

FIS 0900 - Física Geral e Experimental I,

Licenciatura em Matemática

90h

(2.2.0)4

FIS 0901 - Física Geral e Experimental I-A

Engenharia Civil

90h

(4.1.0)5

FIS 0902 - Física I -E

das discip. curric.: II-A
0500 – 0599
FIS 0502 - Física II-E

EXA ??? - Cálculo I-E

Licenciatura em Física

FIS 0503 – Termodinâmica

60h

(4.0.0)4

FIS 0500 - Física Geral e Experimental II

90h

(2.2.0)4

FIS 0104 – Física Geral e Experimental IV

Bacharelado em Física
FIS

0504

–

Termodinâmica

de

Bacharelado em Física

FIS 0503 – Termodinâmica

Processos

FIS 0908 – Física Matemática I

Bacharelado em Física

FIS 0505 – Mecânica Estatística

90h

(2.2.0)4

FIS 0300 – Estrutura da Matéria I
FIS 0503 – Termodinâmica
FIS 0903 – Mecânica Newtoniana
Co-requisito: FIS 0909 – Física Matemática
II

FIS 0506

– Introdução à Mecânica

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0505 – Mecânica Estatística

Licenciatura em Física
Bacharelado em Física

150h

(4.3.0)7

EXA 147 - Cálculo II-A,

FIS 0301 – Estrutura da Matéria II

Estatística do não Equilíbrio
FIS 0507 - Física da Atmosfera

FIS 06 - FÍSICA DA FIS
MATÉRIA

0600

–

Física

FIS 0505 – Mecânica Estatística

Geral

e

Experimental III

FIS 0900 - Física Geral e Experimental I,
FIS 1102 - Fundamentos de Física III

CONDENSADA
Faixa dos Códigos

FIS 0601 - Física Geral e Experimental

das discip. curric.:

III-A
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Licenciatura em Matemática

90h

(2.2.0)4

FIS 0901 - Física Geral e Experimental I-A
EXA ??? - Cálculo II

CURSO

C. HOR.

CRÉDITO

Engenharia Civil

90h

(4.1.0)5

FIS 0603 - Eletromagnetismo I

Bacharelado em Física

90h

(4.1.0)5

FIS 0604 – Introdução à Teoria de

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

MATÉRIA

DISCIPLINA CURRICULAR

PRÉ-REQUISITO

0600 – 0699
FIS 0602 - Física III -E

FIS 0502 - Física II-E
EXA ??? - Cálculo II-E
FIS 0104 - Física Geral e Experimental IV
FIS 0908 - Física Matemática I
FIS 0302 – Mecânica Quântica I
FIS 0505 - Mecânica Estatística

Muitos Corpos
FIS 0605 – Introdução à Mecânica dos

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0906 – Mecânica Analítica
FIS 0503 – Termodinâmica

Meios Contínuos

FIS 0908 – Física Matemática I

FIS 0606 – Introdução à Física do

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0301 – Estrutura da Matéria II
FIS 0505 – Mecânic a Estatística

Estado Sólido I

EXA 121 – Cálculo IV

FIS 0607 – Introdução à Física do

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0302 – Mecânica Quântica I
FIS 0606 – Introdução à Física do Estado

Estado Sólido II

Sólido I

FIS 0608 – Introdução à Física dos

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0301 – Estrutura da Matéria II

Licenciatura em Física

90h

(4.1.0)5

FIS 0104 – Física Geral e Experimental IV

Semicondutores

FIS

07

- FIS 0700 – Introdução à Astronomia

FIS 0903 – Mecânica Newtoniana

Bacharelado em Física

ASTRONOMIA

EXA 143 - Álgebra Linear I -A

Licenciatura em Matemática

Faixa dos Códigos

Licenciatura em Física

FIS 0701 – Astronomia I

75h

(3.1.0)4

EXA 143 – Álgebra Linear I -A
FIS 0600 – Física Geral e Experimental III

Bacharelado em Física

das discip. curric.:

FIS 0903 – Mecânica Newtoniana

0700 – 0799
Licenciatura em Física

FIS 0702 – Astronomia II

75h

(3.1.0)4

EXA 140 – Elementos de Cálculo Numérico
FIS 0906 – Mecânica Analítica

Bacharelado em Física

FIS 0701 – Astronomia I

Licenciatura em Física
Bacharelado em Física

FIS 0703 – Astronomia III

75h

(3.1.0)4

FIS 0300 – Estrutura da Matéria I
FIS 0503 – Termodinâmica
FIS 0702 – Astronomia II

Licenciatura em Física

FIS 0704 – Astronomia IV

FIS 0705 - Astronomia de Campo e

FIS 0101 – Mecânica Relativística II

75h

(3.1.0)4

Engenharia Civil

75h

(3.1.0)4

FIS 0502 - Física I -E

Licenciatura em Física

60h

(0.2.0)2

FIS 0104 - Física Geral e Experimental IV

60h

(0.2.0)2

FIS 0800 - Instrument ação p/ o Ens. de

FIS 0703 – Astronomia III

Bacharelado em Física

Geodésia

FIS

08

- FIS 0800 – Instrumentação p/ o Ensino

INSTRUMENTAÇÃO
E

TÉCNICAS

Bacharelado em Física

de Física I

DE

LABORATÓRIO EM
FÍSICA

Faixa dos Códigos

FIS 0801 – Instrumentação p/ o Ensino

Licenciatura em Física

das discip. curric.:

de Física II

Bacharelado em Física

Física I

0800 – 0899
FIS 0802

– Instrumentação

p/

a

Bacharelado em Física

60h

(0.2.0)2

FIS 0104 – Física Geral e Experimental IV

à

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0301 – Estrutura da Matéria II

Pesquisa em Física
FIS

0803

–

Introdução

FIS 0802 – Instrumentação p/ a Pesquisa

Instrumentação e Técnicas de Física

em Física

Experimental
FIS 0804 – Introdução à Metrologia

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0104 – Física Geral e Experimental IV

FIS 0805 - Eletrônica I

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0600 – Física Geral e Experimental III

FIS 0806 - Eletrônica II

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0805 – Eletrônica I

FIS 0807 – Eletrônica III

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0806 – Eletrônica II
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MATÉRIA

DISCIPLINA CURRICULAR

CURSO

FIS 09 - FÍSICA

FIS 0900 - Física Geral e Experimental

Licenciatura em Física

MATEMÁTICA

I

Bacharelado em Física

Faixa dos Códigos

FIS 0901 - Física Geral e Experimental

das discip. curric.:

I-A

C. HOR.

150h

CRÉDITO

(4.3.0)7

PRÉ-REQUISITO
EXA 149 - Cálculo I-B,
FIS 1100 - Fundamentos de Física I

Licenciatura em Matemática

90h

(2.2.0)4

EXA 149 - Cálculo I-B

Engenharia Civil

90h

(4.1.0)5

Não tem

Licenciatura em Física

90h

(4.1.0)5

EXA 137 - Cálculo III-A ,

0900 – 0999
FIS 0902 - Física I -E
FIS 0903 - Mecânica Newtoniana

FIS 0500 - Física Geral e Experimental II

Bacharelado em Física
FIS 0904 - Mecânica Geral e Teórica I

Licenciatura em Física

60h

(2.1.0)3

FIS 0905 - Mecânica Geral e Teórica II

Licenciatura em Física

60h

(2.1.0)3

FIS 0904 - Mecânica Geral e Teórica I

Licenciatura em Física

90h

(4.1.0)5

FIS 0903 - Mecânica Newtoniana

90h

(2.2.0)4

FIS 0909 – Física Matemática II

FIS 0501 - Física Geral e Experimental II-A
EXA 137 - Cálculo III-A

FIS 0906 - Mecânica Analítica

Bacharelado em Física
FIS

0907

–

Mecânica

Clássica

Bacharelado em Física

FIS 0906 – Mecânica Analítica

Avançada

FIS 0100 – Mecânica Relativística I

FIS 0908 – Física Matemática I

Licenciatura em Física
Bacharelado em Física

90h

Licenciatura em Física

90h

(2.2.0)4

EXA 121 - Cálculo IV,
EXA 137 - Cálculo III-A
FIS 0600 - Física Geral e Experimental III

FIS 09 09- Física Matemática II

(2.2.0)4

FIS 0908 - Física Matemática I
EXA 143 - Álgebra Linear I -A

Bacharelado em Física
FIS 0910 – Física Matemática III

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0909 – Física Matemática II

FIS 0911 – Introdução aos Métodos

Bacharelado em Física

60h

(2.1.0)3

FIS 0909 – Física Matemática II
FIS 0906 – Mecânica Analítica

Axiomáticos da Mecânica Clássica
Bacharelado em Física

60h

(2.1.0)3

FIS 0505 – Mecânica Estatística

Bacharelado em Física

60h

(2.1.0)3

FIS 0303 – Mecânica Quântica I

Bacharelado em Física

60h

(2.1.0)3

FIS 0101 – Mecânica Relativística II

Física

Licenciatura em Matemática

90h

(2.2.0)4

EXA 121 - Cálculo IV

Física

Bacharelado em Física

FIS 0912 – Introdução aos Métodos
Axiomáticos da Mecânica Estatística
FIS 0913 – Introdução aos Métodos
Axiomáticos da Mecânica Quântica
FIS 0914 – Introdução aos Métodos
Axiomáticos da Mecânica Relativística
FIS 0915

-

Equações

da

FIS 0105 - Física Geral e Experimental IV-A

Matemática
FIS

0916

–

Introdução

à

90h

(2.2.0)4

EXA 140 – Elementos de Cálculo Numérico
FIS 0802 - Instrumentação p/ a Pesquisa em

Computaciona l

Física
FIS 0908 – Física Matemática I

FIS 0917 – Introdução à Teoria do

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0302 – Mecânica Quântica I
FIS 0505 – Mecânica Estatística

Caos
Licenciatura em Física

FIS 10 - ENSINO

FIS 1000 – Metodologia p/ o Ensino de

DE FÍSICA

Física do 1 e 2 graus

Bacharelado em Física

Faixa dos Códigos

FIS 1001 - Estágio Supervisionado em

Licenciatura em Física

o

o

75h

(3.1.0)4

FIS 0104 - Física Geral e Experimental IV,
o

o

EDU 106 - Est. e Fun. do Ens. 1 e 2 graus,
EDU 201 – Didática

180h

(1.1.3)5

FIS 1000 - Metodologia p/ o Ens. de Física

Bacharelado em Física

60h

(2.1.0)3

FIS 0104 – Física Geral e Experimental IV

Bacharelado em Física

60h

(2.1.0)3

CHF ??? - Introdução à Comunicação

Bacharelado em Física

das discip. curric.: Física
1000 – 1099
FIS 1002 – Introdução ao Ensino de
Física
FIS 1003 - Introdução à Comunicação

FIS 1002 - Introdução ao Ensino de Física

em Física
FIS 1004 - Introdução ao Processo

Bacharelado em Física

60h

(2.1.0)3

FIS 1005

- Materiais

e

Métodos

FIS 1003 - Introdução à Comunicação em
Física

Ensino/Aprendizagem de Física
Bacharelado em Física

60h

(2.1.0)3

FIS 0802 – Instrumentação p/ a Pesquisa
em Física
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MATÉRIA

DISCIPLINA CURRICULAR

CURSO

C. HOR.

CRÉDITO

PRÉ-REQUISITO
FIS 1003 - Introdução à Comunicação em

Instrucionais de Física

Física

FIS 11 - HISTÓRIA FIS 1100 – Fundamentos de Física I

Licenciatura em Física

45h

(3.0.0)3

Não tem

45h

(3.0.0)3

FIS 1100 - Fundamentos de Física I

45h

(3.0.0)3

FIS 1100 - Fundamentos de Física I

90h

(4.1.0)5

FIS 0104 – Física Geral e Experimental IV

Bacharelado em Física

E FILOSOFIA DA
FÍSICA
Faixa dos Códigos

FIS 1101 – Fundamentos de Física II

Licenciatura em Física
Bacharelado em Física

das discip. curric.:
1100 – 1199
FIS 1102 – Fundamentos de Física III

Licenciatura em Física
Bacharelado em Física

FIS 1103

– Espaço e Tempo na

Bacharelado em Física

FIS 0503 – Termodinâmica

História da Física

EXA 143 – Álgebra Linear I -A
CHF ??? - Introdução à Filosofia

Licenciatura em Física

FIS 1104 – Evolução da Física

60h

(4.0.0)4

FIS 1105 – Introdução à História da

Bacharelado em Física

FIS 0301 - Estrutura da Matéria II
CHF ??? - Introdução à Filosofia

Bacharelado em Física

60h

(4.0.0)4

FIS 0104 – Física Geral e Exper imental IV
CHF ??? - Introdução à Filosofia

Física
FIS 1106 – Introdução à Historiografia

Bacharelado em Física

60h

(4.0.0)4

FIS 1105 – Introdução à História da Física

Bacharelado em Física

60h

(4.0.0)4

FIS 1105 – Introdução à História da Física

Licenciatura em Física

60h

(2.1.0)3

FIS 0200 - Elementos de Física Nuclear

Bacharelado em Física

60h

(2.1.0)3

FIS 0301 – Estrutura da Matéria II

da Física
FIS

1107

–

Análise

de

Textos

Científicos de Física

FIS 12 - FÍSICA FIS 1200 – Física Aplicada
APLICADA
Faixa dos Códigos

FIS 1201 – Introdução à Física dos

FIS 0802 - Instrumentação p/ a Pesquisa em

das discip. curric.: Materiais

Física

1200 – 1299
FIS 1202 – Introdução aos Métodos

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0301 – Estrutur a da Matéria II
QUI 407 – Química Geral

Físicos Aplicados na Química

FIS 0505 - Mecânica Estatística

FIS 1203 - Física para as Ciências

Licenciatura em Biologia

Biológicas

Bacharelado em Biologia

FIS

1204

–

Introdução

à

Física

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

Não tem

90h

(2.2.0)4

FIS 0500 - Física Geral e Experimental II
EXA 147 - Cálculo II-A

Biológica
FIS 1205 – Física Médica

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0301 – Estrutura da Matéria II
FIS 0802 – Instrumentação p/ a Pesquisa
em Física
BIO 407 - Fisiologia Humana

FIS 1206 – Introdução à Física dos

Bacharelado em Física

60h

(2.1.0)3

BIO 217 - Cinesiologia

Esportes
FIS 1207 – Introdução à Física da

FIS 0104 – Física Geral e Experimental IV

Bacharelado em Física

90h

(2.2.0)4

FIS 0600 – Física Geral E Experimental III
FIS 0104 – Física Geral e experimental IV

Terra

EXA 511 – Geologia Geral

FIS 1208 – Física do Meio Ambiente

Bacharelado em Física

75h

(3.1.0)4

FIS 0104 – Física Geral e Experimental IV

FIS 1209 – Introdução à Física das

Bacharelado em Física

60h

(2.1.0)3

FIS 0503 – Termodinâmica

Energias Alternativas

FIS 0903 – Mecânica Newtoniana
FIS 0802 - Instrumentação p/ a Pesquisa em
Física

Como estabelecido na subseção 6.3.2.2 - Concepção da Atividade de Ensino, pg. 188, o
Departamento de Física motivará a permuta dos Professores entre todas estas disciplinas curriculares,

198

independentemente da matéria, significando, portanto, que tais Professores poderão ministrar aulas em
qualquer uma delas.

6.3.3 - Sub-Unidade de Pesquisa
6.3.3.1 - Definição
A Sub-Unidade de Pesquisa é aquela que suportará e agrupará as Atividades de Pesquisa do
Departamento de Física da UEFS.

6.3.3.2 - Concepção da Atividade de Pesquisa
A pesquisa em Física é compreendida como a investigação e o estudo, minudentes e sistemáticos,
com o objetivo de descobrir ou estabelecer fatos ou princípios, inéditos ou não, relativos a um SubDomínio qualquer do Campo do Saber da Física. Nesse sentido, por um lado, "a pesquisa representa a
estratégia própria de produção científica, seja na descoberta de relações reais objetivas, seja na
construção de posturas dialéticas que valorizam a história"
partir da questão emancipatória"

{47}

{47}

, e por outro, é um "princípio educativo, a

; a pesquisa, então, é compreendida como uma "atitude de vida, ou

seja, estratégia básica de auto-construção"

{47}

.

As pesquisas desenvolvidas pelos docentes do Departamento de Física devem ser concentradas
não só em problemas de interesse regional, mas também naqueles de interesse geral. No aspecto
regional, as pesquisas realizadas, deverão contribuir para o desenvolvimento Técnico/Científico/Social da
região; no aspecto geral, as pesquisas desenvolvidas deverão contribuir para a Física como um todo,
sem fronteiras. Dessa forma, as áreas de pesquisa do Departamento de Física são coincidentes com os
próprios Sub-Domínios da Física.
Em decorrência da concepção acima, os grupos de pesquisa devem ser divididos nos SubDomínios da Física, estabelecidos.
A distribuição das atividades de pesquisa nos Sub-Domínios da Física não impossibilitará a
realização de trabalhos de forma interdisciplinar entre os grupos de pesquisa, e entre estes e outros
Campos do Saber, diferentes da Física.
Nesse sentido, para que as áreas de pesquisa sejam desenvolvidas plenamente pelos Professores
do Departamento de Física, são necessárias algumas ações de caráter geral:
- execução do planejamento de capacitação docente dos Professores do DFIS ao nível de pósgraduação,
- implantação na UEFS dos Cursos de Física de graduação (Bacharelado, 1998.1), e de pósgraduação (Especialização, 1999.1, Mestrado, 2001.1, e Doutorado, 2003.1): pois esses Cursos irão
contribuir no surgimento/manutenção do Ambiente Acadêmico de discussão e intercâmbio de idéias
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acerca das disciplinas gerais ou teorias da Física, o que favorecerá, entre outros benefícios, o
aparecimento de estudantes para a orientação acadêmica,
- estruturação do Laboratório de Física Computacional do Departamento de Física, LFC-FIS:
porque o crescente avanço da Física em sistemas cada vez mais complexos e de difíceis soluções
analíticas, faz com que o uso dos computadores se torne mais freqüente. Sendo assim, o Laboratório de
Física Computacional, com equipamentos de última geração, será fundamental na busca de soluções dos
problemas físicos abordados nos projetos de pesquisa dos Professores,
- estruturação dos Laboratórios Didáticos, LAD-FIS, e do Laboratório de Instrumentação, LIN-FIS:
pois como é sabido, a estruturação de laboratórios e a realização de pesquisa experimental em países
subdesenvolvidos encontra grandes dificuldades, basicamente porque essas ações requerem decisões
políticas do poder público devido aos elevados custos {209}. Nesse sentido, é importante que a UEFS
empenhe-se na estruturação dos Laboratórios Didáticos e de Instrumentação posto que os primeiros,
além de servirem aos Cursos de Física, prestam -se, juntamente com o segundo, como alavanca para a
estruturação dos grandes laboratórios que serão muito importantes para o desenvolvimento da região de
Feira de Santana,
- montagem de uma Biblioteca Setorial de Física: pois o desenvolvimento de qualquer atividade de
pesquisa necessita de uma constante atualização do Conhecimento.

6.3.3.3 - Quadro Geral das Atividades de Pesquisa
As atividades de pesquisa desenvolvidas, até o momento, pela Física da UEFS agrupam -se nos
Sub-Domínios da Física anteriormente definidos. Elas são classificadas como segue:

(i) Física de Partículas e Campos:

Neste Sub -Domínio da Física, as atividades de pesquisa são:
−

“Eletrodinâmica Quântica em Cavidades: as Flutuação da Pressão de Casimir e as Correções
Radiativas na Massa e no Momento Magnético do Elétron”. Projeto de pesquisa. Sub-área:
s

Teoria de Campos. Autor: Prof . Franz Peter Alves Farias e Milton Souza Ribeiro, em
colaboração com o Prof. Dr. Arthur Mattos Neto (IFUFBA). 1996;
−

“Interação gravitacional weberiana entre corpos extensos”. Projeto de pesquisa. Sub-área:
a

Relatividade e Te oria de Campos. Autora: Prof . Rosa Bunchaft, em colaboração com o Prof.
Dr. Saulo Carneiro (IFUFBA). 1996,
−

“Eletrodinâmica Quântica confinada em presença de campo externo”. Dissertação de Mestrado
defendida no IFUFBA. Sub-área: Teoria de Campos. Autor: Prof. Franz Peter Alves Farias, sob
a orientação do Prof. Dr. Arthur Mattos Neto (IFUFBA). 1997;
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(ii) Física Atômica e Molecular:

Neste Sub -Domínio da Física, as atividades de pesquisa são:
−

“Modelagem molecular e mapeamento de mínimos por termalização”. Pesquisa em
andamento. Sub-área: Teoria Atômica e Molecular. Autor: Prof. Marcelo Moret. 1995,

−

“Um enfoque variacional na propagação de um feixe gaussiano em um meio não linear
dissipativo”. Dissertação de Mestrado defendida na UFPE. Sub-área: Óptica. Autor: Prof.
Dagoberto da Silva Freitas, sob a orientação do Prof. Dr. Marco A. de Moura (UFPE). 1995,

−

“Modelagem molecular clássica usando o método estocástico: simulação por termalização
(generalized simulated annealing)”. Dissertação de Mestrado defendida no IFUFBA. Sub-área:
Teoria Atômica e Molecular. Autor: Prof. Marcelo Moret, sob a orientação do Prof. Dr. Kleber
Mundim (IFUFBA). 1996,

−

"Propriedades não-clássicas de estados da luz e sua interação com a matéria em sistemas
abertos". Curso de doutorado em andamento na UNICAMP. Sub-área: Óptica. Doutorando
Prof. Dagoberto da Silva Freitas, sob a orientação do Prof. Dr. José Antônio Roversi
(UNICAMP). 1996,

−

"Estudo de fenômenos não lineares na propagação de pulsos em fibras ópticas aplicados em
sistemas de comunicação". Projeto de Pesquisa. Sub-área: Óptica. Autor: Prof. Jairo Ricardo
Rocha de Oliveira. 1996,

−

"Sólitons de femtossegundos na equação não-linear de Schrödinger extendidia: aplicado a fibra
óptica". Tese de doutorado defendida na UFPE. Sub-área: Óptica. Autor: Prof. Jairo Ricardo
Rocha de Oliveira, sob a orientação do Prof. Dr. Marco A. Moura (UFPE). 1998;

(iii) Física da Matéria Condensada :

Neste Sub -Domínio da Física, as atividades de pesquisa são:
−

“Estudo das excitações elementares numa cadeia ferromagnética linear desordenada”.
Dissertação de Mestrado defendida na UFPE. Sub-área: Dinâmica de Rede. Autor: Prof.
Antônio Delson de Jesus sob a orientação do Prof. Dr. Jairo Rolim Lopes de Almeida (UFPE).
1991,

−

“Efeito túnel em microscopia de superfície: considerações teóricas”. Dissertação de Mestrado
defendida no IFUFBA. Sub-área: Superfícies, Interfaces e Filmes Finos. Autor: Prof. Antônio
Vieira Neto, sob a orientação do Prof. Dr. Caio Mário C. de Castilho (IFUFBA). 1992,

201

−

"Cálculo de probabilidade de tunelamento em fenômenos de Superfície". Projeto de pesquisa.
Sub-área: Superfícies, Interfaces e Filmes Finos. Autor: Prof. Antônio Vieira Neto. 1994,

−

"Curso stricto sensu de Física". Curso de mestrado em andamento no IFUFBA. Sub-área:
Propriedades dos Líquidos e Sólidos. Mestrando Prof. Alberto U. São Paulo, sob a orientação
do Prof. Dr. Ossamu Nakamura (IFUFBA). 1997,

−

"Propriedades Termodinâmicas de Semicondutores altamente fotoexcitados". Curso de
doutorado em andamento na UNICAMP. Sub-área: Semicon dutores. Doutorando Prof. Antônio
Vieira de A. Neto, sob a orientação dos Profs . Dr s . Áurea Vasconsellos (UNICAMP) e Roberto
Luzzi (UNICAMP). 1997,

−

"Estudo de sistemas magnéticos sobre a gaxeta de Sierpinski". Projeto de pesquisa. Sub-área:
Magnetismo e Materiais Magneticos. Autor: Prof. Jean Carlos Lessa. 1997,

−

"Estudo e desenvolvimento de aproximações de baixa freqüência para a modelização do
espalhamento eletromagnético por objetos dielétricos de geometria qualquer". Projeto de
pesquisa. Sub-área: Espalhamento. Autor: Prof. Thierry J. Lemaire. 1997,

−

"Curso stricto sensu de Física". Curso de mestrado em andamento no IFUFBA. Sub-área:
Magnetismo e Materiais Magneticos. Mestrando Prof. Jean Carlos Lessa, sob a orientação do
Prof. Dr. Roberto Andrade (IFUFBA). 1997,

−

"Estudo dos efeitos magnéto-ópticos através da modulação elasto-óptica da polarização de
ondas eletromagnéticas". Projeto de pesquisa. Sub-área: Magnetismo e Materiais Magnéticos.
Autor: Prof. José Carlos Oliveira de Jesus. 1997,

−

"Curso stricto sensu de Física". Curso de doutorado em andamento na Universidade de
Düisburg, Alemanha. Sub-área: Magnetismo e Materiais Magnéticos. Doutorando Prof. José
Carlos Oliveira de Jesus, sob a orientação do Prof. Dr. W. Kleemann (Univ. Düisburg). 1998,

−

"Defeitos topológicos em Matéria Condensada". Curso de doutorado em andamento na UFPE.
Sub-área: Teoria e Estrutura da Matéria Condensada. Doutorando Prof. Sérgio André F.
Azevedo, sob a orientação do Prof. Dr. Fernando Jorge S. Moraes (UFPE). 1998,

−

"Tópicos em Matéria Condensada". Projeto de pesquisa. Sub-área: Teoria e Estrutura da
Matéria Condensada. Autor: Prof. Sérgio André Fontes Azevedo. 1998;

(iv) Astronomia:

Neste Sub -Domínio da Física, as atividades de pesquisa são:
−

“Otimização de manobras orbitais com propulsão contínua sujeita a não idealidade dos
propulsores”. Curso de doutorado em andamento no INPE. Sub-área: Mecânica Celeste e
s

Sistema Solar. Doutorando Prof. Antônio Delson C. de Jesus, sob a orientação dos Prof . Dr.
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Antônio Fernando Bertachini de Almeida Prado (INPE) e Dr. Marcelo Lopes Oliveira e Souza
(INPE). 1994,
−

"Projeto científico para o Astrolábio Solar OPL-3 do Observatório Astronômico Antares UEFS". Projeto de pesquisa. Sub -área: Astrometria. Autor: Prof. Paulo César da Rocha Poppe.
1997,

−

"Projeto científico para o Astrolábio Fotoelétrico do Observatório Astronômico Antares - UEFS".
a

Projeto de pesquisa. Sub-área: Astrometria. Autora: Prof . Vera Aparecida Fernandes Martin.
1997,
−

"Projeto científico para o Astrolábio Solar OPL-9". Projeto de pesquisa aprovado pelo
Programa de Apoio ao Projeto Nordeste de Pesquisa e Pós-Graduação. Sub -área: Astrometria.
Pessoal envolvido: Paulo César da Rocha Poppe, Vera Aparecida Fernandes Martin, Augusto
César Pereira Orrico, Gemicre do Nascimento e Silva, Nelson Vani Leister, Marcelo Emílio,
Francis Laclare, Christian Delmas. 1997,

−

"Os parâmetros cosmológicos". Projeto de pesquisa. Sub-área: Astrofísica Extragaláctica e
Cosmologia. Autor: Prof. Rainer Karl Madejsky. 1997,

−

"Taiwan Oscillation Network". Projeto de pesquisa (rede internacional). Sub-área: Astronomia
Fundamental e Astrometria. Participante Prof. Paulo César da Rocha Poppe. 1997,

−

"20 anos de observações do Sol com os astrolábios do OAM e OCA: correções ao sistema
fundamental de referência e aos elementos orbitais da Terra". Tese de doutorado defendida no
IAG-USP. Sub-área: Astrometria. Autor: Prof. Paulo César da Rocha Poppe, sob a orientação
do Prof. Dr. Nelson Vani Laister (IAGUSP). 1998,

−

"Contribuição ao estudo dos sistemas fundamentais de referência: efeitos sistemáticos,
radiofontes e movimentos próprios". Tese de doutorado defendida no IAG-USP. Sub-área:
a

Astrometria. Autora: Prof . Vera Aparecida Fernandes Martin, sob a orientação do Prof. Dr.
Nelson Vani Laister (IAGUSP). 1998,
−

"Astrometria de solo para o século XXI". Projeto de pesquisa. Sub-área: Astrometria. Autores:
s

Prof . Paulo César da Rocha Poppe e Vera Aparecida Fernandes Martin. 1998;

(v) Instrumentação e Técnicas de Laboratórios em Física:

Neste Sub -Domínio da Física, as atividades de pesquisa são:
−

“Desenvolvimento de um espectrômetro fotoacústico com aplicação em medidas de espectro
de absorção de semicondutores, terras raras e outros materiais”. Dissertação de Mestrado
defendida no IFUFBA. Sub-área: Instrumentos, Aparatos e Componentes. Autor: Prof. Jailton
C. Souza, sob a orientação do Prof. Dr. Antônio Ferreira (INPE). 1992,
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−

“Caracterização de novos materiais semicondutores pelo processo de fotoacústica e
fotocondutividade”. Pesquisa em andamento. Sub-área: Técnicas Gerais de Laboratório. Autor:
s

Prof. Jailton C. Souza, com a colaboração dos Prof . Dr. Antônio Ferreira, Dr. Nelson Veissid e
M. Sc. Chen Ying An (INPE), Dr. Iuri Muniz Pepe (IFUFBA), Dr. Alfredo Gontijo (UFMG), e Dr.
M. T. F. da Cruz (USP). 1995,
−

"Curso stricto sensu de Física". Curso de mestrado em andamento no IFUFBA. Sub-área:
Técnicas Gerais de Laboratório. Mestrando Prof. Álvaro Santos Alves. 1998,

−

"Estudo de propriedades ópticas e térmicas de novos materiais semicondutores utilizando
fotoacústica e fotocondutividade à temperatura variável". Sub-área: Técnicas Gerais de
Laboratório. Projeto de pesquisa. Autor: Prof. Álvaro Santos Alves. 1998;

(vi) Física Matemática:

Neste Sub -Domínio da Física, as atividades de pesquisa são:
−

“Seminários de estudos em 'Mecânica'”. Seminários proferidos por Professores da então Área
de Física. Sub-área: Mecânica Generalizada. Coordenação: Prof. Durval Eusíquio de Miranda
Motta. 1990 - 1991,

−

“Seminários de estudos em 'Introdução à Mecânica'”. Seminários proferidos por Professores da
então Área de Física. Sub-área: Mecânica Generalizada. Coordenação: Prof. Durval Eusíquio
de Miranda Motta. Out.- dez./91;

(vii) Ensino de Física:

Neste Sub -Domínio da Física, as atividades de pesquisa são:
−

“Roteiros de laboratórios”. Elaboração de roteiros para as aulas práticas. Sub-área: Materiais e
s

Métodos. Autores: Prof . Durval Eusíquio de Miranda Motta, José Luis Gomes e outros. 1976,
−

“Curso lato sensu de Física”. Curso de aperfeiçoamento realizado na FATEC - Faculdade de
Tecnologia de São Paulo. Sub-área: Metodologias Alternativas. Prof. Durval Eusíquio de M.
Motta. 1978,

−

“Classes sociais, expectativas e auto-conceito de adolescente: um estudo relacional”.
Dissertação de Mestrado defendida na UFRGS. Sub-área: Processo de Ensino/Aprendizagem.
a

a

a

Autor: Prof. Nildon Pitombo, sob a orientação da Prof . Dr . Vânia M . Moreira Rasche. 1981,
−

a

o

“O ensino de conceitos de Física na 8 série do 1 grau, na região de Feira de Santana:
Diagnóstico e perspectiva de superação”. Pesquisa (cancelada). Sub-área: Metodologias
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Alternativas. Coordenador Prof. Antônio Carlos Pereira Santos, em convênio com o INEP.
1987,
−

“Caracterização de alunos ingressos nos Cursos de Licenciatura em Ciências e Engenharia
Civil”.

Dissertação

de

Mestrado

defendida

na

USP.

Sub -área:

Processo
a

de

a

a

Ensino/Aprendizagem. Autor: Prof. José Luis Gomes, sob a orientação da Prof . Dr . Anna M .
Pessoa de Carvalho.1987,
−

“Movimento estudantil - um estudo sobre a crise e a atuação das entidades”. Monografia de
Especialização realizada na FACED - UFBA. Sub-área: Política Educacional. Autor: Prof. Milton
a

Souza Ribeiro, sob a orientação da Prof . Esp. Maria Inês Corrêa Marques. 1993,
−

“O estudante de pós-graduação diante da estrutura de poder universitária: a identidade social
do estudante de pós -graduação investigada”. Monografia de Especialização realizada na
a

FACED - UFBA. Sub-área: Política Educacional. Autora: Prof . Rosa Bunchaft, sob a orientação
a

da Prof . Esp. Maria Inês Corrêa Marques. 1993,
−

“Proposta de implantação de um Curso de Licenciatura plena em Física na UEFS”. Pesquisa
concluída. Sub-área: Política Educacional. Autor: Área de Física, Comissão de Elaboração:
s

Prof . José L. Gomes, Nildon Pitombo, Antônio J. S. dos Anjos e Arlete C. Lima. 1993,
−

a

“A problemática do ensino de laboratório de Física na UEFS”. Pesquisa concluída (1 fase).
s

Sub-área: Metodologias Alternativas. Autores: Prof . Milton Souza Ribeiro, Durval Eusíquio de
M. Motta e Dagoberto da Silva Freitas. 1994,
−

“Ampliação da capacidade didática dos laboratórios de Física: Mecânica, Óptica, Ondas, Calor
s

e Eletromagnetismo”. Pesquisa concluída. Sub-área: Materiais e Métodos. Autores: Prof .
Nildon Pitombo, Durval Eusíquio de M. Motta e Milton Souza Ribeiro. 1994,
−

“Curso lato sensu de Física”. Curso de Especialização realizado no IFUFBA. Sub-área:
Metodologias Alternativas. Prof. Durval Eusíquio de M. Motta. 1995,

−

“Aprendendo pelas raízes alguns caminhos da Matemática na Historia”. Livro publicado pela
UEFS. Sub-área: Comunicação em Física. Co-Autor: Prof. Nildon Pitombo. 1995,

−

“Estudo do uso do livro didático, televisão, vídeo, cinema e teatro na sala de aula”. Pesquisa
s

a

concluída. Sub-área: Materiais e Métodos. Autores: Prof . Milton S. Ribeiro (UEFS) e M .
Tereza Simões (EEMA Teixeira de Freitas). 1995,
−

“Antítese”. Revista a ser publicada pel o IAT - Instituto Anísio Teixeira. Sub-área: Comunicação
em Física. Autores: grupo de estudantes da EEMA Teixeira de Freitas, sob a orientação dos
s

a

Prof . Milton S. Ribeiro (UEFS) e M . Tereza Simões (EEMATF). 1996,
−

“Força e movimento: um estudo a partir das concepções intuitivas dos alunos”. Dissertação de
Mestrado defendida na FACED - UFBA. Sub-área: Concepções Alternativas. Autor: Prof.
a

a

Antônio Jorge S. dos Anjos , sob a orientação da Prof . Dra. Jandira M . Ribeiro Santos. 1996,
−

a

“A problemática do ensino de laboratório de Física na UEFS, 2 fase”. Pesquisa concluída.
Sub-área: Metodologias Alternativas. Autor: Prof. Milton S. Ribeiro. 1996,
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−

"Laboratórios Didáticos de Física da UEFS: uma Abordagem Epistemológica". Projeto de
s

pesquisa. Sub-área: Metodologias Alternativas. Autores: Prof . Antônio Jorge S. dos Anjos,
Durval Eusíquio de Miranda Motta, Elder Sales Teixeira e Judite Almeida Miranda. 1997,
−

"Introdução de experimentos, enquanto recurso didático, para demonstração em sala de aula".
a

Projeto de pesquisa. Sub-área: Materiais e Métodos. Autora: Prof . Judite Almeida Miranda.
1997,
−

“Departamento de Física da UEFS”. Projeto de Pesquisa. Sub-área: Política Educacional.
Autor: Área de Física, Comissão de Elaboração: Profs. Milton Souza Ribeiro, Franz Peter Alves
Farias, Jairo Ricardo Rocha de Oliveira, Rosa Bunchaft e Thierry Jacques Lemaire. 1998,

−

“Proposta de implantação de um Curso de Bacharelado em Física na UEFS”. Pesquisa
concluída. Sub-área: Política Educacional. Autor: Área de Física, Comissão de Elab oração:
s

Prof . Milton Souza Ribeiro, Franz Peter Alves Farias, Jairo Ricardo Rocha de Oliveira e Thierry
Jacques Lemaire. 1998;

(viii) História e Filosofia da Física

Neste Sub -Domínio da Física, as atividades de pesquisa são:
−

"Laboratórios Didáticos de Física da UEFS: uma Abordagem Epistemológica". Projeto de
s

pesquisa. Sub-área: Fundamentos da Física. Autores: Prof . Antônio Jorge S. dos Anjos, Durval
Eusíquio de Miranda Motta, Elder Sales Teixeira e Judite Almeida Miranda. 1997;

(ix) Física Aplicada:

Neste Sub -Domínio da Física, as atividades de pesquisa são:
−

“Utilização da energia solar para secagem, desidratação e refrigeração de gêneros
alimentícios”. Pesquisa concluída. Sub-área: Física das Fontes não Convencionais de Energia.
Autor: Prof. Dr. Denis Gilbert Francis David (Prof. visitante). Apoiado pelo CNPq em 1990,
colaboração com o IFUFBA, e convênio com o MOC - Movimento da Ação Comunitária. 1988,

−

“Utilização de energias alternativas para o bombeamento de água, com o objetivo de irrigar
pequenas áreas”. Pesquisa concluída. Sub-área: Física das Fontes não Convencionais de
Energia. Autor: Prof. Dagoberto da Silva Freitas. 1994,

−

"Curso stricto sensu de Biofísica". Curso de Doutorado realizado Instituto de Biofísica da UFRJ.
Sub-área: Física Biológica. Doutorando Prof. Marcelo Moret. 1996.

6.3.3.4 - Projetos de Pesquisa
206

Considerando a divisão da Física em seus Sub-Domínios, os projetos de pesquisa do
Departamento de Física, são os que seguem:

Título: Caracterização de Novos Materiais Semicondutores pelo Processo de Fotoacústica e
Fotocondutividade.
Autor: Jailton Caetano de Souza.
Área de Pesquisa: Instrumentação e Técnicas de Laboratório em Física,
Sub-área: Técnicas Gerais de Laboratório.
Resumo: A fotoacústica é uma técnica de investigação recente e nos últimos tempos tem sido
utilizada com grande vantagem no estudo e caracterização de amostras de materiais. A
fotocondutividade é uma técnica complementar no estudo fotoacústico e funciona como um meio
comparativo entre um tipo de medida e outro.
Os dois processos de investigação têm a vantagem de ser não destrutivos, ou seja, a amostra
pode ser manuseada no seu estado natural. Assim, um tecido vivo, por exemplo, pode ser
investigado no seu estado sem maiores problemas.
Neste projeto trabalha-se com amostras de materiais semicondutores, analisando suas
propriedades ópticas e elétricas, quando são submetidos à excitação da luz, nas seguintes faixas:
infravermelho próximo, faixa de luz visível atingindo o ultra violeta.
O problema consiste em levantar estas características e fazer comparações com dados existentes
na literatura ou, quando for o caso, fazer a caracterização para uma comparação posterior com
outros pesquisadores que venham a fazer o mesmo, ou semelhante, tipo de medida.
Por fim, este projeto é, em principio, uma extensão de um trabalho que já vem sendo realizado na
UFBA, em colaboração com outros centros de pesquisa como USP, UFMG e INPE/LAS, sendo
necessário a existência de um laboratório de espectrometria fotoacústica na UEFS, o qual está em
fase de implantação, para a caracterização de amostras.
Bibliografia sucinta:
1.

Mandelis, A. Photoacoustic and Thermal Wave Phenomena in Semiconductors (Nort -Holland,

New York, 1987);
2.

Eaves, L., Vargas, H. and William, P., J. Appl. Phys. Lett. 38 (1981);

3.

Caetano de Souza, J., Ferreira da Silva, and A., Vargas, H., J. Physique IV - C7129 vol4

(1994);
4.

Ferreira da Silva, A., Phys. Rev. B. 48 1921-24 (1993).

Título: Cálculo de Probabilidades de Tunelamento em Fenômenos de Superfícies.
Autor: Antônio Vieira de Andrade Neto.
Área de Pesquisa: Física da Matéria Condensada,
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Sub-área: Superfícies, Interfaces e Filmes Finos.
Resumo: A teoria quântica prevê que uma partícula (usualmente um elétron ou íon) tem uma
probabilidade finita de atravessar uma barreira de potencial, ou seja, de penetrar em uma região
onde a energia total da partícula é inferior à energia potencial. Tal efeito, conhecido como
penetração de barreira ou efeito túnel, está presente em vários fenômenos que ocorrem em Física
de Superfícies.
Assim, em 1928, Fowler e Nordheim (1) explicaram a emissão de elétrons, induzida por um campo
elétrico (“field electron emission”), de uma superfície metálica como um efeito de tunelamento. À
mesma época, Oppenheimer (2) demonstrou que o átomo de hidrogênio em um campo elétrico tem
uma probabilidade finita de ser ionizado por tunelamento de seu elétron (“field ionization”). A
seguir, com a criação do microscópio de emissão por campo (“Field Emission Microscopy”- FEM) e
com a do microscópio iônico de campo, (“Field Ion Microscopy” - FIM) estes problemas se
revestiram de grande interesse prático.
O objetivo neste trabalho é estudar o comportamento de átomos próximos a superfícies metálicas
na presença de campos elétricos intensos. Em particular, pretende-se calcular a taxa de ionização
para o átomo de hidrogênio de maneira analítica, bem como analisar a variação local do campo
elétrico nas vizinhanças da amostra.
Bibliografia sucinta:
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Título: Modelagem Molecular e Mapeamento de Mínimos por Termalização.
Autor: Marcelo A. M. S. Gonçalves.
Área de Pesquisa: Física Atômica e Molecular,
Sub-área: Teoria Atômica e Molecular.
Resumo: É bem conhecido que sistemas moleculares, em geral, podem existir em diferentes
conformações moleculares. O número destas organizações espaciais dos átomos em uma
molécula cresce à medida que o sistema molecular, ou o número de graus de liberdade, aumenta.
Em particular, moléculas de interesse biológico ou farmacológico apresentam milhares de mínimos
locais. A grande dificuldade do ponto de vista computacional, neste sentido, está na determinação
do mínimo absoluto e não apenas no mapeamento dos possíveis mínimos locais.
Os modelos teóricos usuais, aplicados tanto à física molecular quântica quanto à clássica,
baseiam -se nos métodos gradientes, os quais garantem, apenas, a localização de um mínimo.
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De forma a minimizar esse tipo de dificuldade, é proposto neste projeto desenvolver uma estratégia
estocástica para a determinação dos estados de equilíbrio com base no algoritmo GSA
(“Generalized Simulated Annealing”). Assim, para qualquer função potencial (função custo), a
localização do mínimo absoluto é feita usando o método Monte Carlo em um processo de
resfriamento do sistema em estudo. Este processo permite mapear vários estados de equilíbrio
intermediário do sistema, além de obter o mínimo global.
Bibliografia sucinta:
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Título: A Problemática do Ensino de Laboratório de Física na UEFS.
Autor: Milton Souza Ribeiro.
Área de Pesquisa: Ensino de Física,
Sub-área: Metodologias Alternativas.
Resumo: O ensino de laboratório é tema abordado em vasta bibliografia, contudo os textos
utilizados dissociam, dos roteiros de aulas práticas, a abordagem de ensino escolhida. Sendo
assim, a adoção de algum conjunto de roteiros para a utilização nas aulas de laboratório,
invariavelmente, leva os estudantes a assumirem uma postura de observadores externos àquela
experiência que está sendo realizada.
A existência dessa questão, e o fato de que os roteiros de laboratório de Física, utilizados na
UEFS, apresentam deficiências, levaram à proposição esse trabalho. Dessa forma, foi levantada a
problemática do ensino de laboratório de Física na UEFS e, à luz dessa problemática, os roteiros
das aulas práticas serão elaborados.
Para tanto, foi assumido como pressuposto o fato de que existe uma interdependência entre teoria
e experiência, no processo de produção do Conhecimento humano, e que as abordagens de
ensino de laboratório de Física são: o ensino de laboratório programado; o ensino de laboratório
com ênfase na estrutura do experimento; e, o ensino de laboratório sob um enfoque
epistemológico.
Este trabalho teve início no segundo semestre de 1994 e seus resultados parciais foram
apresentados e publicados nos anais do XII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, publicado na
Revista Sitientibus, 16: 123-130, jan./jun., 1997, e na Revista Brasileira de Ensino de Física,
a

19(04): 444-447,1997. Nessa 1
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fase, que durou até final do segundo semestre de 1995, os

autores foram os Professores Milton Souza Ribeiro, Durval Eusíquio de Miranda Motta e Dagoberto
da Silva Freitas.
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Título: Interação Gravitacional Weberiana entre Corpos Extensos.
Autores: Rosa Bunchaft (UEFS) e Saulo Carneiro Silva (Inst. de Física - UFBA).
Área de Pesquisa: Física de Partículas e Campos,
Sub-área: Relatividade e Teoria de Campos (Gravitação).
Resumo: Em que pese seu caráter não-relativístico, o sucesso do modelo gravitacional weberiano
de Assis, no que diz respeito à realização do Princípio de Mach, e à obtenção de interessantes
resultados cosmológicos e observacionais, torna altamente justificável uma análise do modelo do
ponto de vista de seus fundamentos teóricos, de sua formulação matemática e de suas predições
experimentais.
Além disto, o problema em que se constitui este objeto específico de pesquisa é a interação
gravitacional weberiana entre corpos não puntiformes.
Como é sabido, a interação gravitacional newtoniana entre corpos esféricos homogêneos não
superpostos pode ser considerada como interação entre dois pontos materiais, com a massa dos
corpos concentrada em seu centro de massa. No caso da interação weberiana, contudo, o mesmo
não acontece: a aceleração com um corpo esférico homogêneo não é obtida considerando -se sua
posição e velocidade relativas ao centro de massa do corpo, dependendo, em particular, do raio
(ou densidade) e da velocidade angular deste último. Ao analisar o movimento orbital dos planetas
em torno do Sol, esta característica da força de Weber não é relevante, pois a distância entre o Sol
e os planetas é muito maior que o raio do primeiro, e a velocidade de rotação daquele é
relativamente baixa. No entanto, se o interesse está em fenômenos que se passam na superfície
da Terra, não pode ser desprezada a extensão e rotação da mesma.
O cálculo exato da interação entre uma partícula-teste e a Terra será importante para dois
propósitos. Primeiro, verificar a compatibilidade do modelo de Assis com o desvio da luz (tratada
como partículas ultra-rápidas) para o vermelho, observado experimentalmente, o qual se constitui
(junto com a deflexão da luz e a precessão do perihélio) em uma terceira evidência a favor da
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Relatividade Geral. Segun do, será possível comparar a dependência da aceleração de queda da
partícula-teste, com respeito à sua velocidade em relação à Terra, com a dependência prevista
pela Relatividade Geral (fórmulas de Okhun e de Schucking, a primeira sendo um caso particular
da segunda, válida na aproximação de campo fraco e até segunda ordem de velocidades),
verificando-se alguma relação de aproximação entre os resultados.
Bibliografia sucinta
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Título: Utilização de Energias Alternativas para o Bombeamento de Água com o Objetivo de
Irrigar Pequenas Áreas.
Autor: Dagoberto da Silva Freitas.
Área de Pesquisa: Física Aplicada,
Sub-área: Física das Fontes Não Convencionais de Energia.
Resumo: A utilização de métodos alternativos, para a produção de energia, tem sido bastante
difundido nas diversas formas de produção e de serviços, na sociedade moderna. Tanto a energia
solar, eólica e outras formas naturais de energia, estão cada vez mais presentes no cotidiano, seja
no aquecimento, no bombeamento de água, na indústria, nos serviços de transportes e em outras
necessidades do ser humano.
Consequentemente, devido às suas facilidades para a obtenção, essas energias, ditas alternativas,
apresentam grande potencialidade de utilização nas áreas rurais do semi -árido, podendo auxiliar
no desenvolvimento produtivo da região, quer seja no bombeamento de água para a irrigação de
pequenas áreas agrícolas ou em outros serviços.
Desde 1988 a UEFS tem participado dessa importante área de pesquisa e o Professor Visitante Dr.
Denis Gilbert Francis David foi o primeiro pesquisador a desenvolver um projeto nessa área:
“Utilização da energia solar para a secagem, desidratação e refrigeração de gêneros alimentícios”.
O presente trabalho pretende dar prosseguimento à pesquisa em fontes não convencionais de
energia, procurando acrescentar a utilização de outras energias alternativas, a saber, eólica e
gravitacional, no intuito de desenvolver estudos para a construção de três bombas de captação de
água: bomba solar, bomba de gravidade e bomba eólica.

