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PARA ONDE VAIlOS AGORA ?

Hã vinte e cinco anos, a Fïsica era pratica-
nente terra incógnita em nossa Universjdade. 0s que:tencionavam mu-
dar a situação sabiam o que precisava ser feito e tinham para a per
gunta acìma uma resposta segura e entusiãstica: coneçar pesquisa bã
sica em Física. Na 6poca, esse objetivo se bastava a si mesmo, embo
ra sê desse vaÌor tambóm aos bênefícios que certamente viriam, de
acréscimo, para a Íteìhori a do ensino científico e tãcnico na lJnìver
sidade e para o desenvolvimento do País. :

Embora ô Universidade, genericamente, dese -
jasse apoiar a pesqujsa, não estava preparôda, e ÍÌt termos de mentali
dade e de estrutura acadêmica e adminìstrativa, para proporcionar os

meios necessãrios. tsses tiveram que ser contjnüamente arrancados do

nada e do contra, A palavra de ordem do Instituto de Física era sem
pre a mesma: fotnar pess0al. Para isso era necessãrio contratar esl
pecialistas estrangeiros, enviar gente para êperfeiçoar-se no exte-
rior, assegurar bolsas e contratos para os novos, manter todo seu
quadro en tempo 'jntegral , reduzir ao nínimo necessãrio os encargos
didaticos dos pesquisadoì'es. Nos cursos de graduação usavam-se tex-
tos como GoÌdstein, Jacl(son e outros.0s bacharéis do Instìtuto de

Fïsìca eram reconhecidos no Rio e São Paulo, durante a dõcada de 60,
conìo os de mâís alto nível de formação no País. A pesquisa teõrica,
e Ìogo tômbãm ô êxperìnentaÌ' começaram a se desenvoìver de forma



pfoÍÌssora. A ãrea d,. Fïsica Apìicã.1a, que compr_oendia jnstrumenta_
cã0, r'0 j estt.uitürôda com ô iinalì.la.lc dc manter no Ììstituto dê Fí-
Sjca uÍìa eqltipe ,le l)cns encJcnlteìì.os r.le1:rõnjcos, capazes de aten -
der ã:; necess-iriarics rlor; l:i1,,,r, i t- \ ,tl pciqui!a. E a área de Ensi-
no de Fïsiciì sur!tiLl l:Ìaia c(itrÌl)crìsal. or problcnas criados pela ênfase
ÍronoFõni ca em ocsou ica.

Íì visitante sumarizou um d.i a, lapidarmente,
a impressão que dava o lnstj tuto de Fís i ca: ,'It is the nicest, mos t
coherent ljttle Phys j cs Institui.e I knotÍ',,

fis objehjvos .inicjalmente propostos, e a coe
sa liderança.lue s j s t e nl a L j c a lr e n t c orj entou sua consecuçã0, coneçô_
raÌn a ser que5tiona.los nos anos 70. parecia cheqada a hora de um

reexâme, em função do crcscinelLto do Itlstituto e das deÌÌlandas da sc
cieddde.

0 que dcontecera? 0bviamente, a pesquisa bá_
sjca não perdera seu valor como uÍn dos mais altos bens culturais do
homem. []em se questionava srìa necessidade para o desenvolvimento tec
nolõgjco, trlas o fato novo, e cada vez majs acentuado era a política
de jncentjvo ã pesquisa como meio para o desenvoÌvimento econõmico.
A expansão dos recursos financejros e do núnero de estudantes
corrente dessa política, bem coÍìo os objetivos visados por eì
sara l erigir L'n.ì !-eorientôçio de losso trabìlho.

Essa reor'ìentação e' urgente. Â f0rmação

a

de-
, pa:

de
fís i cos pel as Uni versida.les para atuar nas prõprias Universidades 6

qlre se aptoxima rapidamente do pontO de saturação;
anenas Lltna fração dos futuros egressos dos cursos
eÌn l'ïs ica scrã necessãri a pãra renovar e expandi r o

tã r'i o -

LrÍi ci clo iechiÌdo
é cle esperar qrre

de põs*qrartlaq:ão
sistema irniversi

^ 
ahettura efetiva de novas ãreas de traba -

I ho para fïsi cos em erip!^esni fiifrl i cas e prì vadas não depend-" só da
exìstôncia de D.tssoal qitdl , t,i.il,lo, tÌl.rs iafibóm .le clec.ìsões po1íticas
e õdÍriÍìsir;l1r'r. ',,, , .r., L, ôr ì,t LÍn .rrl"çio ao progra-
ma ntlcleaÌ", 11113 :l iììrJlc:;r,1.:ri,., i,tlrl.loU a capar:idrrlc ciêntifica jã e-
xistentc no P:'rs I i l),, i, i, ti:;i I izi.g:ão {lc l|r Dl orlraÌÍa Lllenos depetìden-
te do extetìoì'. 

