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O presente documento apresenta um pequeno plano de ação para 

futura seção estadual da Sociedade Brasileira de Física no estado do Rio 
Grande do Norte. 
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Thatyara Freire – UFERSA (Pau dos Ferros) 
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A ação das associações científicas no Brasil ainda é muito incipiente e 
no Rio Grande do Norte menos ainda, a única associação científica atuante 
no RN é a SBPC, contudo numa abrangência muito pequena praticamante na 
UFRN na sede de Natal e muito pouco na área da Física. Com o objetivo de 
dinamizar as ações da Sociedade Brasileira de Física no RN defini um 
pequeno plano de 3 ações descritas a seguir. 
 

A primeira ação da proposta será um senso nas instituições 
municipais, estaduais e federais do RN para conhecer, inicialmente adquirir 
dados pessoais e profissionais dos colegas atuantes na área da Física e 
também procurar conhecer as suas maiores dificuldades e seus anseios. 
Confrontar essa informação com os dados atuais da SBF e gerar um novo 
quadro de sócios mais realista.  
 

Para efetivar a adimplência dos sócios os eventos científicos a 
segunda ação é realizar eventos científicos no Rio Grande do Norte e apoiar 
eventos na região Nordeste. Em 2017 foi realizado o II Encontro Potiguar de 
Física (II EPF) na cidade de Caicó, houve mais de 100 participantes, inclusive 
nesse evento contamos com o apoio da SBF na logistica de inscrições, web-
page e organização do livro de resumos. O objetivo agora é realizar o III EPF 
em 2019 e deixar pré-agendando o IV EPF em 2021 para que esse evento 
estadual seja realizado a cada dois anos. O próximo EPF, III EPF, será na 



cidade de João Câmara que possui um Instituto Federal com curso de 
licenciatura em Física. Pretende-se ainda apoiar o retorno do Encontro de 
Físicos do Norte e Nordeste para o ano de 2020, com o objetivo que ele seja 
também bi-anual e apoiado pelo evento estadual, o EPF induziria os 
melhores trabalhos da seção estadual para participação na edição regional. 
Acredita-se que a realização desses eventos, efetiva-se as ações a), b) e c) 
desta chamada atual da SBF.  
 

A terceira ação é um programa de palestras nas Escolas do RN em 
cidades do interior. Nitidamente, a periodicidade desta ação dependerá dos 
recursos financeiros disponíveis à seção RN da SBF. A ideia inicial é haver 
duas palestras (de dois professores distintos) por cidade e em cada mês, 
algo do tipo “Sexta-feira como um Físico Cientista”. 
 
Cronograma 
 

Ação 01 
 Inicialmente até o final do ano teríamos a primeira parte desse 
senso, mas ao longo das ações 02 e 03 haveria continuidade com as 
visitas in-loco que muitas vezes deverá ocorrerá em pequenas cidades 
do interior e em contato direto com os colegas de cada localidade.  
 
Ação 02 

  Organização do III EPF (abril a outubro de 2019). 
  Realização do III EPF (novembro de 2019). 
  Apoiar a realização do EFNNE no ano de 2020. 

Agendar e pré-organizar o IV EPF no RN (início abril de 2020). 
 

Ação 03 
  Palestras mensais ao logo de 2019, nesse período estaremos 
avaliando a forma e o conteúdo das palestras, para no início de 2020 
fazer um pequeno edital e definição dos novos palestrantes dos anos 
seguintes.  

 

 

 

 