Título: Proposta de Implantação de um Curso de Licenciatura Plena em Física na UEFS.
Autor: Área de Física,
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Comissão de Elaboração do Projeto: José Luis Gomes, Nildon Carlos Santos Pitombo, Antônio
Jorge Sena dos Anjos e Arlete Cerqueira Lima,
Comissão de Acompanhamento da Tramitação do Projeto: Milton S. Ribeiro, Antônio V. de A. Neto
e Ma. Hildete de M. França.
Área de Pesquisa: Ensino de Física,
Sub-área: Política Educacional.
Resumo: A região de Feira de Santana apresenta um grande déficit de Professores com formação
em Física. Isso traz como conseqüência uma deficiência na formação dos estudantes ao nível do
o

2 grau nesse Campo do Saber.
No intuito de amenizar essa situação, o Conselho do Departamento de Ciências Exatas escolheu
uma comissão para estudar a viabilidade da implantação de um Curso de Licenciatura Plena em
Física na UEFS.
Para tal fim, foi elaborado um questionário diagnóstico, contendo 25 perguntas, com o objetivo de
coletar dados sobre a demanda e qualificação dos Professores que se encontravam lecionando
Física da 8a série do 1o grau à 3a série do 2o grau, em Feira de Santana.
O res ultado do levantamento mostrou que apenas 05 Professores são graduados em Física, sendo
04 Licenciados e 01 Bacharel. Nos demais Professores a formação varia de Licenciados em
Ciências (curta duração), Habilitação Plena em Matemática e em Biologia, a Engenheiros,
Agrônomos e Odontólogos.
Com isso ficou configurado a necessidade de existência de um Curso de Licenciatura em Física na
UEFS, e para elaborar a proposta procedeu-se um estudo comparativo dos currículos dos Cursos
de Licenciatura em Física de outras Universidades.
Dessa forma, foi elaborado o Projeto do Curso de Física da UEFS o qual leva em conta não só a
o

questão da deficiência na formação em Física dos estudantes do 2 grau, mas também a questão
do pré-requisito da disciplina curricular Física Geral e Experimental I (Derivada, Integral, dentre
outros).
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Título: Eletrodinâmica Quântica Confinada: o Efeito Casimir e as Correções Radiativas na
Massa e no Momento Magnético do Elétron.
Autores: Milton Souza Ribeiro e Franz Peter Alves Farias.
Área de Pesquisa: Física de Partículas e Campos,
Sub-área: Teoria de Campos.
Resumo: A visão a respeito dos constituintes básicos da matéria foi imensamente ampliada a partir
da segunda metade desse século com a construção, que teve início nesta época, do ferramental
físico mais poderoso até hoje criado, a ‘Teoria Quântica de Campo’(T.Q.C.).[1,2]
Esta teoria elege como entidades físicas fundamentais os campos, um conceito já bastante
conhecido em Física, desde Maxwell, e preocupa-se com a descrição física das interações
existentes entre esses campos, a exemplo dos eletromagnético e elétron -pósitron. As partículas
são reconhecidas então, neste formalismo, como ‘excitações’ associadas aos campos (pode-se
também dizer em lugar de excitação → estado quântico do campo). A eletrodinâmica quântica
(E.D.Q.) [1,3] constitui também uma teoria quântica de campo e descreve uma das quatro
interações fundamentais da natureza, a eletromagnética.
Nas últimas décadas uma outra questão tem motivado o interesse dos físicos, a relevância das
condições de fronteira [4,6]. Tanto do ponto de vista teórico quanto do experimental as condições
de fronteira têm revelado alto grau de importância nas suas infl uências sobre os sistemas físicos e
suas propriedades como já mostrado na Cromodinâmica Quântica (C.D.Q, a teoria de campo da
interação forte) e na Óptica Quântica (O.Q. , fenômenos quânticos não-relativísticos).
É neste contexto que será desenvolvido este projeto de pesquisa. Procura-se determinar a
influência das condições de contorno sobre as propriedades dos campos eletromagnético e
elétron-pósitron. O efeito Casimir [7] está relacionado ao campo eletromagnético (mais
propriamente ao seu tensor energia-momentum) enquanto que as correções radiativas na massa e
no momento magnético do elétron [4,5] (uma excitação do campo elétron-pósitron) envolve a
interação dos dois campos.
Esta pesquisa já apresenta alguns resultados parciais que foram publicados nos Pre-Prints de
o

Física, n 03/96, apresentados no XVII Encontro Nacional de Física.de Partículas e Campos e
publicados nos anais deste Encontro.
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Título: Estudo de fenômenos não-lineares na propagação de pulsos em fibras ópticas
aplicados em sistemas de comunicações.
Autor: Jairo Ricardo Rocha de Oliveira.
Área de Pesquisa: Física Atômica e Molecular,
Sub-área: Óptica.
Resumo: A equação básica que descreve a evolução não-linear de pulso em fibras ópticas é a
Equação Não-linear de Schrödinger (ENLS) que fornece pulso tipo sóliton [1], que é uma espécie
de onda que pode se propagar sem distorção por longas distâncias, como solução natural. No
contexto da fibra óptica, o sóliton não é apenas de interesse fundamental mas, também, tem um
potencial de aplicação na área de comunicações por fibras ópticas. Este projeto de pesquisa, trata
dos diversos efeitos não-lineares [2] e dispersivos de altas ordens, que é adicionado na ENLS
usual. Tem o objetivo de aumentar a compressão do pulso tornando-o ultracurto para aumentar a
taxa de repetição B na propagação do pulso, para envio de informação. A inclusão de termo de alta
ordem na não -linearidade como o "self-steepening" [3], torna-se um efeito importante para
propagação de pulso ultracurto e muito intenso que deve ser levado em conta; porém, este efeito
provoca uma distorção assimétrica do pulso e, em seguida, um choque óptico [4] indesejável.
Outros efeitos são incluídos na equação ENLS usual tais como as dispersões de 3a e 4 a ordem
devido ao tempo de duração do pulso e, também, Lasers que operam próximo de 1.27 µm na
região de dispersão nula que faz a dispersão de 2a ordem [5] ser desprezível. A adição de todos
esses termos faz a ENLS receber o nome de ENLS Extendida (ENLSE) [6], que fica sendo a
equação para a propagação de sóliton tão curto, na ordem de grandeza de algumas unidades de
femtossegundos (10 -12 do segundo). A ENLSE pode ser aplicada em comunicação em fibra
óptica, a chaveamento óptico ultra-rápido, bem como em lasers de corantes, lasers de fibras de
sólitons, computadores ópticos, etc.
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Título: Projeto Científico para o Astrolábio Solar OPL-3 do Observatório Astronômico
Antares - UEFS.
Autor: Paulo César da Rocha Poppe.
Área de Pesquisa: Astronomia,
Sub-área: Astronomia Fundamental e Astrometria.
Resumo: O astrolábio Danjon é um instrumento que foi construído na década de 50 (Danjon 1955),
com o objetivo de estudar o movimento do pólo e de monitorar a variação da velocidade de rotação
da Terra, através da observação visual de estrelas com magnitudes inferiores a 6,0. Mais tarde,
vários aperfeiçoamentos foram realizados e o astrolábio revelou-se apto na confecção de catálogos
estelares (Guinot 1955) e na determinação da posição de objetos com diâmetro aparente sensível:
planetas (Débarbat 1969) e lua (d’Avila 1975). No caso particular do Sol, tentativas até 1972 não
tinham sido realizadas, devido as dificuldades de se conhecer a posição do zênite no instante da
observação, e de se medir a variação angular do prisma de vidro.
Os primeiros ensaios observacionais do Sol realizados com um astrolábio especialmente
modificado, aconteceram no Brasil (São Paulo, 1973), Leister 1974 e na França (Calern, 1975)
Laclare 1975, com o objetivo de orientar espacialmente o sistema fundamental de referência FK4,
por intermédio das correções ao equinócio e equador, além daquelas relativas aos elementos
orbitais da Terra.
As dificuldades inerentes às técnicas observacionais de objetos extensos, traduzem-se pela baixa
qualidade das observações, onde as precisões são relativamente inferiores quando comparadas às
dos programas estelares.
Basicamente, uma observação no astrolábio consiste em apreciar a tangência entre as imagens
direta (ID) e a refletida (IR) por uma superfície de mercúrio, que define um horizonte artificial. O
observador registra o instante da tangência entre as duas imagens formadas no plano focal do
instrumento. O procedimento de observação visual foi descrito por Leister (1979).
A forma particular de observar a tangência das imagens direta e refletida do Sol no astrolábio,
quando feita visualmente, é afetada pelo julgamento de cada observador cuja caracterização é
subjetiva, e particularmente inerente a cada um. Portanto, com o objetivo de se obter medidas
isentas de equações pessoais e ter acesso a uma melhor definição dos bordos solar, a maior parte
dos programas científicos têm introduzido modificações instrumentais na forma de detecção,
substituindo o olho humano por detetores de estado sólido tipo CCD (“Charge Couple Device”).
Evidentemente que as observações de solo não poderão concorrer diretamente com as precisões
alcançadas pelos projetos espaciais, especificamente o projeto astrométrico da ESA (HIPPARCOS,
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HIgh Precision PARallax Collecting Satellite), e aquele de física solar da NASA (SOHO, SOlar and
Heliopheric Observatory). Entretanto, apesar das inúmeras vantagens observacionais (astrometria
global, observações fora da atmosfera,..), tais programas espaciais não são facilmente renovados
em virtude do alto custo operacional, o que torna essas missões esporádicas com freqüência
incerta e não previsíveis. Dessa forma, esse aspecto possibilita que os instrumentos clássicos
venham a ocupar um importante espaço na astronomia de solo, como no caso particular das
observações com os astrolábios solares, onde os principais interesses estão ligados de maneira
direta ou indireta nas seguintes áreas:
a) Manutenção do sistema de referência celeste (ICRF/HIPPARCOS); b) Determinação dos
elementos orbitais da Terra; c) Medidas do semi -diâmetro aparente do Sol; d) Variações solares e
evolução do clima; e) Estudo da turbulência atmosférica (parâmetro de Fried); e, f) Análise e
processamento digital das imagens do Sol.
Este projeto visa obter recursos a fim de prover o Astrolábio Solar OPL-3 do Observatório
Astronômico Antares com um sistema de aquisição e tratamento de dados, com o intuito de
impersonalizar as medidas, automatizando, parcialmente as observações e de ter acesso a uma
melhor definição dos bordos do Sol.
Uma cooperação envolvendo outras Instituições científicas possui como objetivo a interação entre
grupos de pesquisa, além de beneficiar as Instituições envolvidas, privilegiando o desenvolvimento
de ensino, pesquisa e extensão universitária. Portanto, um intercâmbio com outras Instituições
permitirá:
a) formação e aperfeiçoamento de estudantes, professores e pesquisadores, permitindo consolidar
grupos emergentes, em condições de se converterem em futuros Cursos de pós -graduação;
b) desenvolvimento de projetos de pesquisa em conjunto;
c) troca de informações, documentações e publicações científicas, a fim de melhor comparar e
interpretar os resultados;
d) discutir possíveis adaptações que possam aumentar a “performance” instrumental, e por
conseguinte melhorar as observações;
e) criação de um banco de dados, objetivando combinar séries astrométricas à várias latitudes de
observação.
Desse modo, como parte da cooperação interuniversitária visando projetos de pesquisas conjuntos
e de aumentar a produtividade científica, o projeto para o astrolábio solar de Feira de Santana
prevê cooperações tanto ao nível nacional (Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de
São Paulo), quanto ao nível internacional (Observatoire de la Côte d’Azur), este último através do
programa de cooperação CAPES/COFECUB.
Dentro do contexto científico delineado neste projeto de pesquisa, pelo menos 3 (três) Instituições
de pesquisa estarão formalmente envolvidas neste projeto:
1 - Universidade Estadual de Feira de Santana
Prof. Dr. Paulo César da Rocha Poppe
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[Área de Física (DEXA) e Observatório Astronômico Antares]
a

a

Prof . Dr . Vera Aparecida Fernandes Martin
[Área de Física (DEXA) e Observatório Astronômico Antares]
Augusto César Pereira Orrico (Chefe de Unidade)
[Observatório Astronômico Antares]
Gemicre do Nascimento e Silva (Técnico Superior)
[Observatório Astronômico Antares]
2 - Instituto Astronômico e Geofísico/Universidade de São Paulo
Prof. Dr. Nelson Vani Leister (responsável pelo astrolábio solar do IAG/USP)
M.Sc. Marcelo Emílio (fase inicial de doutoramento)
3 - Observatoire de Calern/Observatoire de la Côte d’Azur
Dr. Francis Laclare (responsável pelo astrolábio solar do CERGA/OCA)
Dr. Christian Delmas (responsável pelo astrolábio DORAYSOL CERGA/OCA).

Título: Projeto Científico para o Astrolábio Fotoelétrico do Observatório Astronômico
Antares - UEFS.
Autora: Vera Aparecida Fernandes Martin.
Área de Pesquisa: Astronomia,
Sub-área: Astronomia Fundamental e Astrometria.
Resumo: O projeto observacional envolvendo o astrolábio fotoelétrico do “Plateau du Calern”, é um
convênio internacional firmado entre o Observatoire de la Côte d’Azur (OCA/França) e a
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS/Brasil). O observatório francês doou o
instrumento à UEFS sendo que os direitos sobre as pesquisas e resultados científicos, advindos
deste convênio, pertencem à UEFS e ao OCA.
O astrolábio fotoelétrico tem previsão de ser instalado no Observatório Astronômico Antares
(OAA/UEFS) no 1o semestre de 1998. No início de suas ativi dades aqui no Brasil, o instrumento
deverá funcionar com as mesmas características observacionais que tinha no sítio de origem.
Posteriormente, haverá a substituição do sistema fotoelétrico de aquisição de dados por um
sistema CCD.
O princípio básico do instrumento é obter duas imagens de um mesmo objeto celeste, com a ajuda
de um esquadro óptico formado a partir de dois espelhos e de uma superfície refletora de mercúrio.
Quando as duas imagens se encontram, o objeto observado situa-se à uma distância angular igual
ao ângulo definido pelo esquadro óptico. Este instrumento fornece informações precisas (0,021”
em ascensão reta e 0,027” em declinação) sobre a posição do objeto observado no céu. O
interesse na utilização do banho de mercúrio reside na sua perfeita horizontalidade não
necessitando, assim, nenhuma regulagem.
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A aquisição dos dados é feita com a ajuda de um sistema eletrônico. As imagens são moduladas
por uma grade antes de chegarem na superfície sensível do fotomultiplicador.
O programa de trabalho do astrolábio fotoelétrico está inserido na aquisição de observações
astronômicas impessoais cuja finalidade é estabelecer um catálogo estelar de alta precisão ligado
aos resultados da missão do satélite HIPPARCOS.
A precisão dos movimentos próprios no catálogo Hipparcos está no nível de 1 mas/ano. Um
astrolábio fotoelétrico, tal como o presente, é certamente um dos poucos instrumentos clássicos de
solo capaz de contribuir para esta manutenção no nível de 10 mas, enquanto não houver
investimento em um novo projeto espacial.
Em relação aos instrumentos meridianos automáticos, os astrolábios fotoelétricos apresentam
algumas vantagens:
a) tratamento das observações: as equações de condição possuem um único parâmetro
instrumental (correção à distância zenital);
b) a variação deste parâmetro é 10 vezes mais fraca do que os parâmetros instrumentais de um
instrumento meridiano; e,
c) a dispersão dos resíduos obtidos com o ASPHO é da ordem de 70 mas, ou seja, a metade do
valor oferecido pelos instrumentos meridianos automáticos.
Em termos práticos, apesar do ASPHO ter uma “performance” observacional de 300 estrelas por
ano (no melhor dos casos), ele poderá fornecer após 10 anos da missão Hipparcos, as posições de
1000 a 2000 estrelas deste catálogo com precisões da ordem de 10 a 20 mas, e assim, contribuir
para a não degradação neste nível.
Como propostas científicas para o astrolábio fotoelétrico de Feira de Santana, tem-se:
- Período inicial: formação de grupos estelares e calibração do instrumento tal como encontrava-se
no OCA (Calern). Redução dessas observações através do método de redução global utilizando
dados do satélite HIPPARCOS e do sistema IERS;
- Transformação do instrumento: substituição do sistema fotomultiplicador por um detetor de estado
sólido tipo CCD. Este sistema de aquisição possibilitará uma maior “performance” observacional do
instrumento, no que tange ao limite de magnitude alcançado (permitindo observar estrelas mais
fracas do que as atualmente observadas: v = 9,0) e um ganho na velocidade de aquisição dos
objetos;
- Calibração do astrolábio fotoelétrico no sistema HIPPARCOS: os grupos estelares devem conter
o maior número de estrelas do sistema HIPPARCOS, procurando, assim, manter esse sistema com
uma precisão da ordem de 10 a 15 mas; e
- Observação de radioestrelas: inclusão no programa observacional do maior número possível de
estrelas com emissão rádio (visível no óptico) com o objetivo de conectar o sistema óptico ao rádio.
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Título: Estudo e desenvolvimento de aproximações de baixa freqüência para a modelização
do espalhamento eletromagnético por objetos dielétricos de geometria qualquer.
Autor: Thierry Jacques Lemaire.
Área de Pesquisa: Física da Matéria Condensada,
Sub-área: Espalhamento.
Resumo: A importância dos fenômenos de espalhamento como modo de investigação da matéria é
reconhecida, sendo grande o número de aplicações que os empregam. Com efeito, esses
fenômenos são úteis tanto em física das partículas como em astronomia, em medicina (tomografia
de raios X, scanner, etc.), em cristalografia (difração de raios X), em geologia, como também na
caracterização de partículas biológicas em suspensão, etc.
Os estudos teóricos do espalhamento de ondas eletromagnéticas conduz a uma grande variedade
de problemas que envolvem, geralmente a resolução da equação de Helmholtz associada às
condições de contorno. Com efeito, este problema não permite o estabelecimento de soluções
gerais, por causa das dificuldades ligadas à escrita das condições de contorno nas fronteiras das
diferentes situações/problemas em estudo. Assim, tornam-se necessárias pesquisas para
desenvolver diversos tipos de aproximações e métodos.
Os fenômenos de espalhamento eletromagnético pelos objetos dielétricos (com ou sem perda)
podem ser classificados em três categorias segundo as dimensões do objeto difusor: menores que
o comprimento de onda da radiação incidente (método de baixa freqüência), da mesma ordem de
tamanho, ou maior (método de alta freqüência). Com efeito, as aproximações empregadas variam
segundo o caso examinado. Os problemas da segunda categoria são mais difíceis de resolver
porque os métodos de aproximação que podem ser utilizados, neste caso, são numéricos (por
exemplo o método dos elementos finitos). O emprego destes métodos é ainda mais difícil quando a
forma do objeto espalhador é irregular. Uma das possibilidades de transpor essas dificuldades é
pesquisar as extensões possíveis de modelos de baixa freqüência a objetos maiores.
Entre os modelos existente, o presente projeto está direcionado para um método de baixa
freqüência chamado "Coupled Dipoles Method" (CDM), introduzido por Purcell e Pennypacker no
início dos anos 70 [1]. Essa poderosa e flexível aproximação permite a descrição do espalhamento
de ondas eletromagnéticas (quaisquer, não necessariamente planas) por objetos dielétricos de
geometria qualquer, que podem ser não homogêneos, mas de índice de refração moderado (|n| <
4) e de tamanho comparável ao comprimento de onda (incidente). Este modelo é baseado na
representação do objeto espalhador por um conjunto de dipolos esféricos localizados nos nós de
uma rede cúbica. A estimativa dos momentos dipolares é obtida escrevendo o campo elétrico em
cada nó, empregando a relação ligando essas duas quantidades e envolvendo a polarizabilidade
descrita pela fórmula de Clausius -Mossotti (ou Lorentz-Lorenz). Esse modelo permite levar em
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conta a interação entre os dipolos e constitui, assim, uma generalização da teoria de RayleighGans. Entretanto, o cálculo dos momentos dipolares envolve a resolução de um sistema de
equações lineares de grande tamanho, impedindo o uso de técnica de inversão direta.
Consequentemente, foram desenvolvidos métodos para achar uma aproximação dos mesmos, tal
como método de gradiente, fórmula de múltiplo espalhamento, uso de duas redes cúbicas para
descrever com maior precisão a geometria do objeto, etc. Recentemente, uma formulação diferente
do CDM foi desenvolvida [2] a fim de representar com uma maior precisão o campo elétrico que
age sobre cada dipolo. Uma generalização do CDM, chamada “Coupled Multipoles Method”
(CMM), também foi recentemente desenvolvida [3] e dará certamente, a possibilidade de cálculos
para objetos maiores e com índices de refração mais elevados.
Este projeto será desenvolvido em colaboração com o Prof. Amin Bassrei do IF -UFBA e os Dr.
Claude Bourrely e Pierre Chiappetta do Centro de Física Teórica de Marselha (França).
Bibliografia Sucinta:
[1]

E.M. Purcell and C.R. Pennypacker, "Scattering and absorption of light by non spherical

dielectric grains", Astrophys. J. 186, p. 705-714 (1973).
[2]

T. Lemaire, "Electromagnetic scattering by small dielectric particles: a modified version of the

coupled dipoles method", pre-print 001/95 IF-UFBA, p. 1-16 (1995), a ser submetido ao Journal of
Modern Optics.
[3]

T. Lemaire, "A coupled multipoles formulation for the treatment of electromagnetic scattering by

a small dielectric particle of arbitrary shape", J. Opt. Soc. of Am. A 14, No. 2, (1997).

Título: Laboratórios Didáticos de Física da UEFS: uma Abordagem Epistemológica.
Autor: Antônio Jorge S. dos Anjos, Durval Eusíquio de M. Motta, Elder Sales Teixeira, Judite
Almeida Miranda.
Área de Pesquisa: Ensino de Física,
Sub-área: Metodologias Alternativas.
Resumo: O Ensino de Laboratório é tema abordado em vasta bibliografia, contudo os textos
utilizados dissociam a abordagem de ensino escolhida, dos roteiros de aulas práticas. Sendo
assim, a adoção de algum conjunto de roteiros para a utilização nas aulas de Laboratório, sem
uma abordagem adequada, invariavelmente leva os alunos a assumirem uma pos tura de
observadores externos àquela experiência que está sendo realizada, favorecendo a um não
entendimento da mesma.
A modalidade de roteiro que é utilizada na maioria das disciplinas curriculares oferecidas por várias
Instituições de Ensino Superior, não contribui para desenvolver no educando a capacidade de
abstração, entendimento e construção dos conceitos envolvidos na experiência, além de não
suscitar o estímulo à “descoberta”.
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Foi feito um estudo diagnosticando que o Ensino de Laboratório de Física na UEFS atualmente é,
conforme os aspectos enfocados, insatisfatório. Sendo assim, torna -se necessário e emergente
uma restruturação adequada em tais Laboratórios, a fim de propiciar a seu público alvo (alunos do
Curso de Licenciatura em Física e posteriormente, de outros Cursos) uma formação em Física
Experimental com um nível de qualidade tal, que seja compatível com esta Universidade.
Esta atividade de pesquisa visa estabelecer um novo modelo para o Ensino de Laboratório de
Física da UEFS de forma a suplantar os problemas já diagnosticados na primeira fase, para
propiciar aos alunos de Física uma formação mais adequada à sua futura prática profissional com
maior flexibilidade para adaptar modelos à realidade estrutural do seu ambiente de trabalho,
cumprindo assim o seu papel social. Formando profissionais melhor qualificados para o
desempenho da função de Professor, conseguir-se-á atingir de forma gradativa a comunidade
estudantil, que passará a estudar Física, não somente à luz do desenvolvimento de aplicações
matemáticas, mas também sob a perspectiva do entendimento do fenômeno físico, desenvolvendo
capacidades de raciocínio lógico, análise e síntese.
A metodologia adotada nesta pesquisa, usa como referência de análise de dados, prioritariamente,
o modelo de pesquisa qualitativa com estudo tipo descritivo/analítico.
No decorrer da pesquisa, alguns resultados parciais deverão se constituir em artigos a serem
publicados em revistas especializadas, além de comunicações em congressos, simpósios,
encontros e et c., além dos resultados já obtidos oriundos da primeira fase que resultou em
o

publicação de artigo na Revista SITIENTIBUS e comunicações no XII EFNNE e no I Congresso de
Pesquisa das Universidades Estaduais da Bahia (setembro de 1997).
Espera-se que os dados coletados e devidamente analisados, venham ratificar o que os estudos
acerca do tema proposto têm dito, e com isto possa-se, no Ensino de Laboratório, penetrar mais
fundo na questão da natureza do Conhecimento e de como ele é produzido, o que vai além da
simples identificação do fenômeno estudado. Por fim, espera-se contribuir com uma melhor
formação de profissionais em Física com a qualificação compatível com os anseios da sociedade
da região atendida pela UEFS que carece de tais profissionais.

Título: Projeto Científico para o Astrolábio Solar Opl-9.
Pessoal envolvido: Paulo César da Rocha Poppe, Vera Aparecida Fernandes Martin, Augusto
César Pereira Orrico, Gemicre do Nascimento e Silva, Nelson Vani Leister, Marcelo Emílio, Francis
Laclare, Christian Delmas.
Área de Pesquisa: Astronomia,
Sub-área: Astronomia Fundamental e Astrometria.
Resumo: O presente projeto de pesquisa “Astrolábio Solar OPL-9” foi aprovado (11/12/97) dentro
do Edital 01/97 Programa de Apoio ao Projeto Nordeste de Pesquisa e Pós-Graduação, via
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convênio CAPES/CADCT. Este fato representa mais um estímulo para o avanço, cada vez maior,
na direção da consolidação da pesquisa e da pós-graduação na Universidade Estadual de Feira de
Santana.
A forma particular de observar a tangência das imagens direta e refletida do Sol no astrolábio,
quando feita visualmente, é afetada pelo julgamento de cada observador cuja caracterização é
subjetiva, e particularmente inerente a cada um. Portanto, com o objetivo de se obter medidas
isentas de equações pessoais e ter acesso a uma melhor definição dos bordos solar, a maior parte
dos programas científicos têm introduzido modificações instrumentais na forma de detecção,
substituindo o olho humano por detetores de estado sólido tipo CCD (“Charge Couple Device”).
Evidentemente que as observações de solo não poderão concorrer diretamente com as precisões
alcançadas pelos projetos espaciais, especificamente o projeto astrométrico da ESA (HIPPARCOS,
HIgh Precision PARallax Collecting Satellite), e aquele de física solar da NASA (SOHO, SOlar and
Heliopheric Observatory). Entretanto, apesar das inúmeras vantagens observacionais (astrometria
global, observações fora da atmosfera, etc.), tais programas espaciais não são facilmente
renovados em virtude do alto custo oper acional, o que torna essas missões esporádicas, com
freqüência incerta e não previsíveis. Dessa forma, esse aspecto possibilita que os instrumentos
clássicos venham a ocupar um importante espaço na astronomia de solo, como no caso particular
das observações com os astrolábios solares, onde os principais interesses estão ligados de
maneira direta ou indireta nas seguintes áreas:
a) Manutenção do sistema de referência celeste (ICRF/HIPPARCOS); b) Determinação dos
elementos orbitais da Terra; c) Medidas do semi-diâmetro aparente do Sol; d) Variações solares e
evolução do clima; e) Estudo da turbulência atmosférica (parâmetro de Fried) e f) Análise e
processamento digital das imagens do Sol.
Vários programas observacionais do Sol obtidos com os astrolábios, forneceram séries
astrométricas visuais de boa qualidade desde os anos 70. Atualmente, a quase totalidade desses
instrumentos clássicos substituíram por detetores CCD o modo de aquisição das observações. De
maneira específica, será empregado uma câmara COHU (774x242 pixels) não refrigerada,
monocromática e com saída em vídeo composto. Este detetor será colocado no lugar da ocular do
instrumento, com a finalidade de capturar várias imagens em tempo real.
De acordo com a localização geográfica do sítio de Antares (φ=-12º15’25”, λ=+38º57’53”), um
prisma refletor de 135 graus de abertura permitirá que o instrumento cubra por completo a órbita
aparente do Sol, garantindo assim uma ótima amostragem observacional em declinação e
ascensão reta.
Por outro lado, recentes modificações introduzidas na óptica de um astrolábio solar no sítio
observacional de Calern (sul da França), possibilitou variar rapidamente a distância zenital de
observação por intermédio de um prisma de ângulo variável. Esta montagem permite obter várias
imagens do Sol num curto intervalo de tempo e numa mesma distância zenital (supondo uma ótima
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estabilidade do prisma), multiplicando assim de maneira considerável o número de medidas numa
jornada de trabalho.
Sendo conhecedor desta técnica observacional e da estabilidade do ângulo através dos resultados
analisados, um mecanismo como este poderá perfeitamente ser adaptado no astrolábio solar de
Feira de Santana. Nesse aspecto, durante uma jornada observacional de 6 a 8 horas com o
sistema instrumental (CCD + prisma variável), tem -se a possibilidade de investigar altas
freqüências no diâmetro solar, isto é, períodos da ordem de horas ou dias. Isto representaria um
trabalho inovador para o astrolábio solar.
O crescente interesse em programas observacionais do Sol, direcionados em alguns dos tópicos
abordados anteriormente, possibilitou a construção de uma rede internacional de astrolábios, com
alguns instrumentos em pleno ou em vias de funcionamento. São os casos dos sítios de: São
Paulo (Leister 1974), CERGA (Laclare 1975), Simeis (Kolesnik 1987), Paris (Chollet & Noël 1990),
Caligari (Poma & Zanzu 1990), San Fernando (Sanchez et al. 1990), CERGA (Laclare 1991),
Santiago do Chile (Noël 1993), Malatya (Chollet et al. 1995), Rio de Janeiro (Andrei et al. 1996) e
CERGA (Delmas et al. 1997).
No Brasil, o ingresso do astrolábio solar de Feira de Santana nesta rede internacional, permitirá
contribuir de maneira significativa para a investigação de alguns dos problemas fundamentais em
astrometria e astrofísica. Nota-se, portanto, a importância capital deste instrumento e do amplo
campo de aplicação, cujos os resultados poderão seguramente complementar àqueles obtidos a
partir das técnicas espaciais.
Dentro do contexto científico delineado neste projeto de pesquisa, pelo menos 3 (três) Instituições
de pesquisa estarão formalmente envolvidas neste projeto:
1 - Universidade Estadual de Feira de Santana
Prof. Dr. Paulo César da Rocha Poppe
Área de Física (DEXA) e Observatório Astronômico Antares
a

a

Prof . Dr . Vera Aparecida Fernandes Martin
Área de Física (DEXA) e Observatório Astronômico Antares
Augusto César Pereira Orrico (Chefe de Unidade)
Observatório Astronômico Antares
Gemicre do Nascimento e Silva (Técnico Superior)
Observatório Astronômico Antares
2 - Instituto Astronômico e Geofísico/Universidade de São Paulo
Prof. Dr. Nelson Vani Leister (responsável pelo astrolábio solar do IAG/USP)
M.Sc. Marcelo Emílio (fase inicial de doutoramento)
3 - Observatoire de Calern/Observatoire de la Côte d’Azur
Dr. Francis Laclare (responsável pelo astrolábio solar do CERGA/OCA)
Dr. Christian Delmas (responsável pelo astrolábio DORAYSOL CERGA/OCA)
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Título: Proposta de Implantação de um Curso de Bacharelado em Física na UEFS.
Autor: Área de Física,
Comissão de Elaboração do Projeto: Milton Souza Ribeiro, Franz Peter Alves Farias, Jairo Ricardo
Rocha de Oliveira e Thierry Jacques Lemaire.
Área de Pesquisa: Ensino de Física,
Sub-área: Política Educacional.
Resumo: A Área de Física quando elaborou, em maio de 1996, a terceira edição do ‘Plano de
Capacitação e Atividades Docentes’ PCAD-FIS, aprovou a implantação de um Curso de
Bacharelado em Física. Esse Plano, aprovado pelo Departamento de Ciências Exatas, tem sido a
mola mestra para o desenvolvimento da Área, que por sua vez tem buscado a implementação das
ações, lá traçadas.
Objetivando a implementação daquela ação, em reunião realizada no dia 08/05/97, e após discutir
sobre a importância da Física para o desenvolvimento científico e tecnológico da região do Semiárido baiano, a Área de Física indicou, para elaborar a proposta do projeto do Curso de
Bacharelado em Física, uma comissão constituída dos seguintes Professores:
.

Franz Peter Alves Farias,

.

Jairo Ricardo Rocha de Oliveira,

.

Milton Souza Ribeiro,

.

Thierry Jacques Lemaire.
Esta ação foi incorporada no Planejamento Estratégico de 1997 da Universidade Estadual de Feira
de Santana, UEFS e, como previsão de início do Curso de Bacharelado em Física, foi estabelecido
o primeiro semestre de 1998.
Considerando que a UEFS desejada deverá ser capaz de oferecer um ensino de qualidade,
indissociavelmente vinculado à pesquisa e extensão, e uma produção acadêmica, científica,
técnica, literária, artística e cultural que contribua para uma melhor qualidade de vida da população
regional e nacional; considerando que uma Universidade é uma Instituição pluridisciplinar de
pesquisa, de extensão, de formação dos quadros profissionais superiores, e de domínio e cultivo
do Saber humano; e, considerando que a Ciência básica é um dos pilares sobre o qual está
assentado o desenvolvimento científico e tecnológico de uma região; a Área de Física elaborou o
projeto do Curso de Bacharelado em Física o qual, juntamente com o Curso de Licenciatura em
Física:
a) propiciará o estabelecimento do Ambiente Acadêmico, necessário à plena atuação dos docentes
de Física;
b) possibilitará o surgimento de estudantes de iniciação científica em Física - elemento
indispensável para a indissociabilidade entre ensino e pesquisa;
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c) possibilitará o surgimento de bolsistas de projetos de extensão em Física - elemento
indispensável para a indissociabilidade entre ensino e extensão;
d) contribuirá no aumento da produção acadêmico/científica em Física, na medida em que, no seio
do ambiente acadêmico, fluirão discussões e intercâmbios de idéias acerca das questões básicas
que norteiam a Física;
e) somar-se-á aos Cursos já existentes na UEFS na busca da consolidação da pluridisciplinaridade
de formação dos quadros profissionais superiores; e,
f) contribuirá para que a região do Semi-árido baiano venh a a ter um desenvolvimento científico e
tecnológico autônomo e independente, posto que a Física é uma das Ciências básicas do Saber
humano.
A região de Feira de Santana, como se sabe, é muito carente, não só social, mas científica e
tecnologicamente. Considerando que uma das funções da Universidade é formar profissionais para
atender às exigências da realidade da Sociedade, e levando em conta que a UEFS está inserida
na comunidade da região de Feira de Santana; uma de suas grandes preocupações está
relacionada com o oferecimento de Cursos que venham alterar o estágio atual de desenvolvimento
de sua Comunidade. Nesse sentido, é fundamental para essa região a existência de um Curso de
Bacharelado em Física, pois este suprirá a falta de técnicos especializados para atuar em várias
áreas da Física, por exemplo: Energia Alternativa, Física Médica, Física Biológica, Física Aplicada
à Química, Ciências dos Materiais, Astronomia; e nos setores das Industrias ligados à Física.
Por outro lado, considerando o cenário nacional, estudos recentes da Sociedade Brasileira de
Física, SBF, mostraram que o número de físicos doutores é pequeno para as necessidades de
ensino e de pesquisa, no Brasil, qualquer que seja o critério de análise. Usando como critério a
relação entre o número de físicos doutores e o Produto Interno Bruto, PIB, de uma nação, tomando
por base os países desenvolvidos, tem-se: para cada US$ 160 bilhões de PIB, deve existir
aproximadamente 1000 físicos doutores. Considera-se, assim, que este número representa um
fator adequado para indicar a inserção correta das atividades dos físicos na economia. Tendo a
Bahia participado do PIB brasileiro com aproximadamente US$ 34,2 bilhões (dados de 1996), o
número de físicos doutores do estado deveria ser, naquele ano, 214. Como a região de Feira de
Santana representa o segundo pólo de desenvolvimento baiano, a ela cabe, no mínimo, 20%
desse total, o que significa que essa região deveria ter 42 físicos doutores em 1996.
Considerando que os Sub-Domínios da Física são muitos conclui-se que o espectro de áreas para
a formação de um físico doutor é vasto. Levando em conta que o Curso de Licenciatura em Física
servirá de base para a qualificação na área de Ensino de Física, é necessário a existência de um
Curso de Bacharelado em Física, pois este servirá de base para a qualificação nas outras áreas
acima citadas. Dessa forma, com os Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Física, a UEFS
estabelecerá a base para abarcar todo o espectro de áreas de formação dos físicos doutores e,
assim, os futuros graduados em Física poderão capacitar-se (mestrado e doutorado) em outros
Centros/Instituições de formação do país, re-alimentando, com o seu retorno, a sociedade de Feira
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de Santana e, em particular, a própria UEFS, com profissionais altamente qualificados,
minimizando, consequentemente, o déficit do número de físicos doutores da região do semi-árido
baiano e do estado como um todo, bem como contribuindo para o desenvolvimento do Brasil.
Dessa Forma, a estrutura do Currículo do Curso de Bacharelado em Física satisfará as seguintes
propriedades:
i) estudar os aspectos históricos/epistemológicos das teorias físicas - para satisfazer esta
propriedade, no currículo do Curso, deverão existir disciplinas curriculares que tratem dos
Fundamentos da Física enfocando os aspectos essencialmente conceituais, incluídos aí, a questão
histórico/epistemológica do estudo dos fenômenos físicos. Com isso aquelas deficiências
o

acadêmicas (se existirem) oriundas do 2 grau dos futuros estudantes do Curso serão supridas,
ii) atender as exigências da realidade da sociedade feirense - para satisfazer essa propriedade, no
currículo do Curso, deverão existir disciplinas curriculares que constituam a linguagem básica
empregada na estruturação das teorias físicas e que, portanto, possibilitarão a escolha opcional,
por parte dos estudantes, de quaisquer disciplinas curriculares relacionadas com uma das
áreas de atuação do bacharel em Física,
iii) dar vazão à potencialidade da região de Feira de Santana em estudar os fenômenos
astronômicos - para satisfazer esta propriedade, no currículo do Curso, deverão existir disciplinas
curriculares que abordem os diversos temas da Astronomia, as quais possibilitarão o uso pleno do
Observatório Antares. Com isso este importante Sub-Domínio da Física será contemplado,
iv) estudar a teoria da Relatividade - para satisfazer essa propriedade, no currículo do Curso,
deverão existir disciplinas curriculares que tratem da teoria da Relatividade Restrita e Geral, pois,
como afirma Bernard F. Schutz, a Relatividade Geral não é significantemente mais difícil para
graduandos

aprenderem do que os tratamentos padrões, ao nível da graduação, do

Eletromagnetismo e da Mecânica Quântica. A Relatividade está tão evidente que nenhum Físico
pode considerar-se plenamente instruído sem ter estudado esse tema. Essas disciplinas
curriculares terão o objetivo de apresentar a Relatividade Geral ao nível apropriado para
graduandos, tal que o estudante compreenda os conceitos físicos básicos e suas implicações
experimentais, seja hábil em resolver problemas elementares, e esteja bem preparado para
estudos mais avançados sobre esse assunto,
v) considerar a interdependência existente entre a teoria e a experimentação, em Física - para
satisfazer essa propriedade, no currículo do Curso, deverá existir uma disciplina curricular que
estabeleça os meios para viabilizar a atividade experimental em Física, analisando as funções do
laboratório na pesquisa em Física, observando, planejando e realizando experimentos nos diversos
Sub-Domínios da Física, mostrando, assim, que essas questões são conseqüência da
interdependência existente entre a teoria e a experiência; sendo esta interdependência o reflexo do
processo de produção da existência humana: a permanente interação entre sentir, pensar e fazer,
vi) garantir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, em Física - para satisfazer essa
propriedade, no currículo do Curso, deverá existir uma disciplina curricular que estabeleça os
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elementos essenciais para viabilizar a atividade de ensino, no Campo da Física, estabelecendo o
estudo de concepções alternativas, a produção de materiais instrucionais e tecnologias
educacionais para o ensino de Física, a experimentação de metodologias alternativas de ensino de
Física, buscando complementar a formação dada pelas disciplinas curriculares que abordam as
teorias físicas, as quais dão a base para a pesquisa e extensão em Física,
vii) estabelecer uma visão global do ponto de vista histórico/filosófico das teorias físicas - para
satisfazer essa propriedade, no currículo do Curso, deverá existir uma disciplina curricular que
preocupe-se com a investigação histórica e filosófica da Física como um todo, contextualizando-a
no Conhecimento científico, de forma tal que possibilite ao bacharel em Física uma formação
política e social para dar -lhe condições de discutir conscientemente os problemas relacionados
com a Física.
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Título: Os parâmetros cosmológicos.
Autor: Rainer K. Madejsky.
Área de Pesquisa: Astronomia,
Sub-área: Astrofísica Extragaláctica e Cosmologia.
Resumo: O modelo padrão do Universo pode ser caracterizado por três parâmetros: a constante de
Hubble, o parâmetro de densidade de matéria, e a constante cosmológica. O conjunto destes
parâmetros permite distinguir entre Universo aberto, crítico e fec hado. Tem-se como objetivo maior
no presente projeto aplicar novos métodos para determinar a constante de Hubble e o parâmetro
de densidade. O valor da constante cosmológica é considerado nulo. Os métodos a serem
utilizados consistem na análise de observações astronômicas e na comparação de observações
com simulações numéricas.
A determinação da constante de Hubble requer a medida precisa de distâncias de galáxias, as
quais podem ser determinadas através dos sistemas de aglomerados globulares associados com
as galáxias. Supondo que as luminosidades dos aglomerados globulares em todas galáxias
seguem uma única distribuição Gaussiana [1,2], pode-se calcular o módulo de distância mediante
observação da função luminosidade dos aglomerados globulares, e em conseqüência pode -se
determinar a distância da galáxia [3]. Existem observações para quatro galáxias no aglomerado de
galáxias de Fornax e para algumas galáxias mais distantes (imagens CCD nos filtros B V R). As
observações serão analisadas com métodos usados e descritos em trabalhos anteriores [3]. A
análise servirá para verificar se a função luminosidade de aglomerados globulares em diferentes
galáxias pode ser representada por uma única função Gaussiana [4]. No caso positivo, as
distâncias de galáxias podem ser determinadas com maior precisão, e por conseqüência, a
constante de Hubble.
O volume do Universo em qualquer época depende da densidade de matéria. Supondo uma
distribuição homogênea de galáxias no Universo, pode-se determinar o parâmetro de densidade
através de contagens de galáxias (número de galáxias por unidade de área) [5]. Deve-se levar em
consideração a evolução espectral das galáxias assim como a variação do número de galáxias
com a época devido à coalescência de galáxias durante a evolução [6]. Esta variação do número
de galáxias com o tempo não é bem conhecida [7]. Serão realizadas, neste projeto, simulações
numéricas que levam em consideração os efeitos de interação entre galáxias [8,9]. As simulações
numéricas servirão para estudar a evolução dinâmica de galáxias num espaço em expansão e será
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determinada a taxa de coalescência de galáxias no modelo padrão do universo. O discernimento
da taxa de coalescência permite a comparação entre dados observacionais e contagens teóricas
com maior precisão [10].
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Título: Estudo de Sistemas Magnéticos sobre a Gaxeta de Sierpinski.
Autor: Jean Carlos Lessa.
Área de Pesquisa: Física da Matéria Condensada,
Sub-área: Magnetismo e Matériais Magnéticos.
Resumo: O estudo de modelos físicos em redes fractais iniciou-se na década passada com os
trabalhos pioneiros de B. B. Mandelbrot e seus colaboradores. A grande motivação para se estudar
modelos estatísticos em redes não euclidianas deve-se à diversidade de sistemas que podem ser
tratados como objetos fractais, tais como clusters de percolação, modelos de crescimento,
adsorção em superfícies, sistemas diluídos, vidros de spin, etc.
Os fractais são estruturas geométricas de dimensão não inteira de Hausdorff, obtidos pela
construção repetida de uma forma elementar, onde a escala de comprimento é progressivamente
variada, levando a uma estrutura auto-similar.
A proposta deste projeto é estudar o comportamento termodinâmico de model os magnéticos tais
como o modelo Ising de spin-1 e o modelo de Blume-Capel sobre uma rede fractal denominada
gaxeta de Sierpinski. Uma característica importante desse fractal é possuir ordem de ramificação
finita. Fractais com ordem de ramificação finita apresentam transição de fase apenas em T = 0 e,
em princípio, podem ser tratados exatamente.
O interesse pela gaxeta de Sierpinski se deve ao fato desta rede ser vista como uma versão não
homogênea da rede triangular, isto é, uma rede com buracos nos quais algumas ligações foram
removidas. O antiferromagneto de Ising sobre a rede triangular é o mais importante sistema
frustrado conhecido e, o fenômeno de frustração é um comportamento crucial em vidros de spin.
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Os modelos Ising de spin-1/2 e Potts sobre a gaxeta de Sierpinski apresentam um comportamento
anômalo para o comprimento de correlação do tipo ξ ~ exp[exp(1/T)] para T → 0, no caso
ferromagnético. Para o caso antiferromagnético, apresenta uma entropia residual maior do que na
rede triangular. Este fato parece ser contraditório uma vez que os buracos da rede deveriam
diminuir os efeitos de frustração e, consequentemente a entropia, como é o caso de diluição
aleatória de sítios na rede triangular.
Na solução do problema proposto será usado o Método das Mat rizes de Transferência. Este
método estabelece relações de recorrência para as matrizes de transferência de sucessivas
gerações na construção do fractal. A importância desse método reside no fato de que as relações
de recorrência matriciais são independent es do modelo sob investigação, dependendo apenas da
geometria do fractal. Assim, as mesmas relações de recorrência matriciais podem ser usadas para
resolver qualquer modelo no mesmo fractal. As relações de recorrência matriciais levam a um
conjunto de mapas de recorrência acoplados que dependem do modelo. A iteração numérica
destes mapas permite avaliar as funções termodinâmicas do modelo, tais como a entropia e o calor
específico.

