
Este é um projeto do PIBIC feito pelo aluno de graduação Kaio
Felipe com orientação do Prof. Dr. Thierry Passerat, membro do
corpo docente da Graduação e do Programa de Pós-Graduação
em Física da UFPB. O projeto envolve a interação entre átomos e
lasers, onde o plano de trabalho consiste em medir o
comprimento de onda laser semicondutor. A pesquisa abordada
no trabalho consiste no desenvolvimento de um modelo
computacional, que faz uso de um algoritmo com base em
modelos estatísticos pré-existentes. Este modelo faz uso de
simulações de Monte Carlo, através de geradores de números
pseudoaleatórios, que reproduzem o processo de difusão de
fótons dentro de uma célula de vapor atômico. O processo de
difusão pode ser tratado como uma caminhada aleatória
seguindo uma distribuição de probabilidade de passo. O foco
desta pesquisa foi, em particular, o processo difusivo que segue
distribuição de probabilidade de passo do tipo Voo de Lévy, e as
implicações do teorema central do limite sobre a mesma. Foi
possível enfrentar, com um teor mais experimental, algumas
questões relacionadas à tais implicações; uma delas sendo se
existem diferenças entre o comportamento experimental de uma
difusão do tipo Voo de Lévy, que ocorre dentro de uma
geometria finita, e os estudos teóricos feitos a respeito, que
pressupõem uma geometria infinita. Além disso, foi possível
obter alguns resultados a respeito dos valores esperados para a
distância radial de um fóton prestes a escapar da célula em
relação ao eixo longitudinal da mesma. Você encontrará abaixo
acesso ao trabalho (relatório final do PIBIC) currículo lattes do
Prof. Dr. Thierry Passerat e do graduando Kaio Felipe, como
também um importante depoimento de Kaio sobre o quão
importante foi e está sendo o PIBIC para sua carreira
acadêmica.
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O interesse pela pesquisa sempre foi a minha intenção então em
determinado tempo da graduação comecei a procurar as
pesquisas que estavam sendo desenvolvidas e qual se encaixava
melhor nas minhas escolhas. Então após procurar e ouvir
muitas coisas boas pelo professor Thierry e sobre a sua
pesquisa, demonstrei interesse e comecei a fazer parte. O PIBIC
é um ótimo programa já que como o próprio nome já diz inicia
você na vida científica. Apesar das dificuldades encontradas e
falta de maiores investimentos na área de pesquisa pelo
governo, vale muito a pena se envolver já que você pode
desenvolver pesquisas que envolvem coisas que vocês se
identificam na sua área de preferência como eu, que estou
desenvolvendo em uma das minhas áreas favoritas que são
caminhos aleatórios e números pseudoaleatórios.
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Outras Informações:

Acesso ao trabalho: 
https://bit.ly/relatoriofinalpibicpdf

Gostou da pesquisa e tem vontade de participar do PIBIC

ou de outro projeto? Mantenha-se atento ao Instagram e

ao site do PET, quando houver editais será divulgado.

Ficou com alguma dúvida? Entre em contato pelas redes

sociais ou o email.

Curriculo Lattes Thierry Passerat de Silans: 
http://lattes.cnpq.br/9969764946296770

Curriculo Lattes Kaio Felipe:
http://lattes.cnpq.br/9560295166006373
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