
Nesta edição, trazemos uma

cobertura sobre a dupla

titulação da doutoranda

Gabriela Pitolli Lyra, orientada

do Prof. João Adriano

Rossignolo.

Foto concedida pela aluna.

A aluna realizou parte de seu

doutorado no Instituto

Universitario de Ciencia y

Tecnología del Hormigón

(Valencia, Espanha).

Gabriela nos contou um pouco

sobre suas motivações,

dificuldades e dicas para quem

pretende realizar uma dupla

titulação.

Leia a entrevista completa

nesta edição.

nESTA EDI

GESTÃO DE DADOS 

CIENTÍFICOS
Entenda o que é a gestão de dados

científicos, e quais os recursos

disponibilizados pela USP para o

armazenamento dos dados.
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CÁLCULO FRACIONÁRIO E 

APLICAÇÕES
Entrevistamos o doutorando Carlos Alberto

Valentim Junior para nos contar um pouco

mais sobre o uso do cálculo fracionário de
maneira multidisciplinar.

Nesta edição há informações sobre o

processo seletivo, ingressantes,

entrevistas, pesquisas e oportunidades dos

integrantes do PPG-EnCiMat no ano de

2021.

NOTÍCIAS

João Vitor Campos recebeu menção

honrosa no Prêmio Tese Destaque USP -

10ª Edição. Em entrevista ele nos conta um

pouco sobre sua trajetória no doutorado e

alguns caminhos para quem pretende

realizar um pós doutorado.

TESE DESTAQUE USP DUPLA TITULAÇÃO

Ano IV. Nº08 jan 2021 a mai 2022

Informativo do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de 

Materiais Universidade de São Paulo - FZEA - Pirassununga



1) Gabriela, você poderia contar um

pouco sobre a sua trajetória até o

Doutorado e sobre o que é a Dupla

Titulação?

Ingressei no Doutorado em 2019 sob

a orientação do Prof. João A.

Rossignolo, após ter finalizado o

mestrado em Engenharia e Ciência de

Materiais da FZEA-USP, no qual

ingressei em 2017 após a graduação

em Engenharia de Biossistemas nesta

mesma instituição. Em abril de 2021

viajei para a Espanha (bolsa PDSE-

PrInt), para a realização do Doutorado

Sanduíche e dupla titulação na

Universitat Politècnica de València, na

qual permaneci um ano, no Instituto

Universitario de Ciencia y Tecnología

del Hormigón sob a orientação do

Prof. Jordi Payá, e no grupo de

Análisis y simulación de procesos

agroalimentarios sob a orientação da

Profa. Neus S. Pellicer.

A dupla titulação é um acordo de

cooperação entre a USP e instituições

internacionais, que permitem aos

alunos uma troca de conhecimento e

experiencia e a obtenção de diplomas

pelas instituições envolvidas, podendo

ser mais de duas instituições.

DUPLA TITULAÇÃO BRASIL - ESPANHA

Esse acordo é possível com

instituições internacionais que tenham

reconhecimento em diversas áreas, e

que sejam aprovados pela Pró-reitoria

de pós-graduação, e outras áreas.

2) Quais foram as suas motivações

para realizar a dupla titulação? E

como você se preparou para

realizar a dupla titulação?

Quem me incentivou a realizar a dupla

titulação foi o meu orientador Prof.

João A. Rossignolo. A possibilidade de

obter dois diplomas, no período de

apenas um doutorado, me pareceu

vantajosa, já que eu terei um diploma

pelo Brasil e outro pela União

Europeia, facilitando a minha atuação

em outros países. Assim como eu

estava com tudo organizado para

realizar um intercambio para outra

universidade, aproveitei essa

oportunidade.

O que me ajudou muito como toda a

documentação da dupla titulação foi

assistir uma palestra que foi realizada

na época em que eu comecei o

processo, para estabelecer o convênio

entre as Universidades.