Título: Estudo dos Efeitos Magnéto-Ópticos através da modulação elasto-óptica da
polarização de ondas eletromagnéticas.
Autor: José Carlos Oliveira de Jesus.
Área de Pesquisa: Física da Matéria Condensada,
Sub-área: Magnetismo e Materiais Magnéticos.
Resumo: O presente projeto tem como objetivo estudar o espalhamento elástico da luz em meios
magnéticos. Será portanto uma pesquisa com forte enfoque experimental, no interior da qual será
estruturado o Laboratório de Magnéto-Óptica. Este Laboratório destina-se, em sua primeira fase, à
investigação dos efeitos conhecidos como Rotação de Faraday e Efeito Kerr. Ambos são sensíveis
ao estado de magnetização dos materiais, sendo portanto extremamente úteis no estudo das
propriedades magnéticas da matéria. A Rotação de Faraday é observada em amostras magnéticas
(ou magnetizadas por um campo magnético externo), transparentes (ao comprimento de onda da
radiação eletromagnética utilizada) e se caracteriza pela rotação do plano de polarização da onda
eletromagnética transmitida através da amostra em estudo. O Efeito Kerr Magnéto-Óptico,
conhecido na literatura como MOKE (magneto-optical Kerr effect), é observado em materiais
magnéticos com alta reflectividade, notadamente os metais, e se caracteriza também por uma
mudança do estado de polarização da luz refletida da amostra. Em geral a radiação transmitida
(Faraday) e refletida (Kerr) é elipticamente polarizada.
A descoberta destes efeitos remonta ao final do século passado, mas sua importância e
aplicabilidade é bastante atual, como será visto a seguir.
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Por serem proporcionais à magnetização da amostra, esses efeitos têm sido utilizados com grande
sucesso no estudo de transições de fase magnéticas (determinação de temperaturas e campos
magnéticos críticos de uma transição de fase, elaboração de diagramas de fase, estabelecimento
de leis de escala e dos expoentes críticos correspondentes, etc.).
O Efeito Kerr (MOKE) é particularmente importante atualmente, tanto no tocante à pesquisa básica,
quanto das realizações tecnológicas.
Na pesquisa básica há grande interesse na compreensão de fenômenos magnéticos e
espectroscópicos (dependência das rotações e elipsidades Faraday e Kerr com o comprimento de
onda da radiação) de filmes finos e multicamadas metálicas. Aqui os temas de interesse são: a
formação de domínios magnéticos , existência e estabilidade de monodomínios, estudo da
anisotropia magnéto-cristalina volumétrica e interfacial, estudo da interação de troca (exchange
coupling) entre camadas magnéticas separadas por filmes metálicos, isolantes e semicondutores,
bem como o estudo da influência dos chamados poços quânticos (quantum wells) na questão da
interação de troca e da Espectroscopia Kerr.
A investigação de filmes finos e multicamadas tem também uma grande importância tecnológica,
principalmente na área de gravação magnéto-óptica de dados. Em oposição ao CD, que só permite
escrever uma vez, mas ser lido opticamente uma infinidade de vezes, o disco magnéto-óptico
permite tanto a escrita (gravação) quanto a leitura de informação um número muito grande de
vezes. São muitas as vantagens do disco magnéto-óptico sobre os disquetes convencionais. Uma
delas é a maior segurança na armazenagem de dados, visto que tanto a gravação quanto a leitura
ocorrem sem qualquer contato entre o meio armazenador (no caso, o disco) e qualquer outro meio
(como cabeças de gravação e leitura); tudo é feito magnéto-opticamente. Uma outra vantagem
associada aos discos magnéto-ópticos é a possibilidade de se aumentar em muito a densidade de
2

informação (bits/cm ) que se pode armazenar. A razão para isso é que os discos à base de metais
de transição e terras-raras existentes no mercado operam com luz de comprimento de onda λ≅800
nm. Se for reduzido o comprimento de onda da luz usada para leitura magnéto-óptica, pode-se ler
domínios magnéticos (bits) menores e bem mais próximos entre si, aumentando assim a densidade
de informação. De fato, vários grupos de pesquisa estão à busca de materiais que apresentem
uma grande Rotação Kerr na região do espectro próxima ao ultravioleta, e.g. λ≅300 nm, que
corresponde a fótons de energia da ordem de 4 eV (quatro elétron-Volts). Todavia essa análise não
leva em consideração a influência de outros fatores, tais como a estrutura cristalina do filme e a
estabilidade dos domínios magnéticos gravados (o que corresponde à estabilidade dos bits
escritos).

Título: Tópicos em Matéria Condensada.
Autor: Sérgio André Fontes Azevedo.
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Área de Pesquisa: Física da Matéria Condensada,
Sub-área: Teoria e Estrutura da Matéria Condensada.
Resumo: Este projeto de pesquisa desenvolve-se na área de Física, denominada Física da Matéria
Condensada e mais especificamente no estudo de defeitos topológicos[1] e no uso de Métodos
Geométricos[2,3] em Matéria Condensada.
A riqueza e variedade de fenômenos em Física da Matéria Condensada são uma grande atração,
inclusive para Físicos de outras áreas. A possibilidade de se utilizar métodos teóricos de áreas tão
distantes da Matéria Condensada como Gravitação e Cosmologia, por exemplo, é interessante por
vários aspectos que entre estes pode-se citar: i) Interação com pesquisadores de outras áreas de
interesse; ii) Introdução de idéias e técnicas novas em Matéria Condensada; iii) Possibilidade, em
certos casos, de observação de fenômenos com controle de laboratório e com descrição teórica
similares a fenômenos de Gravitação e Cosmologia que de outra maneira seria impraticável.
Para dar uma idéia da importância e interdisciplinaridade desta área de pesquisa em Física na
atualidade, vale ressaltar que durante todo o segundo semestre de 1994, a programação do Isaac
Newton Institute for Mathematical Sciences, da Universidade de Cambridge, Inglaterra, foi
dedicada a Defeitos Topológicos.
Neste projeto, contando com a colaboração do Prof. Dr. Fernando Jorge S. Moraes (UFPE) e do
estudante de Doutorado em fase final de tese, Cláudio Furtado, explora-se a semelhança entre
cordas cósmicas[4,5] e disclinação[6,7] no estudo de auto-força elétrica de uma partícula numa
monocamada de grafite[8].
Estuda-se também o problema do espalhamento de uma partícula[9,10] numa monocamada de
grafite com um defeito tipo disclinação[1]. Além disso, está sendo finalizado um estudo em que é
calculado a força de interação entre um tubo de fluxo magnético e um defeito tipo disclinação
(corda cósmica)[12]; também está sendo estudado o efeito de um defeito tipo disclinação sobre os
auto valores de energia de uma partícula, usando um método diferente daqueles encontrados na
literatura, e será comparado este fenômeno com o que se chama “Efeito Aharonov-Bohm” da
eletrodinâmica clássica. Neste tipo de fenômeno a partícula sente a presença do campo magnético
confinado em um cilindro mesmo sem estar em contato com o campo.
Continuando nesta linha de pesquisa, pretende-se ainda estudar a interação entre um fluxo de
corrente e um defeito conhecido como “Deslocação Screw”, além de calcular a estrutura eletrônica
de uma monocamada de grafite com um defeito conhecido como “dipolo”.
Este trabalho de pesquisa conta com a colaboração dos pesquisadores, Dr. Fernando Moraes
(UFPE) e o doutorando Cláudio Furtado (UFPE), e permitirá a interação com outro centro de
pesquisa.
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6.3.3.5 - Linhas de Pesquisa
Como uma forma de agregar os docentes na busca da consolidação das atividades de pesquisa do
Departamento de Física, foram estabelecidas as primeiras linhas de pesquisa em Física na UEFS, as
quais incorporam as atividades pertinentes e que estão em desenvolvimento atualmente (outras linhas
poderão ser definidas com o desenvolvimento do Departamento de Física). São elas:
• Teoria de Campos,
• Óptica,
• Estrutura e Propriedades dos Líquidos e Sólidos,
• Magnetismo,
• Espalhamento,
• Astronomia,
• Instrumentação em Física,
• Ensino de Física,
• História e Filosofia da Física,
• Física Biológica,
• Física das Fontes não Convencionais de Energia.
As atividades de pesquisa agregadas, por linha de pesquisa, são as que seguem:
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(i) Teoria de Campos:
−

“Eletrodinâmica Quântica em Cavidades: as Flutuação da Pressão de Casimir e as Correções
Radiativas na Massa e no Momento Magnético do Elétron”. Projeto de pesquisa. Autor: Profs .
Franz Peter Alves Farias e Milton Souza Ribeiro, em colaboração com o Prof. Dr. Arthur Mattos
Neto (IFUFBA),

−

a

“Interação gravitacional weberiana entre corpos extensos”. Projeto de pesquisa. Autora: Prof .
Rosa Bunchaft, em colaboração com o Prof. Dr. Saulo Carneiro (IFUFBA);

(ii) Óptica:
−

"Propriedades não-clássicas de estados da luz e sua interação com a matéria em sistemas
abertos". Curso de doutorado em andamento na UNICAMP. Doutorando Prof. Dagoberto da
Silva Freitas, sob a orientação do Prof. Dr. José Antônio Roversi (UNICAMP),

−

"Estudo de fenômenos não lineares na propagação de pulsos em fibras ópticas aplicados em
sistemas de comunicação". Projeto de Pesquisa. Autor: Prof. Jairo Ricardo Rocha de Oliveira,

−

"Estruturação do Laboratório de Óptica". Coordenador: Prof. Jairo Ricardo Rocha de Oliveira;

(iii) Estrutura e Propriedades dos Líquidos e Sólidos:
−

"Cálculo de probabilidades de tunelamento em fenômenos de superfície". Projeto de pesquisa.
Autor: Prof. Antônio Vieira de Andrade Neto,

−

"Curso stricto sensu de Física". Curso de mestrado em andamento no IFUFBA. Mestrando
Prof. Alberto U. São Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. Ossamu Nakamura (UFBA),

−

"Propriedades Termodinâmicas de Semicondutores altamente fotoexcitados". Curso de
doutorado em andamento na UNICAMP. Doutorando Prof. Antônio Vieira de A. Neto, sob a
s

s

orientação dos Prof . Dr . Áurea Vasconsellos (UNICAMP) e Roberto Luzzi (UNICAMP,
−

"Defeitos Topológicos em Matéria Condensada". Curso de doutorado em andamento na UFPE.
Doutorando Prof. Sérgio André Fontes Azevedo, sob a orientação do Prof. Dr. Fernando Jorge
S. Moraes (UFPE),

−

"Tópicos em Matéria Condensada". Projeto de pesquisa. Autor: Prof. Sérgio André Fontes
Azevedo;

(iv) Magnetismo:
−

"Estudo dos efeitos magnéto-ópticos através da modulação elasto-óptica da polarização de
ondas eletromagnéticas". Projeto de pesquisa. Autor: Prof. José Carlos Oliveira de Jesus,
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−

"Curso stricto sensu de Física". Curso de doutorado em andamento na Universidade de
Düisburg, Alemanha. Doutorando Prof. José Carlos Oliveira de Jesus, sob a orientação do Prof.
Dr. W. Kleemann (Univ. de Düisburg),

−

"Estudo de sistemas magnéticos sobre a gaxeta de Sierpinski". Projeto de pesquisa. Autor:
Prof. Jean Carlos Lessa,

−

"Curso stricto sensu de Física". Curso de mestrado em andamento no IFUFBA. Mestrando
Prof. Jean Carlos Lessa, sob a orientação do Prof. Dr. Roberto Andrade (IFUFBA),

−

"Estruturação do Laboratório de Magnéto-Óptica". Coordenador: Prof. José Carlos Oliveira de
Jesus;

(v) Espalhamento:
−

"Estudo e desenvolvimento de aproximações de baixa freqüência para a modelização do
espalhamento eletromagnético por objetos dielétricos de geometria qualquer". Projeto de
pesquisa. Autor: Prof. Thierry J. Lemaire,

−

"Estruturação do Laboratório de Espalhamento Eletromagnético". Coordenador: Prof. Thierry
Jacques Lemaire;

(vi) Astronomia:
−

“Otimização de manobras orbitais com propulsão contínua sujeita a não idealidade dos
propulsores”. Curso de doutorado em andamento no INPE. Doutorando Prof. Antônio Delson C.
s

de Jesus, sob a orientação dos Prof . Dr. Antônio Fernando Bertachini de Almeida Prado
(INPE) e Dr. Marcelo Lopes Oliveira e Souza (INPE),
−

"Projeto científico para o Astrolábio Solar OPL-3 do Observatório Astronômico Antares UEFS". Projeto de pesquisa. Autor: Prof. Paulo César da Rocha Poppe,

−

"Projeto científico para o Astrolábio Fotoelétrico do Observatório Astronômico Antares - UEFS".
a

Projeto de pesquisa. Autora: Prof . Vera Aparecida Fernandes Martin,
−

"Projeto científico para o Astrolábio Solar OPL-9". Projeto de pesquisa aprovado pelo
Programa de Apoio ao Projeto Nordeste de Pesquisa e Pós-Graduação. Pessoal envolvido:
Paulo César da Rocha Poppe, Vera Aparecida Fernandes Martin, Augusto César Pereira
Orrico, Gemicre do Nascimento e Silva, Nelson Vani Leister, Marcelo Emílio, Francis Laclare,
Christian Delmas,

−

"Os parâmetros cosmológicos". Projeto de pesquisa. Autor: Prof. Rainer Karl Madejsky,

−

"Taiwan Oscillation Network". Projeto de pesquisa (rede internacional). Participante: Prof. Paulo
César da Rocha Poppe,
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−

"Astrometria de solo para o século XXI". Projeto de pesquisa. Autores: Profs . Paulo César da
Rocha Poppe e Vera Aparecida Fernandes Martin,

−

s

"Estruturação do Laboratório de Astronomia Fundamental". Coordenadores: Prof . Paulo César
da Rocha Poppe e Vera Aparecida Fernandes Martin,

−

"Estruturação do Laboratório de Astrofísica Observacional". Coordenador: Prof. Rainer Karl
Madejsky;

(vii) Instrumentação em Física:
−

“Caracterização de novos materiais semicondutores pelo processo de fotoacústica e
fotocondutividade”. Pesquisa em andamento. Autor: Prof. Jailton C. Souza, com a colaboração
s

dos Prof . Dr. Antônio Ferreira, Dr. Nelson Veissid e M. Sc. Chen Ying An (INPE), Dr. Iuri Muniz
Pepe (IFUFBA), Dr. Alfredo Gontijo (UFMG), e Dr. M. T. F. da Cruz (USP),
−

"Curso stricto sensu de Física". Curso de mestrado em andamento no IFUFBA. Mestrando
Prof. Álvaro Santos Alves,

−

"Estudo de propriedades ópticas e térmicas de novos materiais semicondutores utilizando
fotoacústica e fotocondutividade à temperatura variável". Projeto de pesquisa. Autor: Prof.
Álvaro Santos Alves,

−

"Estruturação do Laboratório de Fotoacústica". Coordenador: Prof. Álvaro Santos Alves,

−

"Estruturação do Laboratório de Instrumentação". Coordenadores: Prof . Álvaro Santos Alves e

s

Thierry Jacques Lemaire;

(viii) Ensino de Física:
−

"Proposta de implantação de um curso de licenciatura plena em Física na UEFS". Pesquisa
concluída. Autores: Profs . José Luís Gomes, Nildon Pitombo, Antônio Jorge Sena dos Anjos e
Arlete Cerqueira Lima,

−

"Proposta de implantação de um curso de bacharelado em Física na UEFS". Pesquisa
s

concluída. Autores: Prof . Milton Souza Ribeiro, Franz Peter Alves Farias, Jairo Ricardo Rocha
de Oliveira e Thierry Jacques Lemaire,
−

"Estudo do uso do livro didático, televisão, vídeo, cinema e teatro na sala de aula". Pesquisa
s

concluída. Autores: Prof . Milton Souza Ribeiro (UEFS) e Maria Tereza Simões (EEMA Teixeira
de Freitas),
−

"A problemática do ensino de laboratório de Física na UEFS, 1a e 2a fase". Pesquisa concluída.
s

Autores: Prof . Milton Souza Ribeiro, Durval Eusíquio de Miranda Motta e Dagoberto da Silva
Freitas,
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−

"Laboratórios Didáticos de Física da UEFS: uma Abordagem Epistemológica". Projeto de
s

pesquisa. Autores: Prof . Antônio Jorge S. dos Anjos, Durval Eusíquio de Miranda Motta, Elder
Sales Teixeira e Judite Almeida Miranda,
−

"Introdução de experimentos, enquanto recurso didático, para demonstração em sala de aula".
a

Projeto de pesquisa. Autora: Prof . Judite Almeida Miranda,
−

"Estruturação dos Laboratórios Didáticos de Física". Coordenador: Prof. Elder Sales Teixeira,

−

"Estruturação do Laboratório de Ensino de Física". Coordenadora: Prof . Judite Almeida

a

Miranda;

(ix) História e Filosofia da Física:
−

"Laboratórios Didáticos de Física da UEFS: uma Abordagem Epistemológica". Projeto de
s

pesquisa. Autores: Prof . Antônio Jorge S. dos Anjos, Durval Eusíquio de Miranda Motta, Elder
Sales Teixeira e Judite Almeida Miranda;

(x) Física Biológica:
−

“Modelagem molecular e mapeamento de mínimos por termalização”. Projeto de pesquisa.
Autor: Prof. Marcelo Moret,

−

"Curso stricto sensu de Biofísica". Curso de Doutorado realizado no Instituto de Biofísica da
UFRJ. Doutorando Prof. Marcelo Moret, sob a orientação do Prof. Dr. Paulo Bisch,

−

"Estruturação do Laboratório de Física Biológica". Coordenador: Prof. Marcelo Moret;

(xi) Física das Fontes não Convencionais de Energia:
−

"Utilização da energia solar para secagem, desidratação e refrigeração de gêneros
alimentícios". Pesquisa concluída. Aut.: Prof. Denis Gilbert Francis David,

−

“Utilização de energias alternativas para o bombeamento de água, com o objetivo de irrigar
pequenas áreas”. Projeto de pesquisa. Autor: Prof. Dagoberto da Silva Freitas,

−

"Estruturação do Laboratório de Energia Alternativa". Coordenador: Prof. Dagoberto da Silva
Freitas.

6.3.3.6 - Laboratórios de Pesquisa do Departamento de
Física
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Como estabelecido, a Física, enquanto Ciência Natural, descreve as leis gerais do Universo. Sua
natureza mostra que o método de produção de Conhecimento pressupõe uma íntima relação entre
Teoria e Experiência. Isso ilustra, de maneira decisiva, que a atividade de laboratório é um componente
indispensável à atividade de pesquisa em Física. Desta forma, a existência de Laboratórios de Pesquisa,
em uma Instituição, é condição sine qua non para o desenvolvimento de pesquisa competitiva em Física,
seja ela teórica ou experimental.
a

Como conseqüência do PCAD-FIS, 3 ed., e levando em conta a consideração do parágrafo
anterior, foi planejada a estruturação dos Laboratórios de Pesquisa em Física, os quais estão em fase de
implantação. Em sua maioria ficarão instalados no Módulo Prático, do Módulo IV, e inicialmente são em
número de 10. São eles:
• Laboratório de Óptica – LOP-FIS,
• Laboratório de Fotoacústica – LFA-FIS,
• Laboratório de Magnéto-Óptica – LMO-FIS,
• Laboratório de Espalhamento Eletromagnético - LEE -FIS,
• Laboratório de Astronomia Fundamental – LAF -FIS,
• Laboratório de Astrofísica Observacional – LAO-FIS,
• Laboratório de Instrumentação – LIN-FIS,
• Laboratório de Física Computacional – LFC-FIS,
• Laboratório de Física Biológica – LFB-FIS,
• Laboratório de Energia Alternativa – LEA-FIS.
As características de cada laboratório são:

Laboratório de Óptica:

O estudo sistemático da Óptica pode ser remontado a Roger Bacon, Galileu e Isaac Newton, os
quais conseguiram construir bons telescópios astronômicos. O livro "Opticks" de Newton pode ser
considerado como a fonte a partir da qual muitos dos Conhecimentos subsequentes da matéria se
desenvolveram. O conceito de luz como um fenômeno ondulatório foi primeiro proposto em 1678 pelo
grande físico holandês Christian Huygens e foi apenas confirmado nos primeiros anos do século
dezenove pelos físicos Thomas Young e Augustin Jean Fresnel estabelecendo, assim, a teoria
ondulatória da luz que descreve os efeitos característicos de interferência, difração e polarização.
Finalmente Maxwell e Hertz demonstraram que as ondas de luz são realmente uma forma de irradiação
eletromagnética.
Paralelamente ao desenvolvimento do Conhecimento da natureza física da luz, há o
desenvolvimento da aplicação prática da óptica e dos instrumentos ópticos. O Conhecimento das leis de
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reflexão e refração levou ao desenvolvimento de telescópios, microscópios e sistemas de lentes
altamente sofisticadas para câmaras, projetores e outros instrumentos. A descoberta da natureza
ondulatória da luz levou imediatamente ao desenvolvimento de interferômetros, polarímetros, grades de
difração e processos de revestimento anti-refletores. O desenvolvimento do amplificador de luz coerente
de emissão estimulada, melhor conhecido como LASER, adveio da descoberta da coerência da luz.
A contribuição da Óptica e dos instrumentos ópticos ao desenvolvimento de outras áreas da
Ciência, bem como para a saúde em geral do ser humano e do seu bem-estar, não deve ser
subestimada. A Óptica aplicada tem proporcionado não apenas binóculos de bolso e câmaras de lente
única, mas também instrumentos de pesquisa sofisticados e potentes. Pode-se dizer com segurança que
o desenvolvimento da Ciência médica e biológica possivelmente não poderia ter ido tão longe se o
microscópio não tivesse sido inventado. A razão disto está no simples fato de que as células vivas são
muito pequenas para serem visíveis a olho nu. De fato, pode ser dito que a tão conhecida tecnologia da
medicina moderna e imunologia não existiria se não tivessem sido inventados instrumentos ópticos
potentes. Por outro lado, o Conhecimento do Sol, dos Planetas, da Via Láctea e do Universo tem sido
adquirido em grande parte através do uso de enormes telescópios astronômicos especialmente
projetados e construídos.
A consideração de Albert Einstein que a luz tem caráter corpuscular, referido como quanta de luz
ou fótons, levou a explicação do efeito fotoelétrico e a construção de dispositivos foto-sensíveis como:
fotocélulas, fotocapacitores, fotoresistores, célula solar, bateria solar, etc. O advento da óptica não linear
gerou Conhecimento avançadíssimo levando a fabricação de dispositivos do tipo: fibra óptica para
sistema de telecomunicação, fototransmissor e fotodiodo usado em inúmeras aplicações industriais,
lasers de semicondutores, lasers de corante para aplicação médica e odontológica, etc.
Neste sentido, é fundamental para uma Universidade estruturar um laboratório que possibilite tratar
de questões tão importantes. Tal laboratório, na UEFS, será denominado Laboratório de Óptica do
Departamento de Física, LOP-FIS. Além de tratar das questões acima citadas, o LOP-FIS abrirá
possibilidades de interação e convênios com grandes Centros de Óptica do País tais como: DF-UFPE e
DEG-UNICAMP. As técnicas aprimoradas e desenvolvidas neste tipo de laboratório terão aplicação
imediata na sociedade do tipo: aferição de aparelhos oftalmológicos, lasers médicos e odontológicos,
construção e fabricação de lasers e dispositivos ópticos específicos comercial e industrial.
As linhas de pesquisa que podem ser desenvolvidas no Laboratório de Óptica do Departamento de
Física são inúmeras:
−

Caracterização e determinação das propriedades ópticas de materiais;

−

Geração, compressão e propagação de pulsos ópticos de alta taxa de repetição Tb (Terabyte =
12

10
−

byte);

Estudo de física atômica e molecular: determinação dos estados de Rydberg para átomos e
moléculas;

−
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Espectroscopia e espectrometria óptica;

−

Esfriamento de átomos para estudo dos conceitos fundamentais da Física;

−

Construção de Lasers de cristal, de gás e de corante;

−

Metrologia óptica de Lasers aplicados em Ciências médicas e biológicas;

−

Óptica de Fourier e tratamento de imagem, construção de dispositivos para gerar imagem
holográfica;

−

Óptica não linear.

Estas linhas de pesquisa que o LOP-FIS da UEFS desenvolverá irá colocá-lo em pé de igualdade
com os grandes centros de pesquisa do país.

Laboratório de Fotoacústica:
O Laboratório de Espectroscopia Fotoacústica ocupa um espaço físico de aproximadamente 50 m2.
Ele é destinado ao desenvolvimento de pesquisa na área de Física principalmente na caracterização de
materiais quanto às propriedades térmicas, elétricas e ópticas. O levantamento destas características é
muito importante numa região, a exemplo de Feira de Santana, onde a energia proveniente do sol é muito
intensa provocando efeitos benéficos, considerando o caso do aproveitamento dessa energia. Por outro
lado essa abundância de energia solar pode provocar efeitos destrutivos ou incômodos, por exemplo na
construção de uma casa se não é levado em conta as características térmicas do material de
revestimento das paredes externas e do teto, pois este material poderá absorver muita energia
proveniente do sol e por condução transmitir esta energia para o interior da casa tornando o ambiente
bastante desagradável. Uma solução então é revestir as paredes externas e o teto com um material que
absorva menos esta energia.
Outra aplicação de materiais com característica térmicas conhecidas, deve ser na construção de
uma estufa com condições climáticas adequadas para a conservação de plantas e germinação de
sementes. As características térmicas e ópticas do material de cobertura desta estufa deve ser tal que
permita o aproveitamento da faixa espectral benéfica para a região interior à estufa e a faixa nociva seja
bloqueada.
Esse laboratório então é composto basicamente de um espectrômetro, instrumento que decompõe
um feixe de radiação (luz, infravermelhos, ultravioleta, etc.) em faixas espectrais, permitindo a análise
separadamente do efeito de cada componente da radiação e um detetor de radiação que pode ser um
fotoresistor, um fotodiodo, um fototransístor, um ou outro utilizado de acordo com a sensibilidade à um
determinado tipo de radiação. Ultimamente está sendo utilizado um tipo de detecção que abrange uma
faixa ampla. Trata-se do detetor fotoacústico. Este é um pequeno sistema onde o próprio material de
amostra produz o sinal a ser investigado, sendo diferente dos outros tipos de detecção e investigação,
onde a amostra a ser estudada é submetida a um feixe de luz, ocorrendo então a absorção, transmissão
e reflexão dos fótons existentes neste feixe e o estudo é feito através da detecção dos fótons refletidos,
ou seja, de uma forma um tanto indireta.
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A espectroscopia fotoacústica é uma técnica usada para estudo da matéria na forma condensada e
na forma gasosa. É uma ferramenta importante para a pesquisa e análise em muitas áreas diferentes,
incluindo Física, Biologia, e Medicina.
Muitas vezes, dados importantes em um espécime biológico, por exemplo, que não são indicados
para estudos convencionais por causa do alto espalhamento de luz, são obtidos através desta
modalidade de espectroscopia. É também indicada para estudo com amostras que são totalmente
opacas a radiação transmitida. É utilizada também na análise do perfil de profundidade, através do ajuste
de fase ou ajuste de freqüência. Amostras em forma de pó proporcionam sinais bastante intensos.
Atualmente os trabalhos estão sendo feitos com a colaboração da UFBA e do INPE, e de outras
Instituições na troca de informações e obtenção de amostras. O INPE, por exemplo, trabalha com
amostras semicondutoras muito utilizadas na construção de sensores, painéis solares e dispositivos
eletrônicos, as quais são caracterizadas e comparadas através de muitos processos.
O desenvolvimento destas pesquisas na UEFS contribuirá, para a qualificação dos estudantes e a
projeção da Universidade no cenário científico através da publicação de trabalhos e resultados importante
em encontros científicos e congressos.

Laboratório de Magnéto-Óptica:

O laboratório de magnéto-óptica destina -se, em sua primeira fase, à investigação dos efeitos
conhecidos como Rotação de Faraday e Efeito Kerr. Ambos são sensíveis ao estado de magnetização
dos materiais, sendo portanto extremamente úteis no estudo das propriedades magnéticas da matéria. A
Rotação de Faraday é observada em amostras magnéticas transparentes e se caracteriza pela rotação
do plano de polarização da onda eletromagnética transmitida através da amostra em estudo. O Efeito
Kerr magnéto-óptico, conhecido na literatura como MOKE (magneto-optical Kerr effect), é observado em
materiais magnéticos com alta reflectividade, notadamente os metais, e se caracteriza também por uma
mudança do estado de polarização da luz refletida da amostra. Em geral a radiação transmitida (Faraday)
e refletida (Kerr) é elipticamente polarizada.
Por serem proporcionais à magnetização da amostra, esses efeitos têm sido utilizados com grande
sucesso no estudo de transições de fase magnéticas (determinação de temperaturas e campos
magnéticos críticos de uma transição de fase, elaboração de diagramas de fase, estabelecimento de leis
de escala e dos expoentes críticos correspondentes, etc.).
Na pesquisa básica há grande interesse na compreensão de fenômenos magnéticos e
espectroscópicos (dependência das rotações e elipsidades Faraday e Kerr com o comprimento de onda
da radiação) de filmes finos e multicamadas metálicas. Aqui os temas de interesse são: a formação de
domínios magnéticos , existência e estabilidade de monodomínios, estudo da anisotropia magnétocristalina volumétrica e interfacial, estudo da interação de troca (exchange coupling) entre camadas
magnéticas separadas por filmes metálicos, isolantes e semicondutores, bem como o estudo da
influência dos chamados poços quânticos (quantum wells) na questão da interação de troca e da
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Espectroscopia Kerr. O entendimento desses aspectos básicos é de fundamental interesse tecnológico,
em particular na gravação magnéto-óptica de dados e na produção de sensores magnéto-resistivos.

Laboratório de Espalhamento Eletromagnético:

O estudo experimental do espalhamento eletromagnético apresenta pelo menos um duplo
interesse. De fato os modelos teóricos que descrevem estes fenômenos podem ser confrontados à
experiência, comparando simulações com dados experimentais, em particular quando a geometria do
objeto é esférica, esferoidal ou cilíndrica, para as quais existem soluções analíticas exatas (permitindo
portanto testes dos modelos). Esta interação teoria-experiência permite portanto uma melhor
compreensão dos fenômenos estudados conduzindo à novas formulações teóricas dos mesmos.
Do outro lado, os dados experimentais obtidos permitem testar modelos da chamada inversão de
dados em espalhamento eletromagnético cujo objetivo é descrever a estrutura do objeto espalhador. De
fato, o campo elétrico medido é função da estrutura e da natureza do espalhador. Este problema é difícil
de resolver por causa da não unicidade da solução, agravado pelas incertezas sobre as medidas
realizadas. Estes modelos representam um grande interesse por conta das aplicações possíveis. Pode-se
citar a caracterização de bactérias com um feixe lazer, o imageamento de corpos (como um produto
industrial, um muro de concreto, do corpo humano, etc.), a caraterização de poeiras interplanetárias a
partir da medida da luz zodiacal, o controle de qualidade de filmes plásticos, etc.
A existência deste laboratório é importante tanto para estudos acadêmicos quanto para aplicações
que ele permitirá desenvolver.

Laboratório de Astronomia Fundamental:

A definição precisa da posição dos astros (Astronomia de Posição) leva em conta dois aspectos: a
definição e determinação dos sistemas de referência aos quais deverão ser relacionadas as posições dos
astros, e as posições relativas desses astros entre si.
É habitual designar-se, embora não seja do consenso geral, de Astronomia Fundamental ao estudo
dos sistemas de referência e de suas constantes fundamentais. A precisão necessária à definição desses
sistemas e dessas constantes é, possivelmente, uma das mais elevadas atingidas até hoje. Os
instrum entos empregados para esses fins, e que vêm sendo desenvolvidos há muito tempo, fornecem
resultados altamente confiáveis, que constituem a base sólida na qual se apóia toda a estrutura
astronômica.
Do mesmo modo, o estudo das posições relativas dos astros é denominado de Astrometria que,
evidentemente, se apóia nos resultados da Astronomia Fundamental.
Baseando -se no conceito natural, histórico e bastante conveniente, de esfera celeste, supõe-se
que todos os astros se encontram situados sobre uma esfera, cujo centro é o observador. Deste modo,
os sistemas de referência, devem fornecer coordenadas esféricas dos astros.
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Daí surgiu o conceito de Astronomia Esférica que, na realidade, é mais um método de estudo da
Astronomia Fundamental e da Astrometria do que, propriamente, uma distinção de assuntos e conceitos.
Neste contexto, para adotar o método científico subjacente à pesquisa em apreço, o grupo de
Astronomia Fundamental estruturará o Laboratório de Astronomia Fundamental do Departamento de
Física, LAF-FIS, o qual empregará os processos de Observação e de Experimentação. No emprego do
primeiro processo, utilizará os instrumentos presentes no Observatório Astronômico Antares/UEFS, para
realização dos trabalhos que envolvem estudos do Sol (astrolábio solar) e também de outras estrelas
(astrolábio fotoelétrico), e no emprego do segundo processo, tal grupo de pesquisa através dos
instrumentos, aparatos e componentes apropriados, aprofundará os seus estudos.
Através da observação do Sol faz-se estudos sobre os parâmetros orbitais da Terra assim como
suas variações com o tempo e ainda estuda-se a definição do sistema fundamental de referência por
intermédio da definição das correções às constantes relacionadas ao equador e a eclíptica. Um outro fato
muito importante, e em alta nos meios científicos, é o estudo relacionado à variação do diâmetro solar
relacionando-se este à Física Solar.
Já observando-se estrelas com o astrolábio fotoelétrico, há a possibilidade de estudar-se a
definição do sistema fundamental de referência no que concerne a definição da correção ao equador,
tornando os catálogos de estrelas absolutos. Um outro fato importante é a observação de rádio estrelas
(radiofontes) cuja posição óptica assim determinada pode ser relacionada às posições rádio fazendo com
que o sistema óptico assim definido fique relacionado ao sistema rádio (VLBI/IERS) tido como o mais
inercial conseguido.
Para os estudos relacionados acima, o grupo de Astronomia Fundamental conta com a
colaboração do Instituto Astronômico e Geofísico da USP (através do Prof. Dr. Nelson Vani Leister) e do
Observatoire de la Côte d’Azur, Grasse, França (através dos Profs. Francis Laclare e Christian Delmas e
ainda G. Vigouroux e Maurice Furia).

Laboratório de Astrofísica Observacional:

Este resumo tem como objetivo apresentar algumas considerações em relação à construção e
operação de um Observatório Astronômico na Chapada Diamantina, denominado Laboratório de
Astrofísica Observacional do Departamento de Física da UEFS, LAO-FIS. No Nordeste do Brasil existem
somente duas localidades com atividades na área de astrofísica, um grupo de pesquisadores em Natal
(UFRN) e o Observatório Antares em Feira de Santana. Enquanto o grupo de pesquisa da UFRN tem
atividades em pesquisa teórica e observacional, o Observatório Antares tem voltado as atividades
exclusivamente para a parte observacional. Na UEFS foi criado recentemente um grupo de pesquisa em
astrofísica observacional. Com a aprovação do grupo de pesquisa nesta área, anteriormente não
existente na UEFS, tem-se manifestado interesse em novas áreas de atuação. Para dar continuidade à
pesquisa do novo grupo na referida área e para possibilitar futuros projetos de pesquisa, assim como
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formar futuros pesquisadores na área de astrofísica observacional, o grupo de astrofísica está elaborando
este projeto de criação de um Observatório Astronômico de alto desempenho na Chapada Diamantina.
Além do interesse local na construção de um Observatório Astronômico na Chapada Diamantina
que visa estender a tradição local em observações astronômicas para a área de astrofísica observacional
óptica, e intensificar pesquisas científicas na referida área, um Observatório seria de grande utilidade
para a comunidade astronômica brasileira. O Brasil, através do Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA),
participa dos projetos SOAR e GEMINI, consórcios internacionais para construção de um telescópio de
4m e dois telescópios de 8m, em operação prevista a partir de 1998 em Havaí, e a partir do ano 2000 no
Chile. Sendo o LNA em Itajubá (MG), com um telescópio de 1,60m, o único observatório até o momento
com desempenho profissional na área de astrofísica óptica no território nacional, o rápido crescimento da
referida área dificilmente poderá ser acompanhado pela comunidade astronômica brasileira, sem criação
de novos laboratórios. A UEFS, mediante a estruturação do Laboratório de Astrofísica Observacional,
LAO-FIS, na Chapada Diamantina, poderá atender às necessidades dos pesquisadores durante a fase
preparatória de campanhas observacionais com os telescópios de grande porte (SOAR, GEMINI), assim
como criar, além do LNA, no território nacional mais um local de ensino e formação de futuros
pesquisadores na área de astrofísica observacional.
O projeto de construção de um Observatório Astronômico na Chapada Diamantina compreende um
telescópio de tamanho médio (diâmetro do espelho a ser definido de acordo com disponibilidade de
recursos), instrumentação auxiliar (câmaras de imagens, fotômetro, espectrógrafo e espectrógrafo multiobjeto) e prédios auxiliares (cúpula para o telescópio, prédio com laboratório computacional para
processamento de dados observacionais, biblioteca, alojamento, cozinha).
Durante a primeira fase de um ano será escolhido o sítio adequado para construção do
observatório astronômico. O início de construção é previsto para início de 2000. A fase de construção é
estimada em 12-24 meses, com uma fase de testes de 3-6 meses após término de construção. A fase de
operação regular é prevista para o final do ano 2002.
Um sítio para operação de um Observatório Astronômico (O 'Sítio da Chapada Diamantina') deve
apresentar ótimas condições atmosféricas com longos períodos de estabilidade atmosférica. Quanto
maior o telescópio, mais rigorosos devem ser os critérios referentes às condições locais. Um fator muito
importante para uma observação astronômica é a altura do sítio devido ao fato de a atmosfera absorver
parte da luz emitida pelo objeto astrofísico. Por esse motivo, todos os observatórios internacionais com
telescópios de grande porte se encontram em picos com altura acima de 2000m, embora existam vários
observatórios internacionais com telescópios de tamanho médio em alturas em torno de 1500m. O LNA
em Itajubá com o telescópio de 1,60m se encontra em altura de 1860m. O sítio a ser escolhido para o
LAO-FIS deve se localizar numa altura mínima de 1400m.
Na Chapada Diamantina existem picos de até 1850m, com picos de até 1700m dentro do Parque
Nacional. Além das qualidades topográficas, a Chapada Diamantina se destaca pelas ótimas condições
climáticas, com baixos níveis de precipitação e umidade, principalmente na parte ocidental do Parque
Nacional. A Chapada Diamantina ainda se destaca pela sua posição geográfica (latitude 12 S), sendo
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mais favorável que a de outros Observatórios, dando acesso ao hemisfério sul e quase todo hemisfério
norte (ver abaixo). A grande distância da Chapada Diamantina de cidades evita iluminação artificial nas
imediações por um lado, por outro lado já existe uma infra-estrutura mínima necessária (estradas,
aerop ortos), facilitando a construção do, e futuro acesso ao, Observatório Astronômico. A proximidade do
Parque Nacional garante a preservação da região, limitando futuras construções e outros fatores que
poderiam resultar em degradação das condições atmosféricas (como exemplo, o LNA relata uma
degradação do sítio nos últimos anos devido a poluição atmosférica por queimadas e iluminação artificial
nos arredores de Itajubá).
A escolha de sítio será realizada cuidadosamente e com critérios rigorosos mediante estudo
aprofundado das condições climáticas e da poluição atmosférica durante um período de um ano, e será
escolhido o sítio com as melhores condições. Os critérios para escolha de sítio, são:
§

baixa iluminação nas imediações,

§

alto número de noites com céu limpo,

§

maior altura possível (mínimo de 1400m),

§

baixo nível de umidade e de poluição atmosférica (poeira, fumaça, etc.).

No que tange às atividades de pesquisa, serão efetuados programas de pesquisa em astrofísica
observacional de alta qualidade com a possibilidade da subsequente análise de dados (processamento
de imagens e espectros) no local. Devido à localização geográfica, o LAO-FIS poderá ser usado de
preferência na área de astrofísica extragaláctica (estudo observacional das características das galáxias),
embora não sejam excluídos programas de astrofísica estelar. Na posição geográfica (latitude 12 S) são
acessíveis os dois aglomerados de galáxias mais próximos, VIRGO e FORNAX, localizados em torno de
15 N e 35 S permitindo a observação de ambos aglomerados com igual qualidade atmosférica. O
aglomerado de VIRGO é acessível entre Fevereiro-Maio, o de FORNAX entre Setembro-Dezembro.
Existem inúmeros outros aglomerados de galáxias acessíveis nas demais épocas do ano. Não existe
outro observatório com alto desempenho que igualmente dê acesso aos dois aglomerados de galáxias
mais próximos. Por isso, o observatório poderia ser destinado em grande parte ao estudo comparativo
desses dois aglomerados de galáxias, compreendendo um estudo aprofundado das características
morfológicas e cinemáticas de todas as galáxias em VIRGO e FORNAX. Outro uso preferencial do
observatório poderia ser mapeamento (imageamento) de grandes áreas celestes a fim de procurar
galáxias de baixo brilho (low-surface-brightness galaxies ), procurar lentes gravitacionais ou estudar
variabilidade de galáxias ativas e quasares.
Para garantir competitividade internacional, o uso do LAO -FIS será, de preferência, voltado para
programas extensos (long-term programmes, key-programmes).
Além de programas extensos, terão acesso ao Observatório pesquisadores e alunos de Doutorado
ou Mestrado na área de astrofísica observacional, mediante solicitação a ser julgada por uma comissão.
No caso de a demanda ultrapassar o tempo oferecido, será estabelecida uma tabela de prioridade, dando
prioridade a programas em fase de preparação com tempo observacional garantido para os telescópios
de grande porte. Serão, também, oferecidas escolas de verão e outros eventos ao nível nacional, assim
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como semanas de treinamento para os observadores adquirirem experiência em técnica observacional,
facilitando assim o uso eficiente do telescópio.

Laboratório de Instrumentação:

O Conhecimento Científico consegue se desenvolver não só devido às reflexões sobre os
fenômenos naturais que conduzem ao estabelecimento de leis físicas mas, também, devido às
experiências que são baseadas nas medidas de grandezas físicas as quais permitem definir
quantitativamente as propriedades dos objetos, bem como verificar a validade das, ou estabelecer novas,
leis.
No início do século, Paul Valéry mostrou a importância da abordagem experimental no
desenvolvimento do Conhecimento Científico ao afirmar que: “Este mundo é permeiado pelas aplicações
da medida; todo Conhecimento não mensurável é marcado por um julgamento de depreciação. O nome
de 'Ciência' recusa-se cada vez mais de todo Saber não traduzível em número”.
Neste sentido, o papel da medida torna-se cada vez mais fundamental nas mais variadas
atividades humanas, ultrapassando o Campo da Ciência para encontrar aplicações em outras atividades
(em particular industriais) tais como a robótica, a automação, o controle de qualidade, a Economia, a
Medicina, etc. Portanto, a medida constituiu-se em um fator essencial para a sociedade contemporânea e
são inques tionáveis a importância e a necessidade das Universidades estabelecerem meios para o
desenvolvimento de investigações que tenham como objetivo tal tema.
Desta forma, para atender tais exigências é imprescindível a implantação do Laboratório de
Instrumentaç ão do Departamento de Física, LIN-FIS, posto que dará o suporte apropriado às atividades
de pesquisa em tal tema de estudo através do desenvolvimento de investigações em Metrologia; Medidas
e Medições de Grandezas Física; Técnicas Gerais de Laboratório; Instrumentos, Aparatos e
Componentes;

Computadores

na

Física

Experimental;

Instrumentação

Eletromagnética

Básica;

Instrumentação Espacial Básica; Sistemas de Controle; e, Manutenção.

Laboratório de Física Computacional:

A Física é certamente uma das áreas da Ciência que precisa dos mais potentes recursos em
informática, em particular no que diz respeito à manipulação de números codificados em ponto flutuante,
fundamental para os cálculos numéricos. De fato, a modelização de um fenômeno físico não só envolve o
desenvolvimento de um modelo ou teoria mas muitas vezes, quando se trata de obter resultados
numéricos, necessita da utilização de um programa informático em geral desenvolvido pelo próprio
pesquisador. A experiência mostra que mesmo para modelos físicos relativamente “simples”, as fórmulas
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obtidas não permitem um cálculo simples das grandezas físicas procuradas e em geral, conduz à
necessidade do uso de computadores muito potentes.
Também, é preciso salientar a importância da simulação em Física, quando não é possível
desenvolver um “modelo analítico” do problema estudado. Neste caso, torna-se necessário resolver as
equações do problema através de algoritmos puramente numéricos.
Enfim, deve-se lembrar que a maioria dos laboratórios experimentais de Física requer a utilização
de software para o tratamento dos dados, bem como para a automação na aquisição de medidas e no
manuseio dos aparelhos.
Devido ao desenvolvimento das atividades de ensino e extensão, e à grande complexidade e
diversidade dos projetos de pesquisa, o Departamento de Física requer a estruturação do Laboratório de
Física Computacional - LFC. A Física Computacional, de acordo com o PCAD-FIS, se ocupa da
elaboração de simulações e programas computacionais para auxiliar a Física, tanto teórica quanto
experimental, na busca das soluções dos seus problemas.
O LFC também suprirá as carências hoje sentidas pelos Professores da Área devido às limitações
de suporte computacional com fins científicos, existentes na UEFS. Sendo assim o LFC, com
equipamentos de última geração, será fundamental na busca de soluções dos problemas físicos que são
(e serão) abordados nos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos Professores do Departamento de
Física, e auxiliará nas atividades de ensino e extensão.
O LFC faz-se necessário nas atividades de pesquisa devido ao crescente avanço da Física em
sistemas cada vez mais complexos e de difícil solução analítica, tornando assim necessário o uso de
métodos computacionais na obtenção de soluções numéricas. Em particular, na sub-área de Ensino de
Física, o LFC dará suporte às atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas por esta, além de auxiliar
os estudantes dos Cursos de Física, nas suas atividades discentes, aproximando-os de uma ferramenta
importantíssima e poderosa que é o computador.
Diante destas considerações , os principais objetivos do LFC são:
1.

Criar condições de trabalho adequadas para uma atuação competitiva do Departamento de
Física,

2.

Oferecer condições materiais de bom nível para os colaboradores, em particular para os
Professores Visitantes que estão completando (e completarão) o quadro de pesquisadores do
Departamento,

3.

Permitir uma formação adequada dos estudantes de Física e oferecer recursos de padrão
compatível com aqueles encontrados em Centros de pesquisas de bom nível,

4.

Oferecer recursos para a realização de atividades de extensão, em particular para os Cursos
o

de atualização e aperfeiçoamento dos Professores de Física do 2 grau,
5.

