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XI SNEF: "TEMPO DE MUDANcA" 

A Sociedade Brasileira de Fisica (SBF), atraves da sua Comissao de 
Assuntos de Ensino, promove mais um Simp6sio Nacional de Ensino de 
Fisica, o XI SNEF, no Institut° de Fisica da Universidade Federal Flumi-
nense (UFF), em Niter6i, RJ, atendendo a algumas das finalidades, previstas 
no artigo 2° do seu Estatuto: 
• congregar os fisicos e professores de Fisica do Brasil; 
• zelar pela liberdade de ensino, de pesquisas e pelos interesses e direitos 

dos fisicos e professores de Fisica; 
• estimular a melhoria do ensino da Fisica, em todos os niveis. 

Poucos anos depois da sua criacao a SBF promoveu o I SNEF, reali-
zado no Instituto de Fisica da Universidade de Sao Paulo, em 1970. Tal 
iniciativa se repetiu de tits em tres anos ate 1985, quando na Assembleia 
Final do VI SNEF, tambem realizado na UFF, foi aprovada proposta de inter-
valo de 2 anos para os pr6ximos SNEF's. 

Assim, em 25 anos, chegamos ao XI Simp6sio. A manutencao peri-
Mica dos SimpOsios, bem como o crescimento ndo so quantitativo, mas 
principalmente qualitativo dos trabalhos apresentados durante os mesmos, 
demonstram a maturidade dos participantes e o estabelecimento de uma area 
de interesse especffica no quadro da Educacao no pais. 

Dois motivos nos levaram a propor para este Simposio o tema: 
"Tempo de Mudanca". 0 primeiro veio como um desenvolvimento natural 
das discussoes do Simp6sio anterior, cujo tema foi "Tempo de Avaliacao" e 
no qual se avaliaram a Pesquisa, a Extensa°, o Ensino e a Administracao 
em relacao ao Ensino de Fisica no Brasil. Para completar o processo, inicia-
do com a avaliacao, consideramos ser fundamental pensar as mudancas, 
cabiveis e urgentes, a serem vivenciadas junto a criancas, adolescentes e 
adultos imersos num mundo em pleno desenvolvimento. Tais mudancas 
envolvem todos os setores da Sociedade onde o trabalho com a Fisica se faz 
presente: escolas, universidades, centros de divulganao cientifica, laboratOrios 
de pesquisa, indtistrias, hospitais e o cotidiano de uma maneira geral. 

0 segundo motivo veio das mudancas em andamento no plano naci-
onal, com a troca dos governos federal e estaduais. Independente do resul-
tado das eleicoes de outubro de 1994, o Brasil tell pela frente alguma possi-
bilidade de mudanca e a educacao certamente nao ficara marginalizada do 
processo em que o pais esta entrando. 0 Ministerio de Educacao e Cultura 
promoveu discussoes sobre seu Plano Decenal, de modo a tira-lo do papel 
atraves de metas concretas que procurem envolver de fato todos os interessa-
dos em Educacao no Brasil (Educacao para todos). Em relacao ao Ensino 
de Fisica, em todos os niveis, pretendemos elaborar, durante o Simposio, uma 
carta minima de principios a ser encaminhada ao MEC e aos novos 
governantes. 

Refletindo o seu tema, o XI SNEF proporciona aos seus participantes 
a possibilidade de 50% da carga horaria total ser dedicada a cursos, sendo esta 
uma mudanca expressiva em relagao a simposios anteriores. Esperamos no 
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entanto que os participantes raiz) vejam o SNEF apenas como mais uma opor-
tunidade de atualizacao de seus conhecimentos, aproveitando tambem esta 
ocasido como um momento de interacao entre professores de Fisica de todo o 
pais, participando efetivamente de um trabalho que venha a contribuir neste 
processo de mudanca. Consideramos fundamental que todos procurem estar 
presentes aos encontros programados, levando suas contribuicOes As discuss6es 
que venham a surgir durante as mesas redondas, palestras, sessOes de paineis 
e comunicacoes orais, etc. 

A Organizacao deste Simp6sio foi feita por um grupo de professores 
que vem ha muitos anos trabalhando pela qualidade do Ensino de Fisica no 
Brasil. Agradecemos a estes colegas e a todos que direta ou indiretamente 
contribuiram para tomar possivel este evento. 

Gloria Queiroz 
pela Comissao Organizadora do XI SNEF 

ESTRUTURA DO XI SNEF 

Este SNEF, como ocorreu com os tiltimos, esta estruturado de uma 
forma coerente e significativa, facilitando o seu acompanhamento pelos parti-
cipantes, em tomo de um tema central, com desdobramentos em sub-temas. As 
divisOes em sub-temas nao devem ser consideradas rigidamente. Muitas vezes 
uma detenninada atividade poderia estar alocada em mais de um dos eixos, 
mas numa primeira aproximacao foi destinada a um dos eixos. Os sub-temas 
portant° podem se sobrepor em determinados momentos e em outros podem 
ser vistos separadamente. 