^(lrìr 
iir,,.it), roiriú, qüe ô5 drì,tia;jits coì.retas vcnham a

ser toíìadas piìÌ'iÌ p{)r'rLri,.ir a UtiÌ izar;iio 11c i1-si.os, a our:stão õ: o

q rrc rros ciìrjpel.c ïn'
I :tsra lri,-.lLÌnr r (r, I fìLrc nos (lebntcnos hã tem-

po, não teve aínrla L, :i r'.tsp.JiÌ. r, ,r i. i s i a l: ii r i :Ì . l.l claro que não ó fUn
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II, SlI4PI'SIO:; , REUNIOES, ENCONTROS DE FISICOS NO BRASIL

- Zul,"ika Berto, Bibliotecãria, participou do X Congresso Brasilei-
ro de Biblioteconomia e DocurÌrêntação, realizado em Curitiba, PR,

de 22 a 21 de julho de 1979.

- lnúmeros pesquisadores do Instituto de Física participaraÌn da XXXÌ

Reunião Anual da Sociedade Brasi leira para o Progresso da CiÊncia
real i zada em Fortal eza, CE. Foram apresentados os seguj ntes traba
I hos:

- Proieto e Construção de um laser de C02, ïEA de 300 Ml,]

Alwin ì/iilhelm Elbern
- Cãlculo de Grandezas Escalares Aditivas Dependentes da Estrutura

ên Sõl i dos Cristalinos
Renato L.Schreiner

- Propì"iedades 0ticas (0,4-2.opnr) do Úxido cuproso (cuZ0)

Al f redo Avel i ne

- A Pós-craduação no País: Vi são críti ca

Cesar A , Z . V a s c o n c e I I o s , Livio Amaral, Si lvio L,S.Cunha e Mauro Kyotoku
- Põs -craduação no IFUFRGS: 1960/1979

Silvio Luiz S.Cunha, Cesar A.Z.VasconceÌlos e Carlos Alberto dos Santos
- Focagem em EspalhaÍìento tÌãstico Nucìeon-Núcleo

Victoria E,llerscovitz e Maria Helena Steffani
- Espalhamento Quase-Livre e o Modelo de 'rclusters"

ïheodor Â.J.1'1ar,is e Cesôr A . Z . V a s c o n c e I ] o s

- Estudo Coaparativo de Reações Quase-Livres (p,2p) e (p,pn)
Theodor A.J,Maris, l'1aria R.Ìeodoro e tliane A.Veit

- Sistema de Aquisição de Dados para uma Mesa de Correlação Anguìar
Jose L.t4edero. Renato M.de Brito, Sergio Zimmernann, l'4iguel Fachin Jr.
e lì1a ü ro P.llyrzyko!,/ski

- Un idadc llarcadora de Intervalos de Ìenlpo

Jose L.l\ledero, lvliguel Fachin Jr, e Renato lvl.de Brito
- controle e Al imentação para üm Forno de l600oc

serqio Zjnìmermann, Cêlso 11llller, Jose L.l4edero e Renato l'1.de Brito
- Sìstema .le 11 rì l t i c o i n c i d ê n c ì a s para corre lação Di recional Gama-Gama

Jcse L.l{edero e Adalberto Vasquez

- Configuração e Expansão de um Sisteïìa de DesenvoÌvimento de Ì4icro-
computadores llDS - B0 0

Jose L.lvle.leÌ'o,l4auro P.i,/yrzykoVJski e Mìguel Fachin Jr.



ção primordial do Instítuto, coÍno õrgão unìversitãrio, jnventar ou

desenvolve,. produtos e processos para a atividade econônica, Por

outro lado, a simples mudança de ênfase na escolha de teÍìas de tra-
baiho dos estudantes feita por aìguns dos pesquisadores do Institu-
to de Física, parecerià uma resposta mu'i to ljmitada ao problêÍra.