Permitir através da Internet o acesso a informações para possibilitar uma constante atualização
do quadro de pesquisadores, bem como permitir intercâmbio com o exterior.
Portanto, a fim de atingir uma situação satisfatória para o bom andamento dos projetos de

pesquisa do Departamento de Física, o LFC será constituído por microcomputadores do tipo PC’s, uma
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estações de trabalho (WorkStation), impressoras matricial, jato de tinta e laser, ligadas em redes, assim
como outros equipamentos tais como No-Break, etc.

Laboratório de Física Biológica:

A Física da UEFS procura se envolver com questões fundamentais e também com aquelas
chamadas aplicadas. O projeto de construção de um ambiente propício para se trabalhar em Física exige
investigações tanto teóricas e computacionais quanto experimentais e observacionais. Este ambiente
permitirá aos estudantes da UEFS contato com pesquisas de ponta nas mais diversas áreas da Física,
tornando-os portanto, aptos para assumirem as suas profissões de forma plena e madura.
É de interesse da Física da UEFS desenvolver pesquisas em várias áreas, entre estas a Biofísica
que hoje desponta no cenário mundial como a área interdisciplinar de maior investimento. Por exemplo,
os maiores investimentos no PRONEX foram aplicados à Biofísica e, no âmbito mundial, o GENOMA é o
projeto mais caro já realizado pela humanidade, segundo dados largamente veiculados na imprensa.
Para tanto é fundamental a UEFS estruturar o Laboratório de Física Biológica.
A estruturação do Laboratório de Física Biológica do Departamento de Física, LFB-FIS, na UEFS
também permitirá a esta Universidade despontar, em termos regionais, já que ainda não existem
trabalhos em Biofísica na região Nordeste (em Pernambuco se faz Biofísica aplicada, com um enfoque
totalmente biológico e é bastante insipiente do ponto de vista físico). Este Laboratório facilitará o
intercâmbio com pesquisadores de outras Instituições/regiões do país, além de consolidar um grupo de
Biofísica na UEFS.
Este Laboratório terá como atuação inicial, a partir de sua implantação, a busca de respostas para
alguns problemas fundamentais da Biofísica.
Um dos problemas fundamentais das Ciências Físicas e Biológias, nesse final de século e bem
provavelmente na primeira metade do próximo, é o chamado “problema do enovelamento de proteínas”,
ou como é expresso em Inglês “Protein Folding”. Nenhuma resposta conclusiva acerca dos mecanismos
biológicos ou sobre os processos cinéticos envolvidos no processo de enovelamento foi obtida de forma
definitiva.
Um outro problema fundamental de grande interesse nos processos biológicos é o problema das
interações entre membranas citoplasmáticas e peptídeos/proteínas, o qual será analisado no Laboratório
de Física Biológica. Esse tipo de problema de interfaces tem uma gama muito vasta de aplicações
tecnológicas.
Considerando o impacto destes estudos, algumas doenças/moléstias são causadas por proteínas
que não se enovelam (ou re-enovelam) corretamente. Como exemplo, o enovelamento incorreto dos
Prions , conduzindo a criação de regiões hidrofóbicas na proteína. A partir destas regiões hidrofóbicas a
proteína tende a formar aglomerados e estes causam a formação de fibras que impedem o
funcionamento correto dos pulsos nas sinapses nervosas. Este enovelamento errado dos prions é a
principal causa da doença chamada “doença da vaca louca”, que vem atormentando várias pessoas na
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Europa. Outras doenças, principalmente associadas ao sistema nervoso parecem estar associadas ao
enovelamento incorreto de proteínas.
Por outro lado, as interações entre membranas citoplasmáticas e proteínas são essenciais para a
existência de todo e qualquer sistema celular. Só por esse motivo já seria de grande valia um estudo
acurado acerca dessas interações. Contudo, outras aplicações de grande interesse podem ser
enumeradas, entre elas: o desenho de drogas propostas teoricamente por simulações numéricas que
pode ser analisado in vitro por equipamentos que medem a afinidade dos fármacos propostos com as
membranas citoplasmáticas. O equipamento que pretende-se comprar/construir deve ser capaz de
analisar outros problemas de interesse tecnológico, como aqueles que surgem das interfaces em
derivados de petróleo.
Equipamentos inicialmente necessários ao LFB são aqueles que viabilizam os estudos que
seguem:
O estudo de fluorescência que permite obter os estados intermediários principais do processo de
enovelamento de proteínas, além de permitir a utilização do fluorímetro em outras aplicações, tais como a
investigação das interações entre peptídeos e/ou proteínas com micelas, micelas reversas e membranas.
O estudo das interfaces líquidas e suas interações que é de grande interesse tecnológico, pois tem
aplicação nas mais diversas áreas do Conhecimento. Pode-se estudar a criação de interfaces em cristais
líquidos, analisar as camadas hidrofóbicas de fosfolipídeos, de derivados de petróleo, int eração entre
peptídeos e/ou proteínas com membranas e uma infinidade de outros problemas. Por esses motivos uma
balança de Langmuir poderá ser de grande ajuda para o LFB para o tratamento/caracterização de vários
problemas de interesse e propiciar intercâmbio com outras Instituições.
A balança de Langmuir será construída a partir de uma parceria entre o Laboratório de Física
Biológica de Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho de UFRJ e o LFB -FIS da UEFS.
A compra e implementação da técnica de fluorescência poderá ser assessorada por Professores
do Laboratório de Biofísica do Instituto de Física da USP.
No que tange à equipe de Pesquisadores, o Departamento de Física buscará manter um fluxo de
Professores e/ou Pesquisadores entre a UEFS e o eixo Rio-São Paulo, principalmente para ocorrer um
amadurecimento rápido do Laboratório enquanto laboratório de pesquisa. Vale ressaltar que já existe um
grande intercâmbio entre o grupo de Biofísica do Departamento de Física da UEFS e alguns
colaboradores de outras Ins tituições. São eles:
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Amando S. Ito

TITULAR

IFUSP

Paulo M. Bisch

TITULAR

IBCCF-UFRJ

Pedro G. Pascutti

ADJUNTO

IBCCF-UFRJ

Gilberto Weismuller

ADJUNTO

IBCCF-UFRJ

Fernando M. C. Vieira

ADJUNTO

IBCCF-UFRJ

Kleber C. Mundim

ADJUNTO

IFUFBA

Iuri M. Pepe

ADJUNTO

IFUFBA

Laboratório de Energia Alternativa:

A utilização de métodos alternativos para a produção de energia, tem sido bastante difundido nas
diversas formas de produção e de serviços na sociedade moderna. Tanto a energia solar e eólica, quanto
outras formas naturais de energia, estão cada vez mais participando do cotidiano, seja no aquecimento,
no bombeamento de água, na indústria, nos serviços de transportes, como em outras necessidades do
ser humano.
Consequentemente, devido às facilidades para obtenção, essas energias, ditas alternativas,
apresentam grande potencialidade de utilização nas áreas rurais do semi-árido, podendo auxiliar no
desenvolvimento produtivo da região, quer seja no bombeamento de água para irrigação de pequenas
áreas agrícolas como em outros serviços.
Em 1988, foi iniciado na Universidade Estadual de Feira de Santana um projeto de utilização de
energia solar, pelo Prof. Denis David, que em convênio com o Movimento de Organização Comunitária
(MOC) buscava desenvolver um projeto de captador solar que pudesse ser utilizado em fornos de casas
de farinha e no bombeamento de água; atendendo assim algumas necessidades das comunidades de
baixa renda da região de Feira de Santana. Essas atividades são de extrema relevância para as
comunidades de pequenos agricultores de toda a região. Após a saída do Prof. Denis David da UEFS e
da rápida passagem do Prof. Cristiano Mascarenhas, o projeto de utilização de energia solar passou a
ser coordenado pelo Prof. Dagoberto S. Freitas, que ampliou as atividades deste para outras energias
alternativas tais como: eólica e pluvial, passando a ser chamado de projeto de pesquisa em
"UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS". No passado, o laboratório de Energia Solar se
encontrava próximo ao setor de Educação Física da UEFS e, devido a um troca de espaço com o
Departamento de Biologia, este passou a funcionar provisoriamente no MP 46, hoje gabinete dos
Professores de Física da UEFS.
No presente, o Professor Dagoberto S. Freitas atual responsável pelo proj eto encontra-se afastado
para o programa de Pós-Graduação. Devido a grande importância desse projeto para o desenvolvimento
da região de Feira de Santana torna-se necessário a revitalização do mesmo, e para que este objetivo
seja viabilizado, é necessário a alocação de um laboratório, o Laboratório de Energia Alternativa do
Departamento de Física, LEA-FIS, no quarto módulo da UEFS, próximo aos demais laboratórios de
Física, e, também, a contratação de um Professor visitante para desenvolver as atividades de pesquisa
até o retorno do Prof. Dagoberto S. Freitas.

6.3.3.7 - Grupos de Pesquisa Cadastrados pelo CNPq
No ano de 1998 os seguintes grupos de pesquisa foram cadastrados pelo CNPq:

I - Grupo de Pesquisa em Astronomia Fundamental e Mecânica Celeste
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1) Introdução

Nos últimos anos, a Astronomia Fundamental e a Mecânica Celeste conheceram importantes
desenvolvimentos proporcionados pelos esforços de diversos grupos de pesquisa das principais
instituições nacionais e internacionais, no sentido de aprimorar os instrumentos clássicos já disponíveis,
adaptando-os às modernas tecnologias, notadamente na área de detetores de estado sólido (CCD) e na
automatização das observações.
Avanços significativos na astronômia e astrofísica são esperados, graças ao novo patamar de
precisão astrométrica alcançado na determinação das posições dos astros. Atualmente, presencia-se os
notáveis feitos da missão espacial do satélite HIPPARCOS.
Durante esta missão, 48 pequenos planetas foram observados com uma precisão final nas
posições obtidas da ordem de 0,010 a 0,015 segundos de arco, dependendo essencialmente da
magnitude desses objetos. Por outro lado, a precisão final do catálogo H37 foi de 0,7 mas em posição e 1
mas/ano em movimento próprio.
Hoje, os convênios nacionais e internacionais firmados com a UEFS, possibilitou ao Observatório
Astronômico Antares (OAA) a aquisição de dois novos instrumentos capazes de contribuir de maneira
significativa para a investigação de alguns problemas fundamentais em Astronomia Fundamental e
Mecânica Celeste.
É dentro deste cenário que se propõe o referido grupo de pesquisa, com o objetivo de projetar o
OAA na comunidade científica, firmando um intercâmbio com centros de excelência em pós-graduação,
pesquisa e extensão, produzindo o Conhecimentoo Científico com qualidade e enquadrando-se
completamente na dinâmica de desenvolvimento da UEFS.

2) Linhas de Pesquisa

2.1) Astrometria Solar:

O instrumento, proveniente de um acordo firmado entre o Observatório Nacional do Rio de Janeiro
e a presente Instituição, ingressará na rede mundial de astrolábios e será o terceiro em funcionamento no
Brasil. Devido a localização geográfica e a qualidade do sítio observacional do Observatório Astronômico
Antares, o astrolábio atenderá a altura o apelo feito pela comunidade científica no que diz respeito a
manutenção dos programas observacionais de solo.
o

Com previsão de funcionamento previsto para o 1 semestre de 1998, este instrumento constará
de uma câmara CCD (em substituição do clássico observador) e de um prisma de ângulo variável, o qual
permitirá observar de maneira contínua o Sol durante uma jornada observacional de 6 a 8 horas com o
sistema instrumental (CCD + prisma variável).
O contexto Científico e Objetivo das Investigações são:
a) Manutenção do sistema de referência dinâmico (ICRF/HIPPARCOS),
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b) Determinação dos elementos orbitais da Terra,
c) Medidas do semi-diâmetro aparente do Sol,
d) Variações solares e evolução do clima,
e) Estudo da turbulência atmosférica (parâmetro de Fried),
f) Análise e proc essamento digital das imagens do Sol.

2.2) Astrometria Estelar:

O projeto observacional de pesquisa envolvendo o astrolábio fotoelétrico (ASPHO), é um convênio
internacional firmado entre o Observatoire de la Côte d’Azur (OCA/França) e a Universidade Estadual de
Feira de Santana (UEFS/Brasil). O observatório francês cedeu (como doação), o instrumento à UEFS
sendo que os direitos sobre as pesquisas e resultados científicos, advindos deste convênio, pertencem à
UEFS e ao OCA.
o

O astrolábio fotoelétrico tem previsão de ser instalado no Observatório Antares no 1 semestre de
1998. No início de suas atividades no OAA, o instrumento deverá funcionar com as mesmas
características observacionais do sítio de origem.
O contexto Científico e Objetivo das Investigações são:
a) Calibração do astrolábio fotoelétrico no sistema HIPPARCOS,
b) Observação de radiofontes,
c) Catálogo estelar.

2.3) Mecânica Orbital e Controle

Este projeto possui como objetivo principal, estudar a transferência orbital de um satélite movido a
propulsão contínua, sujeito a não idealidade dos propulsores.
Pretende-se desenvolver um método que determine uma lei de controle levando em conta os erros
nos propulsores, além da construção de uma lei analítica do problema, tal que determine a propagação
dos erros em função do tempo.
Numa etapa posterior, serão considerados as diversas influências das perturbações naturais neste
problema, tais como, pressão de radiação solar, albedo, não esfericidade do corpo principal, forças
aerodinâmicas, etc. Além disso, pretende-se estudar as influências dos desalinhamentos do vetor
empuxo aplicado sobre o centro de massa do satélite, dos desalinhamentos devidos a erros originados
na construção dos elementos do satélite.

3) Apresentação da Equipe Científica

a) Nome: Prof. Paulo César da Rocha Poppe (Astrometria Solar)
(Responsável Científico pela Coordenação e Planejamento dos Trabalhos),
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Posição Temporária: Dep. de Ciências Exatas,
Titulação: Doutor em Ciências (Área: Astronomia) - Instituto Astronômico e Geofísico da
Universidade de São Paulo,
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva;
b) Nome: Prof. Franz Peter Alves Farias (Teoria de Campos)
(Responsável Científico pela Coordenação e Planejamento dos Trabalhos),
Posição Permanente: Dep. de Ciências Exatas,
Titulação: Mestre em Física (Área: Física de Partículas e Campos) - Instituto de Física da
Universidade Federal da Bahia,
a

c) Nome: Prof . Vera Aparecida Fernandes Martin (Astrometria Estelar),
Posição Permanente: Dep. de Ciências Exatas,
Titulação: Doutora em Ciências (Área: Astronomia) - Instituto Astronômico e Geofísico da
Universidade de São Paulo,
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva;
d) Nome: Prof. Antônio Delson Conceição de Jesus (Mecânica Orbital e Controle),
Posição Permanente: Dep. de Ciências Exatas,
Titulação: Mestre em Física (Área: Física Estatística) - Dep. de Física da Universidade Federal
de Pernambuco,
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva.
OBS.: Está previsto neste projeto, a inclusão de estudantes/bolsistas de Iniciação Científica. Um
membro (o último) do grupo de pesquisa aqui apresentado está em fase de conclusão do doutorado com
projeto de pesquisa apoiado pela UEFS.

II - Grupo de Pesquisa em Espalhamento Eletromagnético e Magnéto - Óptica

1) Introdução

O grupo surgiu do interesse comum dos Professores Dagoberto da Silva Freitas, Jairo Ricardo
Rocha de Oliveira, José Carlos Oliveira de Jesus e Thierry J. Lemaire, todos físicos da Universidade
Estadual de Feira de Santana, no estudo teórico e experimental do espalhamento da radiação
eletromagnética pela matéria.
O pioneiro nessa linha de pesquisa na UEFS foi o Prof. Dagoberto da Silva Freitas, que iniciou o
seu programa de doutoramento em março de 1996, enfocando os aspectos quânticos da interação do
campo eletromagnético com a matéria.
s

Com a chegada dos Prof . Jairo R. Rocha de Oliveira e Thierry J. Lemaire em março de 1997, o
grupo de espalhamento iniciou a sua fase de expansão. A linha de pesquisa do Prof. Jairo R. de Oliveira
focaliza os efeitos ópticos não-lineares em fibras ópticas. Em seus trabalhos o espalhamento do campo
eletromagnético é tratado classicamente, considerando porém o regime não-linear, que dá origem aos
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efeitos tais como compressão de fase, sólitons [1], instabilidade modulacional, espalhamento Raman
estimulado, laser de fibras de sólitons, comunicação óptica [2], amplificadores de fibras para
chaveamento óptico ultra-rápido, computação óptica de alta taxa de bit e alta potência, e autofocalização
[3]. O Prof. Thierry J. Lemaire desenvolve modelos [4, 5] para descrever o espalhamento de uma onda
eletromagnética por objetos dielétricos de geometria qualquer, no âmbito de aproximações de baixa
freqüência, resolvendo as equações de Maxwell do eletromagnetismo. Estes modelos, descrevendo o
espalhamento por objetos dielétricos de geometria qualquer, têm aplicações em varias áreas, tais como
Astronomia, Física de Partículas, Biologia, Química, devido ao fato que o campo (ou intensidade)
eletromagnético espalhado possui propriedades das funções características (geometria, permissividade
dielétrica, índice de refração, etc.) do espalhador, o qual pode ser uma poeira interplanetária, uma
bactéria, uma macro-molécula, etc. Ele também trabalha, em colaboração com os Profs . Amin Bassrei e
Kleber C. Mundim, ambos do Instituto de Física da UFBA, em problemas inversos com enfoque particular
no estudo do imageamento de objetos dielétricos [6].
Consolidada a base teórica, o grupo passou a investir na pesquisa experimental, em particular no
espalhamento elástico da luz em meios magnéticos (efeitos Kerr, Faraday) [8, 9]. Essa área vem sendo
desenvolvida pelo Prof. José Carlos Oliveira de Jesus desde julho de 1997, responsável pela execução
do projeto de pesquisa “Estudo dos efeitos magnéto-ópticos através da modulação elasto-óptica da
polarização de ondas eletromagnéticas”. Esse projeto conta também com a colaboração do Prof. Orlando
de Andrade Figueiredo que hoje integra a Área de Matemática da UEFS e tem formação em Engenharia
Elétrica, com grande experiência em instrumentação científica. Convêm salientar que um estudante de
Iniciação Científica, do Curso de Matemática, está trabalhando com o Prof. José Carlos Oliveira de Jesus.
O grupo tem por objetivos, através dos projetos atualmente desenvolvidos e de outros que surgirão
num futuro próximo, consolidar na UEFS o Conhecimento associado às áreas específicas dos projetos,
manter colaborações com outros centros de pesquisa, bem como promover uma participação importante
dos estudantes de Instituições do terceiro grau, em particular dos estudantes de Física da UEFS.
Atualmente, o grupo de pesquisa se encaixa como grupo emergente com três projetos de pesquisa
apoiados pela UEFS. Deve-se salientar que dois dos pesquisadores já têm o título de Doutor, enquanto o
outro está finalizando a sua tese de Doutorado e que um quarto membro do grupo está atualmente
realizando um trabalho de Doutorado desde 1996. Portanto durante o ano de 1998, o grupo será
constituído de três pesquisadores Doutores . No momento, um estudante de Matemática está trabalhando
com o Prof. José Carlos Oliveira de Jesus. Também, é previsto durante o ano de 1998 o envolvimento de
outros estudantes de graduação e pós -graduação da UEFS e da UFBA nos projetos de pesquisa.

2) Linhas de Pesquisa

2.1) Espalhamento Eletromagnético:
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Projeto: Estudo e desenvolvimento de aproximações de baixa freqüência para a modelização do
espalhamento eletromagnético por objetos dielétricos de geometria qualquer.
Pesquisadores: Jairo Rocha de Oliveira, José Carlos Oliveira de Jesus, Thierry Jacques Lemaire
(responsável).

2.2) Magnetismo:

Projeto: Estudo dos efeitos magnéto-ópticos através da modulação elasto-óptica da polarização de
ondas eletromagnéticas.
Pesquisadores: Jairo Rocha de Oliveira, José Carlos Oliveira de Jesus (responsável), Orlando de
Andrade Figueiredo, Thierry Jacques Lemaire.
Estudante: Flávio Cordeiro das Mercês.

2.3) Óptica:

Projeto: Estudo de fenômenos não lineares na propagação de pulsos em fibras ópticas aplicadas
em sistemas de comunicação
Pesquisadores: Jairo Rocha de Oliveira (responsável), José Carlos Oliveira de Jesus, Thierry
Jacques Lemaire.

3) Apresentação da Equipe Científica

a) Nome: Prof. Dagoberto da Silva Freitas (Óptica Quântica)
Posição Permanente: Dep. de Ciências Exatas - UEFS,
Titulação: Mestre em Física (Área: Física da Matéria Condensada) - Dep. de Física da
Universidade Federal de Pernambuco,
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva;
b) Nome: Jairo Rocha de Oliveira (Óptica Não Linear)
Posição Permanente: Dep. de Ciências Exatas - UEFS,
Titulação: Doutor em Física (Área: Física da Matéria Condensada) - Dep. de Física da
Universidade Federal de Pernambuco,
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva;
c) Nome: José Carlos Oliveira de Jesus (Magnetismo e Materiais Magnéticos)
Posição Permanente: Dep. de Ciências Exatas,
Titulação: Mestre em Física (Área: Física da Matéria Condensada) - Dep. de Física da
Universidade Federal de Pernambuco,
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva;
d) Nome: Orlando de Andrade Figueiredo (Instrumentação Científica)
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Posição Temporária: Dep. de Ciências Exatas - UEFS,
Titulação: Engenheiro Elétrico - Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia,
Regime de Trabalho: 40 horas;
e) Nome: Thierry Jacques Lemaire (Espalhamento)
(Responsável Científico pela Coordenação e Planejamento dos Trabalhos),
Posição Permanente: Dep. de Ciências Exatas - UEFS,
Titulação: Doutor em Física (Área: Física da Matéria Condensada) - Universidade de Marselha II
- França,
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva;
f) Nome: Flávio Cordeiro das Mercês (Estudante de Iniciação Científica)
Formação: Estudante do Curso de Matemática - UEFS.
OBS.: Está previsto neste projeto, a ampliação do número de estudantes/bolsistas de Iniciação
Científica. Dois membros do grupo de pesquisa aqui apresentado são doutorandos (o primeiro e o
terceiro, este último em fase de conclusão) com projetos de pesquisa apoiados pela UEFS.
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6.3.4 - Sub-Unidade de Extensão
6.3.4.1 - Definição
A Sub-Unidade de Extensão é aquela que suportará e agrupará as Atividades de Extensão do
Departamento de Física da UEFS.

6.3.4.2 - Concepção da Atividade de Extensão
Entende-se que a extensão em Física é o conjunto de atos praticados pelo Departamento de Física
no sentido de integrar-se à sociedade, atendendo as finalidades básicas do compromisso político-social e
da prática acadêmica. A primeira, referindo-se a obrigação da Universidade reverter seus benefícios em
favor da maioria da população, sem perda da pluralidade, que é essencial à prática universitária, e sem
confundir definição filosófico-política com postura político-partidária; a segunda, referindo-se à extensão
como o elemento articulador do ensino e da pesquisa com a sociedade, outorgando à Universidade uma
função transformadora do meio social. A Extensão, portanto, "é uma via de mão dupla, com trânsito
assegurado à comunidade acadêmica que encontrará, na sociedade, a oportunidade da elaboração da
práxis de um Conhecimento acadêmico; no retorno à Universidade, docentes e discentes trarão um
aprendizado que, submetid o à reflexão teórica, será acrescido àquele Conhecimento" {254}. Dessa forma,
as áreas de extensão do Departamento de Física, também, são coincidentes com os próprios SubDomínios da Física.
Os atos extensionistas praticados pelo Departamento de Física são aqueles do tipo

(i)

{19, 114, 205 e 254}

:

Difusão Científica: é compreendida como a ação em que a Universidade, em particular o
Departamento de Física, é tomado como um pólo de onde emanam e circulam os produtos
culturais/científicos por ele criados. Entre outras atividades, nesse ato se incluem: os eventos
promovidos pelo Departamento de Física, tais como ‘Semana de Física’, e as participações dos
Professores do DFIS naqueles promovidos por outras Instituições, tais como ‘Reunião Anual da
SBPC’, ‘Encontro de Físicos do Norte/Nordeste’; as publicações especializadas e de
divulgação editadas pelo Departamento de Física, e as participações dos Professores do DFIS
naquelas editadas por outras Instituições; o registro de patentes; os cursos e outras formas de
apresentação de divulgação, tais como cursos, exposição de filmes, palestras, colóquios,
seminários, mesas-redondas, ou outros trabalhos equivalentes cuja natureza seja a de
divulgação; etc.;

(ii)

Ação Cultural: é compreendida como a ação em que a Universidade, em particular o
Departamento de Física, estabelece uma relação com a comunidade, tanto externa quanto
interna, na qual ambos (o Departamento e a comunidade) comportam-se ativamente como
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sujeitos objetivando a sensibilização e conscientização junto às comunidades na valorização e
proteção do Patrimônio histórico, artístico, científico e cultural, a formação crítica da opinião
pública, e a prática humanística;
(iii)

Aperfeiçoamento Profissional/Acadêmico da população, através de Cursos : é compreendido
como a ação em que a Universidade, em particular o Departamento de Física, desenvolve a
educação continuada com o objetivo de evitar que o perfil dos profissionais formados em Física
torne-se obsoleto no decurso da vida por conta da dinâmica existente no processo de produção
científica e tecnológica desse Campo do Saber;

(iv)

Assessoria/Consultoria Técnica/Científica e Pedagógica: é compreendido como a ação em que
a Universidade, em particular o Departamento de Física, desenvolve a prestação de serviços
com o objetivo de auxiliar a comunidade nas suas formas de organização através de atividades
de assessorias e/ou consultorias no Campo da Física;

(v)

Trabalhos Técnicos/Científicos apresentados pelo Departamento de Física à comunidade em
geral, seja ela interna ou externa à Universidade: é compreendido como a ação em que a
Universidade, em particular o Departamento de Física, dissemina o Conhecimento Físico de
natureza específica através de atividades do tipo: seminários, colóquios, conferências, etc.; e,

(vi)

Trabalhos Técnicos/Científicos apresentados por Instituições públicas ou privadas ao
Departamento de Física e/ou à comunidade em geral, seja ele interna ou externa à
Universidade: é compreendido como a ação em que a Universidade, em particular o
Departamento de Física, recebe o Conhecimento Físico emanado de outras Instituições de
natureza específica através de atividades do tipo: seminários, colóquios, conferências, etc.

Em decorrência da concepção estabelecida, os grupos de extensão que desenvolverão esses atos,
devem ser divididos nos Sub-Domínios da Física, estabelecidos.
A distribuição das atividades de extensão nos domínios da Física não impossibilitará a realização
de trabalhos de forma interdisciplinar entre os grupos extensionistas, e entre estes e outras áreas do
Saber, diferentes da Física.
Nesse sentido, para que as áreas de extensão sejam desenvolvidas plenamente pelos Professores
do Departamento de Física, são necessárias algumas ações de caráter geral:
- execução do planejamento de capacitação docente dos Professores do DFIS ao nível de pósgraduação,
- implantação na UEFS dos Cursos de Física de graduação (Bacharelado, 1998.1), e de pós graduação (Especialização, 1999.1, Mestrado, 2001.1, e Doutorado, 2003.1): pois, sendo a extensão a
articuladora das atividades de ensino e de pesquisa com a sociedade, para que os seus objetivos sejam
alcançados, devem existir primordialmente no Departamento de Física as atividades de ensino e de
pesquisa, o que permitirá ao DFIS reverter, para a maioria da população, os benefícios advindos do
Conhecimento Físico; a extensão em Física só terá sentido se existirem as atividades de ensino e de
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pesquisa, e os Cursos de Física fornecerão as condições básicas para que estas atividades existam e
sejam articuladas pela primeira, na integração com a sociedade,
- montagem de uma Biblioteca Setorial de Física: pois a elaboração e o próprio desenvolvimento
de qualquer atividade de extensão não dispensam uma pesquisa bibliográfica.

6.3.4.3 - Quadro Geral das Atividades de Extensão
As atividades de extensão desenvolvidas, até o momento, pela Física da UEFS agrupam -se nos
Sub-Domínios da Física acima definidos. Elas são classificadas como segue:

(i) Física de Partículas e Campos:

Neste Sub -Domínio da Física, tem-se as seguintes atividades de extensão:
−

“O Eletromagnetismo”. Difusão Científica através de 'palestra' proferida no Colégio Estadual
Assis Chateaubriand. Sub-área: Teoria de Campos. Autor: Prof. Alberto U. São Paulo. 1994,

−

"Princípio de Mach: aspectos gerais e sua realização através do modelo gravitacional
weberiano de Assis". Aperfeiçoamento Profissional/Acadêmico da população, através de MiniCurso apresentado na XII Jornada Universitária da UEFS, Feira de Santana - BA. Sub -área:
s

s

Relatividade e Teoria de Campos. Aut .: Prof . Rosa Bunchaft (UEFS) e Saulo Carneiro
(UFBA). 1997;

(ii) Física Atômica e Molecular:

Neste Sub -Domínio da Física, tem-se as seguintes atividades de extensão:
−

“Exposição de filme sobre a Luz”. Difusão Científica através de 'exposição de filmes'
apresentado no Colégio Estadual Assis Chateaubriand. Sub-área: Óptica. Mediador: Prof.
Durval Eusíquio de Miranda Motta. 1994,

−

“Modelagem mol ecular em sistemas de interesse bio-tecnológico”. Trabalho Técnico/Científico
apresentado pelo Prof. Dr. Kleber Mundim (IFUFBA), o qual consistiu de uma palestra, seguida
de discussões científicas com os Professores da então Área de Física. Sub-área: Teoria
Atômica e Molecular. Coordenação: Prof. Marcelo Moret. 1995;

(iii) Física de Gases:

Neste Sub -Domínio da Física, tem-se a seguinte atividade de extensão:
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−

“Exposição de filme sobre o Calor”. Difusão Científica através de 'exposição de filmes'
apresentado no Colégio Estadual Assis Chateaubriand. Sub -área: Teoria do Sistema Gasoso.
Mediador: Prof. Durval Eusíquio de Miranda Motta. 1994;

(iv) Física da Matéria Condensada:

Neste Sub -Domínio da Física, tem-se a seguinte atividade de extensão:
−

“Exposição de filme sobre o Som”. Difusão Científica através de 'exposição de filmes'
apresentado no Colégio Estadual Assis Chateaubriand. Sub-área: Mecânica dos Meios
Contínuos. Mediador: Prof. Durval Eusíquio de Miranda Motta. 1994;

(v) Astronomia:

Neste Sub -Domínio da Física, tem-se as seguintes atividades de extensão:
−

“Evolução Estelar”. Difusão Científica através de 'palestra' proferida no Colégio Estadual Assis
a

Chateaubriand. Sub-área: Astrofísica Estelar. Autor: Prof . Claudia Possa. 1994,
−

"Atendimento ao Público: Planetário e Observatório Astronômico Antares da UEFS". Trabalho
Técnico/Científico apresentado pelo Departamento de Física à comunidade em geral, o qual
consiste de palestras e discussões com os participantes. Sub-área: Várias. Responsáveis:
Profs . Paulo César da Rocha Poppe e Vera Aparecida Fernandes Martin, 1997,

−

"Introdução ao GPS: princípios e aplicações". Aperfeiçoamento Profissional/Acadêmico da
população, através de Mini-Curso apresentado na IX Semana de Engenharia e na XII Jornada
Universitária da UEFS, Feira de Santana - BA. Sub-área: Astronomia Fundamental e
Astrometria. Auts .: Profs . Paulo César da Rocha Poppe, Vera Aparecida Fernandes Martin e
Rosângela Leal Santos (Departamento de Tecnologia) 1997,

−

"Astronomia, uma visão geral". Aperfeiçoamento Profissional/Acadêmico da população, através
de Mini-Curso apresentado na XII Jornada Universitária da UEFS, Feira de Santana - BA. Subs

área: Várias. Aut .: Paulo César da Rocha Poppe e Vera Aparecida Fernandes Martin. 1997,
−

"Ciência e Arte no desenvolvimento das potencialidades regionais". Aperfeiçoamento
s

Profissional/Acadêmico da população, através de Cursos. Sub-área: Várias. Participantes Prof .
Elder Sales Teixeira, Judite Almeida Miranda e Vera Aparecida Fernandes Martin, coordenado
pelo CUCA - Centro Universitário de Cultura e Artes. 1998;

(vi) Instrumentação e Técnicas de Laboratórios em Física:
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Neste Sub -Domínio da Física, tem-se a seguinte atividade de extensão:
−

“Medidas e erros: ... como associar quantidade, unidade e intervalo de confiança”. Trabalho
Técnico/Científico apresentado pelo Prof. Dr. Iuri Pepe (IFUFBA), o qual consistiu de uma
palestra, seguida de discussões científicas com os Professores da então Área de Física. Subárea: Metrologia. Coordenação: Prof. Marcelo Moret. 1995;

(vii) Física Matemática:

Neste Sub -Domínio da Física, tem-se a seguinte atividade de extensão:
−

o

o

“Curso de complementação de escolaridade do 1 e 2 graus para funcionários da empresa
Drogafarma”. Aperfeiçoamento Profissional/Acadêmico, através de Curso de complementação
o

o

ao nível de 1 e 2 graus e de orientação a estagiários. Sub-área: Mecânica Generalizada.
Responsabilidade: Prof. Durval Eusíquio de Miranda Motta, coordenado pela COEX Coordenação de Extensão. 1993;

(viii) Ensino de Física:

Neste Sub -Domínio da Física, tem-se as seguintes atividades de extensão:
−

“Módulo de um laboratório didático para o ensino de eletricidade e magnetismo”. Projeto de
extensão do tipo Trabalho Técnico/Científico. Sub-área: Materiais e Métodos. Desenvolvido
s

pelo Prof. Alberto U. São Paulo, com a participação dos Prof Friedrich Wolfgang Gutmann,
Silvio Loureiro e Newton Barros de Oliveira (IFUFBA). 1986,
−

“Transformando o Ensino de Ciências e Matemática na Região de Feira de Santana”. Projeto
o

de extensão do tipo Aperfeiçoamento Profissional/Acadêmico de Professores que atuam no 1

grau na disciplina curricular de Ciências, nas escolas da rede pública da região de Feira de
Santana. Sub-áreas: Materiais e Métodos, Concepções Alternativas e Metodologias
Alternativas. Coordenação: Prof. Nildon Pitombo. 1992,
−

“Subprojeto para o Ensino de Ciências - SPEC”. Subprojeto de extensão (do projeto
Transformando o Ensino de Ciências e Matemática na Região de Feira de Santana) do tipo
Aperfeiçoamento Profissional/Acadêmico de Professores que atuam no 1o grau na disciplina
curricular de Ciências, nas escolas da rede pública da região de Feira de Santana. Sub-áreas:
Materiais e Métodos, Concepções Alternativas e Metodologias Alternativas. Coordenação: Prof.
Nildon Pitombo. Auxílio PADC-BIRD de US$ 1.000,00. 1992,
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−

“Abordagem crítica sobre o livro didático”. Difusão Científica na forma de 'palestra',
apresentada na Escola Estadual Mário Augusto Teixeira de Freitas (EEMA Teixeira de Freitas),
durante a Semana Pedagógica. Sub-área: Materiais e Métodos. Autor: Prof. Milton Souza
Ribeiro. 1994,

−

o

o

"Difusão de Física no 1 e 2 graus". Difusão Científica na forma de 'apresentação de
divulgação', promovida pela então Área de Física. Sub-área: Comunicação em Física. Autor:
Durval Eusíquio de Miranda Motta. 1994,

−

“Manutenção do laboratório didático para o ensino de eletricidade e magnetismo da disciplina
curricular Física VIII”. Projeto de extensão do tipo Trabalho Técnico/Científico. Sub-área:
Materiais e Métodos. Responsável: Prof. Alberto U. São Paulo, com a participação do Prof.
Friedrich Wolfgang Gutmann (IFUFBA). 1994,

−

“Um estudo crítico do uso da televisão e vídeo na sala de aula”. Difusão Científica na forma de
'palestra', apresentada na EEMA Teixeira de Freitas, durante a Semana Pedagógica. Sub-área:
Materiais e Métodos. Autor: Prof. Milton Souza Ribeiro. 1995,

−

"Antítese". Difusão Científica na forma de 'publicação de divulgação', a ser editada pelo IAT s

Instituto Anísio Teixeira. Sub-área: Comunicação em Física. Autores: Prof . Maria Tereza
Simões (EEMATF) e Milton Souza Ribeiro (UEFS). 1996,
−

"Caderno de Física da UEFS". Difusão Científica na forma de 'publicação de divulgação',
editada pela então Área de Física. Sub-área: Comunicação em Física. Autor: Prof. Marcelo
Moret. 1996,

−

"Pre-Prints de Física". Difusão Científica na forma de 'publicação especializada', editada pela
então Área de Física. Sub-área: Comunicação em Física. Autor: Prof. Marcelo Moret. 1996,

−

"Seminários de Física". Trabalho Técnico/Científico apresentado pela então Área de Física à
comunidade em geral, seja ela interna ou externa à Universidade e/ou Trabalho
Técnico/Científico apresentados por Instituições Públicas ou Privadas ao Departamento de
Física e/ou à comunidade em geral, seja ela interna ou externa à Universidade. Sub-área:
Comunicação em Física. Autor: Área de Física. 1996,

−

"Licenciatura em Física: sua importância para a Comunidade". Difusão Científica na forma de
'evento', promovido pela então Área de Física. Sub-área: Comunicação em Física. Autores:
Profs Milton Souza Ribeiro, Rosa Bunchaft, Elder Sales Teixeira e Franz Peter Alves Farias.
1996,

−

"I Semana dos Estudantes de Física". Difusão Científica na forma de 'evento', promovido pela
s

então Área de Física. Sub-área: Comunicação em Física. Autores: Prof . Antônio Jorge Sena
dos Anjos, Rosa Bunchaft e Elder Sales Teixeira. 1997,
−

"O Curso de Física da UEFS". Difusão Científica na forma de 'palestra', apresentada na I
Semana dos Estudantes de Física, Feira de Santana - BA. Sub-área: Política Educacional.
Autor: Prof. Milton Souza Ribeiro. 1997,
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−

"Concepções intuitivas e o ensino da Física". Difusão Científica na forma da 'Palestra',
apresentada na I Semana dos Estudantes de Física, Feira de Santana - BA. Sub-área:
Concepções Alternativas. Autor: Prof. Antônio Jorge Sena dos Anjos. 1997,

−

"Colóquios de Física". Trabalho Técnico/Científico apresentados por Instituições Públicas ou
Privadas ao Departamento de Física e/ou à comunidade em geral, seja ela interna ou externa à
Universidade. Sub-área: Comunicação em Física. Autor: Área de Física. 1997,

−

"Semana de Física da UEFS". Difusão Científica na forma de 'evento' promovido pela então
Área de Física. Sub-área: Comunicação em Física. Autores: Profs . Thierry J. Lemaire, Rosa
Bunchaft, Elder Sales Teixeira, Franz Peter A. Farias. 1997,

−

"Anais da Semana de Física da UEFS". Difusão Científica na forma de 'publicação
especializada', editada pela então Área de Física. Sub-área: Comunicação em Física. Autores:
s

Prof Thierry Jacques Lemaire e Elder Sales Teixeira. 1997,
−

“A importância da Física na Universidade e na Sociedade Brasileira”. Difusão Científica na
forma de 'mesa-redonda', apresentada na I Semana de Física da UEFS, Feira de Santana BA. Sub-área: Política Educacional. Autores: Profs . Jose Onofre Gurjão (UEFS), Marco A.
Gameiro de Moura (UFPE), Aurino Ribeiro Filho (UFBA) e Franz Peter Alves Farias (UEFS).
1997,

−

o

"Curso de Aperfeiçoamento para Professores de Física do 2

grau". Aperfeiçoamento

Profissional/Acadêmico da população, através de Curso (em fase da elaboração). Sub-área:
s

Várias. Autores: Prof . Judite Almeida Miranda, Elder Sales Teixeira e Antônio Jorge S. dos
Anjos. 1997,
−

"Ciência e Arte no desenvolvimento das potencialidades regionais". Aperfeiçoamento
s

Profissional/Acadêmico da população, através de Cursos. Sub-área: Várias. Participantes Prof .
Elder Sales Teixeira, Durval Eusíquio de Miranda Motta, Judite Almeida Miranda e Vera
Aparecida Fernandes Martin, coordenado pelo CUCA. 1998,
−

"Escola de Verão do Departamento de Física". Difusão Científica na forma de 'evento' e
Aperfeiçoamento Profissional/Acadêmico da população, através de Cursos, promovido pelo
s

Departamento de Física (em fase da elaboração). Sub -área: Várias. Autores: Prof . Rainer K.
Madejsky, Thierry J. Lemaire, Paulo César da R. Poppe, Vera Aparecida F. Martin, Jairo
Ricardo R. de Oliveira, Milton Souza Ribeiro e José Carlos Oliveira de Jesus.1998,
−

"Olimpíadas de Física". Difusão Científica na forma de 'olimpíada', organizada pelo
Departamento de Física (em fase da elaboração). Sub-área: Comunicação em Física. Autor:
Prof. Thierry Jacques Lemaire. 1998;

(ix) História e Filosofia da Física:

Neste Sub -Domínio da Física, tem-se as seguintes atividades de extensão:
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−

“A Física dos gregos: de Platão a Aristóteles”. Difusão Científica, através de 'Curso'. Sub-área:
E volução da Física. Autor: Prof. Nildon Pitombo. 1989,

−

“Evolução do Pensamento Cosmológico”. Difusão Científica através de 'palestra' proferida no
Colégio Estadual Assis Chateaubriand. Sub-área: Evolução da Física. Autor: Prof. Durval
Eusíquio de Miranda Motta. 1994,

−

“Física moderna: filosofia e história”. Trabalho Técnico/Científico apresentado pelo Prof. Dr.
Olival Freire Jr. (IFUFBA), o qual consistiu de uma palestra, seguida de discussões científicas
com os Professores da então Área de Física. Sub-área: Evolução da Física. Coordenação:
Prof. Marcelo Moret. 1995,

−

“Kant, a geometria euclidiana e a natureza dos juízos da Ciência”. Trabalho Técnico/Científico
apresentado pelo Prof. Benedito Leopoldo Pepe (IFUFBA), o qual consistiu de uma palestra,
seguida de discussões científicas com os Professores da então Área de Física. Sub-área:
Fundamentos da Física. Coordenação: Prof. Marcelo Moret. 1996,

(x) Física Aplicada:

Neste Sub -Domínio da Física, tem-se as seguintes atividades de extensão:
−

“Importância das energias alternativas para a ecologia”. Difusão Científica na forma de
a

'palestra', apresentada na 1 Jornada de Pró-regulamentação do Parque Nacional da Chapada
Diamantina. Sub-área: Física das Fontes não Convencionais de Energia. Autor: Prof.
Dagoberto da S. Freitas. 1995,
−

“Determinação de Estrutura de Peptídeos por Optimizacão Estocástica (GSA)”. Trabalho
Técnico/Científico, na forma de 'palestra', apresentado no Instituto de Física da USP, em 13 de
agosto de 1997. Sub-área: Biofísica. Autor: Prof. Marcelo A. Moret. 1997,

−

"Otimização

de

Geometria

e

Dinâmica

Molecular

Clássica".

Aperfeiçoamento

Profissional/Acadêmico da população através de Mini-Curso, apresentado na I Semana de
s

s

Física da UEFS, Feira de Santana - BA. Sub-área: Biofísica. Aut .: Prof . Pedro Geraldo
Pascutti (UFRJ) e Marcelo A. Moret (UEFS). 1997.

6.3.4.4 - Projetos de Extensão
Considerando a divisão da Física em seus Sub-Domínios, os projetos de extensão do
Departamento de Física, são os que seguem:
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Título: Interações Extensionistas em Física.
Coordenador: Jean Carlos Lessa.
Área de Extensão: Todas.
Resumo: Esse projeto surgiu da necessidade da então Área de Física interagir com outras
Instituições para buscar, não só a melhoria da qualificação de seus docentes mas, também, a
difusão da Física no seio da nossa Universidade.
Em linhas gerais, as atividades do tipo “Trabalhos Técnicos/Científicos apresentados por
Instituições públicas ou privadas ao Departamento de Física e/ou à comunidade em geral, seja ela
interna ou externa à Universidade”, subjacentes ao projeto, constam de: (i) seminários à
comunidade da UEFS, proferidos por Professores convidados de outras Instituições, seguidos de
(ii) discussões científicas entre estes e os Professores do Departamento de Física, objetivando o
aprofundamento das questões para o estabelecimento e fortalecimento das áreas de pesquisa e
extensão.
Tal projeto já vem sendo desenvolvido e até o presente, os seguintes temas foram abordados:
- “Modelagem molecular em sistemas de interesse bio-tecnológico”. Área de at uação: Física
Atômica e Molecular. Professor Dr. Kleber Mundim, (IFUFBA). 1995;
- “Medidas e erros: ... como associar quantidade, unidade e intervalo de confiança”. Área de
atuação: Instrumentação e Técnicas de Laboratório. Professor Dr. Iuri Pepe, (IFUFBA). 1995;
- “Física moderna: Filosofia e História”. Área de atuação: História e Filosofia da Física. Professor
Dr. Olival Freire Júnior, (IFUFBA). 1995; e,
- “Kant, a Geometria euclidiana e a natureza dos juízos da Ciência". Área de atuação: História e
Filosofia da Física. Professor Benedito Leopoldo Pepe, (IFUFBA). 1996.

Título: Difusão de Física no 1o e 2o Graus.
Coordenador: Elder Sales Teixeira.
Área de Extensão: Ensino de Física.
Resumo: A Física é uma Ciência que tem uma vasta utilização na sociedade, estando inserida em
vários Domínios do Saber humano, senão como Ciência Básica, como Ciência Aplicada. Essa
inserção vai desde as teorias físicas que buscam descobrir a origem do Universo, possibilitando
ponderações no Campo da Filosofia, às que servem de alicerce para as Engenharias, passando
pela Ciência dos Computadores, Ciências dos Materiais, até o estudo da utilização, na área
médica, de equipamentos e técnicas, tais como: ultra som, raios X, radiações ionizantes, etc.
Tão vasta utilização e, no entanto, existe uma grande aversão, por parte da própria sociedade, em
relação não só ao seu estudo mas, também, em relação à própria Física. O reflexo disso está
o

o

traduzido nas Escolas de 1 e 2 graus onde os estudantes não gostam da disciplina curricular
Física, a priori, e os Professores desta “passam” um conteúdo árido, sem ligação alguma com os
fenômenos subjacentes e desprovido de atividades laboratoriais.

265

Em virtude desta situação desfavorável, a qual acarreta enormes danos a uma região carente, não
só social mas tecnologicamente, como a região de Feira de Santana, surgiu este projeto. Ele visa
o

o

divulgar, propagar a Física nas Escolas de 1 e 2 graus para mostrar não só os aspectos
fenomenológicos e experimentais mas, também, a vasta possibilidade de utilização, na sociedade,
de seus Conhecimentos.
De uma forma geral, as atividades do tipo “Difusão Científica”, desenvolvidas nesse projeto,
o

constam de palestras e exposições de filmes e experiências feitas na UEFS e nas Escolas de 1 e
2o graus, da região de Feira de Santana.
Tal projeto já vem sendo desenvolvido e até o presente, os seguintes temas foram abordados:
o

- “Palestras e Exposições de filmes para o 2

grau”. Esse evento, desenvolvido no Colégio

Estadual Assis Chateaubriand, durante o período de três dias, em 1994, constou de várias
atividades:
a) Palestras:
- “Evolução do pensamento cosmológico”. Palestrante Prof. Durval Eusíquio de Miranda Motta,
- “Evolução estelar”. Palestrante Profa. Claudia Possa, e,
- “O eletromagnetismo”. Palestrante Prof. Alberto Ulisses São Paulo, e,
b) Filmes:
- Vários filmes que retrataram os fenômenos do Som, do Calor e da Luz, mediados pelo Prof.
Durval E. de M. Motta.