Foi estabelecido que durante o XI SNEF ("Tempo de Mudanca") se 
fara uma ampla reflexdo sobre MUDANcAS nos seguintes eixos tematicos: 

A - ENFOQUES CURRICULARES 
material didatico, contetidos contemporaneos, novos contetidos curriculares, 
articulacao de conteddos. 

B - ENSINO - APRENDIZAGEM 
estrategias de ensino-aprendizagem, mudanca conceitual, uso de Hist6ria e 
Filosofia da Ciencia, novas tecnologias. 

C - FORMAcA0 DO PROFESSOR E DO PESQUISADOR EM ENSINO 
DE FiSICA 
a pesquisa e a sala de aula, a formacAo do professor - pesquisador da sua 
sala de aula, metodologias de pesquisa em ensino de Fisica. 

D - DIVULGAcA0 
revistas da area, centros de Ciencia, eventos, redes. 
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Objetivos: 
Como revela o tema "Tempo de Mudanca" o XI SNEF tera objetivo 

analisar as mudancas relativas ao Ensino de Fisica. Para alcancar este objetivo 
todas as atividades do simposio estarao voltadas para analisar mudancas que 
contribuam para a formacao de um cidadao capaz de viver num mundo marca-
do pelas constantes mudancas tecnologicas, sociais e econoinicas. 

A referida analise sera feita nos quatro eixos tematicos A, B, C e D, 
cada qual com seus objetivos especfficos: 

EIXO A - Enfoques currieulares. 

• Analisar mudancas no material didatico produzido recentemente. Dar 
indicaceies de conteados que deveriam ser introduzidos nos curriculos 
escolares. 

• Analisar mudancas curriculares regionais postas em pratica nos altimos 
anos. 

• Apresentar conteados contemporaneos, buscando ao mesmo tempo 
verificar a pertinencia da sua introducao a partir da escola basica ou media. 

• Analisar abordagens que articulem varias disciplinas com a Fisica. 
• Analisar enfoques curriculares que relacionem contetidos escolares ao 

cotidiano dos alunos. 

EIXO B - Ensino-Aprendizagem 

• Analisar mudancas metodologicas realizadas no Ensino da Fisica. 
• Propor novas estrategias para o Ensino da Fisica, refletindo sobre ma-

neiras de obter "mudancas conceituais" na sala de aula, a partir das 
concepcbes alternativas do senso comum trazidas por estudantes de to-
das as idades. 

• Analisar maneiras de levar em conta a Historia e a Filosofia da Fisica em 
aulas de Fisica, em todos os graus de ensino, refletindo sobre possiveis 
relacties entre o desenvolvimento cognitivo individual e o historico - ci-
entffico. 

• Situar mudancas no Ensino de Fisica a partir do contexto construti-
vista em discussao. 

• Apresentar modos de utilizacao de novas tecnologias (Computadores, video 
etc.), analisando mudancas no papel do professor diante de um contexto es-
colar em rapid° desenvolvimento. 

9 



EIXO C - Formacio do Professor e do Pesquisador em Ensino de Fisica 

• Analisar e propor mudancas que transfiram resultados de pesquisa para a 
sala de aula de todos os graus de ensino, basicamente da pesquisa em 
ensino de Fisica. 

• Discutir a forma& de um professor que associe seu trabalho de pesqui-
sador em ensino ao de educador. Analisar as possibilidades de desenvol-
vimento academic° deste profissional interdisciplinar. 

• Analisar mudancas nas metodologias utilizadas para realizacao do traba-
lho de pesquisa em ensino de Fisica. 

EIXO D - Divulgacio 

• Analisar mudancas pelas quais tem passado os peri6dicos de interesse ao 
ensino da Fisica no pais. 

• Analisar mudancas na relacao ptiblico/museus e centros de Ciencia nacio-
nal e internacionalmente. 

• Analisar e propor mudancas em eventos de divulgacdo de Ciencias. Apre-
sentar as possibilidades da utilizacao de redes de informatizacao na divul-
gacao cientffica. 
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PROGRAMA DO XI SNEF 

ABERTURA 

CINE ARTE UFF - SEGUNDA-FEIRA - 23/01/95 - 10 h 

MESAS REDONDAS 

CINE ARTE UFF - SEGUNDA-FEIRA - 23/01 - 10:30 h 
MESA REDONDA I: Linhas de Mudanca 

Os 4 eixos ternaticos serao abordados nesta Mesa Redonda, com o 
objetivo de apresentar aos participantes os principais assuntos a serem desen-
volvidos ao longo dos trabalhos do simp6sio. 

