
PLANO DE TRABALHO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC 

Ações propostas para 2018-2020 

Equipe: 

Prof. Jorge Henrique de Oliveira Sales – Universidade Estadual de Santa Cruz 

jhosales@uesc.br  

Prof. Arturo Rodolfo Samana - Universidade Estadual de Santa Cruz 

arsamana@uesc.br  

Prof. José Geraldo Gonsalves de Oliveira – Universidade Estadual de Santa Cruz 

jgojunior@uesc.br  
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AÇÕES 

1. Fortalecimento da SBF e das parcerias com seus Universidades 

Estaduais, Federais e Centros de Pesquisas 

2. Valorização do trabalho do professor que ensina Física. 

3. Valorização da Pós-Graduação. 

4. Promover encontros e congressos regionais como forma de divulgação da 

SBF e ampliação do número de sócios. 

AÇÃO 1 - Fortalecimento da SBF e das parcerias com as Universidades 

Estaduais, Federais e Centros de Pesquisas na Bahia. 

 

1. Estimular a filiação de novos sócios para a SBF no território baiano. 

2. Articulação com as universidades estaduais e federais promovendo a 

integração dos educadores e pesquisadores na área da física; 

3. Mobilização na comunidade para a criação de novos núcleos, em 

diferentes 

regiões da Bahia; 

4. Incentivo à consolidação dos núcleos, com a articulação de projetos 

interinstitucionais. 

5. Criação de uma agenda de encontros dos cursos de Física com a SBF com 

intuito 

de promover o fortalecimento da identidade dos mesmos. 
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AÇÃO 2 - Valorização do trabalho do professor que ensina Física 

 

1. Criação de espaços, menos formais, para que professores do ensino médio 

divulguem experiências de sucesso no ensino da física; 

2. Estímulo a produção de material de ensino para professores da Física do 

ensino médio 

3. Incentivo ao desenvolvimento de ações nos cursos para a produção de 

materiais didáticos para o ensino na Física; 

4. Criação do prêmio “Professor de Física da Bahia” para premiar as 

práticas pedagógicas bem sucedidas por professores da física básica; 

5. Acolhimento aos novos físicos baianos, licenciados e bacharéis, que vêm 

se formando nos diversos programas stricto sensu e lato senso.   

 

 AÇÃO 3 - Valorização da Pós Graduação. 

 

1. Estreitar o relacionamento com os cursos de Licenciatura e Bacharelado 

em Física 

do Estado da Bahia, bem como com os Programas de Pós-Graduação que 

desenvolvem pesquisas voltadas aos processos de ensino e de pesquisa na 

Física; 

2. Estimular a interação entre os grupos e núcleos de pesquisa existentes 

na Bahia; 

3. Estimular a consolidação da pesquisa em Física no estado, promovendo 

atividades relativas à área, tais como: seminários e workshops de pesquisa 

itinerantes.  

4. Criação do um programa de difusão das atividades de pesquisa 

desenvolvidas nas UEBA para as diversas escolas do ensino médio para 

fortalecer ou criar o vínculo Universidade-Escola a fins de melhorar o 

número de ingressantes nas carreiras de Licenciatura ou Bacharelado em 

Física.   

 

AÇÃO 4 - Promover encontros e congressos regionais como forma de 

divulgação da SBF e ampliação do número de sócios 

 

1. Promover e apoiar ciclos de debates sobre temas relacionados à Física 

em diversos municípios baianos. 



2. Promover evento específico para os físicos que ensinam Físicos 

3. Realizar o Encontro Baiano de Física. 

4. Realizar o Fórum Baiano das Licenciaturas e Bacharelados em Física 

5. Realizar o Fórum Baiano de Pesquisa em Física 

6. Assessorar a organização de Feiras Municipais e Regionais de Física, 

apoiando as diversas iniciativas que visem o aperfeiçoamento e a 

divulgação das mesmas. 

7. Realizar cursos temáticos de curta duração. 

8. Buscar parcerias com diretorias de ensino, universidades, grupos de 

estudos e de pesquisas, dentre outros órgãos. 

9. Criar atividades específicas para cada grupo: encontro de graduandos, 

encontro de pós-graduação e outros. 

10. Desenvolver ações de apoio aos eventos locais de Física, os que já 

existem, como as Semanas de Física da UESC, Encontro com Ciências-UESB, e 

outros que poderão ser propostos. 
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