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Apresentação 
> As atividades do Instituto  

de Cosmologia, Relatividade  
e Astrofísica [ICRA]  
do Centro Brasileiro  
de Pesquisas Físicas [CBPF]  
dos anos 2005 a 2013  
podem ser apreciadas  
através de uma simples  
descrição quantitativa,  
notando que esses números 
representam uma pálida  
versão do sucesso  
desses empreendimentos.
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II WORKSHOP INTERNO DO ICRA
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas,  
rio de janeiro, dezembro 

13TH BRAZILIAN SCHOOL OF COSMOLOGY 
AND GRAVITATION 
mangaratiba, rio de janeiro,  
20 de julho a 2 de agosto

II WORKSHOP DO DARK  
ENERGY SURVEY – BRAZIL
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas,  
rio de janeiro, 27 a 29 de fevereiro
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12TH BRAZILIAN SCHOOL  
OF COSMOLOGY AND GRAVITATION 
mangaratiba, rio de janeiro,  
10 a 23 de setembro

11TH MARCEL GROSSMANN MEETING  
ON GENERAL RELATIVITY
Berlim, freie universität Berlin,  
23 a 29 de julho de 2006

> 30 eventos de repercussão internacional; 

> Mais de 100 artigos científicos originais  
publicados em revistas de grande impacto  
na comunidade científica internacional; 

> 5 Brazilian School of Cosmology and Gravitation;  

> 5 séries completas envolvendo 62 cursos  
do Programa Mínimo de Cosmologia junto  
às universidades brasileiras; 

> 6 workshops sobre Cosmologia e áreas afins; 

> Mais de 70 atividades de divulgação científica 
direcionadas ao público em geral e a estudantes 
universitários em diversos estados brasileiros ; 

> 11 livros técnicos e de divulgação; 

> Mais de 200 pesquisadores e cientistas  
visitaram o ICRA por mais de um dia; 

> Contamos com mais de 12 pós-doutores  
de diversos países; 

> Estamos orientando 12 teses de doutorado  
e 5 de mestrado.

As perspectivas para  
os próximos anos apontam 
para o aumento dessas 
atividades conforme se pode 
inferir dos projetos de pesquisa  
e das colaborações e acordos 
nacionais e internacionais  
em andamento, além  
da continuidade dos 
tradicionais eventos  
como a Brazilian School  
of Cosmology and Gravitation, 
workshops e intercâmbio  
de cientistas.

Programa mínimo de 
Cosmologia - PmC

> O Programa Mínimo de Cosmologia 
vem sendo executado pelo ICRA  
em parceria com universidades 
brasileiras por meio de um curso  
básico de doze semanas, ministrado  
por pesquisadores de universidades 
federais e estaduais e dos institutos  
de pesquisa do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Seu objetivo  
é acompanhar o desenvolvimento  
da Cosmologia e da moderna teoria  
da gravitação, permitindo aos 
estudantes de Física entender  
os fundamentos da cosmovisão,  
e consequentemente despertar  
novas vocações para esses campos.

divulgação 
científica  

> Os pesquisadores do ICRA  
realizam diversas atividades 
relacionadas à divulgação 
científica voltada para  
o público em geral nas áreas 
de Cosmologia, Astronomia, 
História e Filosofia da Ciência 
por meio de artigos e matérias 
em periódicos de divulgação 
científica, entrevistas, 
conferências, palestras,  
mesas-redondas, exposições, 
feiras de ciência, publicação  
de livros e confecção  
de impressos.   
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A presidenta  
Dilma Rousseff 
assina a promulgação 
do Acordo de 
estabelecimento 
no Brasil da Rede 
ICRANet
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É publicado no Diário 
da União o decreto 
legislativo n. 292 
de 24 de outubro no 
qual o Congresso 
Nacional ratifica o 
acordo de cooperação 
internacional assinado 
em 2005
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O ICRA é instituído como 
uma coordenadoria de 
Cosmologia, Relatividade 
e Astrofísica no 
Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas sob 
a coordenação do físico 
Mario Novello

Início do Programa 
Mínimo de Cosmologia

O Brasil ingressa 
no International 
Center for Relativistic 
Astrophyysics 
Network (ICRANet) 
por meio de um 
acordo de cooperação 
internacional assinado 
em setembro
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Anunciada a 
criação do Instituto 
de Cosmologia, 
Relatividade e 
Astrofísica [ICRA]  
pelo ministro da 
Ciência e Tecnologia 
Roberto Amaral
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Criação da Brazilian 
School of Cosmology 
and Gravitation 
[BSCG]

76
Criação do Grupo  
de Cosmologia  
e Gravitação do 
Centro Brasileiro  
de Pesquisas Físicas 
[CBPF]

ICRA/CBPf
CRonologIA  
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THE 2005-2007 SCIENTIFIC  
REPORT ICRANET 
Pescara, itália, 27 e 28 de novembro