Enfoques curriculares - Prof' Anna Maria Pesstia de Carvalho - USP 
A exposicao do tema inicia-se com uma revisao bibliografica a partir 

das atas dos Illtimos Simp6sios Nacionais de Ensino de Fisica e dos Encontros 
de Pesquisadores em Ensino de Fisica brasileiros, das memorias das Reunitles 
Nacionais de Educacao em Fisica Argentinas e dos "proceedings" das Confe-
rencias Inter-Americanas e Internacionais em Ensino de Fisica principalmente 
as que foram patrocinadas pela "International Commission on Physics Educa-
tion"e que tiveram como enfoque os temas de fisica moderna "TPM" (esta 
revisao sistematizada sera apresentada em painel). A partir destes dados pre-
tendemos fazer uma analise da evolucdo dos enfoques curriculares no ensino 
de fisica nos tiltimos anos salientando as forcas contraditorias que influenciam 
estes curriculos, de um lado a rapida evolucao da propria eiencia e da tecno-
logia e do outro as pesquisas na area de ensino de fisica mostrando a dificul-
dade de se obter, em sala de aula, uma mudanca conceitual. 

Ensino - Aprendizagem - Prof. Alberto Villani - USP 
Nossa apresentacao 	duas partes. Na primeira procuraremos deli- 

near os assuntos a serem analisados e desenvolvidos ao longo dos trabalhos do 
Simposio, acenando as perspectivas recentes na literatura especializada. Na 
segunda parte procuraremos sugerir um enfoque crftico como instrumento para 
analisar as novidades e as mudancas pleiteadas. 

Os organizadores do XI SNEF consideraram como assuntos privilegi-
ados, incluidos no eixo Ensino e Aprendizagem, a Mudanca Conceitual e as 
ConcepcOes de ensino-aprendizagem, as correspondentes Estrategias de ensino 
e os Processos de aprendizagem, as contribuicoes da Historia e Filosofia da 
Ciencia na melhoria do ensino e aprendizagem e, finalmente as contribuiciies 
das novas tecnologias, principalmente do Computador. Em linha geral os 
debates recentes sobre Mudanca Conceitual tem focalizado a dicotomia entre 
ruptura e desenvolvimento e conseqiientemente as pesquisas sobre estrategias 
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de ensino tem procurado definir caminhos "naturais" de menor resistencia. 
Pelo lado da Historia e Filosofia da Ciencia, alem das pesquisas que esclare-
cem sempre mais a complexidade das conquistas cientificas, tem crescido as 
tentativas de focalizar o processo de desenvolvimento cientffico como fonte de 
informacoes andlogas para o entendimento do processo de aprendizagem. Pelo 
lado das Novas Tecnologias o esforco mais recente esta na direcao de uma 
crescente utilizacao das multimidia e da interatividade. 

Duas questoes podem servir de guia para a analise: As mudancas 
propostas visam prioritariamente o aperfeicoamento do contetido cientffico a 
ser ensinado ou do processo de aprendizagem dos estudantes? No caso especi-
fico os dois objetivos sao conflitantes ou complementares? 

Formacao do Professor e do Pesquisador - ProP Jesuina de Almeida Pacca - 

USP 
Este relato pretende dar um quadro geral dos assuntos a serem apre-

sentados e desenvolvidos ao longo dos trabalhos do Simposio, bem como das 
principais tendencias atuais registradas na literatura especializada. Pretende 
tambem sugerir um enfoque critico como instrumento para analisar as novida-
des e as mudancas desejadas. 

Os organizadores do XI SNEF privilegiaram ja alguns desdobramen-
tos do eixo Formacao de um Professor-Pesquisador em Ensino de Fisica: a 
relacao entre pesquisa didatica e a Pratica na sala de aula, as prioridades na 
Formacao de um Professor-pesquisador em ensino de fisica e as possibilidades 
de um Desenvolvimento Academico e, finalmente, os Metodos de pesquisa, em 
ensino de Fisica. A literatura recente tem foeali7ado, sobretudo no exterior, 
como uma inovacao na concepcao do professor, a orientacao de um trabalho de 
classe de seus estudantes na linha de uma investigacao de problemas cientffi-
cos adequados, procurando, desta maneira, resolver simultaneamente o pro-
blema do envolvimento intelectual dos estudantes e do professor. Uma versa° 
mais branda do perfil professor-pesquisador consiste na perspectiva de um 
professor que procura continuamente compreender o processo de ensino e 
aprendizagem efetivamente desenvolvido em suas classes; essa concepcao tem 
fomentado a pesquisa de estrategias e metodologia de pesquisa adequadas a 
essa situacao especffica. Tambem tem sido salientada a necessidade de uma 
utilizacao mais incisiva dos resultados das pesquisas em ensino de ciencias 
seja como instrumentos te6ricos para planejar estrategias em sala de aula, seja 
como instrumentos praticos para envolver professores e estudantes, rumo a 
uma reconstrucao do conhecimento individual. 