Nosso programa apresenta algumas oportunidades de mobilidade internacional, nas quais os

alunos podem realizar parte de seus estudos em outra universidade, agregando conhecimento

e experiências. A doutoranda Gabriela Pitolli Lyra realizou parte de sua pesquisa no

Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología del Hormigón (Valencia, Espanha) durante

o ano de 2021 e nos contou um pouco como foi essa experiência.
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A USP possui uma página explicativa

(https://shre.ink/6TV), embora seja um

processo trabalhoso, já que o

convenio deve atender as exigências

de ambas as universidades e algumas

documentações, os apoios da pós-

graduação da FZEA e da pró-reitoria

de pós-graduação foram excepcionais,

sendo essenciais para a finalização o

mais breve possível de todo o

processo.

3) O que a dupla titulação agregou

para você e quais dificuldades você

enfrentou na instituição

estrangeira?

A Dupla titulação me proporcionou

uma troca de conhecimentos não só

com o pessoal do grupo no qual

realizei minha pesquisa durante

intercambio, mais sim a vivência na

universidade estrangeira como aluna,

participando de aulas, seminários,

defesas, e aproveitando todas as

oportunidades que a universidade

oferece. Assim agrupando o que as

Universidades têm de melhor. Além,

claro de dois diplomas de doutorado.

A maior dificuldade foi que todo o

processo e a viagem foram realizados

durante a pandemia. Na universidade

estrangeira devido ao home office e

atraso nas reuniões, o processo

demorou a ser finalizado.

Porém quanto a vivência na

universidade, a plataforma do aluno

utilizada, entre outras coisas, não

enfrentei dificuldade alguma.

4) Quais dicas você daria para quem

pretende realizar uma dupla

titulação no doutorado?

Eu incentivo muito os alunos que

queiram realizar a dupla titulação, pois

acredito que seja uma oportunidade

única. A principal dica que eu dou, é

que o processo se inicie o mais rápido

possível, para que possa tramitar com

tranquilidade. Então converse com o

seu orientador, e com o possível

professor na universidade estrangeira

para verem a possibilidade da dupla

titulação, e todos os requisitos e

documentos necessários para ambas

as universidades.

Fico a disposição pra eventuais

dúvidas!!!

Segue meu email: 

gabriela.lyra@usp.br

Foto: Gabriela Pitolli Lyra 
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Bioimpressão de Scaffolds

cerâmicos

.
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Fonte: Lehigh University

No ano de 2021 a Profa. Dra. Eliria

Pallone, orientadora no Programa de

Pós-Graduação em Engenharia e

Ciência de Materiais (PPG EnCiMat)

da FZEA-USP, em parceria com o

Prof. Dr. Carlos Ambrósio

(Departamento de Medicina Veterinária

da FZEA-USP) e demais

pesquisadores da FZEA, EESC e

FMVZ, aprovaram um projeto

interdisciplinar no Edital de Apoio a

Projetos Integrados de Pesquisa em

Áreas Estratégicas (PIPAE), da Pró-

Reitoria de pesquisa da USP.

O edital visa a estimular o

desenvolvimento de pesquisas

estratégicas que possam atender os

novos desafios e as demandas da

sociedade em rápida transformação.

Com os recursos do projeto aprovado,

foi adquirida uma impressora 3D para

a produção de estruturas

tridimensionais porosas, denominadas

“scaffolds”, através da impressão de

cerâmicas (como alumina e zircônia),

abrindo uma nova linha de pesquisa no

PPG EnCiMat da FZEA-USP.

Bolsas MBA USP/Esalq

.

Os MBAs USP/Esalq são cursos de

pós-graduação Lato sensu

coordenados por professores da

USP/Esalq e operacionalizados pelo

Programa de Educação Continuada

em Economia e Gestão de Empresas

(PECEGE), por meio de uma parceria

com a Fundação de Estudos Agrários

Luiz de Queiroz.

