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Durante o ano de 2020, a Secretaria Estadual no Pará da SBF esteve associada a uma 
série de atividades de Física, Ensino de Física e Divulgação da Física e Áreas Afins, 
voltadas para a Graduação, Pós-Graduação, assim como para o público em geral. A 
seguir detalhamos algumas destas atividades.  

A) Rede de Comunicação entre Professores de Física do Ensino Médio do Estado do 
Pará 

Mantivemos durante o ano de 2020 o Grupo de WhatsApp "SBF_PA". Este Grupo, 
formado por Professores de Física do Ensino Médio do Estado do Pará, tem por 
objetivo promover/facilitar a comunicação entre os profissionais da Área de Física 
atuantes no Pará, fomentando a troca de informações, conhecimento, experiências e 
oportunidades relacionadas com a Física e o Ensino de Física. O Grupo "SBF_PA" 
conta atualmente com cerca de 150 participantes. 

B) Alguns Eventos e Outras Atividades de Física e Áreas Afins Organizados: 

- Palestras online sobre a sobre Carreiras Científicas e Tecnológicas, incluindo a 
Profissão do Físico, realizadas pelo Secretário Estadual no Pará da SBF e outros 
Profissionais/Cientistas, em escolas da cidade de Belém (datas e locais constantes no 
sítio na Internet da iniciativa "Palestras Vocacionais na Educação Básica"). 

- Palestras online sobre Física e Tecnologia, realizadas pelo Secretário Estadual no 
Pará da SBF e outros Profissionais/Cientistas, em escolas do Estado do Pará (datas e 
locais constantes no sítio na Internet da iniciativa “Física e Tecnologia para a 
Escola"). 

- Webinários de Física e Áreas Afins 
Período: Julho a dezembro de 2020 
Homepage: https://ppgf.ufpa.br/index.php/webinarios-realizados.html 
Canal no Youtube no qual alguns dos vídeos destes webinários estão publicados: 
https://www.youtube.com/user/PPGFUFPA1 

- Webinários de Divulgação Científica de Física e Áreas Afins 
Período: Julho a dezembro de 2020 
Homepage: http://www.cicta.ufpa.br/index.php/en/webinarios-realizados?id=83/
webinarios-realizados-em-2020 
Canal no Youtube no qual alguns dos vídeos destes webinários estão publicados: 
https://www.youtube.com/c/CICTAUFPA 
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- Entrevistas com Físicos 
Período: Agosto a dezembro de 2020 
Canal no Youtube no qual estas entrevistas estão publicadas: https://
www.youtube.com/c/InterviewsEntrevistasUFPA 

C) Algumas Iniciativas de Física e Áreas Afins que Ofereceram Atividades de 
Divulgação Científica: 

- Laboratório de Demonstrações de Física da UFPA 
Homepage: http://labdemon.ufpa.br/ 

- Física e Tecnologia para a Escola: 
Homepage: http://www.fisescola.ufpa.br/ 

- Museu Interativo da Física: 
Homepage: http://www.minf.ufpa.br/ 

- Núcleo de Astronomia da UFPA 
Homepage: http://www.nastro.ufpa.br/ 

- Palestras Vocacionais na Educação Básica 
Homepage: http://www.vocacionais.ufpa.br/ 

- Nanojovem 
Homepage: http://www.nanojovem.ufpa.br/ 

Conjuntamente, durante o ano de 2020, estas iniciativas ofereceram atividades para 
milhares de pessoas entre professores, alunos e público em geral. Informações sobre 
datas, público atendido, etc.; por cada uma destas iniciativas podem ser obtidas nos 
respectivos sítios na Internet. 
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