Uma questa° essencial a ser debatida parece ser a possibilidade efeti-
va de modificar, mediante um processo de atualizacao mais ou menos rapido, a 
pratica de aula dos professores atuais. Uma segunda questa° refere-se viabi-
lidade em larga escala desta perspectiva na formacao dos futuros professores. 
Uma terceira questa° refere-se a coerencia entre o processo de formacao e o 
perfil desejavel do professor. 
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Divulgacio - Prof. Henrique Lins de Barros - MAST / CNPq 
A ciencia deste final de seculo tem se mostrado extremamente atraen-

te para propor soluceies de interesse tecnologico e econotnico, embora nao 
tenha conseguido (por sequer ser sua proposta) se transformar num conheci-
mento amplamente difundido. Poucos paises sao responsaveis pela producao 
do conhecimento cientifico novo (e de sua transformagao em algum bem tecno-
logico), embora estas inovagoes alterem o curso de toda a humanidade. Um 
aspecto importante esta no fato da ciencia tecnologica trabalhar com um hori-
zonte temporal muito curto quando comparado com o tempo caracteristico do 
meio ambiente. Desta forma, resta a pergunta: quem decide? Surge dal a ne-
cessidade de se procurar divulgar, em termos amplos e nao-formais, a Ciencia, 
para que se possa criar uma certa consciencia dos caminhos que estao sendo 
propostos. 

Nota: Os membros da Mesa Redonda I alem de sua participacao nela, estao 
incumbidos de acompanhar o XI SNEF e coordenar Mesas Redondas no dlti-
mo dia (II, III, IV e V), sintetizando as mudangas, propostas e as em desenvol-
vmento, discutidas nas diversas atividades do encontro: 

INSTITUTO DE FISICA - SALA 313 - SEXTA-FEIRA - 27/01 - 10 h 
MESA REDONDA II: Enfoques Curriculares 
Coordenadora: Prof' Anna Maria Pessoa de Carvalho - USP 

Material Didsitico - Novos Contetidos Curriculares - Prof.' Maria Regina 
Kawamura-USP 

0 Ensino de Fisica vem buscando cada vez mais, nas tiltimas &ca.- 
das, novos conhecimentos que permitam apontar metodos e estrategias ade-
quados para o ensino, especialmente de segundo grau. Contudo, 6 urgente 
tambem rediscutir a propria selecao e estrutura de contetidos considerados 
curriculares desenvolvidos na maioria das escolas, e que muitas vezes nao 
reflete a terminalidade desse grau de ensino. Sera que cinematica, dinamica, 
termologia, otica, eletrodinamica, etc representam uma estrutura adequada? 
Como compatibilizar essa estrutura com novas demandas por conhecimentos 
hoje tao necessarios? Que conhecimentos novos seriam esses? Essas sao algu-
mas das questOes que nos propomos a discutir, a partir de uma sintese dos 
trabalhos a serem apresentados durante o simpelsio. 

Articulacao de contetidos - ProP Marta Pernambuco - UFRN 
A articulacao de contetidos, entendida aqui como a selega'o dos conte-

tidos curriculares e a sua sequenciacao, esta ligada diretamente aos propositos 
do curso e sua forma de organizagao: nao se pode separar a metodologia de 
ensino dos contetidos e mesmo estes nao estao dados a priore, mas resultam de 
escolhas feitas dentro da amplitude maior da Fisica ou das ciencias que tratam 
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as disciplinas. Clarear os criterios de escolha, buscar o conhecimento disponi-
vel das pesquisas em ensino como guia para as decisoes, considerar a situacao 
do aluno e a pr6pria finalidade da existencia dos cursos, sao alguns dos ele-
mentos que ajudam a garantir a consistencia dos programas. A partir de uma 
visa° que tenta considerar o papel do ensino de ciencias na sociedade contem-
poranea, sera° apresentados alguns organizadores que podem dar direciona-
mento as escolhas necessarias. 

