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1. Relato de Atividades
Nossas atividades têm os seguintes eixos de ação:
(i) Eixo 1: Articular os cinco pólos de ensino superior e de pós-graduação
na Paraíba;
(ii) Eixo 2: Articular professores do ensino médio e fundamental aos campi
mais próximos;
(iii) Eixo 3: Articular os estudantes do ensino fundamental e médio aos
professores da rede pública municipal e estadual.
O nosso projeto contou com recursos aprovados pela Sociedade Brasileira
de Física no valor de R$ 5.000,00 reais. A verba ainda não foi utilizada para
criar o Primeiro Encontro Paraibano de Física pelas razões seguintes:
(i) As universidades da Paraíba sofreram contingenciamento de verbas
seguindo o paradigma nacional, inviabilizando o aporte de recursos
institucionais complementares, além de apoio logístico compatível com a
articulação dos três eixos do nosso projeto;
(ii) A reversão do contingenciamento ocorreu em período muito avançado do
ano, novamente impossibilitando a organização do Primeiro Encontro
Paraibano
de
Física
ainda
em
2019.
Diante do cenário pouco propício, incentivamos encontros locais e
fomentamos o pensamento crítico dos estudantes no sentido de se
associarem à SBF como forma de engajamento favoravelmente à ciência
em tempos de Fake News. Além disto, articulamos com professores e
estudantes das diversas instituições de ensino superior da Paraíba um
encontro para março de 2020, contando com os aportes prometidos para as
pós-graduações e reitorias de uma forma geral. Contamos com a
compreensão da Sociedade Brasileira de Física no sentindo de manter os
R$ 5.000,00 reais até 2020.

