
Eleição para o Conselho da Sociedade Brasileira de Física 
Candidata: Gabriela Kaiana Ferreira (UFSC)  
 
Proposta: Alinhado às atividades de pesquisa, de ensino e de extensão que 
venho desenvolvendo, relacionadas à Formação de Professores, Ensino de 
Física e Gênero e Ciência, apresento algumas intenções para minha 
candidatura ao Conselho da Sociedade Brasileira de Física. Como 
representante do Conselho da SBF, pretendo contribuir para o fortalecimento 
da área de Ensino de Física no que diz respeito à Formação de Professores e 
à valorização da Física na Educação Básica, apoiando principalmente ações 
executadas pela Comissão de Pesquisa em Ensino de Física e pelo Grupo de 
Trabalho Formação de Professores, com base nas discussões que já vêm 
sendo promovidas por estes grupos. Pretendo também contribuir para o 
fortalecimento dos Grupo de Trabalho de Questões de Gênero e de Minorias 
da SBF, no sentido de dedicar esforços para ações que visem a garantia da 
diversidade, equidade e inclusão na Física. 
Na sequência apresento algumas informações relativas à minha formação 
acadêmica e atuação profissional. Penso que minha trajetória, ainda que não 
seja tão longa, revele meus interesses em ações e projetos que se proponham 
a refletir e impactar o Ensino de Física e a Formação de Professores. Se 
merecer seu voto, farei com que ele seja valorizado pela minha representação 
no Conselho da SBF.  
 
Formação Acadêmica: Licenciada em Física pela Universidade do Estado de 
Santa Catarina, Mestre e Doutora em Educação Científica e Tecnológica pela 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
Atuação Profissional: Professora de Física e Ensino de Física do Departamento 
de Física da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora do Projeto 
de Pesquisa "Reflexões sobre a Natureza da Ciência na Formação de 
Professores de Física", coordenadora do Projeto de Extensão "Meninas na 
Ciência", Membro da Câmara de Extensão e supervisora de Monitoria do 
Departamento de Física, Diretora Financeira da Associação de Professores da 
UFSC (gestão 2020-2022). Entre meus interesses de pesquisa estão a 
Natureza da Ciência, Motivação para Aprender, Formação de Professores, 
Relação entre Gênero e Ciência, áreas e linhas nas quais atuo também como 
orientadora. Fui professora de Física da Educação Básica na rede pública e 
privada (2009-2014) e professora do Magistério Superior da Universidade 
Federal do Paraná de Física e Ensino de Física (2014-2019). 
 

Att, 

Gabriela Kaiana Ferreira 