Contetidos Contemporineos - Prof. Eduardo A. Terrazan - UFSM 
A questa.° do tratamento de conteddos contemporaneos, na disciplina 

de fisica no ensino medio, deve ser trabalhada na perspectiva do atendimento a 
necessidade de formacao sincronica do cidadao com sua pr6pria epoca, aliado 
ao respeito as condicOes impostas pela realidade escolar e aos processos de 
aprendizagem de tais conteddos. A estruturacao do recorte programatico, que 
permita uma melhor insercao de tais conteddos na fisica escolar, deve estar 
acompanhada da explicitacao das concepcOes de educacao, ciencia e funda-
mentalmente de conhecimento subjacentes. Abordaremos nesta fala alguns 
aspectos relativos a uma nova imagem de conhecimento que sustente essa 
estruturacao. 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 314 - SEXTA-FE1RA - 27/01 - 10 h 
MESA REDONDA III: Ensino - Aprendizagem 
Coordenador: Prof. Alberto Villani - USP 

Uso de Historia e Filosofia da Ciencia - Prof. Arden Zylberstein - UFSC 

Estrategias de Ensino-Aprendizagem, Mudanca Conceitual - Prof. Alberto 
Villani - USP 

As pesquisas mais recentes sobre mudanca conceitual tem focalizado 
a elaboracao de estrategias que favorecam uma aprendizagem significativa e 
estavel dos conhecimentos cientfficos mediante dois diferentes metodos. 0 
primeiro 6 orientado pela estrutura do proprio conteado cientffico; o segundo 
guiado pela estrutura do processo de aprendizagem dos estudantes. 

No primeiro caso existe um esforco inicial para determinar, de forma 
mais completa e precisa possivel, os pontos essenciais a serem aprendidos, 
estrururando-os em um nude° articulado a ser proposto a atencao dos estudan-
tes. A partir dessa proposta sao estudadas as dificuldades especfficas, as resis-
tencias e os entendimentos insatisfatdrios enfrentados pelos estudantes, procu-
rando resolve-los individualmente. 0 resultado desse trabalho thiplice: de um 
lado a aprendizagem dos estudantes e do outro uma melhoria na propria estru-
tura do conteddo a ser proposto. 

No segundo caso o esforco inicial esta na direcao de detenninar, 
frente apresentacao de amplas e variadas situacifies problematicas e as cor-
respondentes discussOes localizadas, os pontos de maiores aproximacaes e, 
tambern, de maiores resistencias ao conteddo cientffico a ser aprendido. Em 
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seguida, a partir dos resultados obtidos, construlda uma sequencia didatica, 
que pretende explorar os recursos dos estudantes e minimizar as dificuldades 
ao passar de uma etapa outra. 0 resultado uma articulacao de atividades 
didaticas que pretende otimizar a aprendizagem. 

A caracteristica da primeira e de enfrentar somente as dificuldades 
explicitas que aparecem ao longo do caminho, tontando o process° mais rapi-
do; a caracteristica da segunda estrategia e de proeurar as dificuldades mais 
importantes e de estrutura-las numa progressao quase natural de atividades, 
em boa parte independentes do estilo do professor. 

Novas Tecnologias - Prof. Laercio Ferracioli - UFES 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 308 - SEXTA-FEIRA - 10 h 
MESA REDONDA IV: Formacao do professor e do Pesquisador em Ensino 
de Fisica 
Coordenadora: Prof.' Jesuina de Almeida Pacca - USP 

A Pesquisa e a Sala de Aula - Prof. Moacyr Ribeiro do Valle - USP 
A escola precisa urgentemente ser ousada e criativa para poder encon-

trar o prazer no trabalho que realiza: precisa fomentar a investigacao docente. 
Todo professor com alguma experiencia ja organizou sua vida docen-

te segundo as circunstancias que encontrou pela frente. Depois de lutar contra 
alguns dos condicionantes em que esbarra, acaba, na maioria das vezes, resol-
vendo os problemas de ensino e, abdicando de atacar os problemas de aprendi-
zagern, encerra a pesquisa fundamental e reproduz condutas institufdas. 0 
progress° individual tido cabe na solidao do silencio compartilhado. 

Neste quadro desanimador da abdicacao sobram muitas questOes e, 
afinal, que motivo tem os professores para embarcarem, por exemplo, em 
programas de capacitacao se nao percebem, simultaneamente, mudancas nas 
conjunturas onde essas pressupostas capacidades possam florescer? Quem 
decide que mudancas devem ser feitas? Quais sho os graus de liberdade para 
mudancas nas estruturas curriculares das escolas? Com base em que escala de 
agrupamento sho concebidas as mudancas? Os mecanismos de capacitacao 
incluem cursos? Por que? Mudancas sho desejaveis e desejadas? 

Muitas ou talvez todas essas perguntas ja estejam respondidas e este e 
o problema. E recolocar questOes onde respostas ja assumiram o papel 
de pressupostos de condutas e polfticas. 

