
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE FÍSICA 
Av. Bento Gonçalves 9500 – CP 15051 – CEP 91501-970 – Porto Alegre/RS 

Fone (+55)(051) 3308-6535 –  www.if.ufrgs.br 

Milton Andre Tumelero – matumelero@if.ufrgs.br – (+55)(51)3308-6451 

 

 

Relato Anual – Secretaria/RS 

 

Neste ano de 2019, o foco da secretaria regional da SBF no Rio Grande de Sul foi a divulgação científica 

por meio de organização de eventos e o incentivo a preparação de eventos. Neste contexto, cita-se a Escola 

de Inverno do Instituto de Física, realizada em Julho/2019, a qual foi patrocinada pela SBF. O evento contou 

com a participação de mais de 60 alunos de graduação e pós-graduação em física, das diversas instituições 

de ensino e pesquisa do Rio Grande do Sul. Também participaram cerca de 10 estudantes de outros estados 

e 35 professores das instituições gaúchas. Foram realizados três módulos focados em introdução a pesquisa 

em Astrofísica, Física de Materiais e Nanoestruturas, e Física da Matéria Condensada. Este evento, assim 

como outros workshops e encontros já estão sendo discutidos para os próximos anos, sempre contanto com 

o apoio da SBF e buscando máxima divulgação da sociedade entre os participantes. 

Outra ação de divulgação da SBF buscando estimular a participação de novos sócios foi a implementação 

de disciplinas e atividades de introdução a profissão de física. Mostrando a estudantes iniciantes nos cursos 

de Física Bacharelado e Licenciatura a importância das instituições representativas como a SBF na defesa 

dos profissionais em Física. Um exemplo é a disciplina ‘Física Como Profissão’ implementada no curso de 

Física Bacharelado da UFRGS em 2019, buscando dar aos estudantes uma perspectiva completa da 

profissão de física e divulgar os serviços e importância das atividades da SBF.  

 

Porto Alegre, 06 de dezembro de 2019. 
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