O PECEGE permite que a comunidade

USP, professores, profissionais da

saúde e segurança pública, alunos

estrangeiros, pessoas na melhor idade

e em condições socioeconômicas

específicas, possam cursar

gratuitamente os cursos de MBA da

USP/Esalq como: Data Science e

Analytics; Gestão de Projetos; Gestão

de Pessoas; Marketing entre outros.

As bolsas da modalidade Comunidade

USP se destinam aos discentes de

mestrado, doutorado e pós-doutorado

da USP, entre outros. O critério de

seleção se baseia no tipo e tempo de

vínculo do candidato com a USP.

Outras informações sobre bolsas,

cursos entre outros do MBA da

USP/Esalq podem ser obtidas no link

abaixo:

https://bolsas.mbauspesalq.com/

https://bolsas.mbauspesalq.com/


PRÊMIO TESE DESTAQUE USP - 10ª EDIÇÃO

E TRAJETÓRIA ACADEMICA

1) João, você poderia nos contar

um pouco sobre a sua trajetória no

Doutorado Direto? Quais foram as

barreiras que você enfrentou no

desenvolvimento do seu projeto e

como você contornou essas

barreiras?

Me formei em Dez de 2015 em Eng. de

Biossistemas, durante a graduação fiz

três iniciações científicas com a Profa.

Eliria Pallone na área de materiais

cerâmicos voltados a aplicações como

biomateriais. Logo em seguida a minha

formatura comecei o doutorado direto.

Naquela época a Profa. Eliria já

demonstrava interesse em trabalhar

com uma técnica nova de sinterização

ultrarrápida chamada flash sintering,

então escrevemos um projeto sobre

essa técnica.

No começo foi difícil, era tudo muito

novo, ninguém do grupo tinha

trabalhado com essa técnica ainda e

nosso desafio era construir um

equipamento para executar a

sinterização flash de forma

automatizada, o primeiro ano do

doutorado fiquei focado na construção

desse equipamento, com recursos

FAPESP, junto a uma empresa de São

Carlos.

Montamos o equipamento e fizemos

toda a parte de automação com ajuda

do meu coorientador (Prof. Rafael V. de

Sousa). Foi muito empolgante quando

os primeiros resultados começaram a

dar certo!

Quanto a participação de congressos,

eu participei de várias edições do

SIICUSP, o que foi uma experiência

muito importante para mim,

principalmente para saber como expor

meu trabalho nos demais congressos

que participei posteriormente.

Dentre os congressos que participei o

que foi mais proveitoso para mim foi um

específico sobre sinterização não

convencional (Electric Field Enhanced

Processing of Advanced Materials II:

Complexities and Opportunities, Tomar,

Portugal 2019), como era mais

específico da minha área de pesquisa

todas as palestras eram interessantes,

todos os posters eram relevantes para

minha pesquisa, e todos os nomes que

costumava a ler nos artigos da área

estavam lá!

João Vitor Campos é atualmente pós-doutorando na Universidade Federal de São Carlos.

Graduado em Eng. Biossistemas (2° turma) da FZEA-USP, cursou Doutorado Direto no

Programa de Pós Graduação em Engenharia e Ciência de Materiais, também da FZEA-USP,

com período sanduíche na University of Colorado. Em 2021, for premiado com menção

honrosa na 10a edição do Prêmio Tese Destaque USP.
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Apresentei meu poster com muito

entusiasmo, convidando todos que

passavam no caminho escutar eu falar

sobre meu trabalho. Isso foi muito

bom, recebi o prêmio “best graduate

student poster presentation award”

que além de ser uma honra, recebi um

prêmio em dinheiro o que foi super

legal.

2) Como foi para você receber

menção honrosa no Prêmio Tese

Destaque USP 10a edição, da

Universidade de São Paulo? Qual

conselho você daria para quem

pretende concorrer a este prêmio

também?

Eu fiquei extasiado. De fato, eu não

esperava. Quando a notícia chegou foi

só alegria! Se eu posso dar um

conselho para quem deseja buscar

esse prêmio, eu diria para tentar,

mesmo que ache que é improvável

que ganhe, tente. E não tente de

qualquer jeito, dê seu melhor.