A Formacao do Professor Pesquisador de sua sala de aula - Prof. Jose An-
dre Angotti - UFSC 

Recentemente, algumas pesquisas em Ensino de Fisica/Ciencias tem 
sido desenvovidas em parceria, com a particiopacao dos docentes das salas de 
aula investigadas, enquanto pesquisadores. Nos cursos de licenciatura, inicia- 

15 



tivas de disciplinas integradoras procuram priorizar a reflex-do acompanhada 
da nao didatico-pedagogica. Contudo, ainda bastante incipiente a associnao 
dinamica pesquisa-ensino ate na gradunao. Formam-se no pais poucos (muito 
poucos) bons pesquisadores em Fisica e em ensino de Fisica; dos quais muitos 
nao questionam minimamente sua pratica docente, outros nao conseguem 
transferir ou adaptar para aquele espno os elementos essenciais que caracteri-
zam os processos de investignao. E dificil ensinar-pesquisando e pesquisar-
ensinando, mesmo para docentes pesquisadores. Uma alternativa bastante 
academica seria a orientnao, instituida por um programa conjunto de IES do 
pais com experiencia nesta atividade pioneira; orientar interessados para o 
que, como, para que pesquisar nossas internOes em sala de aula. A divulgnao 
efetiva do acervo ja formado, acompanhada das tendencias atuais de pesquisa 
parece minima necessidade, visando garantir a formacao de grupos, eixos e 
temas de pesquisa nos varios niveis de escolaridade. Operacionalmente, uma 
base de dados serviria a essa e outras demandas. 

Metodologias de Pesquisa em Ensino de Fisica - Prof.' Maria Cristina Dal 
Pian - UFRN 

A pesquisa em Ensino de Fisica tem suas razes na Fisica. Foram 
Fisicos, membros da Sociedade Brasileira de Fisica e professores universitari-
os, que colocararn as primeiras questoes relativas ao ensino e que procuraram 
formas de resolve-las. 0 fizeram, com os conhecimentos e metodos de pesqui-
sa de que dispunham. Ao longo dos anos, tomaram-se pesquisadores em ensi-
no de fisica. Alargaram seus conhecimentos para discutir questOes pedag6gi-
cas, psicologicas, sociologicas, epistemologicas. Construiram um campo de 
investignao amplo e diversificado. Enfrentaram questOes praticas e politicas 
no campo da Educnao do primeiro grau a Universidade. Ganharam adeptos 
de outras areas, da Biologia, da Quimica, da Matematica, da Psicologia, da 
Historia..Abriram espno para o tratamento de problemas em Ensino de Cien-
cias e aprenderam outros procedimentos de investigndo. Desenvolveram me-
todologias diversificadas e aprenderam a nab trata-las de forma dogmatica. 
Nossa exposicao conta um pouco dessa trajetoria e sugere que algumas dessas 
metodologias deveriam estar sendo incorporadas mais frequentemente, como 
atividades de ensino. 

INSTITUTO DE FISICA - SALA 204 - SEXTA-FEIRA - 27/01 - 10 h 
MESA REDONDA V: Divulgacao 
Coordenador: Prof. Henrique Lins de Barros - MAST/CNPq 

Revistas da Area - Prof. Luiz Orlando Peduzzi - UFSC 

Centros de Ciencias - Prof. Ernest Hamburger - USP 

Eventos-Redes-Video - Prof. Nelson Pretto - UFBA 
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PALESTRAS 

EIXO A 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 204- QUINTA-FEIRA - 26/01 - 18 h 
Al- Fisica Nuclear - Prof' Maria Carolina Nemes (UFMG) - Debatedor: Prof. 
Paulo Gomes (UFF) 

AUDITORIO INSTITUT° DE GEOCIENCIAS - TERcA-FEIRA - 24/01 - 
18h 
A2 - A Fisica no Brasil: Historic° e Perspectivas - Prof. Jose Leite Lopes 
(CBPF) - Debatedora: Prof a Susana de Souza Barros (UFRJ) 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 314 - TERcA FEIRA - 24/01 - 18 h 
A3 - Sistemas Complexos e Fisica - Prof. Henrique Lins de Barros 
(MAST/CNPq) Debatedor: Prof. Luiz Carlos de Menezes (USP) 

EIXO B 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 308 - TERcA-FEIRA - 24/01 - 18 h 
Bl - Sistema de Avaliacao do Ensino Basic° - Prof. Orlando Pilati (INEP) - 

Debatedores:Profa Maria Elisa Rezende e Prof. Francisco Creso Junior - 
"Apresentacdo do Sistema Nacional de Avaliacao da Educacao Basica - SAEB, 
enquanto proposta de desenvolvimento de um instrumento de monitoragao e 
formulacdo de politicas educacionais voltadas para a melhoria da qualidade. 
Sera° apresentados eixos com os quais vem se preocupando o SAEB, a sua 
estrutura e organizacao, e os resultados da primeira (1990/91) e segunda 
(1993/94) afericties nacionais, com enfase especial nos dados referentes ao 
ensino de ciencias. Outrossim, sera° exploradas alternativas para que os pes-
quisadores/professores da area de ensino de fisica possam conhecer os dados e 
contribuir tanto na analise dos dados obtidos ate agora como para o desenvol-
vimento do sistema". 