6.3.4.5 - Caderno de Física da UEFS
A grande evolução das comunicações nas últimas décadas suscitou na Universidade Pública e
Gratuita a necessidade de apresentação de suas atividades acadêmico/científicas em uma forma rápida,
acessível, sistemática e independente. Por este motivo, hoje, há uma proliferação de cadernos, boletins,
pre-prints, etc. nas mais diversas Instituições, no intuito de divulgar suas atividades.
A UEFS apresenta os resultados de suas atividades acadêmico/científicas à sociedade em geral,
através da revista Sitientibus. Esta revista tem como característica principal a universalidade em seus
artigos. O Departamento de Física acredita que a Universidade Pública e Gratuita deve ser universal em
sua essência. Entretanto, esta característica da revista, juntamente com o fato relacionado à sua
periodicidade, impõem certos empecilhos à divulgação dos resultados de atividades acadêmicas
específicas, ligadas aos interesses da Física.
O Departamento de Física necessita de um espaço de divulgação para a apresentação dos
resultados das pesquisas desenvolvidas no Campo do Saber da Física. Este espaço de divulgação,
a

estruturado no PCAD-FIS, 3 ed., através do “Setor de Publicações de Física”, PUBLIFIS, se caracteriza
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pela implantação do ‘Caderno de Física da UEFS’, dos ‘Pre -Prints de Física’ e dos 'Anais da Semana de
Física da UEFS'.
O "Caderno de Física da UEFS", uma das divisões do 'Setor de Publicações da Física', que
constitui-se em uma atividade de extensão do tipo 'Difusão Científica, na forma de Publicação de
Divulgação', visa divulgar, na forma de artigos, resultados de extensão, pesquisa e experiências em
ensino, importantes para o Conhecimento em Física, em linguagem ao nível de graduação, com
periodicidade semestral. Além disto, a capa do “Caderno” terá como objetivo a divulgação das Artes, e,
neste sentido, será apresentado em cada número um trabalho artístico, ilustrando-a. O “Caderno” servirá
como divulgação de trabalhos que não terão, obrigatoriamente, o caráter de serem inéditos, contudo,
deverão ser de grande interesse acadêmico/científico.
Até o presente momento foram publicados quatro números com os seguintes artigos:
o

Cad. Fís. Uefs, 01 (01):01 -73, 1 sem. 1996:

- APRESENTAÇÃO
Anaci Bispo Paim..................................................................................................... 05
- EDITORIAL.............................................................................................................. 07
- A HISTÓRIA DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DA PESQUISA EM
FÍSICA NA BAHIA: NOTAS INTRODUTÓRIAS
Aurino Ribeiro Filho................................................................................................... 09
- BREVE HISTÓRICO DA ÁREA DE FÍSICA: 1968-1996
Milton Souza Ribeiro, Durval Eusíquio de Miranda Motta........................................ 25
- OBJETOS DO DESEJO OU OBJETOS DO CONHECIMENTO?
Benedito Leopoldo Pepe.......................................................................................... 35
- ALGUNS COMENTÁRIOS ACERCA DAS RELAÇÕES ENTRE FÍSICA E
MATEMÁTICA
Antônio Vieira de Andrade Neto............................................................................... 39
- RESUMOS DOS PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO DA ÁREA DE
FÍSICA - UEFS
Área de Física - UEFS............................................................................................. 45
- REVOLUÇÃO NA FÍSICA E CRISE NA MATEMÁTICA (tradução)
Salomon Bochner.................................................................................................... 61
o

Cad. Fís. Uefs, 01 (02):01 -72, 2 sem. 1996:

- EDITORIAL.............................................................................................................. 05
- O ESTUDO DOS FENÔMENOS CONTRA AS SOLUÇÕES SEM PROBLEMAS
O

NO ENSINO DA FÍSICA NO 2 GRAU
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Décio Pacheco......................................................................................................... 07
- UMA INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DA CIÊNCIA
André Luis Mattedi Dias........................................................................................... 13
- UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA DA FÍSICA NUCLEAR
Maria Cristina M. Martins ......................................................................................... 27
- CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO DE FÍSICA
Judite Almeida Miranda........................................................................................... 41
- O ESPECTRÔMETRO E A ESPECTROSCOPIA FOTOACÚSTICA
Jailton Caetano de Souza........................................................................................ 43
- A TOPOLOGIA: CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E IMPLICAÇÕES PARA O
ENSINO DA MATEMÁTICA
Carloman Carlos Borges.......................................................................................... 53
- ILUSTRAÇÃO DA CAPA
Paulo Roberto Sapucaia........................................................................................... 71
o

Cad. Fís. Uefs, 02 (01):01 -76, 1 sem. 1997:

- EDITORIAL.............................................................................................................. 05
- ROBERTO LUZZI: "(....) APRENDI A ADMIRAR A BELEZA DO RACIOCÍNIO
ABSTRATO DA MATEMÁTICA, E DAS LEIS DA NATUREZA NAS DISCIPLINAS
DE QUÍMICA E FÍSICA"
APRESENTAÇÃO
Aurea Vasconselos................................................................................................... 07
ENTREVISTA
Por Antônio Vieira de Andrade Neto e Dagoberto da Silva Freitas.......................... 09
- NOTAS INTRODUTÓRIAS À TERMODINÂMICA E MECÂNICA ESTATÍSTICA
DO NÃO EQUILÍBRIO
Roberto Luzzi e Aurea Vasconcelos ........................................................................ 27
-

A

IMPORTÂNCIA

DA

FÍSICA

E

DOS

FÍSICOS

NA

SOCIEDADE

CONTEMPORÂNEA
Felipe Serpa............................................................................................................. 37
- A COMPREENSÃO DE PROFESSORES DE FÍSICA ACERCA DA NATUREZA
DA MECÂNICA CLÁSSICA: UM ESTUDO DE CASO
Olival Freire Júnior, Elder Sales Teixeira................................................................. 57
-

CONECTANDO

GEOMETRIA

E

ÁLGEBRA:

INTERPRETAÇÕES

GEOMÉTRICAS DE DISTÂNCIA (tradução)
Terry W. Crites ......................................................................................................... 65
- ILUSTRAÇÃO DA CAPA
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Paulo Guinho........................................................................................................... 75
o

Cad. Fís. Uefs, 02 (02):01 -58, 2 sem. 1997:

- EDITORIAL.............................................................................................................. 05
- A FÍSICA E OS DESAFIOS DO PRESENTE E DO FUTURO
Marco A. C. Gameiro de Moura................................................................................ 07
- ESTUDO DE ONDAS NÃO LINEARES: UMA INTRODUÇÃO À TEORIA DOS
SÓLITONS
Marco A. C. Gameiro de Moura................................................................................ 09
- UMA ABORDAGEM PARA A EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE FÍSICA NO
O

2 GRAU DE ESCOLARIZAÇÃO
Décio Pacheco.......................................................................................................... 13
- OTIMIZAÇÃO DE GEOMETRIA E DINÂMICA MOLECULAR CLÁSSICA
Pedro Geraldo Pascutti, Marcelo A. Moret............................................................... 23
- ÓPTICA QUÂNTICA: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA
Antônio V. Barranco.................................................................................................. 31
- A ARQUITETURA DO UNIVERSO
Nelson V. Leister....................................................................................................... 39
- A IMPORTÂNCIA DA FÍSICA NA UNIVERSIDADE E NA SOCIEDADE
BRASILEIRA
José O. Gurjão, Marco A. C. Gameiro de Moura, Aurino Ribeiro Filho,
Franz Peter A. Farias................................................................................................ 49
- ILUSTRAÇÃO DA CAPA
Rosa Bunchaft e Elder Sales Teixeira...................................................................... 57

6.3.4.6 - Pre-Prints de Física
Os “Pre-Prints de Física” ou "Notas de Física", uma das divisões do ‘Setor de Publicações de
Física’, que constitui-se em uma atividade de extensão do tipo 'Difusão Científica, na forma de Publicação
Especializada', visam divulgar resultados de pesquisa em uma linguagem ao nível de pós-graduação,
com cada número contendo um só artigo. Desta forma esta publicação permitirá agilizar as discussões
sobre as pesquisas em andamento e/ou recém concluídas pelos pesquisadores e colaboradores do
Departamento de Física da UEFS. Esta publicação priorizará os trabalhos que se enquadrem nos SubDomínios da Física acima definidos.
Os “Pre-Print de Física” funcionarão como ‘cartão de visita’ das pesquisas desenvolvidas pelos
docentes do Departamento de Física, pré-divulgando os trabalhos inéditos que serão publicados em
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revistas de reconhecido prestígio da comunidade científica. Esta pré-divulgação poderá ser editada tanto
em inglês quanto em português ou espanhol.
Até o presente momento foram publicados os seguintes números:

Notas de Física, UEFS - NF - 001/96:

- STOCHASTIC MOLECULAR OPTIMIZATION USING GENERALIZED SIMULATED ANNEALING
Moret, M. A., Pascutti, P. G., Bisch, P. M., Mundim, K. C.

Notas de Física, UEFS - NF - 002/96:

- PROPAGATION OF GAUSSIAN BEAMS IN A NONLINEAR MEDIUM
Freitas, D. S., de Oliveira, J. R., de Moura, M. A.

Notas de Física, UEFS - NF - 003/96:

- O TENSOR ENERGIA - MOMENTUM DO CAMPO DE RADIAÇÃO SOB VÍNCULOS
MACROSCÓPICOS E O EFEITO CASIMIR
Farias, F. P. A., Neto, A. M.

Notas de Física, UEFS - NF - 001/97:

- ANALYTICAL SOLUTION FOR THE MODIFIED NONLINEAR SCHRÖDINGER EQUATION
DESCRIBING OPTICAL SHOCK FORMATION
de Oliveira, J. R., de Moura, M. A.

Notas de Física, UEFS - NF - 002/97:

- AN ALGORITHM FOR MULTIPLE MINIMA SEARCH
Moret, M. A., Bisch, P. M., Vieira, F. M. C.

6.3.4.7 - Anais da Semana de Física da UEFS
Os “Anais da Semana de Física da UEFS”, uma das divisões do ‘Setor de Publicações de Física’,
que constituem-se em uma atividade de extensão do tipo 'Difusão Científica, na forma de Publicação
Especializada', visam divulgar os resumos de trabalhos na forma de mini-cursos, comunicações, mesasredondas, palestras e equivalentes, ocorridos no evento. Terão periodicidade anual.
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Até o presente momento foi publicado o seguinte número:

Anais da I Semana de Física da UEFS:

- APRESENTAÇÃO..................................................................................................... 02
- OBJETIVOS
Área de Física........................................................................................................... 03
- PÚBLICO ALVO........................................................................................................ 03
- PROGRAMAÇÃO...................................................................................................... 04
- COMISSÃO ORGANIZADORA................................................................................. 04
- TEMAS: PALESTRA, MINI-CURSOS E MESA REDONDA...................................... 05
- RESUMOS DOS MINI-CURSOS............................................................................... 06
- RESUMOS DOS PAINÉIS......................................................................................... 12
- MESA REDONDA...................................................................................................... 36
- HOMENAGEM........................................................................................................... 46
- INDICATIVO FINAL................................................................................................... 47
- ESTATÍSTICA DA I SEMANA DE FÍSICA DA UEFS................................................ 48
- ÍNDICE DE AUTORES.............................................................................................. 49

6.3.4.8 - Semana de Física da UEFS
O Departamento de Física da UEFS entende que a atividade de extensão é o conjunto de atos, por
ela praticados, no sentido de integrar-se à sociedade, atendendo às finalidades básicas do compromisso
político - social e da prática acadêmica. Como já estabelecido, a primeira referindo-se à obrigação da
Universidade em reverter seus benefícios em favor da maioria da população, sem perda da pluralidade,
que é essencial à prática universitária; a segunda referindo-se à extensão como elemento articulador do
ensino e da pesquisa com a sociedade como um todo, outorgando à Universidade uma função
transformadora do meio social.
Compreende, também, que o intercâmbio com Professores de outras Instituições é de fundamental
importância para o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas. Portanto, torna-se necessário
convidar profissionais reconhecidos para discussões científicas, para ministrar mini-cursos, palestras, etc.
aos docentes e estudantes da UEFS, bem como à comunidade de uma forma geral, elevando assim o
nível científico da comunidade acadêmica e alargando os horizontes científicos dos professores e
estudantes do segundo grau.
Um outro aspecto importante na atividade de extensão é a divulgação das atividades de pesquisa
desenvolvidas pelos Professores da Instituição, em particular do Departamento de Física. Esta
divulgação propiciará uma maior integração entre os Professores do citado Departamento e outras Áre as
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de

Conhecimento:

Engenharia,

Matemática,

Química,

Biologia,

etc.,

viabilizando,

assim,

o

desenvolvimento de projetos interdisciplinares entre estas.
Afim de integrar-se com a comunidade acadêmica, bem como com a comunidade da região de
Feira de Santana, e atender às considerações acima levantadas, o Departamento de Física da UEFS
realizará anualmente um evento denominado “SEMANA DE FÍSICA DA UEFS”. A ‘Semana de Física’ que
constitui-se em uma atividade de extensão do tipo 'Difusão Científica, na forma de Evento', constará de
mini-cursos, palestras, sessão de comunicações, e mesas -redondas que estarão dirigidos aos
Professores das Áreas de Ciências Exatas, Naturais, Tecnológicas, Biológicas e, estudantes de
graduação, bem como aos Professores e estudantes do segundo grau.
O objetivo geral do evento é integrar o Departamento de Física da UEFS com a comunidade
universitária, bem como com a comunidade da região de Feira de Santana; os objetivos específicos são:
proporcionar uma maior integração entre os Professores de Física da UEFS e as demais Áreas de
Conhecimento, pois esta integração suscitará o desenvolvimento de projetos interdiciplinares entre as
diversas áreas; aproximar o Departamento de Física da UEFS das Escolas de ensino secundário e
mostrar aos Professores do segundo grau algumas áreas de pesquisa em Física em desenvolvimento na
UEFS e em outras Universidades brasileiras; motivar o interesse dos estudantes de graduação de Física,
Engenharia, Matemática, Química, Biologia, Geologia, Geografia e Filos ofia no desenvolvimento de
projetos de Iniciação Científica; e, motivar e despertar nos estudantes de segundo grau o interesse pela
Física enquanto Ciência.
O público alvo do evento é: Professores de Física, Engenharia, Matemática, Química, Biologia,
Geologia, Geografia e Filosofia; estudantes de graduação e pós-graduação dos Cursos mencionados
anteriormente; Professores de Física e estudantes do segundo grau.

6.3.4.9 - Olimpíadas de Física
As Olimpíadas que existem em vários países e em diferente níveis, têm um papel fundamental no
estímulo e motivação do estudante. Também, ela permite a detecção de jovens potencialidades que
poderão futuramente se tornar bons estudantes e profissionais nos vários Sub-Domínios da Física.
As Olimpíadas de Física constituem-se em uma atividade de extensão do tipo 'Ação Cultural'. Elas
têm o objetivo de estimular e motivar o interesse dos jovens pelas Ciências Físicas. Além disso, tornarse-ão uma ferramenta importante para a divulgação da cultura científica na região. Com o objetivo de
tornarem -se mais atrativas deverão ser acompanhadas de prêmios (tais como bolsa de trabalho, livros,
etc.).

6.3.4.10 - Colóquios de Física
Os "Colóquios de Física" constituem-se em uma atividade de extensão do tipo 'Trabalhos
Técnicos/Científicos apresentados por Instituições Públicas ou Privadas ao Departamento de Física e/ou
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à comunidade em geral, seja ele interna ou externa à Universidade', de caráter mais abrangente, no que
se refere à abordagem do Campo do Saber da Física. Os temas enfocados estão relacionados com os
diversos Sub-Domínios da Física estabelecidos.
Tal atividade tem o objetivo de propiciar, estimular o surgimento não só de ações interdisciplinares,
mas principalmente, de ações transdisciplinares, sendo o Campo do Saber da Física uma das Disciplinas
envolvidas.

6.3.4.11 - Seminários de Física
Os "Seminários de Física" constituem-se em uma atividade de extensão do tipo 'Trabalhos
Técnicos/Científicos apresentados pelo Departamento de Física à comunidade em geral, seja ela interna
ou externa à Universidade' e/ou do tipo 'Trabalhos Técnicos/Científicos apresentados por Instituições
Públicas ou Privadas ao Departamento de Física e/ou à comunidade em geral, seja ela interna ou externa
à Universidade', de caráter mais específico, no que se refere à abordagem do Campo do Saber da Física.
Os temas enfocados estão relacionados com os diversos Sub-Domínios da Física estabelecidos.
Tal atividade tem o objetivo de propiciar, estimular as discussões, de forma aprofundada, naquele
Sub-Domínio da Física sob consideração, possibilitando não só o surgimento de pesquisas em tal SubDomínio, mas também o fortalecimento daquelas pesquisas que estão em andamento.

6.3.4.12 - Curso de Aperfeiçoamento para Professores de
Física do 2o Grau
o

O "Curso de Aperfeiçoamento para Professores de Física do 2 grau" constitui-se em uma
atividade de extensão do tipo 'Aperfeiçoamento Profissional/Acadêmico da população, através de
Cursos'. Visa suprir a carência de conteúdo de Física dos Professores do 2o grau que ensinam tal
disciplina curricular. Este projeto está em fase de elaboração.

6.3.4.13 - Escola de Verão do Departamento de Física
A "Escola de Verão do Departamento de Física" constitui-se em uma atividade de extensão do tipo
'Difusão Científica, na forma de event o' e do tipo 'Aperfeiçoamento Profissional/Acadêmico da população,
através de Cursos', a ser oferecida anualmente pelo Departamento de Física da UEFS, no período de
recesso escolar, no início de cada ano. Ela dirige-se aos estudantes de graduação e pós-graduação em
Física e áreas afins, e a graduados e profissionais que pretendam aperfeiçoar/atualizar os
Conhecimentos ou iniciar-se em novas áreas de pesquisa.
A Escola de Verão do Departamento de Física oferecerá Cursos nos níveis de graduação e de pósgradu ação. Os Cursos de graduação têm por objetivo apresentar temas importantes para a
complementação ou especialização da formação dos estudantes de graduação em Física, Matemática,
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Química, Engenharia, Biologia, Geologia, Geografia, História, Filosofia e áreas correlatas. Os Cursos de
pós-graduação têm por objetivos complementar a formação básica, bem como apresentar tópicos ou
temas avançados aos graduados e profissionais.

6.3.4.14 - Laboratórios de Extensão do Departamento de
Física
Como já estabelecido, na Física existe uma íntima relação entre Teoria e Experiência. Isso ilustra,
também de maneira decisiva, que a atividade de laboratório é componente indispensável à atividade de
extensão em Física. Desta forma, a existência de Laboratórios de Extensão, em uma Instituição, é
condição sine qua non para o desenvolvimento da extensão em Física.
Como conseqüência do PCAD-FIS, 3a ed., e levando em conta a consideração do parágrafo
anterior, foi planejada a estruturação dos Laboratórios de Extensão em Física que em sua maioria ficarão
instalados no Módulo Prático, do Módulo IV. Inicialmente está em fase de elaboração somente um destes
laboratório:
• Laboratório de Ensino de Física – LEF-FIS.
As características deste laboratório são:

Comissão: Elder Sales Teixeira, Antônio Jorge S. dos Anjos, Judite Miranda e Durval Eusíquio de
Miranda Motta.
Área de Extensão: Ensino de Física.
Sumário: Nos termos do antigo projeto PADCT/CAPES/MEC-SPEC, há a perspectiva de
implantação desse Laboratório. O SPEC, Subprojeto para o Ensino de Ciências, foi um trabalho de
extensão do tipo ‘Aperfeiçoamento profissional/acadêmico’ de Professores que atuavam no primeiro grau,
na disciplina curricular Ciências, nas escolas da rede pública da região de Feira de Santana. A
preocupação central era a produção de materiais e métodos, concepções e metodologias alternativas
para subsidiar a ação docente dos Professores daquele nível de Ensino.
Como um desdobramento dessa atividade, surgiu a necessidade de implantação de um
Laboratório, para atender inicialmente docentes do primeiro grau da rede pública da região de Feira de
Santana, com o objetivo de praticar os atos extensionistas ‘Assessoria técnica/científica e pedagógica’ e
‘Aperfeiçoamento profissional/acadêmico’. Para tanto, o projeto já dispõe do sistema de TV/Vídeo,
adquirido com verbas do projeto SPEC e, no momento, encontra-se montadas as seguintes oficinas:
1. Energia,
2. Vetores,
3. Combustão,
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4. Movimento caótico,
5. Movimento da seiva nas árvores,
6. Tensão superficial nos líquidos,
7. Pressão atmosférica,
8. Alimentos e vitaminas,
9. Espaços intermoleculares,
10. Densidade de sólidos,
11. Dilatação térmica,
12. Movimento do ar (mares e continentes),
13. Nuvens e chuvas,
14. Esqueleto humano.
Com o estabelecimento de um espaço físico para sediar o Laboratório, o que deve ser feito pela
administração da UEFS, o próximo passo será organizar o citado material em arquivo e, então, atender à
clientela alvo. Vale ressaltar que tal laboratório tem também as características de um laboratório de
pesquisa, pela sua própria natureza, o que significa que a sua classificação como laboratório de extensão
tem objetivos meramente organizacionais.

6.3.5 - Sub-Unidade de Apoio Acadêmico
6.3.5.1 - Definição
A Sub-Unidade da Apoio Acadêmico é aquela que suportará e agrupará as Atividades de Apoio
Acadêmico do Departamento de Física da UEFS.

6.3.5.2 - Concepção da Atividade de Apoio Acadêmico
A Atividade de Apoio Acadêmico é compreendida como o conjunto de ações que visam estimular
a criação de grupos de pesquisa e extensão, e de interdependências e ajudas mútuas entre os
Professores e entre os grupos de pesquisa e extensão existentes, e que visam propiciar o bom
andamento das atividades docentes e dos diversos Laboratórios Acadêmicos de Física. A meta prioritária
da Atividade de Apoio Acadêmico é o desenvolvimento equilibrado, harmônico e homogêneo do
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Departamento de Física, o que em última análise garantirá a Identidade Acadêmica dos Professores,
condição básica para o surgimento da Personalidade e Ambiente Acadêmico de tal Departamento.
O estímulo à criação de grupos de pesquisa e extensão tem como objetivo buscar a consolidação
do Departamento de Física no cenário nacional.
O estímulo à criação de interdependências e ajudas mútuas entre os Professores e entre os grupos
de pesquisa e extensão existentes tem como objetivo possibilitar que as debilidades de uns sejam
completadas pelas potencialidades dos outros, o que permitirá que os mais atrasados encontrem
condições favoráveis para ascender ao nível dos mais avançados.
A propiciação do bom andamento das atividades docentes e dos Laboratórios Acadêmicos tem
como objetivo possibilitar que a existência de material bibliográfico; a manutenção dos equipamentos, o
desenvolvimento de peças de reposição e de amostras diversas; bem como a existência de apoio técnico
em áreas específicas sejam viabilizados, através do Setor de Apoio do Departamento de Física.

6.3.5.3 - Setor de Apoio do Departamento de Física
O bom andamento das atividades docentes, e dos diversos Laboratórios Acadêmicos de Física
pressupõe a existência de material bibliográfico, a manutenção dos equipamentos, o desenvolvimento de
peças de reposição e de amostras diversas, bem como a existência de apoio técnico em áreas
específicas (química, criogenia, etc.). Portanto, é imprescindível a estruturação do Setor de Apoio do
Departamento de Física, SETAP -FIS, na forma de Biblioteca Setorial do Departamento de Física, na
forma de Oficinas de eletrônica, de eletricidade, de mecânica, de vidros, de carpintaria etc. e na forma de
Laboratórios de manipulação de produtos químicos, de criogenia, dentre outros, com técnicos
qualificados para atender as necessidades que advirão com o desenvolvimento das atividades
acadêmicas nos laboratórios do Departamento de Física. Cada uma de tais formas será considerada uma
das divisões do SETAP-FIS.
Para ajudar, coordenar, auxiliar o desenvolvimento das atividades pertinentes ao Setor de Apoio do
Departamento de Física, será constituída a 'Coordenação do Setor de Apoio do Departamento de Física'.

6.3.5.3.1 - Biblioteca Setorial do Departamento de Física
A Biblioteca Setorial do Departamento de Física destina-se ao apoio acadêmico das atividades
docentes dos Professores, bem como dos Estudantes, no que concerne ao Campo do Saber da Física,
visando oferecer todo o tipo de acervo bibliográfico pertinente e sua apropriada manutenção. Para a sua
coordenação será constituída a 'Coordenação da Biblioteca Setorial do Departamento de Física'.

6.3.5.3.2 - Laboratórios de Apoio do Departamento de Física
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Os Laboratórios de Apoio do Departamento de Física destinam-se ao apoio técnico em áreas
específicas tais como criogenia, química, etc. que auxiliarão o desenvolvimento das atividades docentes,
bem como as atividades do próprio dia a dia dos Laboratórios Acadêmicos do Departamento de Física.
Entre tais Laboratórios de Apoio, neste momento, torna-se necessário a estruturação dos que seguem:

Laboratório de Apoio de Criogenia do Departamento de Física, LACRI -FIS:

Em relação à Criogenia, será estruturado o Laboratório de Apoio de Criogenia do Departamento de
Física, LACRI-FIS, o qual constitui-se em uma das divisões do Setor de Apoio do Departamento de Física
da UEFS. Esse Laboratório de Apoio destina-se à produção de Nitrogênio e Hélio líqüidos,
indispensáveis à realização de experimentos a baixas temperaturas. Para isso a amostra em estudo é
montada em um porta-amostras especial e levada a um recipiente que a mantenha termicamente isolada
do meio ambiente. A temperatura da amostra pode então ser controlada através do balanço entre a
potência fornecida por um aquecedor e o fluxo de uma substância criogênica. Um sistema projetado para
tal finalidade denomina-se criostato. Um sistema refrigerado com nitrogênio líqüido permite resfriar uma
o

amostra à temperatura de –195,8 C (77,35 K). Para temperaturas mais baixas usa-se um criostato a
o

base de hélio, que permite alcançar temperaturas de –268,95 C (4.2 Kelvin).
Medidas de propriedades físicas de materiais em função da temperatura fazem parte da rotina de
qualquer Departamento de Física, pois seus resultados decidem sobre a validade de teorias e/ou
modelos da matéria e a sua interação com campos externos. Sem a verificação experimental a Física
seria meramente especulativa. Assim, medidas da resistividade elétrica de um material servem para
verificar se o mesmo apresenta uma fase supercondutora, e em que região de temperatura ela existe.
Medidas de calor específico, magnetização, susceptibilidade AC, são usadas para estudar propriedades
magnéticas da matéria, enquanto que medidas da constante dielétrica permitem o estudo das
propriedades ferrroelétricas, etc.
A configuração básica de um Laboratório de Apoio de Criogenia consiste de:
(a)

liquefator de hélio;

(b)

liquefator de nitrogênio;

(c)

bateria de cilindros de hélio puro (com manômetros);

(d)

bateria de cilindros para recuperação de hélio (com manômetros);

(e)

balão de recuperação de hélio;

(f)

linhas de transferência de hélio;

(g)

medidor de nível de hélio,

(h)

compressores;

(i)

árvore de recuperação com manômetros (sistema de tubulação de cobre interligando os
laboratórios de pesquisa à sala de criogenia);

(j)

dewars e containers para nitrogênio líqüido (25 e 50 litros);

(k)

containers para acondicionamento hélio líqüido (100 litros);
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(l)
(m)
(n)

detector de vazamento de hélio;
armário completo de ferramentas;
dois técnicos em criogenia, em regime de 40 horas semanais (habilitação técnica em mecânica
e/ou eletromecânica);
Um Laboratório da Apoio de Criogenia de médio porte também tem a potencialidade de prestar

serviços a outros Departamentos da Universidade. Possíveis candidatos são os Departamentos de
Biologia e Saúde, geralmente envolvidos com a conservação de amostras de tecidos vegetais e animais.

Laboratório de Apoio de Química do Departamento de Física, LAQUI-FIS:

Em relação à manipulação de produtos químicos, será estruturado o Laboratório de Apoio de
Química do Departamento de Física, LAQUI-FIS, o qual constitui-se em uma das divisões do Setor de
Apoio do Departamento de Física da UEFS. Esse Laboratório de Apoio destina-se à produção e
manipulação de produtos químicos, indispensáveis à realização de experimentos nos Laboratórios
Acadêmicos do Departamento de Física.

6.3.5.3.3 - Oficinas de Apoio do Departamento de Física
As Oficinas de Apoio do Departamento de Física destinam -se à manutenção técnica dos
equipamentos, ao desenvolvimento de peças de reposição e de amostras diversas, que auxiliarão o
andamento das atividades docentes, bem como auxiliarão as atividades do próprio dia a dia dos
Laboratórios Acadêmicos do Departamento de Física. Entre tais Oficinas de Apoio, neste momento, fazse necessário a estruturação das Oficinas de Eletrônica, de Eletricidade, de Mecânica, de Vidros, de
Carpintaria, dentre outras.

6.4 - Estrutura Administrativa
6.4.1 - Introdução
Como estabelecido, a Estrutura Administrativa do Departamento de Física da UEFS é constituída
das seguintes coordenações: Conselho Departamental, Coordenação Geral, Coordenação de Ensino,
Coordenação de Pesquisa, Coordenação de Extensão, e Coordenação de Apoio Acadêmico. Cada uma
delas congregará as atividades administrativas respectivas desenvolvidas pelo Departamento de Física.
Para uma perfeita compreensão da magnitude dos elementos constituintes da Estrutura Administrativa
será a seguir descrito cada um daqueles elementos a ela pertencentes.
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6.4.2 - Natureza e Descrição Geral da Atividade
Administrativa
A atividade administrativa é considerada como aquela que auxiliará o desenvolvimento das
atividades de ensino, pesquisa e extensão, como um meio coordenador destas atividades acadêmicas.
Sendo assim, o conjunto de seus atos deverá ser praticado no sentido de viabilizar a plenitude do
exercício destas atividades.
A participação dos docentes do Departamento de Física nas atividades administrativas, constituirse-á no exercício dos seguintes atos:

(i)

comparecimento às reuniões dos órgãos colegiados:
−

Conselho Departamental do Departamento de Física,

−

Coordenações de Ensino, Pesquisa, Extensão, e de Apoio Acadêmico,

−

Colegiados dos Cursos ligados ao Departamento de Física,

−

Colegiados dos Cursos atendidos pelo Departamento de Física,

−

demais órgãos colegiados, nos quais houver representação do Departamento de
Física;

(ii)

apreciação de processos, com elaboração de parecer;

(iii)

participação em comissões;

(iv)

participação em bancas examinadoras;

(v)

representação de classe no Consu;

(vi)

representação nos Órgãos Superiores da Universidade;

(vii)

representação nos colegiados dos Cursos ligados ao Departamento de Física;

(viii)

representação nos colegiados dos Cursos atendidos pelo Departamento de Física;

(ix)

coordenação de atividades de pesquisa e extensão;

(x)

coordenação e vice-coordenação dos colegiados ligados ao Dep. de Física;

(xi)

direção e vice-direção do Dep. de Física;

(xii)

coordenação das Coordenações de Ensino, de Pesquisa, de Extensão, e de Apoio Acadêmico;
e,

(xiii)

participação em outros cargos da administraç ão.

Esse estudo, acerca das atividades administrativas, revela a complexidade de seus atos e a
importância da existência de uma estrutura administrativa para que o principal objetivo, o de coordenar as
atividades de ensino, pesquisa e extensão, seja alcançado.
No Campo do Saber da Física, esta estrutura se concretizará quando as seguintes ações forem
estabelecidas:
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- criação do Departamento de Física da UEFS;
- efetivação de uma secretária(o) exclusiva(o) do Departamento de Física para fazer o seu
expediente, pois a quantidade desses trabalhos de secretariado ou de expediente é muito grande;
- efetivação de funcionários técnicos -administrativos com formação em Direito, Administração e
Contabilidade para, em suas respectivas especialidades, darem o suporte para o bom andamento
administrativo do Departamento de Física;
- instalação de um telefone/fax em razão da necessidade de contatos com os Colaboradores do
Departamento de Física, localizados em outras Instituições, de maior agilidade no intercâmbio de
informações (artigos, ensaios, pre-prints, etc. não disponíveis na biblioteca da UEFS e indispensáveis ao
andamento das pesquisas), bem como de pesquisa de fornecedores, cotação de equipamentos e
materiais de Laboratório, dentre outros;
- estabelecimento de um espaço físico para sediar o Departamento de Física: com isso o mesmo
poderá alocar apropriadamente os equipamentos acima mencionados, bem como arquivos, armários,
mesas, a secretária, o diretor, etc. para o seu pleno andamento administrativo;
- instalação de gabinetes para todos os Professores do Departamento de Física, com área de
produção e de convivência para que as atividades de ensino, pesquisa e extensão possam ser
plenamente alcançadas. É fundamental que cada Professor do Departamento tenha o seu gabinete, o
que propiciará a tranqüilidade necessária para o cumprimento pleno da docência.

A Estrutura Administrativa do Departamento de Física será organizada em seis coordenações: a)
Conselho Departamental; b) Coordenação Geral; c) Coordenação de Ensino; d) Coordenação de
Pesquisa; e) Coordenação de Extensão; e, f) Coordenação de Apoio Acadêmico. Como estabelecido,
esta forma de organização está associada à natureza da Estrutura Acadêmica de uma Universidade e à
própria concepção do Departamento de Física assumida.

6.4.3 - Quadro Geral das Atividades Administrativas
As atividades administrativas desenvolvidas, até o momento, pelos Professores de Física da
UEFS, entre outras, são as que seguem:

(i) comparecimento às reuniões dos órgãos colegiados:
−

no geral, os Professores Física são assíduos à essas reuniões;

(ii) apreciação dos processos, com elaboração de parecer:
−

sempre que solicitados, os Professores elaboram pareceres dos processos em apreço;
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(iii) participação em comissões:
−

“comissão que elaborou os primeiros roteiros das práticas de laboratórios”. Profs . José Luis
Gomes, Durval Eusíquio de Miranda Motta. 1976,

−

s

“comissão de elaboração do Curso de Licenciatura em Física”. Prof . José Luis Gomes,
Antônio Jorge S. dos Anjos, Nildon Pitombo e Arlete Cerqueira. 1991,

−

“grupo de trabalho para implementação do programa de cooperação internacional”. Prof. José
Luis Gomes (membro). 1992,

−

“comissão do Programa de Integração Inter-Universidades do Nordeste - Prointer”. Prof. José
Luis Gomes (membro). 1992,

−

"comissão organizadora do V Simpósio de Ensino de Física do Norte-Nordeste". Evento
realizado em Campina Grande - PB. Coord. Prof. Nildon Pitombo. 1993,

−

a

as

“comissão de elaboração do Plano de Capacitação da Área de Física, 1 edição”. Prof . Rosa
Bunchaft e Claudia Possa. 1993,

−

“comissão de bolsa institucional”. Prof. José Luis Gomes (membro). 1993,

−

“comissão de elaboração do projeto de pesquisa ‘Ampliação da capacidade didática dos
s

laboratórios de Física: mecânica, óptica, ondas, calor e eletromagnetismo’”. Prof . Nildon
Pitombo, Durval Eusíquio de Miranda Motta e Milton Souza Ribeiro. 1994,
−

“comissão que elaborou o relatório sobre o processo de alguns estudantes do Curso de
Matemática contra o Professor Nilo Rosa”. Prof. Milton Souza Ribeiro (membro). 1995,

−

“comissão eleitoral das eleições do Dep. de Ciências Exatas, gestão 95/96”. Prof. Milton Souza
Ribeiro (membro). 1995,

−

“comissão de reelaboração do Plano de Capacitação e Atividades Docentes da Área de Física,
a

s

2 edição”. Prof . Dagoberto da Silva Freitas, Marcelo Moret e Milton S. Ribeiro. 1995,
−

“comissão que elaborou o parecer sobre o texto ‘Deus escapa ao plano material, mas não se
s

exime do físico’ do Sr. Djalma Rodrigues de Souza”. Prof . Milton Souza Ribeiro e Jailton
Caetano de Souza. 1995,
−

“comissão de reelaboração do Plano de Capacitação e Atividades Docentes da Área de Física,
3a edição”. Profs. Milton Souza Ribeiro, Franz Peter Alves Farias e Durval Eusíquio de Miranda
Motta. 1996,

−

s

"conselho editorial do 'Caderno de Física'". Prof . Franz Peter Alves Farias, Marcelo Moret,
Antônio V. de Andrade Neto e Milton Souza Ribeiro. 1996,

−

"comissão organizadora do evento 'Licenciatura em Física: sua importância para a
s

Comunidade'". Prof . Milton Souza Ribeiro, Rosa Bunchaft, Elder Sales Teixeira e Franz Peter
Al ves Farias. 1996,
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−

"comissão de acompanhamento da tramitação do projeto do Curso de Licenciatura em Física".
s

Prof . Milton Souza Ribeiro, Antônio Vieira de Andrade Neto e Maria Hildete de Magalhães
França. 1996,
−

"comissão de Implantação do Colegiado do Curso de Licenciatura em Física". Profs . Milton
Souza Ribeiro, Rosa Bunchaft, Antônio Vieira de Andrade Neto, Elder Sales Teixeira e Inácio
de Souza Fadigas. 1997,

−

"comissão Acadêmico/Administrativa do Departamento de Ciências Exatas". Membros: Milton
Souza Ribeiro, Inácio de Souza Fadigas e Maria Hildete de Magalhães França. 1997,

−

s

"comissão organizadora da I Semana dos Estudantes de Física". Prof . Antônio Jorge Sena
dos Anjos, Rosa Bunchaft e Elder Sales Teixeira. 1997,

−

s

"comissão permanente de Bolsas para Estudantes". Prof . Elder Sales Teixeira, Rosa Bunchaft,
Thierry Jacques Lemaire. 1997,

−

"comissão de elaboração do projeto do Curso de aperfeiçoamento para professores de Física
o

s

do 2 grau". Prof . Judite Almeida Miranda, Elder Sales Teixeira e Antônio Jorge S. dos Anjos.
1997,
−

s

"comissão de Estruturação do Laboratório de Física Computacional". Prof . Thierry Jacques
Lemaire e Jairo Ricardo Rocha de Oliveira. 1997,

−

s

“comissão de elaboração do Curso de Bacharelado em Física”. Prof . Milton Souza Ribeiro,
Franz Peter Alves Farias, Jairo Ricardo Rocha de Oliveira e Thierry Jacques Lemaire. 1997,

−

s

"conselho editorial do 'Caderno de Física'". Prof . Vera Aparecida Fernandes Martin, Franz
Peter Alves Farias, Elder Sales Teixeira, Judite Almeida Miranda, Marcelo Moret, Antônio V. de
Andrade Neto e Milton Souza Ribeiro. 1997,

−

"grupo de reforma curricular da SEC". Membro Profa. Judite Almeida Miranda. 1997,

−

"comissão de elaboração do projeto do Departamento de Física". Prof . Milton Souza Ribeiro,

s

Franz Peter Alves Farias, Jairo Ricardo Rocha de Oliveira, Rosa Bunchaft e Thierry Jacques
Lemaire. 1997,
−

s

"comissão de Estruturação dos Laboratórios Didáticos de Física". Prof . Elder Sales Teixeira,
Judite Almeida Miranda, Antônio Jorge S. dos Anjos, Durval Eusíquio de Miranda Mot ta, José
Carlos Oliveira de Jesus, Álvaro Santos Alves e Jairo Ricardo Rocha de Oliveira. 1997,

−

"comissão organizadora da I Semana de Física da UEFS". Membros: Paulo César da Rocha
Poppe, Vera Aparecida Fernandes Martin, Thierry J. Lemaire, Rosa Bunchaft, Elder Sales
Teixeira, Judite A. Miranda, Franz Peter A. Farias. 1997,

−

s

"comissão de estruturação do Laboratório de Ensino de Física". Prof . Antônio Jorge S. dos
Anjos, Durval Eusíquio de Miranda Motta, Elder Sales Teixeira e Judite Almeida Miranda.
1998,

−

“comissão de elaboração do Relatório de Atividades Docentes do Departamento de Física,
o

s

Ano I, n 01”. Prof . Franz Peter Alves e Milton Souza Ribeiro. 1998,
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−

"comissão de Estruturação do Laboratório de Fotoacústica". Profs. Álvaro Santos Alves e
Jailton Caetano de Souza. 1998,

−

"comissão organizadora da II Semana de Física da UEFS". Membros: Jairo Ricardo Rocha de
Oliveira, Paulo César da Rocha Poppe, Vera Aparecida Fernandes Martin, Thierry J. Lemaire,
Rosa Bunchaft, Elder Sales Teixeira, Franz Peter A. Farias. 1998,

−

s

"comissão de elaboração do projeto da Escola de Verão do Departamento de Física". Prof .
Rainer K. Madejsky, Thierry J. Lemaire, Paulo César da R. Poppe, Vera Aparecida F. Martin,
Jairo Ricardo R. de Oliveira, Milton Souza Ribeiro e José Carlos Oliveira de Jesus. 1998.

(iv) participação em bancas examinadoras:
−

sempre que solicitados, os Professores participam de bancas examinadoras;

(v) representação de classe no CONSU:
−

até o momento, nenhum Professor de Física assumiu essa representação;

(vi) representação nos Órgãos Superiores da Universidade:
−

"Representante do Departamento de Ciências Exatas no CONSU e no CONSEPE". Prof. José
Luis Gomes. 1982 -84,

−

"Representante do Departamento de Ciências Exatas no CONSU e no CONSEPE". Prof.
Nildon Carlos Pitombo. 1984-88,

−

"Representante do Colegiado de Matemática no CONSEPE". Prof. Antônio Vieira de Andrade
Neto. 1992-93,

−

"Representante do Colegiado de Física no CONSEPE". Prof. Milton Souza Ribeiro. 1998;

(vii) representação nos colegiados dos Cursos ligados ao Departamento de Física:
−

os Professores sempre atuam nos colegiados como representantes de suas matérias, quando
escolhidos;

(viii) representação nos colegiados dos Cursos atendidos pelo Departamento de Física
(antes Área de Física):
−

os Professores sempre atuam nos colegiados como representantes de suas matérias, quando
escolhidos;
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(ix) coordenação de atividades de pesquisa e extensão:
−

“Utilização da energia solar para secagem, desidratação e refrigeração de gêneros
alimentícios”. Pesquisa coordenada pelo Prof. Denis David. 1988,

−

"Seminários de Estudos em Mecânica". Trabalho de pesquisa coordenado pelo Prof. Durval
Eusíquio de Miranda Motta. 1990/1991,

−

"Seminários de Estudos em Introdução à Mecânica". Trabalho de pesquisa coordenado pelo
Prof. Durval Eusíquio de Miranda Motta. dez./91,

−

“Transformando o Ensino de Ciências e Matemática na Região de Feira de Santana”. Extensão
coordenada pelo Prof. Nildon Pitombo. 1992,

−

“SPEC”. Extensão coordenada pelo Prof. Nildon Pitombo. 1992,

−

"Proposta de implantação de um Curso de Licenciatura plena em Física na UEFS". Pesquisa
presidida pelo Prof. José L. Gomes. 1993,

−

a

“A problemática do ensino de laboratório de Física na UEFS, 1 fase”. Pesquisa coordenada
pelo Prof. Milton S. Ribeiro. 1994,

−

o

o

“Difusão de Física no 1 e 2 graus”. Ato extensionista coordenado pelo Prof. Durval Eusíquio
de Miranda Motta. 1994,

−

"Interações Extensionistas em Física". Projeto de Extensão coordenado pelo Prof. Marcelo
Moret. 1995 -1996,

−

a

“A problemática do ensino de laboratório de Física na UEFS, 2 fase”. Projeto de pesquisa
coordenado pelo Prof. Milton S. Ribeiro. 1996,

−

"Pre-Prints de Física". Atividade de extensão editada pelo Prof. Marcelo Moret. 1996,

−

"Caderno de Física da UEFS". Atividade de extensão editada pelo Prof. Marcelo Moret. 1996.1,

−

"Interações Extensionistas em Física". Projeto de Extensão coordenado pelo Prof. Jean Carlos
Lessa. 1997,

−

"Pre-Prints de Física". Atividade de extensão editada pelo Prof. Franz Peter Alves Farias.
1996/1997,

−

"Caderno de Física da UEFS". Atividade de extensão editada pelo Prof. Franz Peter Alves
Farias. 1996.2,

−

"I Semana de Física da UEFS". Atividade de extensão coordenada pelo Prof. Thierry Jacques
Lemaire. 1997,

−

"Caderno de Física da UEFS". Atividade de extensão editada pelo Prof. Elder Sales Teixeira.
1997.1,

−

a

"Caderno de Física da UEFS". Atividade de extensão editada pela Prof . Vera Aparecida
Fernandes Martin. 1997.2/1998,
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−

"Estruturação do Laboratório de Física Computacional". Projeto de pesquisa coordenado pelo
Prof. Thierry Jacques Lemaire. 1997/1998,

−

"Estruturação dos Laboratórios Didáticos de Física". Projeto de pesquisa coordenado pelo Prof.
Elder Sales Teixeira. 1997,

−

o

o

"Difusão de Física no 1 e 2 graus". Projeto de extensão coordenado pelo Prof. Elder Sales
Teixeira. 1997,

−

o

"Curso de aperfeiçoamento para professores de Física do 2 grau". Projeto de extensão
coordenado pela Profa. Judite Almeida Miranda. 1997,

−

"Seminários de Física". Atividade de extensão coordenada pelo Prof. Paulo César da Rocha
Poppe. 1998,

−

"Colóquios de Física". Atividade de extensão coordenada pelo Prof. Paulo César da Rocha
Poppe. 1998,

−

"Pre-Prints de Física". Atividade de extensão editada pelo Prof. Jairo Ricardo Rocha de
Oliveira. 1998,

−

"II Semana de Física da UEFS". Atividade de extensão coordenada pelo Prof. Jairo Ricardo
Rocha de Oliveira. 1998,

−

a

"Estruturação do Laboratório de Ensino de Física". Projeto de extensão coordenado pela Prof .
Judite Almeida Miranda. 1998,

−

"Estruturação do Laboratório de Fotoacústica". Projeto de pesquisa coordenado pelo Prof.
Álvaro Santos Alves. 1998,

−

"Estruturação do Laboratório de Magnéto-Óptica". Projeto de pesquisa coordenado pelo Prof.
José Carlos Oliveira de Jesus. 1998,

−

"Estruturação do Laboratório de Óptica". Projeto de pesquisa coordenado pelo Prof. Jairo
Ricardo Rocha de Oliveira. 1998,

−

"Estruturação do Laboratório de Espalhamento Eletromagnético". Projeto de pesquisa
coordenado pelo Prof. Thierry Jacques Lemaire. 1998,

−

"Estruturação do Laboratório de Astronomia Fundamental". Projeto de pesquisa coordenado
s

pelos Prof . Paulo César da Rocha Poppe e Vera Aparecida Fernandes Martin. 1998,
−

"Estruturação do Laboratório de Astrofísica Observacional". Projeto de pesquisa coordenado
pelo Prof. Rainer Karl Madejsky. 1998,

−

s

"Estruturação do Laboratório de Instrumentação". Projeto de pesquisa coordenado pelos Prof .
Álvaro Santos Alves e Thierry Jacques Lemaire. 1998,

−

"Estruturação do Laboratório de Física Biológica". Projeto de pesquisa coordenado pelo Prof.
Marcelo Moret. 1998,

−

"Estruturação do Laboratório de Energia Alternativa". Projeto de pesquisa coordenado pelo
Prof. Dagoberto da Silva Freitas. 1998,
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−

"Escola de Verão do Departamento de Física". Atividade de extensão coordenada pelo Prof.
Rainer K. Madejsky. 1998;

(x) coordenação e vice-coordenação dos colegiados ligados/atendidos pelo Dep. de Física:
−

“Colegiado de Matemática”. Vice-coordenação do Prof. Antônio V. de A. Neto, na gestão 1991
- 92,

−

“Colegiado de Matemática”. Coordenação do Prof. Antônio V. de A. Neto, na gestão 1992 93,

−

“Colegiado de Física”. Coordenação do Prof. Milton Souza Ribeiro, na gestão 1998;

(xi) coordenação da Área de Física:
−

“Gestão ago/82 - ago/83”. Prof. Durval Eusíquio de Miranda Motta,

−

“Gestão ago/83 - ago/89”. Prof. Antônio Jorge S. dos Anjos,

−

“Gestão ago/89 - dez/94”. Prof. Durval Eusíquio de Miranda Motta,

−

“Gestão dez/94 - dez/95”. Prof. Dagoberto da S. Freitas,

−

“Gestão dez/95 - jun/97”. Prof. Milton S. Ribeiro,

−

"Gestão atual, iniciada em jun/97. Prof. Franz Peter Alves Farias;

(xii) direção e vice-direção do Dep. de Ciências Exatas e do Dep. de Física:
−

“Gestão ago/82 - ago/84”. Diretor Prof. José Luis Gomes (Dep. de Ciências Exatas),

−

“Gestão set/84 - set/88”. Diretor Prof. Nildon Pitombo (Dep. de Ciências Exatas);

(xiii) coordenação das Coordenações de Ensino, de Pesquisa, de Extensão, e de Apoio
Acadêmico:
−

"coordenação de pesquisa do Departamento de Ciências Exatas". Prof. Dagoberto da Silva
Freitas. 1996.1-1996.2,

−

"coordenação de pesquisa do Departamento de Ciências Exatas". Prof. Franz Peter Alves
Farias. 1996.2-1997.1,

−

"coordenação de pesquisa do Departamento de Ciências Exatas". Prof. Thierry Jacques
Lemaire. 1997,

−

"coordenação de ensino da Área de Física". Prof. José Carlos Oliveira de Jesus. 1998,

−

"coordenação de pesquisa da Área de Física". Prof. Thierry Jacques Lemaire. 1998,

−

"coordenação de extensão da Área de Física". Prof. Paulo César da Rocha Poppe. 1998,
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−

"coordenação de apoio acadêmico da Área de Física". Prof. Milton Souza Ribeiro. 1998;

(xiv) participação em outros cargos da administração:
−

“coordenação de pesquisa e pós-graduação da UEFS”. Sub-gerência do Prof. José Luis
Gomes entre 1991 e 1994,

−

"comitê interno de avaliação do PROBIC". Coordenador: Prof. Paulo César da Rocha Poppe.
1998.