Capriche no currículo, no vídeo que

eles pedem para fazer. Busque

explicar seu trabalho de forma

simples, para que pessoas que não

são da área também possam entender

a relevância do que você está

fazendo.

Link para assistir ao vídeo sobre a

tese: https://youtu.be/pjTR92USh-A

3) Em relação a publicação de

artigos e parcerias internacionais,

qual conselho você daria para quem

pretende estabelecer parcerias e

publicar trabalhos com instituições

estrangeiras?

Na minha visão, a publicação de

artigos é a forma mais importante de

divulgação do seu trabalho, talvez até

mais importante do que sua tese.

Portanto, busque documentar na

forma de artigos todas as suas

descobertas.

Foto: João Vitor Campos

Foto tirado no Electric Field

Enhanced Processing of Advanced

Materials II: Complexities and

Opportunities, Tomar, Portugal

2019.
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Ouse mandar para revistas com alto

fator de impacto e não fique triste se

receber vários ‘não’. Tente entender o

porquê das rejeições e resolver os

problemas levantados pelos revisores.

As parcerias internacionais vão ser

cada vez mais fáceis de se conseguir

quando as pessoas de fora

conhecerem seu trabalho, por isso

quanto mais artigos bons em revistas

boas você tiver, mais chance de ser

convidado a participar de artigo de

terceiros lá fora.

Outra coisa super importante é fazer

um intercâmbio. A experiência

internacional te abre muitas portas de

colaboração, você vai conversar

pessoalmente, diariamente com

pesquisadores de diversos lugares do

mundo, eles vão conhecer em

primeira mão suas habilidades, e

quando precisarem de alguém que

saiba fazer algo que você sabe vão te

convidar para participar dos projetos.

Além disso, você também vai ver as

habilidades dos outros pesquisadores,

vai se sentir mais confortável para

convidá-los a participar dos seus

trabalhos também. Tudo isso é super

importante para avançar na sua

pesquisa e também na sua carreira.

4) Nós sabemos que para alcançar

um objetivo é importante ter

planejamento. Assim, o que você

deixaria de dica para quem

pretende enriquecer o currículo e

tentar um pós-doutorado?

Com certeza, planejamento é a

palavra-chave, infelizmente está cada

dia mais difícil conseguir uma bolsa de

pós-doutorado. Como a concorrência

está cada vez maior, e o número de

bolsas cada vez menor, se você

deseja conseguir um pós-doutorado

com financiamento das agencias de

fomento você precisa se planejar com

bastante antecedência.

Acredito que os principais pontos a

serem pensados são: (1) escolha de

um projeto promissor, que vá de fato

trazer algo para sociedade; (2) ter um

background comprovado na área, ou

seja, ter o maior número possível de

artigos científicos em revistas de

relevância na área do seu projeto; (3)

escolher um centro de pesquisa com

estrutura para realização do projeto; e

(4) demonstrar internacionalização,

sobretudo se estiver buscando

financiamento da FAPESP, eles

valorizam muito a realização de

intercâmbio, participação em artigos

com pessoas de outros países, etc.

Como essas coisas não são rápidas e

nem fáceis de se conseguir, é preciso

ir fazendo tudo isso durante o

doutorado, se deixar tudo para o

último semestre vai ser muito difícil

conseguir, principalmente porque você

vai estar super ocupado terminando

sua tese.

E-mail para contato:

joao4.campos@gmail.com
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DEFESAS DE MESTRADO EM 

2021

A aluna Gabriella Dayane Ulrich, sob

orientação da Profa. Dra. Roselena

Faez, defendeu a dissertação

intitulada "Fibras de celulose como

reforço em filmes de carragena e

alginato para liberação melhorada de

fertilizantes".

O aluno Guilherme Fernando

Carmello, sob a orientação do Prof.

Dr. Holmer Savastano, defendeu a

tese intitulada "Estudo da aderência

entre fibras sintéticas e vegetais em

matriz cimentícia: caracterização

físico-química e mecânica".