EIXO C 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 314 - QUINTA-FEIRA - 26/01 - 18 h 
C 1 - Retrospectiva da formaciio de professores - Prof' Iria Breszcinsky 
(UnB) Debatedora: Prof' Lticia Almeida (UFF) 

INSTITUT° DE FfSICA - SALA 308 - QUINTA-FEIRA - 18 h 
C2 - Avaliacao na Formacao do Professor de 3° e de rgraus - ProP Sandra 
Selles (UFF) - Debatedor: Prof. Roberto Nardi (UNESP) 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 309 - QUINTA-FEIRA - 18 h 
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C3 - Modelos Mentais e a Pesquisa em Ensino de Fisica - Prof' Isabel Mar-
tins (Univ. of London) - Debatedora: Dominique Colinvaux de Dominguez 
(UFF) 
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CURSOS E OFICINAS 

Cada participante podera se inscrever em dois cursos: um pela manha (M) e 
outro a tarde (T). 

EIXO A 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 307 
AlM - A Lei da Inercia dentro do Estudo da Cinematica 
Acacia M. Gentile Latorre e Marisa da Silva Dias (USP) 
.Ementa: 
• Conceitos de velocidade e aceleracao 
• Sistemas de Referencia - velocidade relativa 
• 0 repouso e o movimento uniforme 
• Referenciais inerciais. 0 problema da aceleracao (e da forca) 

INSTITUT° DE FISICA - SALA A5-01 
A2T - Caos: Um Novo Paradigma na Ciencia 
Sergio Talim (UFMG) 
Objetivo: Apresentar uma introducao desta nova ciencia do CAOS, com a 
assistencia de microcomputadores, ate o ponto de os alunos serem capazes de 
discorrer sobre o que 6 o CAOS em ciencias e exemplificar varios fenomenos 
canticos na natureza. 
Ementa: 
• A origem da teoria do Caos 
• Equacao logistica 
• Atratores estranhos 
• Fractais 
• Controle do Caos 
• Conseqiiencias da teoria do Caos e limites do determinismo em Fisica e na 

Ciencia em geral 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 232 
A3T - Do Vinil ao Disco Laser - Elizabeth Barolli e Denise d' Assumpcdo 
Cardoso (UEL-USP) 
Objetivo: 
• Investigar a producao do som; 
• Apresentar um modelo para a propagacao do som; 
• Discutir os mecanismos de gravacdo e reproducao do som atraves do disco 

de vinil, da fita magnetica e do disco a laser. 
Ementa: A infinidade de sons produzidos em nosso dia a dia, inclusive os 
musicais, sera nosso ponto de partida para discutir nao so a producao do som, 
como tambem sua propagacao e audicab pelo ouvido humano. Pretende-se 
ainda ir mais alem, buscando compreender os diferentes mecanismos que 
pennitem a gravacao e reproducao do som desde o fonografo ate o laser. 
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ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 233 
A4T - Eletromagnetismo a partir do Cotidiano - Yassuko Hosoume 
(coordenadora), Luis Paulo de Carvalho Piassi e Marco Antonio Correa (USP) 
Objetivo: 
• Oferecer a visa° geral de uma proposta para o ensino de Eletromagnetismo 

no 2° grau, que possui como caracteristicas partir de elementos do cotidia-
no dos alunos. 

• Trabalhar conceitos e principios bbicos da teoria eletromagnetica classica. 
• Apresentar ao professor experimentos e atividades praticas que empreguem 

materiais conhecidos pelos alunos e permita sua compreensao do ponto de 
vista da Fisica. 

Ementa: 
• Levantamento e classificacao dos aparelhos e componentes eletricos co-

nhecidos e/ou utilizados pelos alunos. 
• Analise dos aparelhos resistivos: construcdo, funcionamento e conceitos 

fisicos envolvidos (potencia, tensao eletrica, corrente eletrica, resistencia, 
efeito Joule). 

• Modelo microscopio classic° para a corrente eletrica. 
• Investigacao dos motores, de seu funcionamento e dos conceitos fisicos 

envolvidos: campo magnetic°, forca de Lorentz, Lei de Ampere. 

