
Ano XVII

Número 97

Maio/Junho 2018

Quinta ediçãoNovas Energias

Centro de Inovação em Novas Energias (CINE) terá  

pesquisas lideradas pelo IPEN, tendo o CCCH à 

frente, e por Unicamp e USP. Lançamento oficial 

foi no dia 23 de maio, na sede da Fapesp.

Abertas as inscrições para
o Prêmio IPEN de Inovação

Fapesp e Shell lançam novo 
centro de pesquisas em SP

Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino 

(DPDE) divulga regulamento da quinta edição. A 

inscrição deverá ser realizada pelo autor principal, 

que seja pesquisador do IPEN.  
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EntretenimentoQUARTAS MUSICAIS
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BOAS & NOVAS
Alunos da Marinha visitam IPEN

Uma comitiva de 29 militares, entre 

alunos e instrutores da Marinha do  

Brasil, visitou o IPEN na manhã de 9 de 

maio. A visita complementa o Curso 

Especial de Defesa Nuclear, Biológica, 

Química e Radiológica ministrado na 

região de Iperó, São Paulo. O objetivo foi 

oferecer mais informações aos 

participantes e permitir conhecer 

instalações que operam com materiais 

radioativos. O grupo de visitantes, 

acompanhado por representantes da 

Assessoria de Comunicação Institucional, 

visitou algumas instalações, entre elas o 

Centro do Reator de Pesquisa (CRPq) 

local em que foram recebidos pelo 

pesquisador José Roberto Berreta. No 

Centro de Radiofarmácia (CR), a   

comitiva foi recebida pela  pesquisadora 

Regina C. Gorni Carneiro.

(fagote) e Daniel Alfaro (percussão). 

Dentre as compositoras que tiveram 

suas canções interpretadas pelo jovem 

grupo, destacam-se Dolores Duran, 

Fátima Guedes, Joyce e Marlui Miranda. 

As apresentações são gratuitas e 

"Carinhoso”, de Pixinguinha, abriu o 

segundo concerto de música de câmara 

no Auditório Rômulo Ribeiro Pieroni, do 

IPEN, na quarta-feira, 16 de maio. O 

quarteto "Fala de Flauta” apresentou um 

repertório de obras consagradas que iam 

do popular Noel Rosa ao erudito de 

Heitor Villa-Lobos.

Segundo grupo a se apresentar, o "Mãe 

D´Água" tem como proposta resgatar 

obras de compositoras de Música 

Popular Brasileira. Formado no início de 

2018, o quinteto tem Lorena Galati como 

intérprete, e arranjos para violão e 

sopros executados por Alex Amaral 

(violão), Luisa Carvalho (flauta), Salomão 

Sidharta (clarinete), Moisés Lessa 

Como o nome do grupo anuncia, sua 

formação evidencia o uso das flautas 

transversais. Arranjos criativos e exímia 

execução das obras caracterizaram o 

concerto. Liderado por Fábio Ferreira, o 

grupo conta ainda com a participação 

dos músicos Ester Benvenuto, Graziella 

Souza e Rafael Ilhéo.
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Música popular brasileira para todos os gostos 

A coordenação é do professor Michael 

Alpert, do Laboratório de Música de 

Câmara (Lamuc) da Escola de 

Comunicações e Artes (ECA) da USP.

acontecem mensalmente, às quartas-

feiras, das 12h30 às 13h30. 
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Workshop sobre corrosão no IPEN

O Centro de Ciência e Tecnologia dos 

Materiais (CCTM) do IPEN, realizou, no 

dia 15 de junho, o III Workshop sobre 

Corrosão Localizada e Caracterização da 

Resistência à Corrosão associada à fadiga 

de ligas de alumínio de elevada 

resistência mecânica soldadas por fricção 

(FSW). O evento foi coordenado pela  

pesquisadora Isolda Costa, gerente do 

Programa de Internacionalização do IPEN 

e, com apoio do Escritório de Gestão de 

Projetos (EGP). Um dos principais 

objetivos do evento, que aconteceu no 

no Auditório Prof. Rui Ribeiro Franco, no 

Prédio de Ensino e Informática do 

Instituto, foi apresentar os 

desenvolvimentos alcançados pelo 

projeto FAPESP Temático 2013/13235-6. 

Capes, CNPq, FAPEMIG, FAPERJ e FAPESP 

apoiaram o Workshop. 

No período de 6 a 11 de maio, aconteceu, 

em Foz do Iguaçu (PR), o Encontro de 

Outono da Sociedade Brasileira de Física 

(EOSBF), anteriormente denominado de 

Encontro Nacional de Física da Matéria 

Condensada. Considerado o maior evento 

de Física realizado no País, em sua 41ª 

edição o evento reuniu importantes 

pesquisadores nacionais e estrangeiros 

para discutir temas relacionados às 

seguintes áreas: Física Atômica e 

Molecular, Física Biológica, Física 

Estatística e Computacional, Física da 

Matéria Condensada e Materiais, Física 

Médica e a mais nova área temática, Física 

na Empresa. A pesquisadora Denise Zezell, 

do CLA, participou do comitê organizador. 

O evento foi uma realização da Sociedade 

Brasileira de Física (SBF), com o apoio da 

Capes, CNPq, FAPEMIG, FAPERJ e FAPESP.

Físicos se reúnem em Foz do Iguaçu

Ester Benvenuto e Rafael Ilhéo, do quarteto "Fala de Flauta", em apresentação no IPEN 

Escola de Ciência Avançada em Lasers: 
o IPEN na fronteira do conhecimento

D
e
p

o
si

tp
h

o
to

s

Durante duas semanas, aproximadamente 100 estudantes de graduação e pós-graduação 

do Brasil e de diversos países terão a oportunidade de trocar conhecimento e experiências 

com importantes nomes da fotônica mundial. Um dos objetivos do evento no Instituto, 

que tem o apoio da FAPESP, é consolidar no País a área de fotônica avançada, que 

movimenta um mercado anual  de mais de US$ 500 bilhões. 
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