6.4.4 - Conselho Departamental
O Conselho Departamental é o órgão máximo de deliberação e coordenação do Departamento de
Física da UEFS. Dentre outras atribuições será o responsável pela adoção e implementação das políticas
de produção e transmissão do Conhecimento científico de Física, numa perspectiva extensionista de
alcance social, o que outorgará à Universidade, neste Campo do Saber, uma função transformadora da
sociedade. Será constituído de: Diretor do Departamento; docentes integrantes da carreira do magistério
superior, com exercício no DFIS e Representantes discentes. Tais representações são escolhidas de
acordo com o Regimento Geral da Universidade.
As deliberações aprovadas nas Coordenações definidas na subseção 6.2.3 - Estrutura
Acadêmico/Administrativa, pg. 183 devem ser encaminhadas à Coordenação Geral que as submeterá à
apreciação do Conselho Departamental.

6.4.5 - Coordenação Geral
A Coordenação Geral é o órgão de coordenação, execução e controle das atividades do
Departamento de Física da UEFS. Será constituída de: Diretor do Departamento, Vice-Diretor,
Coordenador de Ensino, Coordenador de Pesquisa, Coordenador de Extensão e, Coordenador de Apoio
Acadêmico.

6.4.6 - Coordenação de Ensino
A Coordenação de Ensino é o órgão que representa a Sub-Unidade de Ensino do Departamento
de Física. Será, portanto, o órgão que coordenará e auxiliará o desenvolvimento das Atividades de
Ensino, através das Atividades Administrativas pertinentes. Será constituída de: Coordenador de Ensino,
Representantes das Matérias nos Colegiados de Cursos ligados (atendidos) ao (pelo) DFIS,
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Coordenadores de disciplinas curriculares com mais de uma turma, Coordenador de Atendimento e
Orientação a Estudantes e Coordenador dos Laboratórios Didáticos.

6.4.7 - Coordenação de Pesquisa
A Coordenação de Pesquisa é o órgão que representa a Sub-Unidade de Pesquisa do
Departamento de Física. Será, portanto, o órgão que coordenará e auxiliará o desenvolvimento das
Atividades de Pesquisa, através das Atividades Administrativas pertinentes. Será constituída de:
Coordenador de Pesquisa, Coordenadores dos Laboratórios de Pesquisa, Coordenadores dos Grupos de
Pesquisa, Responsáveis pelas respectivas Linhas de Pesquisa.

6.4.8 - Coordenação de Extensão
A Coordenação de Extensão é o órgão que representa a Sub-Unidade de Extensão do
Departamento de Física. Será, portanto, o órgão que coordenará e auxiliará o desenvolvimento das
Atividades de Extensão, através das Atividades Administrativas pertinentes. Será constituída de:
o

Coordenador de Extensão, Coordenador do Curso de Aperfeiçoamento para Professores de Física do 2

grau, Coordenador de 'Interações Extensionistas em Física', Coordenador de 'Difusão de Física no 1o e
o

2 graus', Editor do 'Caderno de Física da UEFS', Editor dos 'Pre-Prints de Física', Coordenador dos
'Colóquios de Física', Coordenador dos 'Seminários de Física', Coordenador da 'Semana de Física da
UEFS', Coordenador da 'Escola de Verão do Departamento de Física', Coordenadores dos Laboratórios
de Extensão, Coordenadores dos Grupos de Extensão.

6.4.9 - Coordenação de Apoio Acadêmico
A Coordenação de Apoio Acadêmico é o órgão que representa a Sub-Unidade de Apoio
Acadêmico do Departamento de Física. Será, portanto, o órgão que coordenará e auxiliará o
desenvolvimento das Atividades de Apoio Acadêmico, através das Atividades Administrativas pertinentes.
Será constituída de: Coordenador de Apoio Acadêmico, representante da Coordenação de Ensino,
representante da Coordenação de Pesquisa, representante da Coordenação de Extensão, e
Coordenador do Setor de Apoio do Departamento de Física.

6.5 - Organograma
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DEPARTAMENTO DE FÍSICA
ESTRUTURA ACADÊMICA

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Sub-Unidade de Ensino

Conselho Departamental

Sub-Unidade de Pesquisa
Sub-Unidade de Extensão
Sub-Unidade de Apoio Acadêmico

Coordenação Geral
Coordenação de Ensino
Coordenação de Pesquisa
Coordenação de Extensão
Coordenação de Apoio Acadêmico

6.6 - Professores Visitantes
O intercâmbio com outros Professores, que não sejam da UEFS, é de fundamental importância
para o desenvolvimento, não só dos projetos de pesquisa e extensão, como das próprias áreas de
pesquisa e extensão do Departamento de Física. Desta maneira é fundamental a contratação de
Professores visitantes para auxiliar ou desenvolver projetos de pesquisa e extensão nos diversos SubDomínios da Física definidos anteriormente. Além disso, quando da instalação dos Cursos de
Bacharelado, Especialização, Mestrado e Doutorado em Física, a vinda de Professores visitantes será
muito importante para ministrar aulas de algumas disciplinas curriculares destes Cursos, além do de
Licenciatura, quando houver necessidade. Isso elevará o nível dos citados Cursos propiciando o
reconhecimento científico mais rápido destes, tanto nacional quanto internacionalmente.
Para a contratação desses Professores serão seguidos os seguintes critérios:
I.

Professor/Pesquisador mestre e/ou doutor, ou título equivalente, com reconhecida produção
científica no Sub-Domínio da Física desejado;

II.
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Professor/Pesquisador com doutorado no Sub-Domínio da Física desejado;

III.

Professor/Pesquisador com reconhecida produção científica no Sub-Domínio da Física
desejado.
Os pedidos de contratação para Professor visitante devem obedecer às normas aprovadas pelos

conselhos superiores da UEFS referentes a este tema. Além disso, esses pedidos deverão ser
previamente discutidos no Conselho Departamental.
Até o presente momento, fazendo parte da política de contratação de Professores visitantes para
implementar e/ou fortalecer as áreas de pesquisa/extensão em Física, foram contratados os seguintes
docentes:
−

Denis David - Doutor em Física. Área de Atuação: Física das Fontes não Convencionais de
Energia. 1988 a 1990;

−

Judite Almeida Miranda - Mestra em Ensino de Física. Área de Atuação: Ensino de Física.
1997;

−

José Carlos Oliveira de Jesus - Mestre e Doutorando em Física da Matéria Condensada. Área
de Atuação: Magnetismo e Materiais Magnéticos. 1997;

−

Paulo César da Rocha Poppe - Mestre em Astronomia. Área de Atuação: Astronomia
Fundamental, Astrometria e Instrumentação e Técnicas de Laboratório em Física. 1997;

−

Vera Aparecida Fernandes Martin - Mestra em Astronomia. Área de Atuação: Astronomia
Fundamental, Astrometria e Instrumentação e Técnicas de Laboratório em Física. 1997.1 a
1998.1;

−

Rainer Karl Madejsky - Doutor em Astronomia. Área de Atuação: Astrofísica Extragaláctica.
1997.

6.7 - Colaboradores
O Departamento de Física, na busca da plenitude do ato da docência, conta com os seguintes
colaboradores: (em ordem alfabética)

nome
Alfredo Gontijo

titulação

Cargo

Instituição

Doutor

Prof. Adjunto

ICEXAUFMG - Instituto de Ciências Exatas
da Universidade Federal de Minas Gerais

Amando S. Ito

Doutor

Prof. Titular

Amin Bassrei

Doutor

Prof. Adjunto

Antônio Ferreira da Silva

Doutor

Pesquisador Titular

Arthur Mattos Neto

Doutor

Prof. Adjunto

IFUSP - Instituto de Física da USP
IFUFBA - Instituto de Física da Universidade
Federal da Bahia
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais
IFUFBA - Instituto de Física da Universidade
Federal da Bahia
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nome

titulação

Cargo

Instituição

Benedito Leopoldo Pepe

Especialista

Prof. Adjunto

IFUFBA - Instituto de Física da Universidade
Federal da Bahia

Bruno Torresani

Doutor

Pesquisador CNRS

CPT - Centre de Physique Théorique de
Luminy, Marseille, France

Carlos B. R. Parente

Doutor

Chen Ying Na

Mestre

Claude Bourrely

Doutor

Pesquisador

IPEN-CNEN/SP

Pesquisador Assistente INPE - Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais

Pesquisador CNRS

CPT - Centre de Physique Théorique de
Luminy, Marseille, France

Denis G. F. David

Doutor

Fernando Bunchaft

Doutor

Prof. Adjunto

Fernando de M. C. Vieira

Doutor

Prof. Adjunto

Gilberto Weismuller

Doutor

Prof. Adjunto

Iuri Muniz Pepe

Doutor

Prof. Adjunto

IFUFBA - Instituto de Física da Universidade
Federal da Bahia
Biof UFRJ -

Instituto

de

Biofísica

da

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Biof UFRJ -

Instituto

de

Biofísica

da

Universidade Federal do Rio de Janeiro
IFUFBA - Instituto de Física da Universidade
Federal da Bahia

João E. Steiner

Doutor

Prof. Titular

LNA - Laboratório Nacional de Astrofísica,
IAG-USP - Instituto Astronômico e Geofísico
da USP

Kleber C. Mundim

Doutor

Prof. Adjunto

IFUFBA - Instituto de Física da Universidade
Federal da Bahia

a

M Tereza Simões

Especialista

a

Prof . Nível VI

EEMATF - Escola Estadual Mário Augusto
Teixeira de Freitas

Marco A. de Moura

Doutor

Prof. Adjunto

UFPE

-

Universidade

Federal

de

Pernambuco

Nelson V. Leister

Doutor

Prof. Adjunto

IAG-USP - Instituto Astronômico e Geof ísico
da USP

Nelson Veissid

Doutor

Pesquisador Adjunto

Olival Freire Júnior

Doutor

Prof. Adjunto

Paulo Bisch

Doutor

Prof. Titular

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais
IFUFBA - Instituto de Física da Universidade
Federal da Bahia
Biof UFRJ -

Instituto de Biofísica da

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Pedro Pascutti

Doutor

Prof. Adjunto

Biof UFRJ -

Instituto

de

Biofísica

da

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Pierre Chiappetta

Doutor

Pesquisador CNRS

CPT - Centre de Physique Théorique de
Luminy, Marseille, France

Roberto F. S. Andrade

Doutor

Prof. Adjunto

IFUFBA - Instituto de Física da Universidade
Federal da Bahia

Saulo Carneiro

Doutor

Prof. Adjunto

IFUFBA - Instituto de Física da Universidade
Federal da Bahia
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nome

titulação

Cargo

Instituição

Vera L. Mazzochi

Doutora

Pesquisadora

IPEN-CNEN/SP

Zbigniew Baran

Doutor

Prof. Adjunto

IFUFBA - Instituto de Física da Universidade
Federal da Bahia

6.8 - Produção Acadêmico/Científica
6.8.1 - Concepção
Entende-se por produção acadêmico/científica em Física, o ato ou efeito de produzir, de fazer, de
apresentar, de dar existência ao Conhecimento Físico ou ao correlacionado a ele; significando por ato, a
ação que se faz e, por efeito, o resultado do que se faz, para produzir esse Conhecimento Físico ou
correlacionado. Sendo a natureza precípua de uma produção acadêmico/científica, apresentar, dar
existência ao Conhecimento humano, então a atividade docente 'Produção Acadêmico/Científica' será
considerada uma atividade de extensão do tipo Difusão Científica.
Dessa forma, o Departamento de Física estimulará a elaboração intelectual de seus Professores,
bem como de seus projetos de pesquisa e extensão.
Essa produção poderá ser apresentada sob a forma de

(i)

{10, 203 e 216}

:

Trabalhos apresentados em congressos ou conclaves similares (comunicações, seminários,
palestras, conferências, mesas-redondas, mini-cursos, ou equivalentes);

(ii)

Trabalhos publicados em periódicos, anais ou catálogos similares de caráter técnico/científico
(artigos, ensaios, resenhas, resumos, ou equivalentes);

(iii)

Livros ou Trabalhos similares (textos, ensaios, roteiros, notas de aula, capítulos etc.)
publicados (inclusive traduções);

(iv)

Teses, dissertações ou monografias;

(v)

Relatórios de pes quisa, de extensão e técnicos;

(vi)

Assessorias e Consultorias;

(vii)

Desenvolvimento de técnicas e produtos;

(viii)

Registro de patentes e protótipos;

(ix)

Participações em comissões ou comitês editoriais de eventos, editoras, periódicos, anais,
catálogos técnicos/científicos, ou equivalentes, dos quais emanam pareceres circunstanciados;

(x)

Projetos de pesquisa e extensão.
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As formas (i) até (viii), correspondem ao resultado do que se faz para produzir o Conhecimento
Físico ou correlacionado.
As formas (ix) e (x), correspondem à ação que se faz para produzir o Conhecimento Físico ou
correlacionado.

6.8.2 - Relação da produção em Física
A evolução da produção acadêmico/científica dos Professores de Física é a que segue:

(i) de 1976 a 1986:
−

“Roteiros para as aulas práticas das disciplinas curriculares de Física”. Trabalho publicado
internamente na forma de roteiro, UEFS, Feira de Santana - BA. Aut s .: José Luis Gomes e
Durval Eusíquio de Miranda Motta. 1976;

−

“Classes sociais, expectativas e auto-conceito de adolescentes: um estudo relacional”.
Dissertação de Mestrado, UFRGS. Aut.: Nildon Pitombo. 1981;

−

“Módulo de um laboratório didático para o ensino de eletricidade e magnetismo”. Projeto de
s

extensão concluído. Aut .: Alberto São Paulo, Friedrich Gutmann, Silvio Loureiro e Newton de
Oliveira. 1986;

(ii) 1987:
−

“Caracterização de estudantes ingressos nos Cursos de Licenciatura em Ciências e
Engenharia Civil”. Dissertação de Mestrado, USP. Aut.: José Luis Gomes. 1987;

−

a

o

“O ensino de conceitos de Física na 8 série do 1 grau, na região de Feira de Santana:
diagnóstico e perspectiva de superação”. Projeto de pesquisa cancelado. Aut.: Antônio Carlos
Pereira Santos. 1987;

(iii) 1988:
−

“Campo elétrico e imagem no microscópio iônico de campo”. Comunicação e resumo,
respectivamente, apresentada e publicado nos anais do III Seminário Universitário de
s

Pesquisa de Docentes - UFBA, Salvador - BA. Aut .: Caio M. C. de Castilho, Nelson P.
Andion, Fernando de B. Mota e Milton S. Ribeiro. 1988;
−

“Utilização da energia solar para secagem, desidratação e refrigeração de gêneros
alimentícios”. Projeto de pesquisa concluído. Aut.: Denis G. F. David. 1988;
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(iv) 1989:
−

“Microscópio iônico de campo: um cálculo analítico e numérico”. Comunicação e resumo,
respectivamente, apresentada e publicado nos anais da 41a Reunião Anual da SBPC, São
s

Luís - MA. Aut .: Caio Mário C. de Castilho, Fernando de Brito Mota e Milton Souza Ribeiro.
1989;
−

“A Física dos gregos: de Platão a Aristóteles”. Projeto de extensão. Aut.: Nildon Pitombo.
1989;

−

“Modelo para a taxa de ionização do hidrogênio em um campo elétrico”. Comunicação e
resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do VII Encontro de Físicos do
s

Nordeste, Maceió - AL. Aut .: A. V. de Andrade Neto e outros. 1989;
−

“Efeito

túnel

em

técnicas

de

análises

de

superfícies”.

Comunicação

e

resumo,

respectivamente, apresentada e publicado nos anais do I Seminário de Pesquisa dos
s

Estudantes de Física - UFBA , Salvador - BA. Aut .: A. V. de Andrade Neto e Caio M. C. de
Castilho. 1989;
−

“Espectrometria fotoacústica”. Comunicaç ão e resumo, respectivamente, apresentada e
publicado nos anais do I Seminário de Pesquisa dos Estudantes de Física - UFBA , Salvador s

BA. Aut .: Jailton Caetano de Souza e Denis Gilbert F. David. 1989;
−

“Estudo do modelo de Henon-Heilles com o auxílio de duas formas normais”. Comunicação e
resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do I Seminário de Pesquisa dos
s

Estudantes de Física - UFBA , Salvador - BA. Aut .: Suani Tavares Rubin de Pinho e Roberto
Fernandes S. Andrade. 1989;

(v) 1990:
−

“Fotoacústica para principiantes”. Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e
publicado nos anais do II Seminário de Pesquisa dos Estudantes de Física - UFBA , Salvador
s

- BA. Aut .: Jailton Caetano de Souza e Denis Gilbert F. David. 1990;
−

“Efeito túnel aplicado em análise de superfície”. Comunicação e resumo, respectivamente,
apresentada e publicado nos anais do II Seminário de Pesquisa dos Estudantes de Física s

UFBA , Salvador - BA. Aut .: Antônio Vieira de Andrade Neto e Caio Mário Castro de Castilho.
1990;
−

“V 3903 Sagittarii: another O-type eclipsing binary”. Artigo publicado no Information Bulletin on
o

s

Variable Stars, n 3436. Aut .: Cláudia M. de M. Possa e outros. 1990;
−

“Geladeira solar e adsorsão”. Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e
s

publicado nos anais do VIII Encontro de Físicos do Nordeste, Maceió - AL. Aut .: Dagoberto
da Silva Freitas e Denis G. F. David. 1990;
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−

“Espectros fotoacústicos de CdS, Nd2O3 e Er2O3”. Comunicação e resumo, respectivamente,
apresentada e publicado nos anais do VIII Encontro de Físicos do Nordeste, Maceió - AL.
s

Aut .: Jailton C. de Souza e Denis G. F. David. 1990;
−

“Modelo de Haydock-Kingham para a taxa de ionização do hidrogênio: algumas correções”.
Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do XIII
s

Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada , Caxambu - MG. Aut .: A. V. de Andrade
Neto e C. M. C. de Castilho. 1990;
−

“Algumas correções no modelo Haydock-Kingham para a taxa de ionização do hidrogênio”.
Comunicação e artigo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do II Seminário
s

de Pesquisa da UEFS, Feira de Santana - BA. Aut .: A. V. de Andrade Neto e C. M. C. de
Castilho. 1990;
−

“Geladeira solar e adsorsão”. Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e
s

publicado nos anais do II Seminário de Pesquisa da UEFS, Feira de Santana - BA. Aut .:
Denis G. F. David. e Dagoberto da Silva Freitas. 1990;

(vi) 1991:
−

“Some remarks on the Haydock-Kingham model for field ionization”. Artigo publicado no J.
Phys. B : At. Mol. Opt. Phys., 24: 2609-2615. Aut s.: A. V. de Andrade Neto e C. M. C. de
Castilho. 1991;

−

“Estudo das excitações elementares numa cadeia ferromagnética linear desordenada”.
Dissertação de Mestrado, UFPE. Autor: Antônio Delson de Jesus. 1991;

−

“Ionização por campo próximo a uma superfície metálica: um tratamento analítico”.
Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do IX Encontro
s

de Físicos do Norte-Nordeste, Maceió - AL. Aut .: A. V. de Andrade Neto e C. M. C. de
Castilho. 1991;
−

“Geladeira solar e adsorsão”. Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e
s

publicado nos anais do IX Encontro de Físicos do Norte-Nordeste, Maceió - AL. Aut .: Denis
G. F. David. e Dagoberto da Silva Freitas. 1991;
−

“Utilização da técnica fotoacústica e da fotocondutividade para investigação das propriedades
ópticas de um semicondutor”. Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e
s

publicado nos anais do IX Encontro de Físicos do Norte-Nordeste, Maceió - AL. Aut .: Jailton
Caetano de Souza, Germano Pinto Guedes, Fernando de Brito Mota e Denis G. F. David.
1991;
−

“On the use of photoacustic and photoconductivity techniques for investigating the optical
properties of semiconductors”. Comunicação e artigo, respectivamente, apresentada e
publicado nos anais da 5th Brazilian School of Semiconductor Physics, São Paulo - SP. Aut s .:
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Caetano de Souza, J., Pinto Guedes, G., de Brito Motta, F., Pepe, B. L., Francis David, D. G.,
Veiga Salles Filho, J. B., Ferreira da Silva, A., Bandeira, I. N., Scolfaro, L. M. R., Martins, J. M.
V. and Leite, J. R. .1991;

(vii) 1992:
−

“Transformando o Ensino de Ciências e Matemática na Região de Feira de Santana”. Projeto
de extensão concluído. Coord. Nildon Pitombo. 1992;

−

“SPEC”. Projeto de extensão concluído. Coord. Nildon Pitombo. 1992;

−

“Proposta de implantação de um Curso de Licenciatura plena em Física na UEFS”. Projeto de
s

pesquisa concluído. Aut .: José Luis Gomes, Antônio Jorge S. dos Anjos, Nildon Pitombo e
Arlete Lima. 1992;
−

“On the quantization of the generalised hamiltonian mechanics”. Artigo publicado no Hadronic
s

Journal, 15: 225-238. Aut .: Rosa Bunchaft, Hebe Queiroz e Ademir Eugênio de Santana.
1992;
−

“Efeito túnel em microscopia de superfície”. Dissertação de Mestrado, IFUFBA. Aut.: Antônio
Vieira de Andrade Neto. 1992;

−

“Desenvolvimento de um espectrômetro fotoacústico com aplicação em medidas de espectro
de absorção de semicondutores, terras raras e outros materiais”. Dissertação de Mestrado,
IFUFBA. Aut.: Jailton C. Souza. 1992;

(viii) 1993:
−

“Movimento estudantil - um estudo sobre a crise e a atuação das entidades”. Monografia de
Especialização, FACEDUFBA. Aut.: Milton S. Ribeiro. 1993;

−

“O estudante de pós-graduação diante da estrutura de poder universitária: a identidade social
do estudante de pós -graduação investigada”. Monografia de Especialização, FACEDUFBA.
Aut.: Rosa Bunchaft. 1993;

−

“Estudo do uso do livro didático, televisão, vídeo, cinema e teatro na sala de aula”. Projeto de
pesquisa concluído. Aut s .: Milton S. Ribeiro e Tereza Simões. 1993;

−

“Solução não-linear na propagação de um feixe gaussiano em um meio com perda ou ganho”.
Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do XI Encontro
s

de Físicos do Norte-Nordeste, João Pessoa - Pb. Aut .: Dagoberto da Silva Freitas e Marco A.
de Moura. 1993;
−

“Plano de Capacitação da Área de Física”, Trabalho publicado na forma de texto pela Publifis,
UEFS, Feira de Santana - BA. Aut.: Área de Física - UEFS, 1993;
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−

“Curso de complementação de Escolaridade do 1o e 2o graus para funcionários da Empresa
Drogafarma”. Projeto de extensão concluído. Participante Durval Eusíquio de Miranda Motta.
1993;

(ix) 1994:
−

“Abordagem crítica sobre o livro didático”. Palestra apresentada na Semana Pedagógica da
EEMA Teixeira de Freitas, Salvador - BA. Aut.: Milton S. Ribeiro. 1994;

−

"Cálculo de probabilidades de tunelamento em fenômenos de superfícies". Projeto de
Pesquisa. Aut.: Antônio Vieira de A. Neto. 1994;

−

a

“Uma abordagem crítica sobre o livro didático”. Resumo publicado nos anais da 46 Reunião
s

Anual da SBPC, Vitória - ES. Aut .: Milton S. Ribeiro, Tereza Simões, Cristina Abreu e Denize
Serra. 1994;
−

o

o

"Difusão de Física no 1 e 2 graus". Projeto de Extensão. Autor: Durval Eusíquio de Miranda
Motta. 1994;

−

“A problemática do ensino de laboratório de Física na UEFS”. Projeto de pesquisa concluído,
a

s

1 fase. Aut .: Milton S. Ribeiro, Durval Eusíquio de Miranda Motta e Dagoberto da S. Freitas.
1994;
−

"O Eletromagnetismo". Palestra apresentada no Colégio Assis Chateaubriand, Feira de
Santana - BA. Aut.: A lberto U. São Paulo. 1994;

−

"Evolução Estelar". Palestra apresentada no Colégio Assis Chateaubriand, Feira de Santana BA. Aut.: Claudia Possa. 1994;

−

"Evolução

do

Pensamento

Cosmológico".

Palestra

apresentada

no

Colégio

Assis

Chateaubriand, Feira de Santana - BA. Aut.: Durval Eusíquio de Miranda Motta. 1994;
−

“Ampliação da capacidade didática dos laboratórios de Física: Mecânica, Óptica, Ondas,
Calor e Eletromagnetismo”. Projeto de pesquisa concluído. Aut s .: Nildon Pitombo, Durval
Eusíquio de Miranda Motta e Milton Ribeiro. 1994;

−

“Utilização de energias alternativas para o bombeamento de água, com o objetivo de irrigar
pequenas áreas”. Projeto de pesquisa. Aut.: Dagoberto da S. Freitas. 1994;

−

“Solução não-linear, tipo Kerr, na Propagação de um feixe gaussiano ”. Comunicação e
resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do XVII Encontro Nacional de
s

Física da Matéria Condensada , Caxambu - MG. Aut .: Dagoberto da S. Freitas e M. A. de
Moura. 1994;
−

“Absorção

óptica

em

heteroestrutura

de

GaAs-AlGaAs”.

Comunicação

e

resumo,

respectivamente, apresentada e publicado nos anais do I Encontro da Sociedade Brasileira de
s

Crescimento de Cristais, Belo Horizonte - MG. Aut .: A. Ferreira da Silva, J. Caetano de
Souza, A. V. B. da Silva, P. C. Farias e A. G. de Oliveira. 1994;
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−

“Crescimento do HgI2 a partir da fase vapor”. Comunicação e resumo, respectivamente,
apresentada e publicado nos anais do I Encontro da Sociedade Brasileira de Crescimento de
s

Cristais, Belo Horizonte - MG. Aut .: N. Veissid, Chen Ying An, A. H. Franzan, A. Ferreira da
Silva e J. Caetano da Silva. 1994;
−

“A problemática do ensino de laboratório de Física na UEFS”. Comunicação e resumo,
respectivamente, apresentada e publicado nos anais do XII Encontro de Físicos do Nortes

Nordeste, Fortaleza - CE. Aut .: Milton S. Ribeiro, Durval Eusíquio de Miranda Motta e
Dagoberto da S. Freitas. 1994;
−

“Influência das Condições de Contorno sobre o Momento Magnético Anômalo do Elétron”.
Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do XV Encontro
s

Nacional de Física de Partículas e Campos, Angra dos Reis - RJ. Aut .: Franz Peter Alves
Farias e Arthur Mattos Neto.1994;
−

“Optical fundamental band-gap energy of semiconductors by photoacustic spectroscopy”.
s

Artigo publicado no Journal de Physique IV - C7129, vol. 4. Aut .: J. Caetano de Souza, A.
Ferreira da Silva e H. Vargas. 1994;

(x) 1995:
−

“Um enfoque variacional na propagação de um feixe gaussiano em um meio não-linear
dissipativo”. Dissertação de Mestrado, UFPE. Aut.: Dagoberto da Silva Freitas. 1995;

−

“Um estudo crítico do uso da televisão e vídeo na sala de aula. Palestra apresentada na
Semana Pedagógica da EEMA Teixeira de Freitas, Salvador - BA. Aut.: Milton S. Ribeiro.
1995;

−

“Modelagem molecular e mapeamento de mínimos por termalização”. Projeto de pesquisa.
Aut.: Marcelo Moret. 1995;

−

“Caracterização de novos materiais semicondutores pelo processo de fotoacústica e
fotocondutividade”. Projeto de pesquisa. Aut.: Jailton C. de Souza. 1995;

−

"Interações Extensionistas em Física". Projeto de Extensão. Autor: Área de Física. 1995;

−

“Aprendendo pelas raízes alguns caminhos da Matemática na História”. Livro publicado pela
UEFS, Feira de Santana - BA. Co -autoria: Nildon Pitombo. 1995;

−

a

“Plano de Capacitação e Atividades Docentes da Área de Física”, 2 ed., Trabalho publicado
na forma de texto pela Publifis, UEFS, Feira de Santana - BA. Aut.: Área de Física - UEFS,
1995;

−

“Investigação do gap de energia do iodeto de mercúrio (α- HgI2)”. Comunicação e resumo,
respectivamente, apresentada e publicado nos anais do XIII Encontro de Físicos do Nortes

Nordeste, Salvador - BA. Aut .: Jailton C. de Souza, Alexandre V. B. da Silva. Paulo C. M. de
Abreu Farias, Antônio F. da Silva, N. Veissid, C. Y. An e M. T. F. da Cruz. 1995;
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−

"Mapeamento das geometrias conformacionais em dinâmica molecular clássica usando a
técnica ‘Generalized Simulated Annealing’". Comunicação e resumo, respectivamente,
apresentada e publicado nos anais do XIII Encontro de Físicos do Norte-Nordeste, Salvador BA. Aut s.: Marcelo Moret, Pedro Pascutti, Paulo Bisch e Kleber Mundim. 1995;

−

“Solução não-linear na propagação de um feixe gaussiano em um meio dissipativo”.
Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do XVIII
s

Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, Caxambu - MG. Aut .: Dagoberto da S.
Freitas e M. A. de Moura. 1995;
−

“Optical band-gap of the α - mercuric iodide”. Artigo publicado no J. Appl. Phys. 78 (8): 1-2.
s

Aut .: A. Ferreira da Silva, N. Veissid, C. Y. An, J. Caetano de Souza, A. V. Batista da Silva, P.
C. Farias e M. T. F. da Cruz. 1995;
−

“Importância das energias alternativas para a ecologia”. Palestra apresentada na 1a Jornada
de Pró-regulamentação do Parque Nacional da Chapada Diamantina, Lençóis - BA. Aut.:
Dagoberto da S. Freitas. 1995;

(xi) 1996:
−

“Eletrodinâmica Quântica em Cavidades: as flutuações da pressão de Casimir e as correções
radiativas na massa e no momento magnético do elétron”. Projeto de pesquisa. Aut s .: Milton
S. Ribeiro e Franz Peter A. Farias. 1996;

−

“Modelagem molecular clássica usando o método estocástico: simulação por termalização
(Generalized Simulated Annealing)”. Dissertação de Mestrado, IFUFBA. Aut.: Marcelo Moret.
1996;

−

“Interação gravitacional weberiana entre corpos extensos”. Projeto de pesquisa. Aut.: Rosa
Bunchaft. 1996;

−

“A problemática do ensino de laboratório de Física na UEFS”. Trabalho publicado na forma de
s

ensaio pela Publifis, UEFS, Feira de Santana - BA. Aut .: Milton S. Ribeiro, Durval Eusíquio de
Miranda Motta e Dagoberto da S. Freitas. 1996;
−

"Análise conformacional estocástica da Leupeptina usando Generalized Simulated Annealing".
Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do XIV
s

Encontro de Físicos do Norte-Nordeste, Aracaju - SE. Aut .: Marcelo Moret, Laurent
Dardenne, Gabriela Barreiro, Eliezer Barreiro, Ricardo Bicca de Alencastro e Paulo Bisch.
1996;
−

“Auto-Energia própria do Elétron em presença de Campo Externo e sob Vínculos
Macroscópicos”. Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos
s

anais do XIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, Aracaju - SE. Aut .: Franz Peter Alves
Farias e Arthur Mattos Neto. 1996;
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−

“O Tensor Energia-Momentum do Campo de Radiação sob Vínculos Macroscópicos e o Efeito
Casimir”. Comunicação e resumo, respectivamente, apres entada e publicado nos anais do
s

XIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, Aracaju - SE. Aut .: Franz Peter Alves Farias e
Arthur Mattos Neto. 1996;
−

“O Propagador de Feynman do Campo de Radiação sob Vínculos Macroscópicos e o método
de imagens”. Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais
s

do XIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, Aracaju - SE. Aut .: Franz Peter Alves Farias
e Arthur Mattos Neto. 1996;
−

a

“A problemática do ensino de laboratório de Física na UEFS, 2 fase”. Projeto de pesquisa
concluído. Aut.: Milton S. Ribeiro. 1996;

−

s

“Antítese”. Revista a ser publicada pelo IAT - Instituto Anísio Teixeira, Salvador - BA. Aut .:
a

grupo de estudantes da EEMATF, sob a orientação dos Profs. Milton S. Ribeiro (UEFS) e M .
Tereza Simões (EEMATF). 1996;
−

"História e epistemologia da Física para a formação de Professores". Comunicação e resumo,
respectivamente, apresentada e publicado nos anais do XV Seminário Estudantil de Pesquisa,
s

UFBA, Salvador - BA. Aut .: Elder Sales Teixeira e Olival Freire Jr.. 1996;
−

"Caderno de Física da UEFS". Projeto de Extensão. Aut.: Marcelo Moret. 1996;

−

"Pre-Prints de Física". Projeto de Extensão. Aut.: Marcelo Moret. 1996;

−

"Seminários de Física". Projeto de Extensão. Aut.: Área de Física. 1996;

−

"Stochastic Molecular Optimization using Generalized Simulated Annealing". Artigo publicado
s

nas Notas de Física, UEFS - NF - 001/96. Aut .: Moret, M. A., Pascutti, P. G., Bisch, P. M.,
Mundim, K. C. 1996;
−

"Propagation of gaussian beams in a nonlinear medium". Artigo publicado nas Notas de
s

Física, UEFS - NF - 002/96. Aut .: Freitas, D. S., de Oliveira, J. R., de Moura, M. A. 1996;
−

"O Tensor energia - momentum do Campo de Radiação sob vínculos macroscópicos e o efeito
s

Casimir". Artigo publicado nas Notas de Física, UEFS - NF - 003/96. Aut .: Farias, F. P. A.,
Neto, A. M. 1996;
−

“Modelagem molecular clássica usando o método estocástico: Generalized Simulated
Annealling”. Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do
XIX Encontro de Física da Matéria Condensada, Caxambu - MG. Aut s .: Marcelo Moret, Paulo
Bisch, Pedro Pascutti e Kleber Mundim. 1996;

−

"Propagation of gaussian beam in a Nonlinear Losy Medium". Comunicação e resumo,
respectivamente, apresentada e publicado nos anais do XIX Encontro de Física da Matéria
Condensada, Águas de Lindóia - SP. Aut s .: Dagoberto da Silva Freitas, Jairo Ricardo Rocha
de Oliveira e Marco A. Moura. 1996;

−

"Caderno de Física da UEFS". Participação no Conselho Editorial. Membros: Antônio V. de
Andrade Neto, Franz Peter A. Farias, Marcelo Moret (Editor), Milton S. Ribeiro. 1996;
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−

"Pre-Prints de Física". Participação no Comitê Editorial. Editor: Marcelo Moret (NF - 001/96).
1996;

−

"Pre-Prints de Física". Participação no Comitê Editorial. Editor: Franz Peter A. Farias. 1996;

−

"Breve histórico da Área de Física: 1968-1996". Artigo publicado no Caderno de Física da
s

UEFS. 01(01): 25-34. Aut .: Milton Souza Ribeiro e Durval Eusíquio de Miranda Motta. 1996;
−

"Alguns comentários acerca das relações entre Física e Matemática". Artigo publicado no
Caderno de Física da UEFS. 01(01): 39-43. Aut.: Antônio V. de A. Neto. 1996;

−

"Resumos dos projetos de pesquisa e extensão da Área de Física - UEFS". Artigo publicado
no Caderno de Física da UEFS. 01(01): 45-61. Aut.: Área de Física. 1996;

−

"O espectrômetro e a espectroscopia fotoacústica". Artigo publicado no Caderno de Física da
UEFS. 01(02): 43-52. Aut.: Jailton Caetano de Souza. 1996;

−

"Optical caracterization of highly boron-doped Si1-x Gex alloy by photoacoustic spectroscopy".
th

Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais da 14 Europen
s

Conference on Thermophysical Property, Lyon. Aut .: A. Ferreira da Silva, J. Caetano da
Silva, I. Pepe e A. V. Batista da Silva. 1996;
−

"Photoacoustic spectroscopy of GaAs/Al0.3 Ga0.7 As heterostructure grown by molecular
o

s

epitaxy". Artigo publicado na Phantoms Newsletter, n 11, march. Aut .: A. Ferreira da Silva, A.
G. de Oliveira e J. Caetano de Souza. 1996;
−

“Auto-Energia própria do Elétron em presença de Campo Externo e sob Vínculos
Macroscópicos”. Comunicação apresentada no XVII Encontro Nacional de Física de
s

Partículas e Campos, Serra Negra - SP. Aut .: Franz Peter Alves Farias e Arthur Mattos Neto.
1996;
−

“O Tensor Energia-Momentum do Campo de Radiação sob Vínculos Macroscópicos e o Efeito
Casimir”. Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do
s

XVII Encontro Nacional de Física de Partículas e Campos, Serra Negra - SP. Aut .: Franz
Peter Alves Farias e Arthur Mattos Neto. 1996;
−

“Força e movimento: um estudo a partir das concepções intuitivas dos alunos”. Dissertação de
Mestrado, FACED - UFBA. Aut.: Antônio Jorge S. dos Anjos. 1996;

−

“A Ciência galileana: uma ilustre desconhecida“. Comunicação e resumo, respectivamente,
apresentada e publicado nos anais do XIV Encontro de Físicos do Norte-Nordeste, Aracaju s

SE. Aut .: Elder Sales Teixeira e Olival Freire Jr..1996.

(xii) 1997:
−

“Eletrodinâmica Quântica confinada em presença de campo externo”. Dissertação de
Mestrado, IFUFBA. Aut.: Franz Peter Alves Farias. 1997;
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−

"O Curso de Física da UEFS". Palestra apresentada na I Semana dos Estudantes de Física
da UEFS, Feira de Santana - BA. Aut.: Milton S. Ribeiro. 1997;

−

"Concepções intuitivas e o ensino da Física". Palestra apresentada na I Semana dos
Estudantes de Física da UEFS, Feira de Santana - BA. Aut.: Antônio Jorge Sena dos Anjos.
1997;

−

"Pre-Prints de Física". Participação no Comitê Editorial. Editor: Franz Peter A. Farias. 1997;

−

"Semana de Física da UEFS". Projeto de Extensão. Aut .: Thierry J. Lemaire, Rosa Bunchaft,

s

Elder S. Teixeira e Franz Peter A. Farias. 1997;
−

"Analytical Solution for the Modified Nonlinear Schrödinger Equation describing Optical Shock
s

Formation". Artigo publicado nas Notas de Física, UEFS - NF - 001/97. Aut .: de Oliveira, J. R.,
de Moura, M. A. 1997;
−

"An Algorithm for Multiple Minima Search". Artigo publicado nas Notas de Física, UEFS - NF s

002/97. Aut .: Moret, M. A., Bisch, P. M., Vieira, F. M. C. 1997;
−

"Caderno de Física da UEFS". Participação no Conselho Editorial. Membros: Antônio V. de
Andrade Neto, Elder Sales Teixeira (Editor), Franz Peter A. Farias, Marcelo Moret, Milton S.
Ribeiro. 1997.1;

−

"Caderno de Física da UEFS". Participação no Conselho Editorial. Membros: Antônio V. de
Andrade Neto, Elder Sales Teixeira, Franz Peter A. Farias, Marcelo Moret, Milton S. Ribeiro,
Vera Aparecida Fernandes Martin (Editora). 1997.2;

−

"Colóquios de Física". Projeto de Extensão. Aut.: Área de Física. 1997;

−

"Study of the Papain-Leupeptin complex by Classical Molecular Dynamics, Quantum
Mechanics and Stochastic Methods". Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada
e publicado nos anais do International Synposium on Protein Condensation (in honour of
s

Gregorio Weber), Rio de Janeiro - RJ. Aut .: Dardenne, L. E., Moret, M. A. and Bisch P. M.
1997;
−

s

"Projeto do Departamento de Física da UEFS". Projeto de Pesquisa. Aut .: Milton S. Ribeiro,
Franz Peter A. Farias, Jairo R. Rocha de Oliveira, Rosa Bunchaft e Thierry Jacques Lemaire.
1997;

−

"Proposta de implantação do Curso de Bacharelado em Física". Projeto de Pesquisa
concluído. Auts .: Milton S. Ribeiro, Franz Peter A. Farias, Jairo R. Rocha de Oliveira, Thierry
Jacques Lemaire. 1997;

−

"Estudo de fenômenos não -lineares na propagação de pulsos em fibras ópticas aplicados em
sistemas de comunicações". Projeto de Pesquisa. Aut.: Jairo R. Rocha de Oliveira. 1997;

−

"Estudo de sistemas magnéticos sobre a gaxeta de Sierpinski". Projeto de Pesquisa. Aut.:
Jean Carlos Lessa. 1997;
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−

"O ensino de laboratório de Física na UEFS: considerações teórico-pedagógicas". Artigo
o

s

publicado na revista Sitientibus, n 16, p. 123 -130, jan./jun.. Aut .: Milton Souza Ribeiro,
Dagoberto da Silva Freitas e Durval Eusíquio de Miranda Motta. 1997;
−

"Estruturação

dos

Laboratórios

Didáticos

de

Física

da

UEFS:

uma

abordagem

s

epistemológica". Projeto de Pesquisa. Aut .: Elder S. Teixeira, Judite A. Miranda e Antônio
Jorge S. dos Anjos. 1997;
−

"Estudo e desenvolvimento de aproximações de baixa freqüência para a modelização do
espalhamento eletromagnético por objetos de geometria qualquer". Projeto de Pesquisa. Aut.:
Thierry J. Lemaire. 1997;

−

"Projeto científico para o Astrolábio Solar OPL-3 do Observatório Astronômico Antares UEFS". Projeto de Pesquisa. Aut.: Paulo César da R. Poppe. 1997;

−

"Projeto científico para o Astrolábio Fotoelétrico do Observatório Astronômico Antares UEFS". Projeto de Pesquisa. Aut.: Vera Aparecida F. Martin. 1997;

−

"Estudo dos efeitos magnéto-ópticos através da modulação elasto-óptica da polarização de
ondas eletromagnéticas". Projeto de Pesquisa. Aut.: José Carlos O. de Jesus. 1997;

−

"Galáxias interativas, contagens de galáxias e os parâmetros cosmológicos". Projeto de
Pesquisa. Aut.: Rainer K. Madejsky. 1997;

−

“Optimization of non-linear gravity models through Generalized Simulated Annealing”. Artigo
publicado no Pre-Print IF/UFBA n° 8 em Fev. 1996, e aceito para publicação na revista
s

Physica A. Aut .: K.C. Mundim, T. Lemaire, A. Bassrei. 1997;
−

“A new simulated annealing technique for non-linear optimization”. Comunicação e resumo,
respectivamente, apresentada e publicado nos anais do 5th International Congress of the
Brazilian Geophysical Society, p. 669-672, São Paulo - SP. Auts .: K.C. Mundim, T. Lemaire, A.
Bassrei. 1997;

−

“A 3-d electromagnetic inversion algorithm using the Coupled Dipoles Method”. Comunicação
e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do XV Encontro de Físicos do
s

Norte e Nordeste, p. 92, Natal - RN. Aut .: K.C. Mundim, T. Lemaire, A. Bassrei. 1997;
−

"Ferro e Antiferromagnetismo de spins de Ising S=1 na gaxeta de Sierpinski". Comunicação e
resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do XV Encontro de Físicos do
Norte-Nordeste, Natal - RN. Aut s .: Jean Carlos Lessa e Roberto F. S. Andrade.1997;

−

"Contribuição ao estudo do sistema fundamental de referência". Comunicação e resumo,
respectivamente, apresentada e publicado nos anais da XXIII Reunião Anual da Sociedade
Astronômica Brasileira, Angra dos Reis - RJ. Aut.: Vera Aparecida Fernandes Martin. 1997;

−

"Análise das observações do Sol durante 20 anos: correções ao FK5, obliqüidade média da
eclíptica e longitude média do Sol". Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e
publicado nos anais da XXIII Reunião Anual da Sociedade Astronômica Brasileira, Angra dos
Reis - RJ. Aut.: Paulo César da Rocha Poppe. 1997;
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−

“Algoritmo genético e Mecânica Estatística Generalizada”. Comunicação e resumo,
respectivamente, apresentada e publicado nos anais do XX Encontro Nacional de Física da
s

Matéria Condensada, Caxambu - MG. Aut .: Marcelo Moret, Fernando M. C. Vieira e Paulo
Bisch. 1997;
−

“Determinação de Estrutura de Peptídeos por Otimização estocástica (GSA)”. Comunicação e
resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do XX Encontro Nacional de
s

Física da Matéria Condensada, Caxambu - MG. Aut .: Marcelo Moret, Pedro Pascutti, Paulo
Bisch e Kleber C. Mundim. 1997;
−

"Análise Conformacional Estocástica de Inibidores usando Generalized Simulated Annealing GSA". Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do XX
s

Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, Caxambu - MG. Aut .: Marcelo Moret,
Laurent E. Dardenne, Pedro G. Pascutti e Paulo M. Bisch. 1997;
−

"Periodicidade no modelo de Jaynes-Cummings dependente da intensidade". Comunicação e
resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do XX Encontro de Física da
Matéria Condensada, Caxambu - MG. Aut s .: Dagoberto da Silva Freitas, José Antônio Roversi
e A. Vidella Barranco. 1997;

−

“Determinação de Estrutura de Peptídeos por Optimização Estocástica (GSA)”. Seminário
apresentado no Instituto de Física da USP, em 13/08/97, São Paulo - SP. Aut.: Marcelo A.
Moret. 1997;

−

"Análise das observações do Sol durante 20 anos: correções ao FK5, obliqüidade média da
eclíptica e longitude média do Sol". Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e
publicado nos anais do I Congresso de Pesquisa das Universidades Estaduais da Bahia,
Salvador - BA. Aut.: Paulo César da Rocha Poppe, Nelson V. Leister e Augusto C. P. Orrico.
1997;

−

"Contribuição ao estudo do sistema fundamental de referência". Comunicação e resumo,
respectivamente, apresentada e publicado nos anais do I Congresso de Pesquisa das
s

Universidades Estaduais da Bahia, Salvador - BA. Aut .: Vera Aparecida Fernandes Martin,
Nelson V. Leister e Augusto C. P. Orrico. 1997;
−

"Curvas

de

histerese

em

Ferromagnétos

Uniaxiais".