A perspectiva em que o Prof. I'laris colocou o

assunto em recente debate ne parece a correta. Nossa fufção 6 edu-

car estudantes. Se hã i nteresse em que a Físi ca seia apl i cada ã so-
Iução de problemas técn'j cos, então devemos educar os estudantes de

forma q!e fìqueÍn capacitados para realizar essas tarefas. Ìsto é, a

apìicação da Física a problemas prãticos deve ser ensinada no Cur-

so; a todos os estudantesi e por quen sabe, naturalmente.
Implementar essa jdêja não serã tarefa sim -

ples. l.la e,' ã a', o,eÍr sab-o. o oernen po"d unà experìõncìa pionei-
ra e j portante a 5er realizada em nosso Instituto, e uma resposta
nova para a perqunta de há vi nte e ci nco anos.

slItp0sr0s, c0NGRESs0s, cuRs0s, EsÌÃGI0s N0 ExTERI0R

0 Prof. Í\4.A.Moreira esteve em Londres,
7 de julho, partìcipando de "ì'/orkshop"
ferência InternacioÌtal sobre Mel ho ri a

quaì apresentou o trabalho "A Project
ve.siL/ iea,lr ;ng in Brazil".

na City Uììiversity, de 2 a

sobre aval j ação e da V con

do Ensino Unjversitãrio, na

for the Improvement of Uni -

Kepler de Souza 0ììveira FQ, do Departameì1to de Astronomìa, vía -

jou para Airstjn, Texas, USA, para cumprìr programa de Doutoramen-

to, com bol sa do CNPq,

0s Pfofessores Fernando C.Za\,rislak e Beatriz ÌiÌ.lvl'Zalvislak parti -
rã0, no próximo dia 31 de agosto, para Parjs, Franç4. 0 Prof.
F e r n a n cl o . d e v e r á cump ri r um estãgio iunto ao Laboratõrio de Impl an

tação de Ions, Institut de Physique Nucléaire, Universìté Paris-
Sud, Centre .1'0rsay, e a Profa. Beatrìz deverá estagiar junto ã

universjtó Parjs V1I, em prãticas de ensino.
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]I. SiMPIJSIOS, REUNlÕES, ENCONTROS DE FISICOS NO BRASÌL

- Zuleika Berto, Bibl iotecãria, partìcjpou do X Congresso BrasiÌei-
ro de BibIioteconomia e DocuÍìentação, realizado em Curitìba, PR,

de 22 a 27 de julho de 1979.

- inúmeros pesquisadores do Instituto de Fïsica participaram da XXXI

Reunjão Anual da Sociedade Brasi ìeira para o Progresso da CiËncia
reôlizada em Fortaleza, Ct. Foram apresentados os seguintes traba
I hos:

- Projeto e Construção de um Laser de C02, lEA de 300 lll,l
Alwin lìlilhelÍr Ëlbern

- Cãlculo de Grandezas Escalares Adjtivas Dependentes da Estrutura
en Sõlidos CristaliÌìos
Rênato I . Schrêi ner

- Propriedades õti cas (0.4-2.0pnr) do 0xido cuproso (cu20)
Âl fredo Avel i ne

- A Põs-Graduação no País: Visão crítica
Cesar A . Z . V a s c o n c e 1 I o s , Livio AmaraÌ, Silvio L.S.Cunha e l4auro Kyotoku

- P6s-Graduação no I FUFRGS: 1960 /197 9

Silvio Luiz S.Cunha, Cesar A , Z , V a s c o n c e I Ì o s e Carlos Al berto dos Santos
- Focagem em EspalhaÍrento Elãstico Nucleon-Nücìeo

Vi ctori a E,llerscovi tz e lvlari a Hel ena Steffani
- tspalhamento Quase-Livre e o l'lodelo de rrClusters'l

Theodor A.J.l4aris e Cesar A . Z . V a s c o n c e I I o s

- Estudo Comparativo de Reações Quase-Livres (p,2p) e (p,pn)
Íheodor A.J.11aris, lvlaria R.Teodoro e Eliane A.Veit

- S jsteina de Aquìsição de Dados para uma Mesa de Correl ação Anguìar
Jose L.l4edefo. Renato 14.de Brito, Sergio Zimmermann, Miguel Fachin Jr.
e Mauro P . l,i y r z y k o rí s k i

- Llnjdade l.larcadora de Intervalos de Tenrpo

Jose L.Nedero, 14iguel Fachìn Jr. e Renato 14,de Brito
- Controle e Alinentação para um Forrìo de i600oC

Sergjo Zimmermann, Celso ìt1üì1er, Jose L.l'ledero e Renato M.de Brito
- Sistema de lÍ u I t i c o i n c j d ê n c i a s para Correl ação Di recì onal Gama-Gama