A aluna Camila Gruber Chiaregato,

sob orientação da Profa. Dra. Roselena

Faez, defendeu a dissertação

intitulada "Desenvolvimento de

materiais contendo macro e

micronutrientes para liberação

programada: uma agricultura

sustentável".

O aluno Romulo Henrique Batista

Martins, sob orientação da Prof. Dr.

Juliano Fiorelli, defendeu dissertação

intitulada "Painel OSB sanduíche com

núcleo ondulado de madeira Balsa

residual para vedação vertical".

A aluna Alda Renata dos Santos

Martinho Capelo, sob orientação do

Prof. Dr. João Adriano Rossignolo,

defendeu sua tese intitulada "Cimento

à base de óxido de magnésio e cinza

da casca do arroz ".

O aluno Luiz Tadeu Maranho

Bertoldi, sob orientação do Prof. Dr.

José Antonio Rabi, defendeu

dissertação intitulada "Caracterização

de parâmetros livres para modelagem

computacional de biorreatores para

tratamento anaeróbio de esterco".

INGRESSANTES DE 

MESTRADO E DOUTORADO 

DE 2021

MESTRADO 

Erick S.Oliveira – Prof. Dr. João A.

Rossignolo;

Rafael Z. Lopes – Prof. Dr. Gustavo C.

Dacanal;

Thaís C. Naitzel – Profa. Dra. Rosemary

Aparecida de Carvalho;

Willian Velloso Metzner – Prof. Dr. Gustavo

C. Dacanal.

DOUTORADO

Alda R. S. M. Capelo – Prof. Dr. João A.

Rossignolo;

Gabrielle M. dos Santos – Profa. Dra.

Roselena Faez;

Igor M. S. Parente – Prof. Dr. Holmer S.

Júnior;

Juliana C. Bruno – Profa. Dra. Eliana C. S.

Rigo;

Romulo H. B. Martins – Prof. Dr. Juliano

Fiorelli;

Sara S. Santarem – Prof. Dr. Holmer S.

Júnior.
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INGRESSANTES DE 

MESTRADO E DOUTORADO 

DE 2022

MESTRADO 

André L. P. G. Júnior – Prof. Dr.

Holmer S. Júnior;

Luana T. Bassan – Profa. Dra. Milena

M. Tosi

DOUTORADO

Afonso J. F. P. Duran – Prof. Dr.

Juliano Fiorelli

Carla R. G. S. Cardoso – Profa. Dra.

Eliana C. S. Rigo

Fabio C. Nunes – Profa. Dra. Eliria M.

J. A. Pallone

Jackson W. S. Santos – Profa. Dra.

Rosemary A. Carvalho

Leo M. Amaral – Prof. Dr. Holmer S.

Júnior

Luiz E. C. Filho – Prof. Dr. Juliano

Fiorelli
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Gostaríamos de parabenizar todos

os alunos que defenderam suas

pesquisas em 2021!

E desejar boas vindas aos alunos 

ingressantes no Mestrado e 

Doutorado nos anos de 

2021 e 2022!!!

Artigo em matéria na

The American Ceramic Society

No dia 06 de maio de 2022, Lisa

McDonald, editora associada na The

American Ceramic Society, fez uma

matéria sobre o artigo publicado pela

aluna Isabela Reis e colaboradores,

na revista Materialia, sobre a

influência dos métodos de

conformação na microestrutura de

materiais cerâmicos sinterizados por

flash.

.

O Programa de Pós-Graduação em

Engenharia e Ciência de Materiais

orgulhosamente parabeniza a aluna

Isabela L. Reis e os colaboradores da

publicação.

Reportagem completa: https://shre.ink/CnS

Artigo completo: https://shre.ink/Cnx

Foto: Isabela L. Reis
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CÁLCULO FRACIONÁRIO E SUAS APLICAÇÕES

1) Carlos, você poderia nos contar um

pouco sobre a sua trajetória no

Doutorado (ano de início, orientador,

curso da graduação, participações e

premiações em eventos)?

