
Resumo de Propostas para o Conselho da SBF- 2021 

 

Meu nome é Maria Emília Xavier Guimarães, sou professora Associada 4 

do Departamento de Física da UFF. Sou pesquisadora na área de 

Gravitação e Cosmologia e Teoria Quântica de Campos em Espaços 

Curvos. Já orientei inúmeras teses de Doutorado e Mestrado e inúmeros 

alunos em Iniciação Científica, cf. comprova o meu CVLattes: 

http://lattes.cnpq.br/0732210491984563 

 

Organizei inúmeros Eventos, tanto nacionais como internacionais, em 

Física de Interações Fundamentais e Métodos Matemáticos de Física. 

Nestes eventos, a nossa organização sempre priorizou escolher 

pesquisadores de alto nível e que fossem acessíveis aos alunos. Além disso, 

sempre foi nossa preocupação que essas escolas fossem itinerantes, 

permitindo que um maior número de alunos tivesse a oportunidade de 

participar fomentando assim uma descentralização de eventos.  

 

Já fui Conselheira Titular da SBF no período 2009-2013. Meu nome foi 

indicado pelo Prof. José  Helayel para a gestão que se inicia em 2021. 

Apresento abaixo as propostas que me fizeram aceitar este novo desafio: 

 

1) Penso que a representatividade feminina é muito importante. Além 

disso, a questão de gênero deve ser amplamente debatida, 

especialmente no tocante à assédio moral dentro do trabalho; 

2) Fortalecimento dos Conselhos Regionais pois estes estão mais 

próximos dos sócios e devem ser mais divulgados e acessados; 

3) Aproximar a SBF de seus sócios e, principalmente, de alunos de 

graduação. Acredito que a SBF deve ser mais atrativa para alunos de 

graduação, tanto do Bacharelado quanto da Licenciatura, através da 

promoção de eventos voltados a esse público; 

4) Descentralização da SBF, permitindo uma representatividade 

equalitária entre as regiões do Brasil. 

 

http://lattes.cnpq.br/0732210491984563


Por fim, sempre pautei a minha carreira científica na formação de jovens 

pesquisadores e jovens professores com ética, profissionalismo e respeito 

às minorias. 

 

Por essas e outras razões, gostaria de contar com o seu voto para o 

Conselho da SBF nas próximas eleições. 

 

Cordialmente, 

Maria Emília Xavier Guimarães. 