I WORKSHOP INTERNO DO ICRA 
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas,  
rio de janeiro, 9 a 11 de outubro

KURT GÖDEL WORKSHOP: LOGIC AND TIME 
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas, 
rio de janeiro, 27 a 29 de agosto

I CONFERÊNCIA DE COSMOLOGIA, 
RELATIVIDADE E ASTROFÍSICA
fortaleza, sobral, Ceará,  
8 a 10 de agosto

IV ESCOLA DE COSMOLOGIA E GRAVITAÇÃO 
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas, 
rio de janeiro, 16 a 21 de julho

I CÉSAR LATTES WORKSHOP  
SOBRE RAIOS GAMA  
mangaratiba, rio de janeiro, 
26 de fevereiro a 3 de março

Albert Einstein e Kurt Gödel (à esquerda)  
conversando em Princeton, 1954 

kurt gödel (1906-1978) nasceu em Brno, áustria, 
hoje parte da república tcheca. em 1940, temendo 
ser alistado no exército nazista, após a anexação  
da áustria pela alemanha de adolf Hitler em 1938, 
deixou sua terra natal e se mudou para  
os estados unidos. gödel tornou-se pesquisador  
da universidade de Princeton e membro  
do instituto de estudos avançados, onde 
desenvolveu uma grande amizade com o também 
professor albert einstein. einstein e gödel 
discutiam física, matemática, lógica, política  
e filosofia enquanto caminhavam juntos em direção 
aos seus gabinetes no instituto. foram amigos 
próximos até a morte de einstein em abril de 1955. 
a maior contribuição de gödel à ciência foi seu 
teorema da incompletude. igualmente importantes 
foram suas análises lógicas sobre o conceito  
de tempo e suas pesquisas matemáticas  
sobre a teoria da relatividade geral
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LANÇAMENTO DA REVISTA  
ELETRÔNICA DE COSMOLOGIA  
E CULTURA COSMOS E CONTEXTO   
15 de dezembro 

V WORKSHOP INTERNO DO ICRA 
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas,  
rio de janeiro, 7 a 9 de dezembro

I REUNIÃO ARGENTINO-BRASILEIRA  
DE GRAVITAÇÃO, ASTROFÍSICA  
E COSMOLOGIA
foz do iguaçu, 4 a 8 de outubro

VI ESCOLA BRASILEIRA  
DE COSMOLOGIA E GRAVITAÇÃO
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas,  
rio de janeiro, 25 a 29 de julho

8TH FRIEDMANN SEMINAR IN RIO 
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas,  
rio de janeiro, 30 de maio a 3 de junho  

a abertura do 8th friedmann seminar aconteceu  
no espaço tom jobim no rio de janeiro  
no dia 30 demaio, com apresentação do músico  
e compositor egberto gismonti e convidados seguida  
da mostra de reproduções fotográficas sobre a trajetória 
científica e biográfica do matemático russo  
alexander friedmann (1888-1925), intitulada  
Friedmann – the man who made the universe expand
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III WORKSHOP INTERNO DO ICRA
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas,  
rio de janeiro, dezembro 

V WORKSHOP DO DARK ENERGY SURVEY
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas,  
rio de janeiro, 10 e 11 de novembro

I WORKSHOP SOGRAS – LEVANTAMENTO 
DE ARCOS GRAVITACIONAIS COM O  
TELESCÓPIO SOAR
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas,  
rio de janeiro, 10 de agosto

V ESCOLA DE COSMOLOGIA E GRAVITAÇÃO
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas,  
rio de janeiro, 27 a 31 de julho

12TH MARCEL GROSSMANN MEETING
Paris, 12 a 18 de julho  
[Participação brasileira organizada em 
parceria com o iCra/CBPf)

CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL  
SOBRAL MEETING  
THE SUN, THE STARS,  
THE UNIVERSE AND 
GENERAL RELATIVITY
fortaleza, sobral, Ceará,  
26 a 28 de maio

THE DARK ENERGY 
SURVEY INTERNATIONAL 
COLLABORATION MEETING 
rio de janeiro, Centro 
Brasileiro de Pesquisas 
físicas, observatório nacional,   
26 a 29 de maio
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IV WORKSHOP INTERNO DO ICRA
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas,  
rio de janeiro, dezembro

1st SYMPOSIUM MARIO NOVELLO ON 
BOUNCING MODELS
mangaratiba, rio de janeiro,  
26 a 30 de novembro

14TH BRAZILIAN SCHOOL  
ON COSMOLOGY AND GRAVITATION 
mangaratiba, rio de janeiro,  
30 de agosto a 11 de setembro