Sou formado em Engenharia de

Biossistemas pela FZEA-USP, um curso

abrangente que aborda desde botânica à

fisiologia animal e sistemas digitais. Logo

no meu segundo ano, fiquei fascinado

sobre como era possível construir

modelos dinâmicos biológicos e

mecânicos a partir de equações

matemáticas e conceitos da física. A

partir de então, participei de projetos e

iniciações científicas sobre o assunto que

me levaram por uma jornada

interdisciplinar, passando por um

intercâmbio na Inglaterra e um mestrado

em Engenharia Mecânica pela FEM-

Unicamp.

Em fevereiro de 2019 voltei para a FZEA-

USP para iniciar meu doutorado, sob

orientação e co-orientação de dois ex-

professores de graduação, o Prof. José

Rabi e o Prof. Sergio David. O tema

escolhido aplica o cálculo fracionário

para modelar tumores sob conceitos das

engenharias mecânica e de materiais,

um projeto verdadeiramente

interdisciplinar, que coloca em prática

todas as ferramentas que eu aprendi ao

longo da minha jornada.

Atualmente, estou no início do meu

quarto ano do doutorado no qual tive a

oportunidade de trabalhar em diferentes

projetos e equipes, publicando 9 artigos

em periódicos internacionais – 3 deles

partes integrais da minha tese. Participei

de diferentes conferências e fui agraciado

com uma menção honrosa no Prêmio

USP Vídeo 2021 (sobre divulgação

científica). Ainda que com suas

dificuldades e percalços (em grande

parte devido à pandemia), acredito que o

saldo do doutorado tem sido muito

positivo e pretendo defender minha tese

até o final do ano.

Assista ao vídeo premiado: “Matemática

Fracionária: A dinâmica do câncer sob

uma visão interdisciplinar”.

Link: https://shre.ink/1ms

Carlos Alberto Valentim é atualmente doutorando no Programa de Pós-Graduação em

Engenharia e Ciência de Materiais. Em seu doutorado ele tem estudado a modelagem de

tumores e cânceres sob a óptica do cálculo fracionário. Em entrevista, ele nos explicou um

pouco sobre o que é o cálculo fracionário, sua aplicação de forma multidisciplinar e quais os

ganhos científicos do uso de ferramentas de modelagem.
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2) Você poderia explicar um pouco

sobre o seu tema de doutorado, que

é o cálculo fracionário e para o que

ele pode ser utilizado? Sabemos

que o uso de ferramentas de

modelagem e simulação estão

sendo amplamente estudados de

forma multidisciplinar. Na sua

opinião, quais são os ganhos

científicos ao utilizar o cálculo

fracionário nos projetos de

pesquisa?

O principal objetivo da minha tese é

explorar a modelagem de tumores e

cânceres sob a óptica do cálculo

fracionário (CF). O CF é uma

ferramenta de análise matemática que

generaliza o cálculo integral e

diferencial e permite construir

equações diferenciais que admitem

ordens não-inteiras (daí o nome).

De uma maneira simplificada, é como

os números reais são em relação aos

números inteiros: um conjunto que

engloba o outro e nos permite realizar

cálculos muito mais precisos. Imagine

só o sistema financeiro ou sistemas de

medidas utilizando apenas números

inteiros, sem o uso de números reais

como frações? Não daria muito certo,

não é?

Assim, podemos dizer que ao utilizar o

CF em modelos matemáticos,

principalmente para descrever

fenômenos naturais ou biológicos (que

são fractais em sua natureza),

podemos alcançar um nível de

refinamento e precisão que o cálculo

tradicional pode não alcançar.

Porém, o uso do CF ainda é um ponto

de exploração e dúvida na ciência: até

que ponto o CF pode trazer benefícios

e até que ponto vale a pena usar

equações muito mais complicadas

para aproveitar esses ganhos? Essas

são perguntas abertas que estão

lentamente sendo respondidas por

acadêmicos no mundo todo.

