
Ata 20/2021: Reunião mensal do FONLIFI - Fórum Nacional de Coordenadores das
Licenciaturas em Física 

Local Data Início Término

meet.google.com/iyp-swzx-spi 14/12/2021 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); Alisson Antonio Martins (UTFPR); 
2) Coordenadores/vice-coordenadores das Licenciaturas em Física por estado:
AL: Henrique  Albuquerque  Lira  (UFAL,  campus  de  Maceió),   Sérgio  Henrique
Albuquerque Lira (UFAL)
AM: Tiago Gonçalves Santos (UFAM); 
BA: George Kouzo Shinomiya (UESC).
MA: Edson Firmino Viana de Carvalho (UFMA); Eduardo Moraes Diniz (UFMA)
MG:   Eduardo Nery Duarte  de  Araújo  (UFV);  Milton  Antonio Auth (UFU);  Reinaldo
Oliveira Vianna (UFMG).
PI: Ildemir Ferreira dos Santos (UFPI); 
PR: Aline Portella Biscaino (UFFS); Alisson Antonio Martins (UTFPR); Jeremias Borges
da Silva (UEPG); Marcos Fernando Soares Alves (IFPR);  Rafael João Ribeiro (IFPR).
RS: Muryel Pyetro Vidmar (UFSM); Neusa Teresinha Massoni (UFRGS).
SC: Angelisa Benetti Clebsch (IFC-SC); Catia Regina Barp Machado (IFSC).
SE: Héstia Raíssa Lima Precoma (IFS-SE).
SP: Luís Fernando da Silva (UFSCar), Ricardo Rechi Aguiar (IFSP)
3) Outros participantes:
AP: Argemiro Midonês Bastos (IFAP) - professor.

Relator: Angelisa Benetti Clebsch.

Pauta:  1) Aprovação do estatuto  do FONLIFI;  2) Definição da data  da eleição  para a
coordenação efetiva do FONLIFI.

Desenvolvimento:
Willian Nascimento (UFPR) justificou a ausência. A reunião iniciou com a apresentação de
representantes para três estados da federação. Estado da Bahia (BA) é representado pelo
George Kouzo Shinomiya (UESC),  auxiliado  por  Germano Pinto  Guedes  da  UEFS.  O
estado do Paraná (PR) definiu Alisson Martins (UTFPR) como representante, auxiliado por
Aline Portela Biscaino (UFFS). Piauí (PI) definiu como representante Ildemir Ferreira dos
Santos (UFPI). Neusa Massoni sugere fazer um pequeno reparo na ata da reunião anterior,
relativo à duração do curso da UFRGS. É feita a leitura de cada um dos artigos do estatuto,
cuja  versão  foi  encaminhada  com  antecedência  aos  coordenadores  por  e-mail  e  já  é
resultado de discussões de reuniões anteriores. Foram feitas correções no texto de alguns
artigos e localização dos capítulos. As discussões mais amplas foram sobre os objetivos e
composição do Fórum, incentivo à criação de Fóruns estaduais de professores de Física e
eleição. O Estatuto do FONILI foi aprovado e será encaminhado aos coordenadores por e-
mail  para ciência.  É mencionado na reunião que há a necessidade de achar um espaço



próprio para os  documentos  do FONLIFI.  Foi  sugerida a  criação de um e-mail  para o
FONLIFI e até um site para dar visibilidade ao mesmo. Comenta-se que esta era uma das
metas que precisa ser retomada em 2022. Passa-se a discutir sobre a eleição da presidência
efetiva  do  FONLIFI.  Pelo  estatuto,  ora  aprovado,  são candidatos  os  representantes  das
unidades  federativas  já  escolhidas.  Faz-se  um  levantamento  dos  que  estão  presentes.
Ricardo  Rechi  Aguiar  (representante  de  São  Paulo);  Ildemir  Ferreira  dos  Santos
(representante  do  Piauí);  Héstia  Raíssa  Lima  Precoma  que  representa  Sergipe;  Sérgio
Henrique  Albuquerque  Lira  que  representa  Alagoas;  George  Kouzo  Shinomiya,
representante  da  Bahia.  Após  discussão,  decide-se  fazer  a  eleição  em  reunião
extraordinária a ser realizada no dia 21/12/21 às 14h com pauta única. Comenta-se sobre
a  importância  de  estimular  os  19  representantes  das  unidades  federativas,  que  são  os
membros efetivos que podem se candidatar à presidência. Sem mais, a reunião se encerrou
às dezoito horas (18h00min), sobre a qual se lavrou a presente ata.