Comunicação

e

resumo,

respectivamente, apresentada e publicado nos anais do I Congresso de Pesquisa das
Universidades Estaduais da Bahia, Salvador - BA. Aut.: José Carlos Oliveira de Jesus e W.
Kleemann. 1997;
−

"Laboratórios didáticos de Física da UEFS: uma abordagem epistemológica". Comunicação e
resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do I Congresso de Pesquisa
s

das Universidades Estaduais da Bahia, Salvador - BA. Aut .: Elder Sales Teixeira, Antônio
Jorge S. dos Anjos, Dagoberto da Silva Freitas, Durval Eusíquio de Miranda Motta, Judite
Almeida Miranda e Milton Souza Ribeiro. 1997;
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−

“Uma nova aproximação de baixa freqüência para descrever o espalhamento eletromagnético
por objetos dielétricos, empregando multipólos acoplados”. Comunicação e resumo,
respectivamente, apresentada e publicado nos anais do I Congresso de Pesquisa das
Universidades Estaduais da Bahia, p. 75-76, Salvador - BA. Aut.: T.J. Lemaire. 1997;

−

“Determinação da permissividade dielétrica de um objeto tridimensional empregando o
método Coupled Dipoles Method”. Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e
publicado nos anais do I Congresso de Pesquisa das Universidades Estaduais da Bahia, p.
76. Aut.: T.J. Lemaire. 1997;

−

“Auto-Energia própria do Elétron em presença de Campo Externo e sob Vínculos
Macroscópicos”. Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos
anais do I Congresso de Pesquisa das Universidades Estaduais Baianas, Salvador - BA.
s

Aut .: Franz Peter Alves Farias e Arthur Mattos Neto. 1997;
−

“O Tensor Energia-Momentum do Campo de Radiação sob Vínculos Macroscópicos e o Efeito
Casimir". Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do I
Congresso de Pesquisa das Universidades Estaduais Baianas , Salvador - BA. Aut s .: Franz
Peter Alves Farias e Arthur Mattos Neto. 1997;

−

"Um enfoque variacional na propagação de um feixe gaussiano em um meio não linear
dissipativo". Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do
I Congresso de Pesquisa das Universidades Estaduais Baianas, Salvador - BA. Aut s .:
Dagoberto S. Freitas, Jairo R. Rocha e Marco Gameiro de Moura. 1997;

−

"Periodicidade no modelo de Jaynes-Cummings dependente da intensidade". Comunicação e
resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do I Congresso de Pesquisa
s

das Universidades Estaduais Baianas, Salvador - BA. Aut .: Dagoberto S. Freitas, José
Antônio Roversi e Antônio Vidiella Barranco. 1997;
−

"A Ciência Galileana: uma desconhecida dos Professores de Física". Comunicação e resumo,
respectivamente, apresentada e publicado nos anais do I Congresso de Pesquisa das
s

Universidades Estaduais Baianas, Salvador - BA. Aut .: Elder Sales Teixeira e Olival Freire Jr.
1997;
−

"Solução analítica pelo 'Ansatz Method' da equação não-linear de Schrödinger modificada".
Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do I Congresso
s

de Pesquisa das Universidades Estaduais Baianas, Salvador - BA. Aut .: Jairo R. de Oliveira e
Marco A. de Moura. 1997;
−

"Algoritmo Genético na Mecânica Estatística Generalizada". Comunicação e resumo,
respectivamente, apresentada e publicado nos anais do I Congresso de Pesquisa das
s

Universidades Estaduais Baianas, Salvador - BA. Aut .: Marcelo A. Moret, Paulo Mascarello
Bisch e Fernando de Magalhães Coutinho Vieira. 1997;
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−

"Uma Proposta Estocástica para a predição de Estruturas de Peptídeos baseada no
acoplamento GSA-Ramachandran". Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e
publicado nos anais do I Congresso de Pesquisa das Universidades Estaduais Baianas,
Salvador - BA. Aut s .: Marcelo A. Moret, Pedro G. Pascutti e Kleber C. Mundim. 1997;

−

"Interação Gravitacional Weberiana entre Corpos Extensos". Comunicação e resumo,
respectivamente, apresentada e publicado nos anais do I Congresso de Pesquisa das
s

Universidades Estaduais Baianas, Salvador - BA. Aut .: Rosa Bunchaft e Saulo Carneiro.
1997;
−

"Projeto de implantação do Laboratório de Física Computacional do Departamento de Física s

LFC-FIS". Projeto de pesquisa concluído. Aut .: T.J. Lemaire, J.R.R. de Oliveira. 1997;
−

"An Algorithm for Multiple Minima Search". Artigo aceito para publicação na Phys. Rev. E.
s

Aut .: Marcelo Moret, Paulo M. Bisch e Fernando M. C. Vieira. 1997;
−

"Stochastic Molecular Optimization Using GSA". Artigo aceito para publicação no J. Comp.
s

Chem. Aut .: M. A. Moret, P. G. Pascutti, P. M. Bisch e K. C. Mundim. 1997;
−

"Prediction of Peptides Structures by Generalised Simulated Annealing". Comunicação e
resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do III Congresso IberoAmericano de Biofísica (XXVI Annual Meeting of Sociedad Argentina de Biofísica), Buenos
s

Aires, Argentina. Aut .: Marcelo A. Moret, Pedro G. Pascutti, Kleber C. Mundim e Paulo M.
Bisch. 1997;
−

"A coupled multipoles formulation for the treatment of electromagnetic scattering by small
o

dielectric objects of arbitrary shape". Artigo publicado no J. Opt. Soc. Of Am., A14, n 2. Aut.:
T. Lemaire. 1997;
−

"The magnetization reversal in uniaxial model ferromagnets". Artigo publicado no J. Magn.
s

Magn. Mat .169, 159-168. Aut .: J. C. Oliveira de Jesus, W. Kleemann. 1997;
−

s

"Anais da Semana de Física da UEFS". Projeto de Extensão. Aut .: Thierry J. Lemaire e Elder
Sales Teixeira. 1997;

−

a

"Efeitos da Anisotropia de 2 ordem em Ferromagnétos Uniaxiais". Comunicação e resumo,
respectivamente, apresentada e publicado nos anais da I Semana de Física, Feira de Santana
- BA. Aut.: José Carlos Oliveira de Jesus. 1997;

−

"Termodinâmica Estatística de Modos Coletivos no Plasma Fotoinjetado em Semicondutores".
Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais da I Semana de
Física, Feira de Santana - BA. Aut.: Antônio Vieira de Andrade Neto, Áurea Vasconcellos e
Roberto Luzzi. 1997;

−

"Excitações Elementares numa Cadeia Ferromagnética Desordenada". Comunicação e
resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais da I Semana de Física, Feira de
Santana - BA. Aut.: Antônio Delson Conceição de Jesus e Jairo Rolim de Almeida. 1997;
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−

"Transferência Orbital Contínua sujeita a não idealidade dos Propulsores". Comunicação e
resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais da I Semana de Física, Feira de
Santana - BA. Aut.: Antônio Delson Conceição de Jesus, Antônio Fernando Bertachini de
Almeida Prado e Marcelo Lopes Oliveira e Souza. 1997;

−

"Auto−Energia própria do elétron em presença de Campo Externo e sob vínculos
macroscópicos". Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos
anais da I Semana de Física, Feira de Santana - BA. Aut.: Franz Peter Alves Farias e Arthur
Matos Neto. 1997;

−

"O Tensor Energia−Momentum do Campo de Radiação sob vínculos macroscópicos e o efeito
Casimir". Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais da I
Semana de Física, Feira de Santana - BA. Aut.: Franz Peter Alves Farias e Arthur Matos Neto.
1997;

−

a

"Efeitos de Anisotropia de 2 Ordem em Ferromagnetos Uniaxiais". Comunicação e resumo,
respectivamente, apresentada e publicado nos anais da I Semana de Física, Feira de Santana
- BA. Aut.: José Carlos Oliveira de Jesus e Wolfgang Kleemann. 1997;

−

"Solução Analítica pelo 'Ansatz Method' da equação não-linear de Schrödinger modificada".
Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais da I Semana de
Física, Feira de Santana - BA. Aut.: Jairo R. de Oli veira e Marco A. C. Gameiro de Moura.
1997;

−

"Propagação de ondas em meios não-lineares: o efeito de dispersão de alta-ordem".
Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais da I Semana de
Física, Feira de Santana - BA. Aut.: Jairo R. de Oliveira e Marco A. C. Gameiro de Moura.
1997;

−

"Algoritmo Genético na Mecânica Estatística Generalizada". Comunicação e resumo,
respectivamente, apresentada e publicado nos anais da I Semana de Física, Feira de Santana
- BA. Aut.: Marcelo A. Moret, Paulo Mascarello Bisch e Fernando de Magalhães Coutinho
Vieira. 1997;

−

"Uma proposta estocástica para a predição de Estruturas de Peptídeos baseada no
acoplamento GSA-Ramachandran". Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e
publicado nos anais da I Semana de Física, Feira de Santana - BA. Aut.: Marcelo A. Moret,
Pedro G. Pascutti, Paulo M. Bisch e Kleber C. Mundim. 1997;

−

"Um Enfoque Variacional na Propagação de um Feixe Gaussiano em um meio não linear
dissipativo". Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais da
I Semana de Física, Feira de Santana - BA. Aut.: Dagoberto S. Freitas, Jairo R. Rocha e
Marco A. C. Gameiro de Moura. 1997;

−

"Periodicidade no modelo de Jaynes-Cummings dependente da intensidade". Comunicação e
resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais da I Semana de Física da
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s

UEFS, Feira de Santana - BA. Aut .: Dagoberto da Silva Freitas, José Antônio Roversi e A.
Vidella Barranco. 1997;
−

'Interação Gravitacional Weberiana entre Corpos Extensos". Comunicação e resumo,
respectivamente, apresentada e publicado nos anais da I Semana de Física da UEFS, Feira
s

de Santana - BA. Aut .: Rosa Bunchaft, e Saulo Carneiro. 1997;
−

"Uma nova aproximação de baixa freqüência para descrever o espalhamento eletromagnét ico
por objetos dielétricos, empregando multipolos acoplados". Comunicação e resumo,
respectivamente, apresentada e publicado nos anais da I Semana de Física da UEFS, Feira
de Santana - BA. Aut.: Thierry Jacques Lemaire. 1997;

−

"Determinação da permissividade dielétrica de um objeto tridimensional empregando o
método 'coupled dipoles method'”. Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e
s

publicado nos anais da I Semana de Física da UEFS, Feira de Santana - BA. Aut .: Thierry
Jacques Lemaire, Amin Bassrei e Kleber C. Mundim. 1997;
−

"Galáxias Binárias". Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos
anais da I Semana de Física da UEFS, Feira de Santana - BA. Aut.: Rainer Madejsky. 1997;

−

"É a Mecânica Clássica um caso particular da Relatividade? As bases da Mecânica Clássica e
as bases da Relatividade". Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e
publicado nos anais da I Semana de Física da UEFS, Feira de Santana - BA. Aut.: Durval
Eusíquio de Miranda Motta. 1997;

−

“A Importância da Física na Universidade e na Sociedade Brasileira”. Mesa-redonda e
resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais da I Semana de Física da
s

UEFS, Feira de Santana - BA. Aut .: Aurino Ribeiro Filho, Franz Peter Farias, José Onofre
Gurjão B. da Cunha e Marco A. Gameiro de Moura. 1997;
−

"O Observatório Astronômico Antares da UEFS: ensino, pesquisa e extensão". Comunicação
e resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais da I Semana de Física da
UEFS, Feira de Santana - BA. Aut s .: Paulo César da Rocha Poppe e Vera Aparecida
Fernandes Martin. 1997;

−

"Absolute declinations from photoelectric astrolabe data". Artigo publicado na Astronomy and
Astrophysics: Supplement Series. Aut.: Vera Aparecida Fernandes Martin. 1997;

−

"Analysis of solar astrolabes measurements during 20 years: the time rates of change to the
FK5 reference frame and Earth's orbital elements". Artigo submetido ao Astronomical Journal.
Aut.: Paulo César da Rocha Poppe. 1997;

−

"Introdução ao GPS: princípios e aplicações". Mini-Curso apresentado na IX Semana de
s

Engenharia, Feira de Santana - BA. Aut .: Paulo César da Rocha Poppe, Vera Aparecida
Fernandes Martin e Rosângela Leal Santos. 1997;
−

“Uma nova aproximação para descrever o espalhamento eletromagnético por objetos
dielétricos empregando multipolos acoplados”. Comunicação e resumo, respectivamente,

308

apresentada e publicado nos anais da XII Jornada Universitária, p. 85, Feira de Santana - BA.
Aut.: T.J. Lemaire. 1997;
−

“Determinação da permissividade dielétrica de um objeto tridimensional empregando o
método 'Coupled Dipoles Method'”. Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e
s

publicado nos anais da XII Jornada Universitária, p. 86, Feira de Santana - BA. Aut .: K.C.
Mundim, T.J. Lemaire, A. Bassrei. 1997;
−

"Astronomia, uma visão geral". Mini-Curso apresentado na XII Jornada Universitária da UEFS,
Feira de Santana - BA. Aut s .: Paulo César da Rocha Poppe e Vera Aparecida Fernandes
Martin. 1997;

−

"Introdução ao GPS: princípios e aplicações". Mini-Curso apresentado na XII Jornada
s

Universitária da UEFS, Feira de Santana - BA. Aut .: Paulo César da Rocha Poppe, Vera
Aparecida Fernandes Martin e Rosângela Leal Santos. 1997;
−

"Princípio de Mach: aspectos gerais e sua realização através do modelo gravitacional
weberiano de Assis". Mini-Curso apresentado na XII Jornada Universitária da UEFS, Feira de
Santana - BA. Aut s .: Rosa Bunchaft e Saulo Carneiro. 1997;

−

a

"Efeitos de Anisotropia de 2 ordem em Ferromagnétos Uniaxiais". Comunicação e resumo,
respectivamente apresentada e publicado nos anais da XII Jornada Universitária da UEFS,
Feira de Santana - BA. Aut.: José Carlos Oliveira de Jesus. 1997;

−

'Interação Gravitacional Weberiana entre Corpos Extensos". Comunicação e resumo,
respectivamente apresentada e publicado nos anais da XII Jornada Universitária da UEFS,
s

Feira de Santana - BA. Aut .: Rosa Bunchaft, e Saulo Carneiro. 1997;
−

"A Ciência galileana: uma ilustre desconhecida". Comunicação e resumo, respectivamente
apresentada e publicado nos anais da XII Jornada Universitária da UEFS (II Colóquio sobre a
s

Crítica Contemporânea da Ciência: Implicações para o Ensino), Feira de Santana - BA. Aut .:
Elder Sales Teixeira e Olival Freire Jr.. 1997;
−

"Determinação do equador e equinócio do FK5". Comunicação e resumo, respectivamente,
o

apresentada e publicado nos anais do 2 Encontro de Astronomia Fundamental, Observatório
Valongo, Rio de Janeiro - RJ. Aut.: Paulo César da Rocha Poppe. 1997;
−

"O astrolábio fotoelétrico da UEFS: contribuição ao estudo do sistema fundamental de
referência e formação de catálogos". Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada
o

e publicado nos anais do 2 Encontro de Astronomia Fundamental, Observatório Valongo, Rio
de Janeiro - RJ. Aut.: Vera Aparecida Fernandes Martin. 1997;
−

"Propagation of beams in a nonlinear medium". Artigo aceito para publicação na Physics
s

Letters A. Aut .: D. S. Freitas, J. R. Oliveira, M. A. Moura. 1997;
−

"Sidelobes in sech-type pulses due to dispertion". Artigo submetido para publicação na
Physics Letters A. Aut.: Oliveira J. R., Moura M. A. 1997;
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−

"Maximum Purification of the Field in the intensity Jaynes-Cummings Model". Comunicação e
resumo, respectivamente, apresentada e publicado nos anais do Symposium on Lasers and
s

Their Applications, Campinas - SP. Aut .: D. S. Freitas, A. V. Barranco, A J. Roversi. 1997;
−

"A problemática do ensino de laboratório de Física na UEFS". Artigo publicado na Revista
o

s

Brasileira de Ensino de Física, vol. 19, n 04, p. 444 -447, dez.. Aut .: Milton Souza Ribeiro,
Dagoberto da Silva Freitas e Durval Eusíquio de Miranda Motta. 1997;
−

"Um Algoritmo Estocástico para predição de estruturas de peptídeos baseado no acoplamento
GSA-Ramachandran". Comunicação e resumo, respectivamente, apresentada e publicado
nos anais do IX Simpósio Brasileiro de Química Teórica, Caxambu - MG. Aut.: Marcelo A.
Moret, Pedro G. Pascutti, Kleber C. Mundim e Paulo M. Bisch. 1977;

(xiii) 1998:
−

"Pre-Prints de Física". Participação no Comitê Editorial. Editor: Jairo Ricardo Rocha de
Oliveira (Editor). 1998;

−

"Caderno de Física da UEFS". Participação no Conselho Editorial. Membros: Antônio V. de
Andrade Neto, Elder Sales Teixeira, Franz Peter A. Farias, Marcelo Moret, Milton S. Ribeiro,
Vera Aparecida Fernandes Martin (Editora). 1998;

−

"Sólitons de femtossegundos na equação não-linear de Schrödinger extendida: aplicado a
fibra óptica". Tese de doutorado, UFPE. Autor: Jairo Ricardo Rocha de Oliveira. 1998;

−

"Analytical solution for the modified nonlinear Schrödinger equation describing optical shock
s

formation". Artigo a ser publicado na Physical Review E, 57(4) April. Aut .: Oliveira J. R.,
Moura M. A. 1998;
−

"Propagation of Gaussian Beam in a Nonlinear Losy Medium". Artigo aceito para publicação
s

no J. of Physics A: Math. Gen., 31, 1761 Aut .: D. S. Freitas, J. R. de Oliveira. 1998
−

"Maximum Purification of the Field in the intensity Jaynes-Cummings Model". Artigo submetido
s

para publicação na Physics Letters. Aut .: D. S. Freitas, A. V. Barranco, A. J. Roversi. 1998;
−

"Tópicos em Matéria Condensada". Projeto de pesquisa. Autor: Sérgio André Fontes
Azevedo. 1998;

−

"20 anos de observações do Sol com os astrolábios do OAM e OCA: correções ao sistema
fundamental de referência e aos elementos orbitais da Terra". Tese de doutorado, IAG-USP.
Aut.: Paulo César da Rocha Poppe. 1998;

−

"Contribuição ao estudo dos sistemas fundamentais de referência: efeitos sistemáticos,
radiofontes e movimentos próprios". Tese de doutorado, IAG-USP. Aut.: Vera Aparecida
Fernandes Martin. 1998;
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−

"Estudo de propriedades ópticas e térmicas de novos materiais semicondutores utilizando
fotoacústica e fotocondutividade à temperatura variável". Projeto de Pesquisa. Aut.: Álvaro
Santos Alves. 1998;

−

"Escola de Verão do Departamento de Física". Projeto de Extensão. Aut s .: Rainer K.
Madejsky, Thierry J. Lemaire, Paulo César da R. Poppe, Vera Aparecida F. Martin, Jairo
Ricardo R. de Oliveira, Milton Souza Ribeiro e José Carlos Oliveira de Jesus. 1998.
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6.9 - Logotipo
6.9.1 - Desenho
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6.9.2 - Significado e autoria
Do Brasão de Armas da Universidade Estadual de Feira de Santana, com sua quaterna de vieiras,
buscou-se a concha. Da pérola, lá concebida, que per si reflete o próprio Conhecimento produzido nesta
Universidade, emana, como uma de suas luzes, a Física, simbolizada pelo

ϕ

/

(de

ϕ υσ ι ς

-

physis, 'natureza', em grego{112}), e sintetizada por sete emblemáticas equações, que da concha se
projetam para o exterior, como pretende-se que este Campo do Saber se difunda aos estudantes e à
sociedade: à esquerda, de cima para baixo, a equação de Einstein da Relatividade Geral; a forma quadritensorial das equações de Maxwell, do Eletromagnetismo; a equação de Schröedinger, da Mecânica
Quântica. À direita, de cima para baixo, a lei de Hubble, que expressa a velocidade de afastamento das
galáxias; a segunda lei de Newton, da Mecânica Clássica; as primeira e segunda leis da Termodinâmica
reunidas; e a equação de Liouville da Mecânica Estatística.
A idéia de combinar à concha que simboliza a UEFS, o

ϕ

simbolizando a Física, foi de alguns

s

professores da Área de Física (Prof . Rosa Bunchaft, Thierry Jacques Lemaire e Elder Sales Teixeira). Os
esboços das conchas foram de autoria do Prof. Elder S.Teixeira e da Profa. Rosa Buchaft. O lay-out e
arte final foram de Cléber Castro, atual estudante do Curso de Engenharia Civil desta Universidade.

6.10

- Programação de Saídas e Previsão da
Distribuição de Carga Horária Docente, no
Decênio 1998-2007

Ano

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Semestre
Professor

S1

S2

S1 S2 S1 S2 S1

S2

S1 S2 S1 S2 S1

S2

S1

S2 S1 S2 S1

S2

Alberto São Paulo

M

M

M

D

D

D

D

D

D

D

D

08 08 08 08 08

08

Álvaro S. Alves

12

08

08 08 08

D

D

D

D

D

D

D

D

08

08 08 08 08 08

08

Antonino del Popolo

-

04

04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Antônio Delson

D

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

Antônio Jorge

08

08

08 08

D

D

D

D

D

08

08

08 08 08 08 08

08

Antônio Neto

D

D

D

D

D

08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08
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M

-

D

08 08

-

D

D

D

-

-

-

-

-

-

Ano

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Semestre
Professor

S1

S2

S1 S2 S1 S2 S1

S2

S1 S2 S1 S2 S1

S2

S1

S2 S1 S2 S1

S2

Dagoberto Freitas

D

D

D

D

08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

Durval Eusíquio

08

M

M

M

08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

Elder Sales

09

08

M

M

M

M

M

M

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

Franz Peter

08

08

D

D

D

D

D

D

D

D

08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

Jailton Souza

08

08

D

D

D

D

D

D

D

D

08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

Jairo Rocha

08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

Jean Lessa

08

08

08 08

D

D

D

08

08

08 08 08 08 08

08

José Carlos de Jesus

08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

Marcelo Moret

D

D

D

D

D

08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

Milton Ribeiro

08

08

D

D

D

D

D

D

D

08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

Nildon Pitombo

08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

Paulo Poppe

04

10

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

Rainer Madejsky

04

04

-

-

-

-

-

-

-

-

Rosa Bunchaft

09

08

D

D

D

D

D

D

D

D

08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

Sérgio Azevedo

10

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

Thierry Lemaire

08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

Vera Aparecida

08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfEC 01

-

10

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfEC 02

-

-

12 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfEC 03

-

-

12 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfEC 04

-

-

12 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfEC 05

-

-

-

12 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfEC 06

-

-

-

12 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC01

-

04

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC02

-

08

08 10 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC03

-

-

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC04

-

-

10 10 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC05

-

-

10 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC06

-

-

10 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC07

-

-

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC08

-

-

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

-

D

D

08 08 08 08

D

D

D

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-
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1998

Ano

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Semestre
Professor

S1

S2

S1 S2 S1 S2 S1

S2

S1 S2 S1 S2 S1

S2

S1

S2 S1 S2 S1

S2

ProfVC09

-

-

-

08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC10

-

-

-

10 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC11

-

-

-

08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC12

-

-

-

08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC13

-

-

-

10 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC14

-

-

-

-

08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC15

-

-

-

-

08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC16

-

-

-

-

08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC17

-

-

-

-

10 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC18

-

-

-

-

10 08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC19

-

-

-

-

-

08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC20

-

-

-

-

-

08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC21

-

-

-

-

-

08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC22

-

-

-

-

-

08 08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC23

-

-

-

-

-

-

08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

ProfVC24

-

-

-

-

-

-

08

08

08 08 08 08 08

08

08 08 08 08 08

08

Carga Horária
Docente total,

136 159 198 256 292 320 336 336 344 344 376 376 392 400 408 408 408 408 408 408

por semana
Carga Horária em
Sala de Aula, por

136 159 197 257 292 321 337 337 333 341 345 353 353 353 353 353 353 353 353 353

semana

Notação:
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•

S i - i-ésimo semestre,

•

M - Mestrado,

•

D - Doutorado,

•

ProfEC0i - i-ésimo Professor Estatutário a ser contratado,

•

ProfVC0i - i-ésimo Professor Visitante a ser contratado.

6.11 – Gráficos

Distribuição dos Sub-Domínios de Atuação dos
Professores

12

Número de Professores

10

8

6

FMC
EnF
Inst

4
Ast
FPC

2

FAp

HFFis
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0
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Projetos/Trabalhos de Pesquisa X Ano

1993
3%

Mar/98
4%

1995
6%

1994
9%

1996
15%
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40%

1976-1992
23%
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Projetos/Trabalhos de Extensão X Ano

1976-1992
9%

1993
4%

1995
11%

1997
27%

Mar/98
11%

1994
16%
1996
22%

318

Produção Acadêmica-Científica X Ano

1996
23%

1997
48%

1995
10%
1994
10%
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1993
5%

Mar/98
4%

Publicação em Periódicos Internacionais X
Ano

até 1993
0%

1997
63%

1994
6%

1995
6%

1996
6%

Mar/98
19%
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Titulação do Corpo Docente
Ano Base 1998

Graduado
13%

Especialista
17%

Mestre
48%

Doutor
22%
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Projeção do Número de Doutores
em Física X Ano
2003

41

2002

38

2001

37

2000

35

1999

25

1998

1997

1996

11

2

0
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Capítulo VII

ORÇAMENTO
Como já foi afirmado anteriormente, o orçamento para a estruturação do Departamento de Física
foi aprovado no Planejamento Estratégico da Universidade de 1997

{11 e 12}

.

Segue abaixo os excertos dos documentos do Planejamento Estratégico que contemplam o
Departamento de Física e que foram atualizados considerando as discussões do projeto em apreço. Além
disso, segue também o orçamento do 'Anexo de Laboratórios do Módulo IV', o qual sediará os
Laboratórios Didáticos do Departamento de Física da UEFS.

(a)

Planejamento Estratégico Participativo - Questão Estratégica 3: como
reestruturar física e administrativamente o Departamento?{11}:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA  ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS
QE03 - COMO REESTRUTURAR FÍSICA E ADMINISTRATIVAMENTE O DEPARTAMENTO?

RESPONSÁVEL: Milton Souza Ribeiro; Participantes: Áreas de Conhecimento, através dos
coordenadores

OBJETIVOS

Considerando a diversidade das Áreas de Conhecimento do DEPEXA os objetivos de

cada uma são:
- Área de Física : Possibilitar condições para que as perspectivas abaixo se concretizem:
1. Criação do Curso de Bacharelado em Física em 1998.1
2. Criação dos Cursos de Pós-Graduação em Física: • Especialização - 1999.1
• Mestrado - 2001.1
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• Doutorado - 2003.1
3. Ampliar as atividades de Pesquisa e Extensão, com o objetivo de incluir outros Sub-Domínios da
Física e, assim, contribuir no desenvolvimento científico e tecnológico da Região de Feira de Santana
4. Criação de Departamento de Física (DEPFÍS), em 1997.2, o que contribuirá para o crescimento da
Universidade, para o desenvolvimento das atuais atividades da Área de Física, e para a sistematização
dos itens 1, 2 e 3
AÇÕES POR ÁREA DE CONHECIMENTO:
ÁREA DE FÍSICA
Código
EXA3-01

EXA3-02

EXA3-03

Cod.

PRAZO

Aspla
n

Descrição
Elaborar um estudo para analisar o
desmembramento do Departamento de Ciências
Exatas;
Identificar a necessidade de infra-estrutura em
relação a: Gabinetes individuais para professores,
secretarias, bibliotecas setoriais, Laboratórios
didáticos e de pesquisa, Informática e outros
equipamentos e estrutura para execução de trabalho
no campo;
Elaborar e implementar um plano para aquisição
dos equipamentos;

Início

Térmi
no

1997.2

Início
de
1998.1
1998.2

1997.2
1998
1997.2
1997.2
1997.2

1997.2
1997.2
1997.2
1997.2

Unid. de Medida

Quant.

1998.2
1998.2
1998.1

Gabinetes
Biblioteca Setorial
Lab. Didáticos
Lab. de Pesquisa
Secretária

24
01
12
08
01

1998.1
1998.1
1998.1
1998.1

Mesas
Cadeiras
Arquivos
Fax

20
20
04
01
definidos nos
projetos

Equip. de
pesquisa/extensão
Equip. Lab. Didáticos
Equip. Lab. Pesquisa

1998
1998
1998

EXA3-04

EXA3-05

(b)

Elaborar e implementar um plano de expansão do
espaço físico;

1997.2
1998
1997.2
1997.2
1997.2

METAS

1998.2
1998.2
1998.2
1998.1

Gabinetes
Biblioteca Setorial
Lab. Didáticos
Lab. de Pesquisa
Dep. Física

24
01
12
08
01

Identificar e encaminhar propostas para as questões
administrativas.

Planejamento Estratégico Participativo - Programação Orçamentária 1998{12}:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

PREVISÃO DE DESPESA - AÇÃO: EXA3-02 - Identificar a necessidade de infra-estrutura em
relação a: Gabinetes individuais para professores, secretarias, bibliotecas setoriais, Laboratórios
Didáticos e de Pesquisa, Informática e outros equipamentos e estrutura para execução de trabalho
no campo
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(B)
FONTE DE
RECURSOS
(Tesouro e
outras)

(A)
ESPECIFICAÇÃO
1.
2.
3.
4.
5.

Gabinetes individuais para Professores (vide Ação EXA3-04)
Bibliotecas Setoriais (vide Ação EXA3-04)
Laboratórios Didáticos (vide Ação EXA3-04)
Laboratórios de Pesquisa (vide Ação EXA3-04)
Secretária

(C)
QUANTIDADE

(D)
VALOR
Em R$ 1,00
UNITÁRIO

TOTAL

24
01
12
08
01

TOTAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

PREVISÃO DE DESPESA - AÇÃO: EXA3-03 - Elaborar e implementar um plano para a
aquisição dos equipamentos

(B)
FONTE DE
RECURSOS
(Tesouro e
outras)

(A)
ESPECIFICAÇÃO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mesas
Cadeiras
Arquivos
Fax
Equipamentos de pesquisa e extensão
Equipamentos de Laboratórios Didáticos
Equipamentos de Laboratórios de Pesquisa
TOTAL

(C)
QUANTIDADE

20
20
04
01
Def em projeto
Def em projeto
Def em projeto

(D)
VALOR
Em R$ 1,00
UNITÁRIO

TOTAL

130,00
60,00
174,00
480,00

2.560,00
1.200,00
696,00
480,00

4.936,00

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

PREVISÃO DE DESPESA - AÇÃO: EXA3-04 - Elaborar e implementar um plano de expansão
do espaço físico

(A)
ESPECIFICAÇÃO
1.
2.
3.
4.
5.

(B)
FONTE DE
RECURSOS
(Tesouro e
outras)

Sala com 63 m 2 para o De p. de Física (remanejamento)
Gabinete individual de Professores com 5,5 m2 (construção)
Sala com 94 m 2 para a Biblioteca Setorial (construção)
Sala com 63 m 2 para Laboratório Didático (construção)
Sala com 63 m 2 para Laboratório de Pesquisa (construção)
TOTAL

(c)
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Anexo de Laboratórios do Módulo IV:

(C)
QUANTIDADE

01
24
01
12
08

(D)
VALOR
Em R$ 1,00
UNITÁRIO

TOTAL

1.900,00
2.000,00
28.000,00
23.000,00
23.000,00

1.900,00
48.000,00
28.000,00
276.000,00
184.000,00
537.900,00

A estimativa do custo total para a construção do Anexo de Laboratórios de Física, associado ao
Módulo IV, tem como base o montante de recursos liberados pelo Governo do Estado, através da
CADCT, para a construção dos Anexos associados aos Módulos III (Tecnologia) e V (Exatas), uma vez
que a planta do Anexo IV é idêntica aos daqueles referidos Módulos.

(A)
ESPECIFICAÇÃO
1.

Anexo de Laboratórios de Física do Módulo IV
TOTAL

(B)
FONTE DE
RECURSOS
(Tesouro e
outras)

(C)
QUANTIDADE

01

(D)
VALOR
Em R$ 1,00
UNITÁRIO

TOTAL

600.000,00

600.000,00
600.000,00
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Capítulo VIII

DEPOIMENTOS
8.1 - Introdução
A importância da Física para o desenvolvimento da sociedade; como o Conhecimento Físico pode
influenciar o desenvolvimento de uma Universidade, através do Departamento de Física; e como tal
Departamento pode influenciar na consolidação da pesquisa em Física em uma Universidade foram
algumas das considerações levantadas no presente estudo.
Tais considerações, dentre outras não menos importantes, levaram a Área de Física a reivindicar a
estruturação do Departamento de Física como uma das Unidades Acadêmicas da Universidade Estadual
de Feira de Santana.
Como uma forma de buscar, não só o aprofundamento daquelas questões, mas a confirmação do
estudo elab orado, foi solicitado de ilustres Físicos de algumas Instituições renomadas depoimentos que
versassem sobre as três questões básicas seguintes:

1.

Qual a importância da Física para a sociedade e, em particular, para o desenvolvimento da
região onde ela atua?;

2.

Qual a importância da Física para o desenvolvimento científico e tecnológico de uma
Universidade?;

3.

Qual a importância da existência de um Departamento de Física em uma Universidade?.

Desta forma, tem -se um rico espectro de opiniões abalizadas acerca da Física, da Universidade, e
sobre a importância de um Departamento de Física, enquanto célula básica de uma Universidade, dadas
por reconhecidos pesquisadores/produtores do Conhecimento. Sem dúvida, este é um importante
momento deste documento.
Seguem na próxima seção, em ordem alfabética, tais depoimentos, acompanhado da posição de
cada Professor.
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8.2 - Depoimentos dos Professores
ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA
Professor Titular Doutor
Laboratório Associado de Sensores e Materiais
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

DECLARAÇÃO

A Física está presente no nosso cotidiano, seja nas nossas usuais conhecidas ondas de rádio,
eletricidade, astrofísica, som, velocidade, motores, alavancas etc. como nos complexos dispositivos
(chips) óptico-eletrônicos de extrema importância tecnológica. Estes são constituídos de novos materiais
semicondutores extensivamente estudados por pesquisadores/professores que têm a Física como a
principal fonte de inspiração para a compreensão dos fenômenos inerentes a estes materiais e na
conseqüente consecução de novos dispositivos. Estes têm beneficiado muito a nossa sociedade e estão
presentes em computadores ultra-rápidos, discos lasers, telefones, catalisadores, sensores ambientais e
infravermelhos, anúncios luminosos dotados de dispositivos emissores de luz, aparelhos médicos
sofisticados, equipamentos usados nas investigações espaciais, etc.
A Física atua em harmonia com outras áreas como Química, Astrofísica, Engenharia, Medicina,
Odontologia, Biotecnologia, Filosofia, Artes, etc.
O desenvolvimento científico/tecnológico anda a passos largos para uma completa integração
destas áreas o que vem a beneficiar cada vez mais a nossa sociedade, com uma sensível melhora na
sua qualidade de vida. Várias Universidades no exterior já trabalham com esta realidade, com uma
ênfase muito grande na pesquisa básica, explorando os seus fundamentos para uma melhor
compreensão dos fenômenos físicos. As conseqüências de grupos fortes em pesquisa e formação de
recursos humanos (RH) são evidentes. Tem-s e verificado um desenvolvimento científico/tecnológico
bastante expressivo de parques tecnológicos nas regiões onde existem Universidades com fortes
Departamentos (ou Institutos) de Física. Estes desempenham uma grande influência na formação de
profissionais altamente qualificados para as suas atividades.
Na região Sul/Sudeste do país, por exemplo, muitas indústrias limpas (indústrias voltadas para a
produção de componentes ópticos e eletrônicos) têm dado preferência as suas instalações, não mais
exclusivamente às capitais, mas em pólos no interior do Estado dotados de bons centros formadores de
recursos humanos competentes e de seus interesses.
Os profissionais advindos, por exemplo, dos Departamentos de Física, são facilmente absorvidos
por grandes indústrias com comprometimento tecnológico. Além disso tem -se que ressaltar que estes
profissionais são absorvidos em diversas áreas como por exemplo em hospitais e escolas secundárias e
superiores. Em Recife, o seu Departamento de Física (UFPE) tem dado uma grande contribuição ao
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desenvolvimento técnico/científico a toda região nordeste/norte, o mesmo já acontecendo com Fortaleza.
No Sul/Sudeste destacam-se várias regiões interioranas como Santa Maria (RS), Londrina (SC),
Campinas, São Carlos e São José dos Campos (SP) etc., com uma atuação/integração expressiva da
Universidade, como centro catalisador, com a comunidade e empresas. Aí o Departamento de Física tem
um papel importante nesta catalisação.
De uma recente viagem (com estadia prolongada) à Suécia, pude constatar a influência do
Departamento de Física, exercendo um papel de extrema relevância na Universidade e na comunidade
de toda uma região. Na cidade de Linköping, com aproximadamente 150.000 habitantes, está situada a
Universidade de Linköping. O Departamento de Física conta hoje com 05 (cinco) novos e sofisticados
edifícios com vários grupos de pesquisas. Em volta da Universidade outras Instituições governamentais
foram agregadas e diversas empresas multinacionais constituíram um polo tecnológico, com grande
envolvimento de empresas/Universidade/Departamento de Física.

São José dos Campos, 20 de novembro de 1997

ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA
Professor Titular Doutor no LAS/INPE
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ANTÔNIO TRIGUEIROS
Professor Adjunto Doutor
Instituto de Física Gleb Watagin
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

DECLARAÇÃO

O estudo da Física como Ciência básica, a sua importância no desenvolvimento científico e
tecnológico, o seu papel como atividade de pesquisa e ensino e, a sua importância no desenvolvimento
das Universidades, têm sido temas escritos e debatidos por cientistas da área da Física e pesquisadores
da pedagogia dessa Ciência. Anualmente na Suécia, país responsável pela escolha do prêmio Nobel de
Física, os ganhadores do prêmio Nobel de Física enfocam esses temas nas já famosas “Conferência
Nobel”, pronunciadas nos Institutos de Física daquele país.
O desenvolvimento da humanidade está montando nas quatro grandes revoluções técnicocientíficas ocorridas ao longo da história. Na primeira delas o grande físico inglês Isaac Newton unificou
as idéias da mecânica da nossa vida cotidiana com as idéias da mecânica celeste. Tratou-se de uma
grande conquista para a humanidade, pois a mecânica de Newton unificou fenômenos de distâncias
pequenas, que podiam ser medidas ou visualizadas por nós no dia a dia, com fenômenos de distâncias
muito grandes dos objetos celestes. A segunda grande revolução deu-se na unificação das conquistas no
estudo do calor e seus efeitos, nas célebres equações da termodinâmica, trabalho devido a Boltzmann e
outros cientistas ingleses e franceses. Foi possível, então, a utilização da máquina a vapor. Não
necessário falarmos sobre o grande impulso tecnológico que trouxe para a humanidade o uso desse tipo
de máquina. A terceira revolução deu-se com a unificação pelo físico escocês, James Clark Maxwell, dos
fenômenos da eletricidade e do magnetismo, na teoria do eletromagnetismo, através das famosas
equações de Maxwell. O eletromagnetismo foi “popularizado”, permitindo a sua aplicação na indústria e,
na nossa vida cotidiana utilizamos uma gama de aparelhos domésticos baseados nesse princípio. A
quarta revolução adveio com a teoria quântica do físico alemão Max Planck. A ciência dos
semicondutores, uma das aplicações da Física quântica, permitiu o grande desenvolvimento dos
computadores.

Como

vemos,

essas

quatro

grandes

revoluções

construíram

os

pilares

do

desenvolvimento da sociedade moderna. Essas teorias ajudaram e muito o desenvolvimento de Ciências
correlatas como a Química e a Biologia. A formulação da Química baseada na estrutura atômica e
molecular é uma realidade. O uso de aparelhos na Biologia baseados em princípios físicos, como por
exemplo o microscópio eletrônico, muito tem contribuído para o desenvolvimento da Biologia. As
Engenharias, principalmente a elétrica, passaram do empirismo ao emprego de leis físicas.
Por ser uma Ciência fundamental e, talvez, a mais fundamental de todas as Ciências, a Física tem
contribuído bastante para o desenvolvimento das atividades de pesquisas , e ensino desenvolvidas nas
Universidades. Ao contrário da Matemática que estuda conceitos criados por nós mesmos, a Física busca
relações que supostamente existem, independente de nós. “Há uma espécie de escrúpulo puritano no
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cientista que busca a verdade: ele se mantém afastado de tudo que é voluntarista ou emocional”, Albert
Einstein. Já no final de sua vida esse grande humanista escreveu um livro, "Out of my later years”,
traduzido para o português como “Escritos da Maturidade” e, publicado pela Editora Nova Fronteira,
1994. Nesse livro o grande pensador externa idéias sobre assuntos tão variados como religião, racismo,
Educação e Ciências Sociais. Na atualidade um jovem e talentoso físico teórico sueco de nome HansUno Bengtsson tem ministrado conferência sobre a atualidade da Física em diferentes ramos das
atividades humanas, inclusive o amor. Bengtsson foi conferencista na Universidade da Califórnia, campus
de Los Angeles, durante dois anos.
Penso, no exposto acima, ter-me esforçado para salientar a importância da Física e o papel desta
no desenvolvimento de Instituições de ensino e pesquisa. É salutar que cada nova Universidade
introduza um Departamento de Física na sua estrutura acadêmica.

Campinas, 01 de dezembro de 1997

ANTÔNIO TRIGUEIROS
Professor Adjunto Doutor
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ANTÔNIO VIDIELLA BARRANCO
Professor Adjunto Doutor
Instituto de Física Gleb Watagin
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

DECLARAÇÃO

Gostaria através desta expressar minha opinião a respeito de assuntos relacionados com quem,
sem dúvida, é a Ciência Natural de maior alcance: a Física. Talvez devesse começar contando um pouco
sobre como fui levado a me dedicar à Física. Desde a época do primeiro grau sentia atração por Ciência
em geral, sobretudo pela Biologia. Com o passar do tempo fui pensando na importância da aproximação
de diferentes Ciências Naturais, e já que os mecanismos mais básicos necessitariam de uma descrição a
nível mais fundamental, percebi que o papel da Física neste processo é de inegável importância. Assim
resolvi dedicar-me a esta Ciência Natural que tem como Domínio de atuação o próprio Universo.
A Física foi uma das primeiras Ciências a se estabelecer como tal, e desde o lançamento de suas
bases no século XVII, o progresso tem sido gigantesco. Atualmente são investigados pelos físicos desde
o interior de partículas elementares como o próton e o nêutron até super-aglomerados de galáxias e
objetos a bilhões de anos luz de distância da Terra. Durante o seu desenvolvimento a Física não apenas
permitiu um salto na compreensão dos mecanismos naturais, mas também estimulou o desenvolvimento
de outras Ciências; a Biologia sofreu um salto qualitativo importante inicialmente com o advento do
microscópio óptico, e mais recentemente, neste século, com o microscópio eletrônico. A Química, por sua
vez, teve possibilidade de avançar substancialmente devido à formulação da mecânica quântica, que
permitiu compreender tanto as ligações químicas como a própria tabela periódica. Atualmente os
métodos e o formalismo da Física estão cada vez mais presentes em outras áreas, inclusive fora do
escopo das Ciências Naturais, como é o caso das aplicações da teoria do caos, por exemplo. Por outro
lado, a sociedade tecnológica em que vivemos atualmente deve grande parte de suas realizações às
teorias físicas. O desenvolvimento da termodinâmica e da mecânica permitiu a construção de máquinas
térmicas, como a máquina a vapor, seguida de motores de combustão interna, que revolucionaram os
meios de produção. Com a manipulação do eletromagnetismo tornou-se possível a eletrificação e
posteriormente o advento da eletrônica e toda a tecnologia de informatização atual. Os semicondutores,
desenvolvidos a partir da teoria quântica, também tiveram papel decisivo neste processo. A mesma teoria
quânt ica levou à concepção do laser, um dos mais versáteis dispositivos já criados, com novas
aplicações nos mais diversos campos surgindo dia após dia. Em suma as experiências de Galileu sobre a
queda dos corpos e sua formalização desencadearam um processo que apesar de ser essencialmente
desconhecido do grande público, tem presença marcante em nosso cotidiano. Evidentemente isto
ocorreu principalmente em lugares como Universidades, onde o pensamento livre é privilegiado. As
grandes descobertas geralmente ocorrem nestes ambientes, onde pessoas obstinadas contribuem para o
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gradual e nem sempre aparente desenvolvimento da Ciência. A Universidade representa a excelência da
geração (pesquisa) e transmissão (ensino) de Conhecimento organizado, e a Física ocupa uma posição
central neste cenário. Também notamos que nas grandes Universidades, em geral, os Departamentos de
Física oferecem o maior número de disciplinas, desde física básica até cursos profissionais avançados
para os mais diversos Campos. Atualmente, a interligação de várias áreas do Conhecimento e o
surgimento de áreas interdisciplinares antes não existentes requer, na minha opinião, o fortalecimento da
pesquisa básica, com profissionais atuando em várias frentes, o que, além de avançar a Ciência em
geral, automaticamente contribuirá para uma melhor qualidade de ensino. Assim, em vista da
abrangência da Física e sua influência com respeito à estruturação do Conhecimento é inegável a
necessidade da existência de um Departamento de Física na Universidade, para que seja possível
conduzir adequadamente as políticas de ensino e de pesquisa.