Jose L.[ledero ê Adalbarto Vasquez

- C0nfiguração e Exparrsão de um Sjstema de Desenvolv'imênto de Ì'1icro-

computadores I'lDS-800

Jose L.lleclero, lvlauro P.iJyrzykov/ski e 14iguel Fachin Jr.
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Ìnves L.ig.-Ìção sol,r€ a 0ri!lem da Distribuição de Freqilências na Fa_
se lrerromagnética dos Conpostos Zrì_xHfxFe2
Suzana G.Fries, Livìo AÍìaral, Renato L.schreiner e Flavio p.Livi
Rel axação QuadrLpolar em C! Dopado com Rh

lsrael J,R,Baumvol, l,loni Behar, João Alziro
P.L'ivi e Fernanco C.ZaÌaislak
tfeitos de Valêrc.ia e de período nos cradientes de CaÍlDo E1ãtrico
Produzidos por impurezas en lvlatrjzes de Metais Nobres
Israel J.R,BauÌÌìvoÌ, Iloni Behar, João AÌziro H.da Jornada, Rogerio
P.Ljvi, Kenneth l/l.Lodge e Fernando C.Zawisìak
tfeito de Aitas Pressões sobre a Interação QuadripoÌar em AÌguns
Metais S:P

João Alziro H,da Jornada e Fernando C.Zarvislak
Ganho Õptico e Afinamento tspectral em Lasers Super-Radiantes
Corante
Alexandre Lago, Hans Peter H.Grienejsen e Ricardo E.Francke
Expansão Assintõtica de Elenentos de Matrìz Usando o potencial
l4o rs e

de

Ricardo E.Francke, Hans peter H.Griene.isen

l'4ag

H,da Jornada, Rogerio

de

e 8i joy P. Chakraborty
Instabilidades ParaÍìétri cas em pÌ asmas
Marco Brambi i 1a e Be rna rdo Liberman
The DistrÌbution of andCollisional Transport by AÌpha particles.in
Thermonucl ear PÌ asÌÌìa

John D.caffey, Jr, ê Ruth S.Schneider
Coeficiente de Absorção para 0ndas tìetroìrìagn6t.icas em p.l asmas
neti zados de Baixa Densi dade

Lui z Fernando Ziebe'ì Ì
trnissao e Absorção de Radiação Cjclotrônica em plasmas Não-Homogê
neos

Ignazjo Fidone, Giovanni Grãnata, Ren6-Luc Meyer, Darcy Dillenburg
John D.Gaffey, Jr., Eda H.da Jornada, Ruth S.Schneider e Luiz Fer-
nando Ziebeì I

Estrutura do Conteído vs. Estrutura Cognitiva: Um Estudo CoÍtparati
vo

Regina Calderipe Costa e l'larco A.ivloreira
Laboratóri o Estruturado vs. ll ã o - t s t r u t u r a d o

tnnio Saliaberry Gonçalves e l,larco A.Moreira



A Utilização de Pseudo-0rganjzadores Prãvios no Ensjno da FÍsica
Cália llaria S.G,de Sousa e Marco Â.Moreira
S u s c e p t i b i I i d a d e de Si s temas Quase l.J n i d i m e n s i o n a i s de lvlomentos Mag

nél;( os Local izados
Itlercedes L,V.Gusmão e Claudìo Scherer
ï6cnicas DiagraÌÌìãticas êÌn Sistemas de Spins Localizados
f4iguel A.C,GusÍnão e Claudio Scherer
ïransição de Valência no SÌÌìS: Um Cãlculo Teõrico
Irene Maria S.Aveìine e Jose Roberto I g ì e s i a s - S i c a r d i
Desvios da Regra de lvlatthiesen em Ligas DiluÍdas Ferronagn6ticas
Paulo Pureur Neto e Dêlmar E.Brandão
Anãlise da Liga Heusler CuzNiSn por Derivatografia T6rmica,Rajos-X
ê Rêsrsirvl.lâ.Ìê I lÊtrr.Â
!lìdo H.Schreiner, Paulo Pureur Neto, Tarciso A.crandi, Jul io
íunrlêr e Del ma r E.Brandâo
Forno para Medi das 14ôssbauer a Al tas ïemperaturas
l,lerner A,l4u nd t
Interaçoes Hiperfinas no Hidreto ErFe3Hx

João Batista M.da Cunha, P.Janes Viccaro e Adalberto Vasquez
lnvestìgação eÍì l,loìframita pelo Efeito 14bssbauer

Jos6 Irine:u Kunrath, Celso S.lvlüller e Enrique Frant
A.justar0ento da Dependência com a Ìemperatura da Separação Quadru-
polar do Düpleto "AnorÍnal " na Augita
José lrireu Kurìrath, Celso 5.ìvlllller e Enrique Frank
Aproximaçao de Canpo de Reaçao DinaÍnico para o l4odelo Ising Trans
ver50
Vitor llLrgo F.dos Santos e Claudio Scherer

IIT.

