
  

Informes do Secretário para Assuntos de Ensino da SBF 

São Paulo, 07 de novembro de 2017 

 

 

Caros colegas, seguem algumas informações sobre alguns assuntos da SBF associados à 

área de Ensino de Física. 

1. Convite para participar da ANFOPE 

A ANFOPE  (Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação) vai 
realizar o seu XI Encontro Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, cujo 
tema é - Planos de Educação, Diretrizes e Bases Curriculares: Impactos na Formação 
dos Professores no Brasil, na Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro UERJ, nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2017. 
(https://www.even3.com.br/anfope2017). 

 

2. Criação do Prêmio SBF de Tese de Doutorado 

Os Prêmios SBF de Tese de Doutorado foram criados pela Sociedade Brasileira de Física 
com o propósito de estimular e valorizar o trabalho de excelência e padrão internacional 
nas diferentes áreas da Física, que culminaram com a apresentação e aprovação de 
uma tese de doutoramento em um programa de pós-graduação em Física ou Ensino de 
Física reconhecidos pela CAPES.  Os prêmios serão atribuídos pelas Comissões de Área, 
no nosso caso pela Comissão de Área de Pesquisa em Ensino de Física. Os vencedores 
do Prêmio SBF de Tese de Doutoramento irão disputar o prêmio Leite Lopes.  

 

3. Criação do Prêmio Maria Carolina Nemes para Jovens Físicas 

Esse prêmio foi criado pela Sociedade Brasileira de Física com o propósito de estimular, 

valorizar e dar visibilidade a trabalhos de excelência nas diferentes áreas da Física 

realizados por jovens físicas no início de suas carreiras. A comissão de premiação do 

prêmio Maria Carolina Nemes para jovens físicas será presidida pela coordenação do 

Grupo de Trabalho sobre Questões de Gênero da SBF. 

 

 

https://www.even3.com.br/anfope2017


4. Nomes da Comissão de Ensino  

O Conselho da SBF indicou nomes associados às regionais, além de sugerir ampliar a 

representação com mais dois associados, que estariam vinculados às olimpíadas e ao 

Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física. Esses novos membros estão em 

processo de busca, podendo ocorrer indicações de possíveis interessados.  

 

 

Regiões   

Centro Oeste 
Prof. Dr. Paulo Roberto 
Menezes Lima Junior 

paulolimajr@unb.br 

Nordeste 
Prof. Dra. Katemari Diogo 
da Rosa 

katemari@df.ufcg.edu.br 

Norte 
Prof. Dr. Glauco Cohen 
Ferreira Pantoja 

glaucopantoja@hotmail.com 

Sudeste 
Profa. Dra. Andreia Guerra 
de Moraes 

aguerra@tekne.pro.br 

Sul Prof. Dra. Ivanilda Higa  ivanildahiga@gmail.com 

 

 

 

Caros colegas, o tempo de cada gestão da SBF é relativamente curto, de forma que 

solicito a vocês que, caso tenham alguma demanda mais específica para ser apresentada 

junto à Diretoria da SBF e/ou junto ao Conselho da SBF, por favor entrem em contacto, 

 

Atenciosamente,  

 

Prof. Maurício U. Kleinke 

Secretário para Assuntos de Ensino da SBF 

 

kleinke@ifi.unicamp.br 
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