WORKSHOP DARK ENERGY SURVEY:  
DATA CHALLENGE 5 [DC5-DAY]
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas,  
rio de janeiro, 8 de abril

II WORKSHOP SOGRAS – LEVANTAMENTO 
DE ARCOS GRAVITACIONAIS COM O 
TELESCÓPIO SOAR
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas,  
rio de janeiro, 3 de fevereiro
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VII WORKSHOP INTERNO DO ICRA
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas, 
rio de janeiro, 18 a 20 de dezembro

ENCONTRO “MITOS COSMOGÔNICOS” 
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas, 
rio de janeiro, 29 e 30 de agosto

uma das mais estranhas novidades que a ciência  
produziu no século XX foi a esperança de instituir uma 
história completa do universo, envolvendo principalmente 
sua etapa mais formidável – a sua origem –, dentro  
de um programa que deveria estabelecer como  
se constituiu a criação do universo.

Cosmos e Contexto promoveu o encontro  
“mitos Cosmogônicos” para examinar e debater, 
sob a ótica da ciência, filosofia, mitologia, literatura, 
antropologia e psicologia, como povos da antiguidade 
conceberam diferentemente o que se costumou  
chamar a criação do mundo, na tentativa de identificar 
semelhanças ou estruturas comuns.

VII ESCOLA DE COSMOLOGIA  
E GRAVITAÇÃO
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas,  
rio de janeiro, 5 a 9 de agosto

REUNIÃO CARIOCA DE COSMOLOGIA  
E GRAVITAÇÃO
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas,  
rio de janeiro, 21 e 22 de março
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O BRASIL E O DARK ENERGY SURVEY: 
CONSTRUINDO UMA CONTRIBUIÇÃO 
BRASILEIRA PARA A NOVA GERAÇÃO 
DE IMAGEAMENTOS DE GRANDE  
CAMPO EM COSMOLOGIA
rio de janeiro, Centro Brasileiro de Pesquisas 
físicas, 10 e 11 de novembro 
[Primeira participação brasileira no des]
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VI WORKSHOP INTERNO DO ICRA
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas,  
rio de janeiro, 5 a 7 de dezembro

SOAR GRAVITACIONAL  
ARC SURVEY WORKSHOP 
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas,  
rio de janeiro, 12 e 13 de novembro

15TH BRAZILIAN SCHOOL ON  
COSMOLOGY AND GRAVITATION 
mangaratiba, rio de janeiro,  
19 de agosto a 1 de setembro

MARIO NOVELLO’S 70TH  ANNIVERSARY 
SYMPOSIUM 
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas,  
rio de janeiro, 15 a 17 de agosto

WORKSHOP EM COMEMORAÇÃO AOS  
70 ANOS DO PROFESSOR SÉRGIO JOFFILY
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas,  
rio de janeiro, 03 de agosto 

REUNIÃO DO CANADA-FRANCE-HAWAII 
TELESCOPE/MEGACAM STRIPE-82 
SURVEY [CS 82]
observatório nacional,  
rio de janeiro, 29 de julho
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ICRA10
INTERNATIONAL CONFERENCE 
IN CELEBRATION OF THE 10TH  
ANNIVERSARY OF ICRA/CBPF
Centro Brasileiro de Pesquisas físicas,  
7 a 11 de abril

ICRA10
InstItuto de CosmologIa,  

RelatIvIdade e astRofísICa

oRganIzIng CommIttee  

m. novello | n. PInto neto | m. makleR    

InfoRmatIon and RegIstRatIon: schaller@cbpf.br

Rua dR. XavIeR sIgaud, 150 | uRCa | RIo de JaneIRo   

RJ | BRasIl | 22290-180 | Phone +55 21 2141-7298

ICRA CBPF

aPRIl | 7 - 11 | 2014
InteRnatIonal ConfeRenCe In CeleBRatIon of the 10th annIveRsaRy of Icra/cBPF
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eventos > 

Eventos organizados  
pelo Instituto de Cosmologia, 
Relatividade e Astrofísica 
[ICRA] realizados no período 
de 2005 a 2014 por meio  
de patrocínio e/ou parcerias 
com as seguintes 
instituições:  
Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas/ Ministério 
da Ciência, Tecnologia e 
Inovação [CBPF/MCTI], 
International Center for 
Relativistic, Astrophysics 
Network [ICRANet], 
Conselho Nacional  
de Desenvolvimento   
Científico e Tecnológico 
[CNPq], Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do  
Rio de Janeiro [FAPERJ], 
Financiadora de Estudos  
e Projetos [FINEP], 
Observatório Nacional [ON], 
Laboratório Nacional  
de Computação Científica 
[LNCC], Rede Nacional  
de Ensino e Pesquisa[RNP].