Fo raÍì apresentadas
Doutora.nento:

Em 6.07. 1979, Jacob
rimental de Campos

c0Ml ssÃ0 DE

ao Ínstituto

POS-GRADUAçÃO

0e lì5ica, as seguintes Ìeses de

Schaf dêfêndeu a Têse i
14agnétj cos Hi perfj nos em

tul ada "tstudo Ex pe

9as de Heusler!
nti

Li

En 27 ,07 ,1979, Rogerio PohÌamnn Livi defendeu a Ìese 'intitula
da "Aplicação da Correìação Angular Gama-Gama ao Estudo de lntera
ções Quadrupoladas Geradas por Impurezas em Matriz de Ag"
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V'I SEMINÃRiOS, PALESTRAS, REUNIOES NO

Anãjs de EstocageÍn de Neutrons
Alemanha, :em 3 de aqosto

, Dr, f/.paul, Universidade de Bonn,

Gradientes de Campo Elétri
tri z de Beríl i o, Dr, José
Portugal, en l0 de agosto

co Ì,ledi dos em Diferentes SÍti os
Carvalho Soares, Universidade dê

de Ma -
Lisboa,

VIL N0V0S EQUIpAÌ,lENT0S, LIVR0S, pERI0DiC0S

Biblioteca: Livros regjstra.los em julho de 1979

THÊ ANiERICAN EpheÍteris and Nautical Almanac for the year 1980.
ildshington, U. S.N.0., t979.

5Â0 pAUL0 (Estado). stcRÈTARÌA Dt tc0N0t4tA E pLANEJAItENT0. Alter_
nart ves tor deveÌopment: solar energy; seminãrjo realizado em
Anhernbi, 1975.

GRANDI, Tarciso Antonio. Resistividade elëtrica ai aÌtas tempera_
turas de liqas Hêusìer do tipo Cu2l4nAlì-"Sn_. porto A.legre,
Instituio de Físicô, 1978. tOis.Ë".uçao^ã^Mestrado)

TNERGIA elétrica no Brasil: da primeira 1ãmpada à Eletrobrãs. Rio
de Jàneiro. BibljoÌeca do t{ército, 1977.

ANDRESEN, A.F. Hydrides for energy storage. 0xford, pergamon
Pres s, l97B.

tISBERG, Robert
ro, Güanabara

KAPLAII , Irvinq.
1978.

lÍ. FundaÍlqntos de física moderna
Dois, 1979.

Rio de Janei-

Fïsica nllc I ear. Rio de Jane i ro, Guanabara Dois,

CoÌeção lìe.serva; l4a js um serTìestre iniciou e com eìe
livrosl Pedimos aos Srs. professores que entreguem
lista cia bibliografja recomendada para 7g/2,

a briga pelos
na Bibl ioteca a

:gç10 de Per.iódicos: Titulos novos

BULLETIN of the ASÌR0U0t4tCAL INSTITUïE of the NEÌHeRLANDS. Ans -
terúôÍn - Ìlo { aa d,t.

IEEE ENGINEERIJ']G I,lANAGE[4ENT RIVIEI,].
Electronics Engj neers ) flew york,

J0URNAt of L0ìl ïEt4pERAïURE pUySICS.

(Instjtqte of Electricaì and
N.Y, . EUA.

Nerv York, N.y, - EUA.



I Crsto total das assinaturas de perjódicos em l97B: Crg 840.093,g5
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VIII. LEGlSLAçÃO TRABALHISTA,

ÌAIS

DISPOsIçOE5 ISTATUÌÃRIAS, RE G 114E N

E NO RTJATI VAS

"0 Senhor PRESIDENTE

ti tuído pelo De c reto
do a proposta do Mjnj
çã0,

DA RtPúBLICA, tendo en vista o programa ins-
nq B_.740, de l8 de julho de 1979, e atenden
st6rio l,traordinã.io para a DesburocraLiza:

DEI TRMI NA

I - Aos 6rgãos e entì
ral Direta e Indireta e ãs fundações
co federal, a rigorosa observãncia do
agosto de ']968, aiterado pelo Decreto
ro de 1969, a seguìr transcrito:

dades da AdÍÌinistração Fede
i nsti tuïdas peÌo pode r púb ìi
Decreto nQ 63. 166 , de 26 de

nq 64.024-4, de 27 de janej

rrDecreto nq 63.'l66, de 26 de agosto de l97g

Dispensô o reconhecimento de firma erÍì
docunentos que transi tem peia Administracão pú
blica. direLa e indirela, e dã outras próvidêï
i.ias.

