
Ata 16/2021: Reunião mensal do FONLIFI – Fórum Nacional de Coordenadores das
Licenciaturas em Física 

Local Data Início Término

https://meet.google.com/jjg-sqzv-sos 28/09/2021 16:00 18:00

1) Integrantes da coordenação temporária do Fórum Nacional de Coordenadores das
Licenciaturas  em  Física: Angelisa  Benetti  Clebsch  (IFC-SC),  Héstia  Raíssa  Lima
Precoma (IFS-SE), Iraziet da Cunha Charret (UFLA-MG).
2) Representante da SBF: Vera Bohomoletz Henriques/GT de Formação de Professores.
3) Coordenadores/vice-coordenadores das Licenciaturas em Física por estado:
BA: Edward Ferraz de Almeida Junior (UFOB), Edilson Ferreira Batista (UESB), George
Kouzo Shinomiya (UESC).
MA: Eduardo Moraes Diniz (UFMA).
MG: Reinaldo O. Vianna (UFMG),  Milton Antonio Auth (UFU), José Hilton Pereira da
Silva (IFMG).
PR: Aline  Portella  Biscaino  (UFFS),  Marcos  Fernando  Soares  Alves  (IFPR),  Alisson
Antônio Martins (UTFPR), Thiago Vinícius Moreira Guimarães (IFPR).
RJ: Maria Emília Xavier Guimarães (UFF).
RS:  Sandro  Barboza  Rembold  (UFSM),  Neusa  Teresinha  Massoni  (UFRGS),   Rafael
Kobata Kimura (UNIPAMPA).
SE: Nelson Orlando Moreno Salazar (UFS), Thiago Nery Ribeiro (UFS-Itabaiana), Camilo
Bruno Ramos Jesus (UFS-Itabaiana).
SP: João Henrique Cândido de Moura (IFSP).

4) Outros participantes:
RJ: Rubens  Luis  Pinto  Gurgel  Do  Amaral  (UFF),  Giselle  Faur  de  Castro  Catarino
(CEFET).

Relator: Angelisa Benetti Clebsch e Héstia Raíssa Lima Precoma

Pauta:  1)  Proposta  de  Formulário  às  Licenciaturas  em Física;  2)  Organização  de
webinário para outubro; 3) Estatuto Interno; 4) Assuntos Gerais.

Desenvolvimento: Angelisa inicia dando as boas vindas aos coordenadores e coordenadoras
presentes,  em especial  a  professora  Maria  Emília  Xavier  Guimarães,  coordenadora  da
licenciatura da UFF, que substituirá o professor Rubens Luis Pinto Gurgel do Amaral e é
conselheira suplente da SBF.  1) Proposta de Formulário às Licenciaturas em Física.
Apresenta-se proposta de formulário para indagar se os coordenadores e professores de
Física/Ensino de Física que atuam nas licenciaturas são associados à SBF. A professora
Neusa indaga sobre a  pertinência  de se enviar  para todos os  professores de  Física que
atuam no curso. A professora Vera questiona qual ou quais os objetivos do formulário e
sobre o que é importante para o fórum saber sobre esses profissionais. Encaminhamento:
envio por email, pelos coordenadores, de questões e pontos considerados importantes para
serem acrescidos ao formulário para que possamos fechar o formulário ou uma versão dele
na reunião de novembro. O objetivo do formulário foi ampliado com a proposta de traçar
um perfil dos professores de Física/Ensino de Física que atuam na licenciatura em Física.
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Foi  proposta  a  inclusão  de questionamento  sobre  associação  em sociedades  científicas,
tipos de disciplinas em que atua, se sabe da existência do FONLIFI.  2) Organização de
webinário para outubro. Angelisa relembra o webinário previsto para 26/10 e confirma a
presença dos participantes: 1) Dra. Lisiane Araújo Pinheiro professora do Instituto Federal
Sul-Riograndense (Passo Fundo); 2) Dr. José Osman dos Santos, diretor do IFS (Sergipe) e
3) Katia Regina Varela Roa, professora de Física e Química na rede pública estadual de
São Paulo.  Define-se que título  do evento é  o previsto na reunião anterior:  Relatos  de
experiência do Novo Ensino Médio e as consequências para a Formação de Professores. A
mediação será feita pela coordenação do FONLIFI e representante do GT Formação de
Professores a ser encaminhado pela Vera. Informa-se que Débora Menezes, presidente da
SBF, sinalizou positivamente sobre o apoio ao evento. Define-se por um tempo de fala de
20  minutos  por  participante  e  depois  será  aberto  para  questões.  Comenta-se  sobre
estratégias  de  divulgação  do evento.  3)  Estatuto  Interno.  Héstia  apresenta  minuta  do
estatuto para o FONLIFI para discussão. Discute-se sobre as várias seções do texto do
estatuto, vários pontos são anotados e algumas questões são deliberadas. O documento será
compartilhado no drive para ser finalizado colaborativamente e aprovado até o final do ano.
4)  Assuntos  Gerais.  Define-se  que  para  a  reunião  de  novembro  (30/11),  o  professor
Alisson  Martins  fará  contato  com  a  professora  Mônica  Ribeiro  da  Silva  (UFPR),
pesquisadora da área de educação que discute o Novo Ensino Médio para participação na
reunião. A coordenação pergunta se há novos representantes dos estados. Comenta-se que
foi encaminhado e-mail aos estados que ainda não definiram o representante. Apresenta-se
Tiago  de  Jesus  e  Castro  (IFB  –  campus  Taguatinga)  como  representante  do  Distrito
Federal.  Sem mais,  a reunião se encerrou às dezoito horas (18h00min), sobre a qual se
lavrou a presente ata.