Os modelos matemáticos

desenvolvidos no projeto são,

portanto, empregados para realizar

simulações numéricas, em

computadores. Assim, podemos

virtualizar diferentes casos de

progressão de tumores e enxergar

diferentes cenários que não seriam

passíveis de análise em casos in vivo.

E ainda que possa parecer estranho

que um pesquisador de um programa

de Engenharia de Materiais esteja

pesquisando sobre câncer, problemas

complexos exigem conceitos de

diferentes áreas do conhecimento e a

ciência tem se tornado cada vez mais

interdisciplinar ou transdisciplinar. Por

exemplo, conforme certos tumores

avançam eles vão pressionando e

invadindo outros tecidos do corpo,

portanto modelos que aproximem o

comportamento destes tecidos a

materiais conhecidos, principalmente

utilizando característica viscoelásticas

desses materiais, podem ser muito

úteis.
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3) Nós sabemos que o

entendimento das ferramentas de

modelagem e simulação pode ser

bem complicado para quem não é

da área. Em vista disso, qual

conselho você daria para quem tem

interesse em aprender a utilizar

essas ferramentas, como no caso

do cálculo fracionário?

O CF pode mesmo ser bastante

complexo, até para quem é da área.

Assim como é mais difícil somar,

multiplicar e dividir números reais do

que inteiros, é também muito mais

complicado resolver uma equação

diferencial fracionária do que uma

tradicional - guardadas as devidas

proporções.

Além disso, como discutido

anteriormente, ele é uma ferramenta

que ainda está em franca inspeção e

exploração por matemáticos e físicos

no mundo todo, ou seja, a ferramenta

continua em desenvolvimento.

Por isso, talvez o conselho mais

prudente para quem queira se

aventurar com este tipo de

modelagem é começar com o cálculo

integral e diferencial tradicional,

aquele que aprendemos nas primeiras

disciplinas de cursos de engenharia e

física.

O cálculo tradicional já é uma

ferramenta poderosíssima na

modelagem matemática, posto que

dominar conceitos de derivadas e

integrais já municia o cientista a

construir modelos poderosos e

fornece também intuições muito úteis.

Ainda que não tenha necessariamente

a ver com o CF, outra dica é aprender

estatística. A abordagem que eu

geralmente utilizo nos meus projetos é

fenomenológica, isto é, eu analiso as

características de um fenômeno

natural para encontrar as leis da física

presentes nele e expressá-las por

equações matemáticas, construindo

assim o modelo.

Outra abordagem que tem sido muito

bem utilizada recentemente é a

modelagem orientada a dados.

Vivemos em um mundo com uma

proliferação abundante de dados e a

estatística é a melhor ferramenta para

saber transformar tais dados em

informação, a partir de modelos

descritivos e preditivos.

4) Qual é a sua visão pessoal para o

uso das tecnologias de modelagem

e simulação para os próximos

anos?

Pessoalmente, eu acho que a

modelagem e a simulação estarão

presentes em cada aspecto da ciência

e da tecnologia – se é que já não

estão.
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Processo Seletivo no Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia e 

Ciência de Materiais

.

A capacidade de virtualização de

cenários aliada à crescente evolução

dos computadores fornece uma gama

quase infinita de possibilidades à

praticamente todas áreas de

aplicação.

Nós já vemos a modelagem e

simulação serem utilizadas em áreas

como finanças e engenharia há muito

tempo (análise de risco, avaliação de

protótipos, etc.). Recentemente,

graças à quantidade de dados

disponíveis, além do surgimento de

algoritmos computacionais avançados,

é cada vez mais comum a utilização

de modelos em áreas como saúde,

varejo, marketing e muitas outras.

E ainda que as coisas tendam a ser

complexas, é muito importante frisar

que a estatística e o cálculo (ainda

que não necessariamente o CF)

sempre serão a base desses métodos

e algoritmos, por mais complexos que

eles possam parecer. Portanto, na

minha opinião, vale muito a pena para

o cientista, engenheiro ou estudante

ter um domínio básico sobre essas

disciplinas.