, 0 PRTSIDENÌE DA REPúBLICA, no uso da atribui _

cao que lhe confere o irtjgo 83, item II, da Constìtujcã0. e Lendo
em vísta n disposto no Decreto-lei nQ 200, de 25 de feúereiro de
197 6;

C0NSIDERANDo a necessidade de racionalizar o
funcionamento do serviço píbl ico dispensando exìgências puramente

CoNSIDERA,\D0 que a falsidade documental e o es

,teì ionato, em rodos os scus_aspectosr constituen crìne Ce açãõ pú ;
Dnca nunrvet na fo rÍna d0 Codìgo Denôl; pelo que se torna djspens;_
vel clLralcìuer pÌecallçao ìdninistrarivã que, a seu Ìurno, não eiide d
açao penai, DECRET^l

Art. l9 - Fica djspensada õ exigência de reco-
nhecìmento de finna erì qualquer docufllento produzjdo ão país quando
apresentado para fazer prova perante repartjções e entidôdes públi-
cas federais da administração direta e indiréta.

.,6 l9 - 0 disposto neste artìgo apìicar-se-ã taÍn



bãm aos docunentos necessários
Habitação, regìdas peìa Leì ng
lo Decreto-Lei nQ 70, de 2l de

às operações do SisteÍna Financei
4.380, de 2l de agosto de 1964,
novembro de ]966. ,

ro da
e pe-

( 2A - Da mesnô fonra. ficam dispensados de re_
conÍìocÌncnto d': tlrmas os contr,ltos e documentos eìÌt gêrdl, necessã -r!os às opelaÇics c,tLre õrgãos de naLureza privôda i;teqrántes do Sjs
teniì Financeiro de Habìtaçã0, inclusive os agentes finaíceiros do
Bônco Nàci onal de Hdbitaçã0.

Art. 28 - Verjficada, em quaiquer tenDo. falsì-
ficação de assinãturas em docuÍnento púbìião ou pariicular, a reodr -tiçáo ou entidadc con.iderarã não satìsfeita a exiqencia docunen -tal e dar,r conhc( iÍnenro do iato ã autorjdôde c.ompctcnte, denrro d0
prazo improrrogãvel de 5 (cinco) dias, parô instaur.acão'do prócesso.riÍinPl

Ârt. 39 - 0 prcsente Decreto entrará em vigor
na data de sua lübìicação, revogadas as disposiÇões em contrário.

ii - A apl i
res que, segundo se

caç,ro d.j fiedjda disciplirLai" cabível aos
apure em face de recl amações da9 partes

servido
intê -

ressadas ouì por iniciatìva do prõprio ôrgã0, sejam responsãveis por
e x i g ô n c ì a : j n d e v i d a de reconheci nento de firrìas.

Goì bery do Couto e Si I va

0 PRESIDT[11[ DA REPI]BtICA, no uso de suas atribuições que lhe con-
fere o artigo Bl, itenr ÌIi, da Constituiçã0, tendo: en vista o dis-
posto no Decreto-l"ei ng 200, de 25 de feverej ro de ']967, e dando i
nício ã e".ectrcio do Progrdma 'lacjonal de Desburocrètizôcã0, insti-
tuído pelo necreto nQ 83.740, de IB de.julho de 1979, para clinami-
zar e sintpìÌiicar o funcionõmento da Admiristração pública Federal,

DI CRtÌA

l\rt. lQ - 0s orgãos e entidades dô Adminjstra -
ção [ivil Ilireta e ïndireta e as fundações instituídas peÌo poder pú-

DI,.1 .'4Í1 :: Ìl ,,ô(nd.,Jn dÍì fo.,lì ê:

:

I - intensificar as atividades de descentraliza-
ção adrújìlistratìva, ntedjarìte redcfirição ou deìegação de conpetência,



1'ì.

a) a estrLlturo contràl dc direcão do õrqão ou en
tid;..1e filue Ìil.er"dô ,ias rJr'.i-,c. ,te , t, ,omalizaàão de atõs ad,ni l
ni:iLrati../os, tajs como os (lespa(Jìos sistelìãtìcos en] documentos ou pro
cessos conr parecer fa',,ôfível rÌos ír-qaos incumbidos de examiná-ìos(ârï.
10. ( 29, ,lJ Dl...l0ü :'

l)) a comp.tôncjô pata ô decisão dos casos jndivi
duais sejô, em Drirtc,pio, dt, iL.ìill ãs unjdad:s de ratureza local oí
as autorìdôdcs ou servidores rì:egrd4tes oo nível de e>ecucà0. exce -
tuados os casos expressanente rcservados ã decisão centrôÌ'(art. l0 ,
çç 39 e 4A do DL-?ao /67)

iI - climiìar a audìêncìa sjstemãtica de órgãos
tõcnjcos, en gclè1, on, tto..ssos rcfercnles a ãssuntos sobre os qüaìs
não haja controv6rsiô J csclarecer ou jã exista decjsão de carãternor
Ínati vo;

IÌl - evitar a remessa rotineira de processos aos
õrgãos jurídicos, encarrìnlìando-se apenas os que envolvam br"siao juri
dica nova, assim considerada dúvida de direito ainda não dirimjda em
pronuncianentos anter.ìores dos referidos órgãos;

-V iupri r,jr a obriqatoriedade rlô (ramjtrcào de
documentos e processos por protocolos gerais ou óì.gãos centrajs' de
sìÍnpÌes registro ou distrìbujçã0. 0s assuntos serãó, senpre que possi
vcl, djretamente encami.hados ao setor cofipetente, pdrô estuoã.Ìòs oü
resolvõ-los, o cìual fornecerã. se for o caà0, reci:b; de protocolo.

