
 
 

 São Paulo, 05 de Outubro de 2004. 
 
 
 
 (Chefe do Departamento de Física, Diretor do Instituto, o que couber) 
 
 
 
Prezado(a)  Sr(a).,  
 
 
 A Sociedade Brasileira de Física (SBF), em reunião de sua Diretoria e Conselho em junho de 
2004, criou a Comissão de Relações de Gênero (CRG), como resposta à importância que as 
questões de gênero tem mostrado no desenvolvimento das relações sociais, esfera profissional 
incluída. O objetivo da CRG é o de estudar as relações de gênero no trabalho em Física no Brasil. 
Com isso pretendemos não somente fomentar a discussão deste tema, mas identificar problemas 
específicos e propor alternativas para sua abordagem dentro de nossa sociedade profissional. 
 
 O primeiro passo nessa tarefa será obter um levantamento sobre a situação das mulheres na 
área de Física no Brasil. Para isto elaboramos um formulário mínimo, que estamos enviando a 
algumas das Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil com cursos de física. Este formulário 
contém as informações mais importantes que julgamos necessárias, e não deverá tomar muito tempo 
para ser preenchido. Nosso interesse é o de levantar dados sobre a progressão profissional de 
pessoas com formação em física, em qualquer nível, separando estes dados por gênero.  
 

Iniciamos esta pesquisa com uma amostragem incluindo as IES que tradicionalmente 
empregam grande parte do contingente de físicos no Brasil. Por este motivo, trata-se de um projeto 
piloto que pretende levantar nossos primeiros dados sobre o assunto. Pretendemos num segundo 
momento estender esta pesquisa a todas as IES brasileiras. 

 
Nesse sentido, solicito a V.Sa. preencher o questionário anexo com dados de sua Instituição 

até 10/11/2004, enviando-o em seguida à SBF. Solicito também apoio na divulgação da existência da 
Comissão para que pessoas interessadas em participar deste esforço possam fazê-lo. Para isso, 
listamos na página em anexo a composição da CRG – SBF, bem como os endereços eletrônicos de 
acesso, individuais e do grupo. Maiores informações sobre as atividades da comissão também podem 
ser encontradas na página da SBF (www.sbfisica.org.br). Gostaríamos ainda de reunir comentários, 
críticas e sugestões para aprimorar o processo de levantamento de informações, bem como a própria 
atuação da comissão; para isso contamos novamente com a colaboração de sua instituição. 

 
No aguardo de suas providências, fico à disposição para quaisquer outros esclarecimentos 

necessários. 
 

 Atenciosamente, 
 

Comissão de Relações de Gênero  
Sociedade Brasileira de Física  
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