E-mail para contato:

carlos.valentim@usp.br
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Este ano a PPG EnCiMat irá

contar com a abertura de um

processo seletivo em junho. Serão

ofertadas bolsas de Mestrado,

Doutorado e Doutorado Direto.

Datas importantes:

Inscrição de 01 a 30 de junho de 

2022

Arguição do projeto: 11 e 12 de 

julho de 2022

Resultado: 18 de julho 2022

Matrícula: de 25 de julho a 16 de 

dezembro de 2022

Para mais informações a respeito 

das linhas de pesquisa, 

orientadores entre outros, acesse: 

http://www.fzea.usp.br/?page_id=7

40

http://www.fzea.usp.br/?page_id=740
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GESTÃO DE DADOS CIENTÍFICOS

A Gestão de Dados científicos é um conjunto de atividades que visa a coletar, armazenar,

gerenciar e compartilhar dados provenientes de pesquisa científica. Uma gestão de dados

eficaz possibilita a racionalização de recursos, por meio do reuso e compartilhamento de

dados. Para tanto, é essencial que o processo seja devidamente planejado e acompanhado

por meio de ferramentas adequadas.

A partir do exemplo do que vem ocorrendo em todo o mundo, órgãos de fomento brasileiros

estão tornando obrigatória a apresentação de um Plano de Gestão de Dados (PGD)

científicos na submissão de projetos para obtenção de financiamento, assim como a

disponibilização pública dos dados gerados nos projetos.

Na USP, a gestão de dados científicos tem a finalidade de auxiliar o pesquisador em relação

ao planejamento, organização e segurança; documentação e compartilhamento; preparação

dos conjuntos de dados para depósito; preservação dos dados; e questões relacionadas a

direitos autorais, licenciamento e propriedade intelectual.

A Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP), com apoio operacional da Superintendência de Tecnologia

de Informação (STI), está disponibilizando infraestrutura para que os pesquisadores da

Universidade elaborem, de forma rápida e prática, seus planos de gestão de dados

científicos. Além disso, os pesquisadores que desejarem, poderão disponibilizar seus dados

nas plataformas fornecidas pela STI, mediante um termo de aceitação.

Por que disponibilizar publicamente seus dados científicos?

Os principais motivos para disponibilização pública dos dados científicos gerados por seu

projeto são: possibilitar um avanço mais rápido das pesquisas da área, a partir do reuso e

compartilhamentos dos dados gerados; possibilitar auditoria e reprodução de experimentos;

aumentar a visibilidade da pesquisa; cumprir a obrigatoriedade de tornar públicos os dados,

determinada por agentes fomentadores.

Como acessar a infraestrutura disponibilizada pela USP para publicação dos dados

científicos?

Os dados dos pesquisadores da USP (em qualquer formato) poderão ser publicados por meio

de plataforma disponibilizada pela USP, que se responsabilizará pela sua segurança durante

um determinado período. Além dos dados propriamente ditos, o pesquisador deverá

disponibilizar metadados (descrição dos dados) a fim de facilitar sua compreensão e seu

reuso. A USP disponibiliza a plataforma disponível em: https://uspdigital.usp.br/repositorio/.

Mais informações a respeito da gestão de dados, plano de gestão de dados entre outros,

podem ser obtidas nos links abaixo:

•Biblioteca FZEA: http://www.fzea.usp.br/?page_id=29792

•Pró reitoria de Pesquisa: http://prp.usp.br/gestao-de-dados-cientificos/?codmnu=9979

•AGUIA USP: https://www.aguia.usp.br/apoio-pesquisador/dados-pesquisa/ 14

http://www.fzea.usp.br/?page_id=29792
http://prp.usp.br/gestao-de-dados-cientificos/?codmnu=9979
https://www.aguia.usp.br/apoio-pesquisador/dados-pesquisa/
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