V - autorizar a comuricacão dire.ì e o ljvre trãn
sito de informações e solicitações entre órqãós ou unidades da AdJni :
nisrraçã0, disoensada a erigôniia de rrãnsiio internediãrio pelos õr-
gaos superi orcs -

Art 28 - Ao llinjstro Extraordinãrjo para a Desbu
rocratildção caberã acomparnar e coordenar a erecucão co ãisposto neï
te De(.rcÌ0" assim cono dirinir ãs dúvidas susci-ôüês ra sua aolicoçaõ.

Art 3Q - Este Decreto entra em vicÌor na drta de
süa pL,blicaçõ0. 'evo,-lida. ,rr disposiCôe5 en conrrír'jo '

Rrasilia,30 de julho de ì979; ì589 dà indepen -
dêìrcià e 9lo rJa PêrJill'rli.â.

João B. de Fi guei redo

llõl io Beltrão "



1X. DI VERSOS

0 Prof. Carlos AÌberto dos sanlos, que concluiu o l4estrado em En

sino e[ì :dezeÍìbro de ]978, es!í e.(ercendo atividades didáticas em

seu Departatìento na UFRN, e foi convidado a col aborar na or,jenta

ção de un candidato a lvlestrado em Ensino na USP. Uma versão modi

ficada de sua djssertação de mestrado deverá ser publicada em 5ão

Paulo, por se traiôr de trabalho inãdi.o no Brasil.

Esportiva (não-lot6rica): Na ãrea esportiva, poucas novidades te

mos de nomento. Conf orÍÌre puhlicâÍnos no ÌnForÍlat'j vo anterior, o

torneio de futebol que estãvanìos disputando foi paral isado. En-

quanto não se dêfjne o caso crjado pelo "Ressaca", temos iogado
al gumas partidas anistosas coÍn o quadro B, pois devido ao perío-
do de féri as vãrios iogaílores se ausentaram da cj dade. Brevemen-

te, voltarão a iogar os dois q!adros, dentro dos preparativos pa

ra o tornejo da ABsURGS, a que nos referimos na edição anterior.
Para darmos uma satisfação aos nossos prezados colaboradores, en

vidarenos os nossos melhores esforços para conquistar o títulode
canpeão desse torneio. ReiteraÍnos o nosso apeìo aos colegas para

que se associem ã nossa agreni ação para tornã-l a ìÌìai s forte, es-

tando o colega l4arìo ã disposição dos interessados, nê Portariado
IF (mensalidadê: Cr$ 50,00). Estã prevjsta uma reunião, no decor

rer do nôs de agosto, para a escolha da Diretoria e a elaboração
dos Estatutos da nossa agrernìação, para o que serã expedida uma

circular para todos, EsperaÍÌros, durante o corrente mês, realizar
diversas excursões com os dois quadros, estando relacionadas, em

princïpio, as localidades de Tapes, Cãxias, Bento Gonça'Ìves, Ga-

ribaldj e ïaquara, visitas estas que dependem apenas de pequenos

acêrtos.

Do Jornalìo Bì^asi1, c,e 19/6/79: PTSQUÌSA DE FISICA ESTA Al"lEAÇA-

DA - 0s prollralras de pesquisa na ãr'ea de Físiaa - princjpalmente
na UFRJ, na iJSP, na llnicamp e na lJniversidade Federôl de Minas Ge

rais - estão ancaçados de não ter continuidade, por causa da re-
dução dos recursos da Financiadora de Istudos e Proietos (FlNtP),

aliim da indefinição da poÌítica governameÌìtal em relação aos fi-
nanci amentos ,
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A denúncia consta de documênto divuÌgado onteÌn peia Sociedade Bra
sileira de Fïsica, no encerramento do 2q Encontro Nacìona.l de Fí
sica realizado este fjÍì de semana en CaÍnbuqui ra, Minas Gerais
Grande parte dos recursos financja a importação de equipamentos,
paga saÌãrios dos técnj cos e conplementa os de professores-pes _

quisadores,
Segundo os físicos, a disponibiìjdade dos recursos da Finep,
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno.lõgico
da Fundação de Amparo ã pesquisa do Estado de São pauÌo (FApESp)
que financiam grande parte dos progranas de pesquisa _ permitiu
o início e a expansão de vários programas. contudo, en virtude da
redução das verbas das universidades estaduais e federais,

do

e

úÌtimos anos, esses õrgãos foran obrigados a assumir os salários
do pessoaì de apoio técnÍco e administrativo, e a complenentar o
dos professores.
0 documento diz ainda que o ,,carãter trans.itõrio desses financia
nentos, concedidos por períodos curtos e sem garant.ia de renova]
çã0, provoca crises instituciona.is periõdicas, não proporcionan_
do a necessãria estabi ì'idade para atividades de ênsino e pesqui_
sa.

