Chamada de Propostas Organização do XVIII SNEF
O Simpósio Nacional de Ensino de Física é um encontro tópico da Sociedade
Brasileira de Física, realizado a cada dois anos na última semana de janeiro.
O objetivo geral é reunir pesquisadores, estudantes e professores de física
de todos os níveis de ensino. Por ser um evento dirigido principalmente aos
professores e estudantes de Física, o SNEF tem sido realizado em diferentes
regiões do país. Belo Horizonte (UFMG) sediou o SNEF em 1997, a Brasília
(UNB) hospedou o SNEF em 1999. Em 2001, o SNEF foi realizado em Natal
(UFRN), Curitiba (CEFET/PRf e UFPR) organizou o XV SNEF em 2003,
enquanto que o CEFET/RJ sediou o XVI Simpósio em 2005, por ocasião da
comemoração do ano internacional da Física.
O XVII SNEF está programado para a última semana de janeiro de 2007 e
acontecerá em São Luiz, Maranhão. Visite a página da SBF para maiores
informações acerca desse evento. Durante o XVII SNEF, os membros da SBF
presentes decidirão o local e a comissão organizadora do simpósio seguinte,
em janeiro de 2009.
Por meio dessa chamada, a Comissão de Ensino da SBF convida os
interessados a submeterem propostas de instituição/instituições, bem como
os responsáveis locais, para a organização do XVIII SNEF. Propostas para os
eventos seguintes também poderão ser apreciadas.
É importante que as propostas tenham apoio das instituições dos
responsáveis locais pela organização. A Comissão de Ensino da SBF tem a
responsabilidade de cuidar para que a realização do evento ocorra sem
problemas. Para isso, solicitamos dos interessados em apresentar propostas
que garantam de antemão o apoio da instituição que pretende sediar o
SNEF, bem como a colaboração de um grupo mínimo de colegas que
constituirão o comitê organizador local, encarregado de cuidar de encontrar
locais para hospedagem dos professores e estudantes participantes, e
espaços como auditórios com infraestrututra adequada para a realização das
atividades programas para o evento, tais como palestras, conferências e
mesas redondas; salas e outros espaços que comportem sessões de
comunicações e de exibição de painéis, exposições, minicursos que
usualmente acontecem pela manhã, além de encontros temáticos.
Se você se interessa em organizar o próximo SNEF, envie proposta
informando:
1) Onde você propõe organizar o XVIII SNEF (Cidade, Instituição).
2) O nome do coordenador do encontro e de outros responsáveis pela
comissão organizadora local. A proposta deve ser encaminhada por escrito
com a assinatura dos membros da comissão local e acompanhada com carta

de apoio à proposta assinada pelos dirigentes máximos da unidade e
instituição.
3) Indique a infra-estrutura disponível (número de auditórios e capacidade,
quantidade de salas disponíveis para realização das sessões, recursos de
informática e para apresentação). As salas estão concentradas em uma área
da cidade/campus ou espalhadas.
4) Informe o número de participantes que o local tem condições de receber.
5) Indique os possíveis locais para alojamento dos professores e estudantes,
especificando a capacidade e distância aproximada desses locais até o local
de realização do evento. Informe também sobre infraestrutura disponível
para atender os participantes em termos de alimentação.
6) Referências?
7) Há possibilidade concreta de sua instituição ou governo do estado em
apoiar a realização do evento e facilitar a participação de professores da rede
pública estadual.
9) Sugira, e justifique, um ou mais temas gerais para o encontro.
A proposta deve ser encaminhada à deisemv@if.ufrj.br

