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Sou professor no Departamento de Física e  Instituto Internacional de 
Física da UFRN,  bolsista de produtividade do CNPq, e pesquisador 
visitante no ICTP-SAIFR. Além de  ativo na pesquisa, tenho 
contribuído na formação de professores e estudantes do Ensino 
Médio, e divulgação científica através de diversos projetos, alguns 
também com aspecto social.  
 
Proposta:  
(i) Gostaria de atuar na descentralização da SBF com o propósito de 
aumentar a capilaridade da entidade principalmente no Norte-
Nordeste e Centro-Oeste, e consequentemente fortificá-la; 
(ii) Ajudar a SBF a atuar de uma forma mais combativa 
ao desmonte da ciência. O que ocorreu no país nos últimos anos é 
assustador. Isto requer uma postura mais ativa e eficaz. 
 
Uma SBF mais forte é do interesse de todos.  Estão comigo apoiando 
esta ideia professores de mais de 20 universidades, vários inclusive 
do eixo Rio-São Paulo.  
 
Contexto: Quando aluno, ser membro da SBF era sinônimo de 
prestígio e orgulho. A maioria dos alunos do Norte-Nordeste e 
Centro-Oeste hoje não são (e não têm) o interesse de serem 
membros da SBF, por não se sentirem prestigiados ou acolhidos de 
alguma forma. Além disso, existia auxílio financeiro aos doutores por 
parte da SBF durante os eventos, hoje isso também não ocorre.  
 
Nas assembleias da entidade foi dito que a SBF vem perdendo 
membros ano após ano, por diversos motivos, e portanto 
enfraquecendo o seu poder de atuação. 
 
Está claro que algo precisa ser feito. Existe uma enormidade de 
ativos como professores do Ensino Médio, alunos de pós-graduação, e 
até professores de universidades sem recurso financeiro, que 
precisam de uma atenção especial para que se tornem membros 
da SBF, e a SBF volte a ter uma maior capilaridade e, 
consequentemente, forte captação de recursos. Todos estes 
problemas estão interligados, e muitas das possíveis soluções 
passam pela descentralização.  
 
O ganho de se ter um evento da SBF fora do eixo Rio de Janeiro-
São Paulo é enorme. Há formas de realizar isto, como iria ocorrer 
com a realização presencial do Encontro Nacional de Partículas e 



Campos em Natal (pré-pandemia).  Além da pesquisa, eventos 
da SBF no âmbito do ensino são também importantes.  
 
Entendo que, de uma certa forma, minha candidatura foge ao perfil 
usual de conselheiro da SBF, que seria o de professor sênior, isto 
apesar da minha experiência internacional. Mas a vontade de mudar 
e as ideias que tenho fizeram com que diversos professores seniores, 
e atuais conselheiros da SBF apoiem a minha candidatura, conforme 
destacado acima. 
 
Caso se sinta representado com este projeto, dê esse voto de 
confiança. 
 
Obrigado, 
Farinaldo Queiroz 
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