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O Comitê Organizador gostaria de dar as boas vindas a

todos os participantes do XI Workshop em Física Molecular

e Espectroscopia, e ressaltar que foi uma grande satisfação

realizar esta edição do evento. Uma intensa atividade cien-

tífica está programada para os três dias de encontro.

Finalmente chegou o momento esperado de encontrar os

colegas para discussões francas, acirradas e fraternas do

progresso científico ocorrido desde o último encontro. O

interesse com o desenvolvimento da Física Molecular e Es-

pectroscopia nos une desde a primeira edição do WFME

em 2003.

Organizar um evento do porte do WFME não é uma

tarefa simples, e não seria possível sem ajuda. Cabe aqui

então o meu agradecimento aos membros do Comitê Na-

cional, pela sua ajuda na escolha dos palestrantes e dos

trabalhos para comunicação oral, e por sua participação

como Chair das sessões orais e de painéis. Agradeço tam-

bém aos meus colegas membros do Comitê Local pela ines-

timável ajuda e, principalmente, pela enorme paciência que

tiveram em trabalhar junto comigo.

Nesta ocasião estamos reunindo cerca de 120 partici-

pantes dos mais variados centros de pesquisas de todo o

país. Este Workshop terá 10 palestras convidadas, 17 co-

municações orais e 57 apresentações de painéis.

Esta edição é uma promoção conjunta da UEFS, através

do Departamento de Física e da Pós- Graduação em As-

tronomia, e da UFBA, através da Pós-Graduação em Física

do Instituto de Física. Além destes, de forma direta ou indi-

reta, várias Universidades contribuíram para o sucesso deste

encontro científico, entre elas, deve-se destacar a UEFS,

que forneceu o espaço físico, os livros de resumos, certifica-

dos, banners, dentre outras coisas. Agradecemos à CAPES,

pelo apoio financeiro recebido, fundamental para a realiza-

ção do evento; à FAPEMIG, pelo apoio para os partici-

pantes de Minas Gerais; à Thorlabs pelo apoio financeiro;

e à BRUKER e à QuantumTech pela doação de blocos e

caneta.

Então, desejamos a todos um proveitoso Workshop em

Física Molecular e Espectroscopia.

Feria de Santana, 08 de dezembro de 2013

Profa Ana Carla Peixoto Bitencourt

Coordenadora do XI WFME