Campinas, 1 de dezembro de 1997

ANTÔNIO VIDIELLA BARRANCO
Professor Adjunto Doutor
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ARLETE CERQUEIRA LIMA
Professora Adjunta
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Professora Adjunta e Emérita
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

DECLARAÇÃO

Procurada pelo grupo da Área de Física da UEFS, certamente por causa do meu envolvimento
histórico na criação dos Institutos de Física e Matemática da UFBA, para dar um depoimento sobre a
necessidade de uma maior autonomia pretendida por este grupo e, tendo vivenciado toda a
complexidade que uma iniciativa desse tipo pressupõe, aceitei o convite por achar que a experiência por
mim vivenciada poderá contribuir para o crescimento mais rápido do ensino e da pesquisa em Física
nesta Universidade. Não há de minha parte outra intenção senão a vontade de colaborar para o
fortalecimento deste Campo do Saber em nossa Instituição.
Com efeito, tendo em vista a grande amplitude do Conhecimento envolvido nas Ciências Físicas na
atualidade, englobando os mais diversos Sub-Domínios, tais como Astrofísica, Microeletrônica,
Instrumentação, Biofísica, Física Quântica, Físico-Química, Física Atômica e Molecular, Física
Matemática, Cosmologia, etc., compreendo que não se deva incluí-lo em um Depto. de Ciências Exatas,
por sua vez, já abrangendo as Áreas de Matemática, Química, Geologia, Informática, Estatística, também
bastante amplas.
Isto justifica a meu ver a pretensão dos integrantes da Área de Física, que apesar de recém -criada,
nasceu com muito vigor em termos de vontade e de qualificação (5 doutores, 11 mestres, 6 doutorandos,
e 4 mestrandos). Lembramos, também, que as Ciências Físicas, na atualidade, pressupõem laboratórios
sofisticados, verbas especiais, projetos específicos, interação com Instituições nacionais e estrangeiras
para a consecução das pesquisas teóricas e experimentais.
Manter, portanto, a união de Campos do Saber de tamanha complexidade em um único
Departamento, no momento, implica em limitar as potencialidades deste grupo emergente.

Sem mais considerações, essa é a minha opinião sobre o assunto.

Feira de Santana, 30 de junho de 1998

ARLETE CERQUEIRA LIMA
Professora Adjunta da Universidade Estadual de Feira de Santana
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AURINO RIBEIRO FILHO
Professor Adjunto Doutor
Instituto de Física
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

DECLARAÇÃO

Tomando conhecimento sobre o interesse demonstrado por um grupo de docentes que compõe a
“Área de FÍSICA” do Departamento de Ciências Exatas, da Uni versidade Estadual de Feira de Santana
[UEFS], em criar os meios que venham proporcionar a instalação de um DEPARTAMENTO DE FÍSICA,
na citada Universidade baiana, devemos declarar que entendemos esta proposta como legítima e oriunda
de pessoas trabalhadoras que se orientam por praticar um trabalho conseqüente em PESQUISA,
ENSINO e EXTENSÃO, na mencionada área do Conhecimento e, como tal, necessitam de uma maior
identidade institucional a fim de que todo um trabalho a ser desenvolvido, com o citado objetivo, venha a
ser realizado com pleno êxito.
Tal atitude, longe de se configurar como apartação, isolamento ou algo menor, tem sido normal na
história de diferentes Instituições no País. Em geral tem-se um começo necessariamente híbrido em que
diferentes profissionais se ligam no esforço comum de suprirem as necessidades de diferentes cursos.
Em paralelo é inevitável o surgimento de um crescimento acadêmico daqueles que objetivam uma maior
organicidade e que pretendam incrementar o seu trabalho coletivo.
Com a dinâmica apresentada pelo seu corpo docente formado por vinte professores da UEFS,
alguns detentores de graus acadêmicos de Mestrado e/ou Doutorado e outros em estágio de obtenção
dos citados títulos, e já tendo instalado um Curso profissionalizante - a Licenciatura em Física, é natural a
preocupação em se procurar manter todo um trabalho coordenado e, para isso, o mais apropriado será a
aglutinação de esforços em torno de um Departamento de Física, pois ele será o órgão natural para dar
maior visibilidade ao trabalho que ali se desenvolve por esse grupo promissor de físicos e, também,
porque um órgão de tal porte contribuiria, sem dúvida, para o fortalecimento infra-estrutural no que
concerne à obtenção de futuros auxílios institucionais, bolsas, instalação de novos cursos etc.
Cremos, sinceramente, ser importante que a UEFS, através de seus órgãos superiores, propicie os
meios a fim de que surja um Departamento de Física pleno de trabalho, de tal maneira que o mesmo seja
um Departamento de revigor constante e que sirva de balizamento para todos aqueles que oram militam
interna e externamente à Universidade.
Esta é a nossa sincera opinião.
Salvador, 11 de março de 1998

AURINO RIBEIRO FILHO
Professor Adjunto Doutor
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MANUEL BLANCO MARTÍNEZ
Professor Adjunto Doutor
Instituto de Física
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

DECLARAÇÃO

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) vem registrando nos últimos anos, no seio
do Departamento de Ciências Exatas, o crescimento de um grupo de professores com atuação na Área
de Física, que vem coordenando, produzindo, executando e debatendo: temas de trabalho, projetos de
pesquisa, ementas de disciplinas, Cursos de Graduação (em particular a instalação de Curso de
Licenciatura em Física) e eventos relativos à área. Da experiência histórica em Instituições Públicas de
Ensino Superior sabemos que quando ocorre formação de um grupo com essas características, que tem
afinidade quanto ao objeto de sua pesquisa e docência (decorrendo daí a extensão dessas ativi dades na
relação com a sociedade em que está inserida), e lhe é reconhecida massa crítica, talento, densidade e
identidade, é natural e positivo que este se estruture buscando a instalação de um novo Departamento.
O grupo de professores que constitui a Áre a de Física da UEFS já conta com 20 (vinte) professores
(físicos). Alguns dos seus membros tem titulação de Mestre/Doutor e outros estão participando de
programas de Pós-Graduação em outras Universidades para obtenção desses mesmos títulos. O grupo é
de reconhecida dinâmica e naturalmente apresenta o perfil (conforme relatado acima) para pleitear (e é o
seu desejo) a instalação de um Departamento de Física na UEFS. Participamos com esse grupo da
compreensão da necessidade de que seja efetivada a instalação de um Departamento de Física na
UEFS, pois sem dúvida seria o organismo natural para: somar energias; coordenar, estruturar e organizar
trabalhos acadêmicos e administrativos; buscar articulações, recursos, suportes e diretrizes que possam
implementar o fortalecimento e desenvolvimento das atividades fins concernentes à Área de Física. Em
suma, acreditamos que ao decidir pela existência de um Departamento de Física em seu seio, a UEFS
estará tomando uma resolução produtiva, profícua e benéfica ao seu entorno acadêmico/cultural.

Salvador, 2 de dezembro de 1997

MANUEL BLANCO MARTÍNEZ
Professor Adjunto Doutor

336

NELSON VANI LEISTER
Professor Adjunto Doutor
Instituto Astronômico e Geofísico
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO

A oportunidade de conhecer os professores do futuro Departamento de Física surgiu quando da
minha vinda para participar da I Semana de Física da UEFS, em outubro de 1997, onde proferi um minicurso relacionado à Astronomia.
A organização, impecável, da I Semana de Física me causou ótima impressão do grupo. Senti que
os professores pertencentes a este grupo têm um grande interesse em transmitir o Conhecimento para
toda a comunidade da forma mais correta possível tendo como participantes da I Semana, não só
o

professores e pesquisadores ligados à Física como também escolas de 2 grau (alunos e professores).
Outra boa impressão que tive, e que me causou felicidade, foi ver que não só atividades de
extensão são realizadas como também de pesquisa e ensino, além da participação de eventos científicos
tais como congressos, etc., atividades essas essenciais para ter-se um grupo de excelente qualidade.
A experiência que trago da Instituição onde trabalho (IAG/USP), faz com que eu veja que esta,
hoje, Área de Física tem todas as características para tornar-se um Departamento de Física, tanto pelo
número de professores atuantes como pelas atividades realizadas pela equipe.
Dessa forma, a necessidade da criação do Departamento de Física é eminente, inclusive para que
haja oportunidade para um cresciment o ainda maior.

São Paulo, 25 de janeiro de 1998

NELSON VANI LEISTER
Professor Adjunto Doutor
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OLIVAL FREIRE JÚNIOR
Professor Adjunto Doutor
Instituto de Física
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

DECLARAÇÃO

Informado da vontade dos físicos atuando nesta Universidade de criar um Departamento de Física,
voltado para a atividade de pesquisa e ensino desta Disciplina, e consultado sobre esta iniciativa,
expresso a seguir o meu ponto de vista:
Um forte Departamento de Física só pode contribuir para a consolidação de uma jovem
Universidade. Pela maturidade adquirida por esta Disciplina científica, primeira Ciência da natureza a
adquirir este estatuto nos tempos modernos; pela capacidade adquirida por esta Disciplina de interagir
com outras Disciplinas, como a Química, a Biologia e a Geologia; e pela importância de uma sólida
instrução científica, especialmente em Física e Matemática, para a formação dos engenheiros e
tecnólogos, um bom Departamento de Física pode contribuir para fortalecer diversas outras áreas da vida
universitária; além de cumprir seu papel específico de promover a pesquisa em Física e a formação de
professores para o ensino desta Disciplina no segundo grau.
Pelo conhecimento que adquiri dos professores de Física da UEFS, penso que a criação deste
Departamento reflete de um lado a competência já acumulada, e de outro a vontade de fazer desta nova
instância acadêmica um propulsor rumo ao objetivo da excelência acadêmica. Para a consecução destes
objetivos, de grande valia será o apoio das instâncias superiores da UEFS a esta iniciativa.

Salvador, 1 de março de 1998

OLIVAL FREIRE JÚNIOR
Professor Adjunto Doutor
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ROBERTO FERNANDES SILVA ANDRADE
Professor Adjunto Doutor
Instituto de Física
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

DECLARAÇÃO

É bastante claro hoje em dia que a formação científica e tecnológica de uma sociedade tem
impacto direto no seu desenvolvimento social e cultural. Para tal constatação é suficiente comparar estes
perfis dos países que dominam a economia mundial com os daqueles que desempenham apenas um
papel periférico. Assim a elevação da base de Conhecimento e domínio de produtos tecnológicos será
cada vez mais determinante para que países, estados e regiões mais atrasadas do ponto de vista
econômico e social possam ter possibilidade de diminuir a distância para as sociedades mais evoluídas.
Esta é evidentemente a situação do Brasil, do estado da Bahia e de regiões mais distantes da cidade de
Salvador.
Esta formação científica de caráter coletivo está necessariamente embutida dentro de uma
estratégia mais global de educação da sociedade. Assim, ações consistentes de planejamento em
educação têm que prever o aprimoramento progressivo da qualidade da formação científica e tecnológica
às pessoas que transitam pelas Instituições de ensino e pesquisa. Estas Instituições têm o papel de
apreender, germinar e passar às sociedades onde estão inseridas os Conhecimentos para o avanço
pretendido. É evidente também que, ao de muitas outras áreas, o Domínio dos Conhecimentos da Física
tem posição chave para a formação da base científica e tecnológica a que já nos referimos.
A existência de várias Universidades no interior do estado da Bahia é fato bastante auspicioso para
as sociedades das regiões circunvizinhas, pois possibilita a execução de políticas educacionais que
contribuam para a melhor formação de sua população. Também aqui o ensino de Ciências, e da Física
em particular, tem um papel relevante. Não que pensemos que instalar-se-ão pólos de alta tecnologia em
novos materiais tão logo estes Conhecimentos passem a ser lecionados, pois estes são processos
sociais de longo tempo de maturação. Mas sim que esta ação é a primeira etapa de um processo
educativo com influências em todo o comportamento. Por exemplo, hoje em dia o estudo de Física requer
mais e mais a formação e treinamento no uso de novas tecnologias, como a da informática. Pessoas que
passam por este treinamento estão aptas também para outras práticas que requeiram o uso de
informática, permitindo uma melhoria no nível de prestação de serviço em geral. Além disso, a Física
proporciona uma nova maneira de encarar, identificar e resolver problemas próprios de uma região, como
por exemplo fenômenos de meteorologia e climatologia, modelos de erosão de solos, de irrigação etc.,
que afligem cotidianamente as populações do nosso estado. Em suma, aprender Física não é apenas
decorar o livro texto, mas incorporar métodos de pensar e propor soluções para problemas específicos. E
o uso deste Conhecimento não está evidentemente restrito ao físico, mas sim aberto a qualquer pessoa
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que tenha tomado contato com esta forma de pensar e atuar. Ou seja, o ensino da Física contribui para
elevar o Conhecimento científico disponível coletivamente na região.
As Universidades no interior do nosso estado datam de época recente. É natural pois que estejam
em processo de formação e de aperfeiçoamento para uma melhor adequação de seus objetivos, seus
corpos docente e técnico-administrativo, suas instalações, etc., às necessidades das regiões que as
abrigam. É natural também que, devido a este dinamismo, a própria estrutura acadêmico-administrativa
venha a ser alterada, para que as melhorias conquistadas possam ser melhor exploradas e aproveitadas.
Tenho certeza que este é o caso da proposta dos docentes de Física do atual Departamento de Ciências
Exatas da criação de um Departamento específico voltado para o ensino e pesquisa em Física. Esta
proposta, a meu ver, é calcada em uma série de ações que a faz merecedora de apoio e incentivo.
A qualificação acadêmica dos docentes de Física tem sido perseguida de maneira sistemática. A
absorção de docentes já com nível de doutoramento aponta também na busca de excelência acadêmica.
E finalmente a proposta de criação de um curso de licenciatura em Física dem onstra o comprometimento
deste grupo de docentes, buscando uma melhoria nas ações da Universidade Estadual de Feira de
Santana para o desenvolvimento científico e tecnológico da cidade e região. Cabe ainda salientar que até
hoje o estado da Bahia conta apenas com um único curso de licenciatura em Física, aquele oferecido
pela UFBA. Isto demonstra de maneira insofismável a necessidade de se investir na formação de tal
profissional.
Concluindo, podemos afirmar que a criação pretendida de um Departamento de Física permitiria
uma melhor articulação e execução de ações em ensino e pesquisa de temas de Física que fossem de
interesse da região.

Salvador, 9 de fevereiro de 1998

ROBERTO FERNANDES SILVA ANDRADE
Professor Adjunto Doutor
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Capítulo IX

PARTE LEGAL
Do ponto de vista legal, a existência do Departamento de Física, bem como de qualquer outra
Unidade Acadêmica, está devidamente amparada, não só pela legislação da UEFS mas, também, por
legislações mais gerais.
A Constituição Brasileira de 198 8, no seu artigo 207

{256}

, estabelece que as Universidades gozam

de autonomia didático/científica e administrativa. Apesar dos sérios e graves ataques a este dispositivo
constitucional, bem como a outros que tratam dos direitos do cidadão, ele ainda está em vigor, o que
garante

às

Universidades

o

poder

de

decisão

sobre

a

sua

Estrutura

organizacional

acadêmico/administrativa.
o

A LDB, lei n 9394, de 20/12/96, no seu artigo 52

{244}

, estabelece a definição de Universidade e

garante a ela a decisão sobre sua organização, na medida em que, diferentemente da lei 5540/68, não
detalha sobre a estrutura e funcionamento de seus Órgãos Acadêmicos e Administrativos.
A Constituição Estadual, no seu artigo 262, seguindo a Carta Magna da Nação, estabelece que as
Universidades baianas gozam de autonomia científica. Desta forma, às Estaduais baianas é garantida,
em princípio, a liberdade de decidir sobre a sua estrutura organizacional.
o

o

A lei n 7176, de 10/09/97, que reestrutura as Universidades Estaduais da Bahia, no seu artigo 2 ,
define que a estrutura orgânica destas Universidades será baseada em Departamentos, a serem
regulamentados em ato regulamentar. Isto significa que qualquer das Universidades Estaduais baianas
poderá criar Departamentos, sendo estes, em seguida, normatizados através de ato regulamentar
exarado pelas Instâncias Competentes e, a partir daí, ampliado o número dos cargos temporários
atinentes a estas Unidades Acadêmicas (procediment o este equivalente quando da criação de Cursos de
Graduação, por exemplo). Vale frisar que tal artigo está em contradição com o artigo 207 da Constituição
Federal, bem como com o artigo 262 da Estadual, posto que estes garantem a autonomia
didático/científica e administrativa das Universidades, enquanto aquele afirma que as Universidades
Estaduais baianas adotarão a Estrutura Orgânica com base em Departamentos, coibindo, portanto, a
autonomia.
Os Pareceres de 'Autorização para Funcionamento" e de 'Reconhecimento'

{10}

, afirmam: o

segundo, que a estrutura organizacional da UEFS foi estabelecida para "uma Universidade emergente,
em processo ainda de implantação", e que "nesta fase ao menos, [deveria] pesquisar a realidade de Feira
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de Santana e de sua região", o que significa que tal estrutura, de apenas 08 Departamentos, era
adequada para aquele momento e que no futuro deveria ser redimensionada, para atender às reais
demandas exigidas para uma Universidade de fato; o primeiro, que o cultivo das áreas fundamentais
exige, necessariamente, que a cada Disciplina básica corresponda um Departamento "quando cada
Disciplina apresenta grande densidade de recursos materiais e humanos", como é o caso, na atualidade,
do Campo do Saber da Física.
{10}

Por fim, o Estatuto da UEFS, no seu artigo 46, parágrafo único

, estabelece que cada

Departamento, para se constituir terá, no mínimo, 12 membros. No caso da Física, atualmente, existem
20 Professores efetivos, o que significa que tal exigência esta devidamente cumprida por este Campo do
Saber.

342

Capítulo X

BIBLIOGRAFIA
1.

A Tarde. "MEC vai recredenciar universidades", A Tarde, 13/12/97;

2.

A Tarde. “Bahia cresce 3,9% e renda per capita sobe 1,8% em 1996”, A Tarde, 15/04/96;

3.

Abramczuk, A. A. “O mito da Ciência Moderna: Proposta de análise da Física como base de
ideologia totalitária”, Cortez/Autores Associados, São Paulo - SP, 1981;

4.

Abramo, C. W. "O telhado de vidro do relativismo". Folha de São Paulo, 15/09/96;

5.

Andery, M. A. et alli. “Para compreender a Ciência - uma perspectiva histórica”, EDUC, Rio de
Janeiro - RJ, 1988;

6.

a

Anjos, N. dos. “Metodologia Geral - introdução ao contra discurso”, 2 ed., EDART, São Paulo SP, 1982;

7.

Araújo I. L. “Introdução à Filosofia da Ciência”, Editora UFPR, Curitiba – PR, 1993;

8.

Área de Física – UEFS. “Plano de Capacitação da Área de Física”, 1a ed., PubliFis, Feira de
Santana – BA, 1993;

9.

a

Área de Física – UEFS. “Plano de Capacitação e Atividades Docentes da Área de Física”, 3
ed., PubliFis, Feira de Santana – BA, 1996;

10.

Assessoria de Planejamento - UEFS. “Boletim Institucional”, vol. I - Legislação, Publicação
interna, Feira de Santana - BA, 1997;

11.

Assessoria de Planejamento - UEFS. “Planejamento Estratégico Participativo - Questão
Estratégica 3: Como reestruturar física e administrativamente o Departamento?”, Publicação
interna, Feira de Santana - BA, 1997;

12.

Assessoria de Planejamento - UEFS. “Programação Orçamentária - 1998: Departamento de
Ciências Exatas”, Publicação interna, Feira de Santana - BA, 1997;

13.

a

Assessoria de Planejamento – UFBA. “Documentos Básicos da UFBA”, vol. II, 2 ed., Salvador
– BA, 1988;

14.

Auyang, S. Y. “How is Quantum Field Theory possible?”, Oxford University Press, New York NY, 1995;

15.

a

Azevedo, F. "A Cultura Brasileira", 5 ed., Edições Melhoramentos/Editôra da Universidade de
São Paulo, São Paulo - SP, 1971;

16.

343

Azevedo, F. (Org.). "As Ciências no Brasil", Melhoramentos, São Paulo - SP, 1956;

17.

Barreto, E. et alli. “Avaliação Institucional – a garantia de um processo que se quer
emancipatório (Auto-avaliação): A experiência da Universidade Estadual de Feira de Santana –
em Curso”, III Workshop de Avaliação Institucional das Universidades do Norte e Nordeste,
Belém do Pará, 12 a 14 de março de 1997;

18.

Barros, A. L. de R. "Perspectivas em Física Teórica", Anais do Simpósio de Física em
o

Homenagem ao 70 Aniversário do Prof. Mário Schenberg, Instituto de Física da Universidade
de São Paulo, São Paulo - SP, 1987;
19.

Barros, Z. G. P. de. "A extensão universitária e o ensino de 1o e 2o graus", Educação Brasileira,
o

Ano II (5): 273-287, 2 sem. 1980;
20.

Bassalo, J. M. F. "As raízes da Física Brasileira", Ciência e Sociedade, CBPF-CS-006/90;

21.

Beltrão, L. e Quirino, N. de O. "Subsídios para uma teoria da comunicação de massa",
Summus, São Paulo - SP, 1986;

22.

Ben-David, J. "Relatório de uma visita ao Brasil (25 de julho-8 de agosto/1979)", Ciência Hoje,
07 (37): 69-73, 1987;

23.

Berchem, T. "A missão da Universidade na formação e no desenvolvimento culturais: a
o

diversidade no seio da Universidade", Educação Brasileira, 13, (27): 81 -90, 2 sem. 1991;
24.

Boccanera, S. "Ataque aos intelectuais", A Tarde, 04/01/98;

25.

Bolton, W. "Engenharia de Controle", Makron Books, São Paulo - SP, 1995;

26.

Bosi, E. “Cultura de massa e Cultura popular - leituras de operárias”, 7 ed., Vozes, Petrópolis -

a

RJ, 1989;
27.

Botelho, T. R. "Engenhos rapadureiros: comparação da base técnica em duas áreas nortemineiras", Revista da SBHC, 09: 65-76, 1993;

28.

Braga, R. "O ensino superior no Brasil: presente e futuro", Estudos e Debates , 02: 09-50, 1979;

29.

Brunner, J. J. "Modernidad y educación superior", Educação Brasileira, 13, (27): 11-34, 2 sem.

o

1991;
30.

Buarque, C. "A retomada da globalidade universitária na UnB: a reforma da Fundação",
o

Educação Brasileira, 10, (21): 181-195, 2 sem. 1988;
31.

Buarque, C. "As quatro crises", Humanidades, Ano IV, 13: 128 (1987);

32.

Buarque, C. "Ciência e consciência", Humanidades, Ano IV, 13: 4 (1987);

33.

Buarque, C. "UnB - um projeto em processo", Humanidades, Ano V, 17: 115-121 (1988);

34.

Busse, L. “Concepción del Universo según los grandes filósofos modernos”, 2 ed., Labor,

a

Barcelona, 1927;
o

35.

Caldeira, J. "A Cruzada do Descobrimento", Superinteressante, Ano 12, n 2: 36-45,1998;

36.

Campolim, S. "Trinta anos de Física Teórica". Ciência Hoje, 01 (03): 60-62, 1982;

37.

Campos, R. C. “A luta dos trabalhadores pela Escola”, Loyola, São Paulo - SP, 1989;

38.

Chaikin, P. M. & Lubensky, T. C. "Principles of Condensed Matter Physics", Cambridge U. P.,
Cambrigge, 1995;

344

39.

a

Chauí, M., “Cultura e Democracia - o discurso competente e outras falas”, 5 ed., Cortez, São
Paulo - SP, 1989;

40.

Chauí, M., “Vocação política e vocação científica da Universidade", Educação Brasileira, 15,
(31): 11-26, 2o sem. 1993;

41.

a

Chiavenato, J. J. "O Negro no Brasil: da senzala à Guerra do Paraguai", 4 ed., Brasiliense,
São Paulo - SP, 1987;

42.

CRUB. "Ent idades Filiadas", Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, Brasília - DF,
1997;

43.

Cruz, E. “Compêndio de Filosofia”, Edições Globo, Porto Alegre - RGS, 1940;

44.

Cruz, E. R. da. "Uma pequena revolução científica: a FFCL/USP", Revista da SBHC, 6: 59-66,
1991;
a

45.

Cunha, L. A. e de Góes, M. “O golpe na Educação”, 6 ed., Zahar, Rio de Janeiro - RJ, 1989;

46.

Damasceno, A. et alli. “A Educação como ato político partidário”, 2 ed., Cortez, São Paulo -

a

SP, 1988;
47.

Demo, P. "Qualidade e modernidade da Educação Superior: discutindo questões de qualidade,
o

eficiência e pertinência", Educação Brasileira, 13, (27): 35-80, 2 sem. 1991;
48.

Derby, O. A. "O estado atual da Ciência no Brasil", Ciência Hoje, 10 (59): 18-21, 1989;

49.

DEXA - UEFS. “Planejamento Estratégico Participativo - Departamento de Ciências Exatas”,
Publicação interna, Feira de Santana - BA, 1997;

50.

Durham, E. “Universidade, só com pesquisa”, Jornal da Ciência, XII, 374: 05, (1997);

51.

Einstein, A. "Relativity - The Special and the General Theory", Methuen & CO Ltd, London,
1988;

52.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Academia”, vol. 02, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

53.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Andrada”, vol. 02, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

54.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Astronomia”, vol. 03, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

55.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Biofísica”, vol. 04, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

56.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Borelli”, vol. 04, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

57.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Bragança”, vol. 04, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

58.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Brasil”, vol. 04, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

59.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Burocracia”, vol. 05, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

345

60.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Cabral, Pedro Álvares”, vol. 05, Encyclopaedia Britannica
do Brasil Publicações, São Paulo - SP, 1976;

61.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Caminha, pero vaz de”, vol. 05, Encyclopaedia Britannica
do Brasil Publicações, São Paulo - SP, 1976;

62.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Capitania”, vol. 05, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

63.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Cardano”, vol. 05, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

64.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Chagas, Carlos”, vol. 05, Encyclopaedia Britannica do
Brasil Publicações, São Paulo - SP, 1976;

65.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Coimbra”, vol. 06, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

66.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Conhecimento”, vol. 06, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

67.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Copérnico”, vol. 06, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

68.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Descobrimento”, vol. 07, Encyclopaedia Britannica do
Brasil Publicações, São Paulo - SP, 1976;

69.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Educação”, vol. 07, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

70.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Engenharia”, vol. 08, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

71.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Escolástica”, vol. 08, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

72.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Ferreira, Alexandre Rodrigues”, vol. 09, Encyclopaedia
Britannica do Brasil Publicações, São Paulo - SP, 1976;

73.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Feudalismo”, vol. 09, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

74.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Filosofia”, vol. 09, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

75.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Física”, vol. 09, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

76.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Fisiologia”, vol. 09, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

77.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Gás”, vol. 10, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

78.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Geofísica”, vol. 10, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;
346

79.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Geografia”, vol. 10, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

80.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Geologia”, vol. 10, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

81.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Helmholtz”, vol. 11, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

82.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Helmont, von”, vol. 11, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

83.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Humboldt”, vol. 11, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

84.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Ignácio de Loyola”, vol. 11, Encyclopaedia Britannica do
Brasil Publicações, São Paulo - SP, 1976;

85.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Inquisição”, vols. 11 e 12, Encyclopaedia Britannica do
Brasil Publicações, São Paulo - SP, 1976;

86.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Instituto”, vol. 12, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

87.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Jesuítas no Brasil”, vol. 12, Encyclopaedia Britannica do
Brasil Publicações, São Paulo - SP, 1976;

88.

Enciclopédia Mirador Internacional. “João VI”, vol. 12, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

89.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Lattes”, vol. 12, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

90.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Matemática”, vol. 13, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

91.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Matéria”, vol. 13, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

92.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Mato Grosso”, vol. 14, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

93.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Medicina”, vol. 14, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

94.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Meteorologia”, vol. 14, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

95.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Metrologia”, vol. 14, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

96.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Moçambique”, vol. 14, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

97.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Navegação”, vol. 15, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

347

98.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Observatório”, vol. 15, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

99.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Planetários", vol. 16, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

100.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Pombal, marquês de", vol. 16, Encyclopaedia Britannica do
Brasil Publicações, São Paulo - SP, 1976;

101.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Portugal”, vol. 17, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

102.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Radioastronomia", vol. 17, Encyclopaedia Britannica do
Brasil Publicações, São Paulo - SP, 1976;

103.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Revolução", vol. 18, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

104.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Santos Dumont”, vol. 18, Encyclopaedia Britannica do
Brasil Publicações, São Paulo - SP, 1976;

105.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Tiradentes”, vol. 19, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

106.

Enciclopédia Mirador Internacional. “Universidade”, vol. 20, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações, São Paulo - SP, 1976;

107.

Enriques, F. e Santillana, G de. "Pequena História do Pensamento Científico (da antigüidade
aos tempos modernos)", Casa Editora Vecchi, Rio de Janeiro - GB, 1940;

108.

Ferreira, L. O. "Das doutrinas à experimentação: rumos e metamorfoses da Medicina no século
XIX", Revista da SBHC, 10: 43-52, 1993;

109.

Ferreira, M. P. "José Bonifácio, mineralogista", Ciência Hoje, 10 (56): 21-24, 1989;

110.

Ferreira, R. de C. “O Estado e as Universidades”, Informativo da ADUFEPE;

111.

Ferri, M. G. e Motoyama, S (Coord.). "História das Ciências no Brasil", EPU/EDUSP, São Paulo
- SP, 1979;

112.

Freire, A. "Gramática Grega", Livraria Martins Fontes, São Paulo - SP, 1987;

113.

Furlani, L. M. T. “Autoridade do Professor: meta, mito ou nada disso?”, Cortez/Autores
Associados, São Paulo - SP, 1988;

114.

Garrafa, V. "Extensão: do assistencialismo ao compromisso", Humanidades, Ano IV, 12: 88-90
(1987);

115.

Goldemberg, J. "100 anos de Física", Ciência e Sociedade, CBPF-II (02), 1973;

116.

Goldfarb, A. M. A. & Ferraz, M. H. M. "A institucionalização da metalurgia no Brasil: da escola à
práxis", Revista da SBHC, 7: 15-24, 1992;

117.

Goldfarb, A. M. A., Nascimento, C. A. R. do N. & Ferraz, M. H. M. "Um estudo sobre a
implantação da moderna siderurgia no Brasil: o caso da usina Queiroz Júnior", Revista da
SBHC, 10: 3-12, 1993;

348

118.

Gomes, A. de C. e Ferreira, M. de M. "Primeira República: um balanço historiográfico", Estudos
Históricos, 02(04): 244 -280, 1989;

119.

Gomes, M. P. "Os Índios e o Brasil: Ensaio sobre um holocausto e sobre uma nova
possibilidade de convivência", Ed. Vozes, São Paulo - SP, 1988;

120.

a

Gordon, N. "O Físico: a epopéia de um médico medieval", 10 ed., Rocco, Rio de Janeiro - RJ,
1994;

121.

Graciani, M. S. S. “O Ensino Superior no Brasil – a estrutura de poder na universidade em
questão”, 2a ed., Ed. Vozes, São Paulo – SP, 1982;

122.

Greco, A. "Rachaduras no verniz pós-moderno", Gazeta Mercantil, 24, 25 e 26/04/98;

123.

Haeckel, E. “Os enigmas do Universo”, 3 ed., Livraria Chardron, Porto, 1926;

124.

Holanda, S. B. de (Direção). "História Geral da Civilização Brasileira", Tomos I, II e III, 6 ed.,

a

a

Diffel, São Paulo - SP, 1985;

125.

http//www.df.ufpe.br/portugues.html;

126.

http//www.dfte.ufrn.br;

127.

http//www.fisica.ufpb.br/;

128.

http//www.ufba.br;

129.

http//www.ufc.br;

130.

http//www.ufma.br/estr_acd/ct/ct_page.htm;

131.

http//www.ufmt.br;

132.

http//www.ufpa.br;

133.

http//www.ufs.br;

134.

http//www.upe.br;

135.

http://iceb.ufop.br/defis;

136.

http://www. fua.br;

137.

http://www.cfm.ufsc.br:80/fisica/departamento/homepage.html;

138.

http://www.epm.br/biof/BIOF.HTM;

139.

http://www.fis.ufal.br;

140.

http://www.fisica.ufjf.br;

141.

http://www.fisica.ufmg.br/DF/SOBRE_O_DF/historico.html;

142.

http://www.fisica.ufpr.br;

143.

http://www.furb.rct-sc.br;

144.

http://www.geocities.com/TheTropics/2950/uems.htm;

145.

http://www.iag.usp.br/info_geral/hist;

146.

http://www.if.ufrgs.br;

147.

http://www.if.ufrj.br;

148.

http://www.if.usp.br;

149.

http://www.ifi.uff.br;

349

150.

http://www.ifi.unicamp.br;

151.

http://www.ift.unesp.br;

152.

http://www.ocfis.furg.br/dep.html;

153.

http://www.tritium.fis.unb.br;

154.

http://www.udesc.br;

155.

http://www.uel.br;

156.

http://www.uem.br/~dfi;

157.

http://www.uemg.br/carangol/carangol.htm;

158.

http://www.uepb.prr.br;

159.

http://www.uepg.uepg.br;

160.

http://www.uerj.br/uerj/ifisica.htm;

161.

http://www.ufes.br;

162.

http://www.ufg.br/IF;

163.

http://www.ufla.br/pagina/deptos/dex/pag1/pag1/pag1.htm;

164.

http://www.ufmg.br;

165.

http://www.ufpel.tche.br;

166.

http://www.ufrrj.br;

167.

http://www.ufscar.br/Potugues/Centros/CCT/DF/fisica1.htm;

168.

http://www.ufsm.br/ufsm/centros/ccne/index.html;

169.

http://www.ufu.br;

170.

http://www.ufv.br/dpf/index;

171.

http://www.unisul.ret -sc.br;

172.

http://wwwfnn.net/~siberice;

173.

Jackson, J. D. "Eletrodinâmica Clássica", 2 ed., Guanabara Dois, Rio de Janeiro - RJ, 1983;

174.

Janeira, A. l. "A Ciência nas academias portuguesas", Revista da SBHC, 5: 15-21, 1991;

175.

Koshiba, L. e Pereira, D.M.F. "História do Brasil", Ed. Atual, 6 ed., São Paulo - SP, 1993;

176.

Larroyo, F. "História Geral da Pedagogia", 2 ed., Mestre Jou, São Paulo - SP, 1974;

177.

Leite Lopes, J. "Ciência e Libertação", Paz e Terra, Rio de Janeiro - GB, 1969;

178.

Leite Lopes, J. “Ciência e Desenvolvimento”, 2 ed., EDUFF, Rio de Janeiro – RJ, 1987;

179.

Leite, J. L. (org.). “Problemas-chave do Meio Ambiente”, Expogeo, Salvador - BA, 1994;

180.

Lima, V. A. de. “Comunicação e Cultura: as idéias de Paulo Freire”, 2 ed., Paz e Terra, Rio de

a

a

a

a

a

Janeiro - RJ, 1981;
181.

Luckesi, L, Barreto, E, Cosma, J. e Baptista, N. "Fazer Universidade: uma proposta
metodológica", Cortez, São Paulo - SP, 1984;

182.

Machado, L. E. da S. "Arqueoastronomia: problemas e fundamentos". Humanidades, Vol. VII,
03: 221-227 (1991);

350

183.

Maia, N. A. "Educação superior - uma política necessária", Estudos e Debates , 02: 75-104,
1979;

184.

Martins Filho, J. R (org.). "1968 faz 30 anos", FAPESP/Ed. da UFSCar/Mercado de Letras,
Campinas - SP, 1998;

185.

Massimi, M. "O ensino da Psicologia nos Seminários episcopais do Rio de Janeiro e São Paulo,
no século XIX", Revista da SBHC, 09: 41-50, 1993;

186.

a

Mondin, B. "Introdução à Filosofia. Problemas, Sistemas, Autores, Obras", Edições Paulinas, 6
ed., São Paulo - SP, 1987;

187.

Morán, A. V., "Manutenção elétrica industrial", Ícone, São Paulo - SP, 1996;

188.

Moreira, I. de C. "A expedição de Couplet à Paraíba - 1698", Revista da SBHC, 5: 23-31, 1991;

189.

Morgenbesser, S. (org.). “Filosofia da Ciência”, Cultrix, 2a ed., São Paulo – SP, s.d.;

190.

Morin, E. “Ciência com consciência”, Bertrand Brasil, Rio de Janeiro - RJ, 1996;

191.

Morosine, M. C. "Produção de ensino na Universidade: seara de desencontros", Educação
o

Brasileira, 14 (29): 81-95, 2 sem. 1992;
192.

Moura, M., Ribeiro Filho, A., da Cunha, J. O. G. B. V & Farias, F. P. A.. “A importância da Física
na Universidade e na Sociedade Brasileira”, Anais da I Semana de Física da UEFS, Out/97;

193.

Nepomuceno, L. X. "Manutenção Preditiva em Instalações Industriais: procedimentos técnicos",
Edgard Blücher, São Paulo - SP, 1985;

194.

Nepomuceno, L. X. (Coord.). "Técnicas de Manutenção Preditiva", Vols. 1 e 2, Edgard Blücher,
São Paulo - SP, 1989;

195.

Oliveira, C. R. R. de. "Biografias de Personalidades Célebres", 7

a

ed., Editôra do Mestre, São

Paulo - SP (?), 1964;
196.

Oliveira, J. C. de. "O padre Júlio Maria, o positivismo e a Ciência", Revista da SBHC, 09: 17-30,
1993;

197.

Padovani,U. e Castagnola, L. "História da Filosofia", 14a ed., Melhoramentos, São Paulo - SP,
1984;

198.

Pádua, J. A. "José Bonifácio, conservacionista", Ciência Hoje, 10 (56): 14-20, 1989;

199.

Pereira, L. e Foracchi, M. M. (org.). “Educação e Sociedade (Leituras de Sociologia da
Educação)”, 13a ed., Companhia Editora Nacional, São Paulo - SP, 1987;

200.

Pinheiro, L. U. (org.). “Crises e dilemas da Universidade pública no Brasil”, CED-UFBA,
Salvador - BA, 1995;

201.

Pinto, M. N. "Meio ambiente e interdisciplinaridade". Humanidades , Ano VI, 21: 36-42 (1989);

202.

Popper, K. R. "Conjecturas e Refutações (o Progresso do Conhecimento Científico)", Editora
a

da Universidade de Brasília, 2 ed., Brasília - DF, 1982;
203.

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFBA. "Produção científica, literária e artística
1986", CED-UFBA, Salvador - BA, 1988;

204.

Read, H. “A redenção do robô: meu encontro com a educação através da arte”, Summus, São
Paulo - SP, 1986;

351

205.

o

Reis, R. H. dos. "A institucionalização da extensão". Educação Brasileira, 14 (28): 67-81, 1
sem. 1992;

206.

a

Reitz, J. R., Milford, F. J. & Christy, R. W. "Fundamentos da Teoria Eletromagnética", 3 ed.,
Campus, Rio de Janeiro - RJ, 1982;

207.

a

Resende, A. M. de. “O saber e o poder na universidade: dominação ou serviço”, 5 ed.,
Cortez/Autores Associados, São Paulo - SP, 1987;

208.

Resende, S. “A Física no Brasil”, Boletim Informativo, Ano 18, 02: 05-41, (1987);

209.

Resende, S. “A Física no Brasil”, Estudos da SBF, 01: 04-39, (1994);

210.

Rey, L. "Planejar e redigir trabalhos científicos", Ed. Edgard Blücher e Ed. Fundação Oswaldo
Cruz, São Paulo - SP, 1987;

211.

Ribeiro Filho, A. "A História do Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa em Física na Bahia:
Notas Introdutórias", Caderno de Física da UEFS, 01(01): 09-24, 1996;

212.

Ribeiro, D. "Universidade para quê?", Editora da Universidade de Brasília, Brasília - DF, 1986;

213.

Ribeiro, D. “Universidade de Brasília”, Educação e Ciências Sociais, set/60, p. 33-98;

214.

Ribeiro, M. L. S. "História da Educação Brasileira: a organização escolar", 8a ed.,
Cortez/Autores Associados, São Paulo - SP, 1988;

215.

Ribeiro, M. S. e Motta, D. E. de M. “Breve histórico da Área de Física: 1968 - 1996”, Caderno
de Física da UEFS, 01 (01): 25-34, 1996;

216.

Rocha Neto, I. "‘Há produção científica no Brasil?’ atualização e crítica: uma contribuição para
o processo de avaliação & perspectiva - versão sintática", Educação Brasileira, 10 (21): 17-32,
o

2 sem. 1988;
217.

Rodrigues, N. "Da mistificação da Escola à Escola necessária", 3a ed., Cortez/Autores
Associados, São Paulo - SP, 1989;

218.

a

Romanelli, O. de O. “História da Educação no Brasil (1930/1973)”, 10 ed., Vozes, Petrópolis RJ, 1988;

219.

Rossetti, F. “Ministro quer vários tipos de universidade”, Folha de São Paulo, 31/08/97;

220.

Sanfelice, J. C. “Movimento Estudantil: a UNE na resistência ao golpe de 64”, Cortez/Autores
Associados, São Paulo - SP, 1986;

221.

Sant' Ana, M. L. "Os Ciganos: aspectos da organização social de um grupo cigano em
Campinas", FFLCH-USP, 1983;

222.

Santos Filho, J. C. dos. "A interdisciplinaridade na Universidade: relevância e implicações",
o

Educação Brasileira, 14 (29): 59-80, 2 sem. 1992;
223.

Santos Filho, L. "História Geral da Medicina Brasileira", Hucitec/EDUSP, São Paulo - SP, 1991;

224.

Sarmento, D. C. "A Universidade Brasileira", Educação Brasileira, 13 (26): 129-145, 1 sem.

o

1991;
225.

Sarmento, D. C. e Teixeira, L. H. G. "Núcleos interdisciplinares: seu potencial de dinamização
o

da estrutura universitária", Educação Brasileira, 14 (29): 45-58, 2 sem. 1992;
226.

SBF. "A Física no Brasil na próxima década", 3V., Publicação da SBF, São Paulo - SP, 1990;
352

227.

SBF. "Estudo sobre o sistema de Bolsa de Produtividade em pesquisa do CNPq na área de
Física e Astronomia", Boletim Informativo, Ano 29, 01: 24-42, (1998);

228.

SBF. “PACS_95.asc”, revised 6/95;

229.

Schenberg, M. (entrevistado por A. I. Hamburger) "A Física é uma Arte", Ciência Hoje, 03 (13):
104-109, 1984;

230.

Schwartzman, S. "A Árvore da Ciência", Ciência Hoje, 03 (15): 70-84, 1984;

231.

Schwartzman, S. "A Ciência da Ciência", Ciência Hoje, 02 (11): 54-59, 1984;

232.

Schwartzman, S. "Formação da comunidade científica no Brasil", FINEP/Companhia Editora
Nacional, São Paulo - SP, 1979;

233.

Schwartzman, S. "Por uma nova agenda", Estudos e Debates, 02: 51-73, 1979;

234.

Schwartzman, S. "Universidade e Ciência observadas por Ben-David", Ciência Hoje, 07 (37):
68, 1987;

235.

Schwartzman, S. "Universidade, Ciência e Subdesenvolvimento", Dados, São Paulo - SP,
1978;

236.

Schwartzman, S. e Castro, C. de M. (org.) "Pesquisa universitária em questão", Ed. da
Unicamp/Ícone, Campinas - SP, 1986;

237.

Sedgwick, W. T., Tyler, H. W. e Bigelow, R. P. "História da Ciência: desde a remota antigüidade
até o alvorecer do século XX", Globo, Porto Alegre - RGS, 1950;

238.

a

Sighieri, L. & Nishinari, A. "Contrôle Automático de Processos Industriais: Instrumentação", 2
ed., Edgard Blücher, São Paulo - SP, 1997;

239.

Silva, C. M. S. da. "Cartas inéditas de Otto de Alencar Silva (1874-1912) para Francisco Gomes
Teixeira", Revista da SBHC, 10: 95-104, 1993;

240.

Silva, C. P. da. "Sobre a história da Matemática no Brasil após o período colonial", Revista da
SBHC, 16: 21-40, 1996;

241.

Silva, D. H. da, e Yamamoto, Y. "A contribuição do CNPq na formação de físicos no exterior
entre 1981 e 1985", Ciência e Cultura, 41 (6): 523-527, 1989;

242.

a

Smith, K. B. “História da Cultura : origem e evolução”, 3 ed., Melhoramentos, São Paulo - SP,
1965;

243.

Soison, H. "Instrumentação Industrial: sistemas e técnicas de medição e controle operacional",
Hemus, São Paulo - SP, s.d.;

244.

Souza, P. N. P. de, e Silva, E. B. da. “Como entender e aplicar a nova LDB”, Pioneira, São
Paulo – SP, 1997;

245.

Teixeira, A. “Ensino Superior no Brasil – Análise e interpretação de sua evolução até 1969”, ed.
da FGV, Rio de Janeiro – RJ, 1989;

246.

Telles, P. C. da S. "Um pioneirismo em normalização técnica em 1876", Revista da SBHC, 09:
77-78, 1993;

247.

353

UEFS. "A Física na UEFS", Intercampus, VI, 20: 07, (1997);

248.

UEFS. “A Universidade em questão – I Relatório Síntese da Avaliação Institucional”,
Publicação interna, Feira de Santana - BA, 1997;

249.

o

UEFS. “A Universidade em questão – O que se sugere no 1 Relatório Síntese da Avaliação
Institucional em Curso na UEFS”, Publicação interna, Feira de Santana - BA, 1997;

250.

UEFS. “A Universidade em questão - Projeto de Avaliação Institucional”, Publicação interna,
Feira de Santana - BA, 1994;

251.

UEFS. “A Universidade em questão - Seminário de abertura da Avaliação Institucional”, Anais,
18 a 22 de novembro, 1991;

252.

UEFS. “Documento Geral de Planejamento Estratégico Participativo - UEFS”, Publicação
interna, Feira de Santana - BA, 1997;

253.

UEFS. “Planejamento Estratégico Inicial - Universidade Estadual de Feira de Santana”,
Publicação interna, Feira de Santana - BA, 1997;

254.

UNB. "Extensão - a universidade construindo saber e cidadania", Documento final do I
Encontro de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Brasileiras (1987), Brasília, 1989;

255.

Vários. "Usp, meio século", Ciência Hoje, 03, (13): 40-59, 1984;

256.

Vernon, I. (Coord.). "Guia prático da nova constituição: texto constitucional com índice analítico
e remissão à legislação ordinária", For ense, Rio de Janeiro - RJ, 1988;

257.

Weinberg, S. “Sonhos de uma teoria final: a busca das leis fundamentais da natureza”, Rocco,
Rio de Janeiro - RJ, 1996;
a

258.

Wolf, M. "Teorias da Comunicação", 3 ed., Editorial Presença, Lisboa, 1994;

259.

Yavorski, B. M. & Detlaf, A. A. "Prontuário de Física", MIR, Mocovo, 1984;

260.

Zancan, G. T. “Reforma acadêmica das Universidades”, Jornal da Ciência, XII, 376: 07, (1997);

261.

Zemansky, M. W. "Calor e Termodinâmica", 5 ed., Guanabara Dois, Rio de Janeiro - RJ, 1978.

a

354