0 Conselho FederaÌ de Educaçã0, reunido em sessão plena, nesta
data" acolhendo o processo nS Ì51/79, orig.inãrio:da Câmara de tn
sino Superior, 19 Grupo, deìiberou por unanimjdade, ôprovar a
concÌusão da Câmara, f avoravelrilente ã renovação do credencìamen_
to do curso de põs-graduação em Físì ca, nos nïvei s de nestrado e

doutorado, nas ãreas de concentração em FÍsica Teórica, Física
ExperiÍnental , Fïsjca Apl icada e Ensino dê Física, por uÍn prazo
de 5 (cìnco) anos, ministrado peio Instituto de Física da Un.i ver
sidade Federal do Rio Crande do SuÌ, com sede na cidade de porto
Alegre, Estado do Rio crande do Sul.

Sala Barretto Fi I ho,
em Brasilia, DF., em 5 de juìho de 1979

nos

de encami nhar
pesq u isado res
ho nan t6m c otn

- Do CNPq: Senhor Professor,

Temos a grata satisfação
em anexo, fornuÌãrios referentes ao intercâÌnbio de
nos termos dos convênios bìlaterais que este Conse.Ì



a Grã-Bretanha, o CaÌìadá, a Argentina, etc.
Caso V.Sa. tenha Ínteresse em apresentar uma proposta para o pró_
ximo ano, rogamos a gentileza de fazô-lo até o mês de noveÍÌìbro do
corrente ano, inclusjve.
Lembramos ainda, que existe uÍn Ì4anual explicativo sobre a partici
pação em prograÌnas bi I aterai s e que, esta Coordenação terã o maj or
prazer em fornecô-l o, desde que sol i ci tado,
RessaltaÌlros, por oportuno, que podem ser usadas cõpias xerox dos
menci on ados fo rmu I ár'i os.
Muito agradecerïaÌnos a colaboração de V.Sa., no sentido de divul-
gar entre seus col egas , os programas proporci onados peÌos conva _

nios bi laterais.
Coìocando-nos ao inteiro dispor de V.Sa. para quaisquer esclareci
nentos .ìue se Fa(am neLessãrjos, .j rmdno-nos

Atenciosamente,

Coordenador de Cooperação Bj laterô1

Ainda do CNPq; Prezado Senhor,
Tomamos a ljberdade de nos dirìgirnos a V.Sa. a fim de informar
que 0 prazo para entrega de propostas a serem incÌuídas nos têr-
mos do Convênio CNPq/CNRS, da França, encerra-se a 30 de setem -
bro próximo, i npreteri vel mente,
Tal prazo tanrbêrn é válìdo para reapresentação de propostas de in
tercãmbio e/ou projetos jã en andamento.
Em aÍÌrbos os casos, solicitamos o preenchimento dos formuÌãrios
que encamì nhamos en anexo. Cõpi as xerox dos mesmos poderão ser u

ti I i zadas,
Esperando pode r colaborar com

rarrro-nos, senorê ao seu intei

Atenciosamente,

Coordenador de Cooperação Bi I ateraÌ

V.Sa. em futuro muito pr6ximo, fìr
ro di spor.

0s formulários citados aciÍìa poderão ser encontrados
ção dos interessados na Secretaria da Põs-craduaçã0.

à djsposi
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LernbÌ arnos iì r:odos os colegas .lo ÌF que
môLiì/o pâra a divulgaaão de notìr:ias,
sua área para quaÌquer escj arecintclrto.
gradeco a col aboracõo de to(los.

clesej afcm u tì Ì
qt!c p ro cu feÍÌ o

0 ì nForna ti v(,,

l:at. o 1ni-or
|eporter de

desde já, a

Notïcias: Claudio Schneider
: Luci

Ro Ì ando

Si Ì vi a

ZinmerÍìann
Be rn a rdo Li berman

Ceno

EdeÍnundo

Lahyr
Zuleika
l,t i do

lalo
Állcê
CeÌ so

Mano

!gq!!!jj&: Luisa
Coorde nação: Deimar