INSTITUT° DE FfSICA - SALA 310 
A5M - Enfoques Curriculares e Aspectos de Ciencia Tecnologia e Socieda-
de (CTS) - Susana de Souza Barros, Ana Tereza Filipecici, Maria Cristina Dal 
Pian, Sandra Helena de Almeida (UFRJ, SENAI, SETIQt, UFRN e SEE)) 
Objetivo: Discutir aspectos que interrelacionam Ciencia e Tecnologia e Socie-
dade, e como discutir esses conhecimentos na escola quando se ensina fisica. 
Ementa: 
• Porque trabalhar o assunto CTS na aula de fisica na escola 
• A popularizacao da ciencia: o papel das metaforas e analogias 
• Estrategias para introduzir enfoques CTS em sala de aula 
• CTS no contexto da educacao para o trabalho (escola tecnica) 

INSTITUT° DE FiSICA - SALA 308 
A6T - Ensino Tematico Multidisciplinar: 0 Exemplo das Combustoes - 

Jose Andre Angotti e Nadir Castilho (UFSC) 
Objetivo: Dar um exemplo de ensino/aprendizagem via TEMAS, parametri-
zado por Conceitos Unificadores e Principios de Conservacao. 
Ementa: 0 exemplo das Combustoes contemplando as seguintes dimensiies: 
pratico, historic°, metodologico e epistemolOgico, sempre acompanhadas do 
conhecimento associado as leis/teorias que explicam as combustOes com seus 
limites e possibilidades. 
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ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 234 
A7T - Entre a Fisica Classica e a Moderna Odair Goncalves (UFRJ) 
Objetivo: No Brasil (e mesmo em paises mais desenvolvidos), na maioria dos 
cursos de Fisica de nivel superior, mais de 50% do tempo 6 dedicado a Fisica 
chamada.Classica, pre-seculo XX e cerca de 20% a cursos de Matematica. No 
maxim° um semestre 6 dedicado transicao entre Fisica Classica e Moderna, 
envolvendo relatividade e a "velha" Mecanica Quantica sendo o restante do 
curso dedicado a Mecanica Quantica e alguns t6picos especfficos de Fisica 
Contemporanea. 

0 resultado disso que os alunos nao dispeie de tempo para assimilar 
a grande mudanca que a virada do seculo significou para a Fisica assim como 
para toda a concepcao da ciencia moderna. Essa percepcao em geral so ocorre- 

durante a pos-graduacao ou mesmo durante futuras atividades de pesquisa, 
ocasioes que s6 acontecerao para um pequeno ndmero entre aqueles que cur-
sam Fisica ou Licenciatura em Fisica. 

0 objetivo de nosso curso 6, atrav6s das experiencias que levaram ao 
surgimento da Mecanica Quantica e Relatividade, discutir e comparar o fun-
dament° dessas duas fases da Fisica (classica e moderna), enfocando a mudan-
ca metodologica e mesmo as diferencas de visa° do mundo que a nova epoca 
acarretou. 
Ementa: Serao abordadas experiencias exemplares, tais como radiacao de 
corpo negro, espalhamento Compton, producao e aniquilacao de pares, duali-
dade onda-particula experiencia de Michelson-Morley procurando-se sempre 
exemplificar com aplicacoes tecnol6gicas recentes destes fenomenos, deixan-
do-se espaco para discussoes. 

A8T - Fisica do Corpo Humano - Cecil C. Robilotta (USP) - cancelado 

INSTITUTO DE FiSICA - LABORATORIO 201 
A9T - Fisica dos Sentidos - Ana Maria Marques da Silva (UFSM) 
Objetivo: Este curso pretende explorar alguns conceitos fisicos envolvidos no 
estudo da fisiologia dos sentidos humanos da visao, audicao, tato e equilibrio, 
como uma abordagem motivadora no ensino de Fisica para alunos das areas de 
ciencias humanas e biologicas. 
Ementa: Este curso pretende abordar alguns conceitos fisicos =ayes do estu-
do da fisiologia dos sentidos humanos da visao, audicao, tato e equilibrio. Essa 
abordagem, que inclui alem de aulas te6ricas e de discussao, alguns experi-
mentos simples, tem se mostrado motivadora no aprendizado da Fisica para 
alunos das areas de ciencias humanas e biologicas, tanto a nivel secundario 
como superior. 

INSTITUTO DE FiSICA - SALA 311 
AlOM - Fisica e Meio Ambiente - Jorge Carvalho de Mello (UFRRJ) 
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ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 236 
Al IT - Fisica Termica a partir do Cotidiano - Luiz Carlos de Menezes 
(Coordenador), Rebeca Vilas Boas e Isilda Sampaio Silva (USP) 
Objetivo: 
• Apresentar uma visa() geral de uma proposta alternativa para o ensino de 

Fisica Termica no 2° grau. 
• Apresentar o conteddo de Fisica Termica que torna como ponto de partida 

elementos do cotidiano e os utiliza no desenvolvimento conceitual teorico. 
• Apresentar ao professor uma metodologia de uso da proposta GREF e de 

material experimental compativel com a mesma. 
Ementa: 
• Um levantamento e classificacao das coisas relacionadas ao aquecimento e 

resfriamento apontam para uma estrutura de curso. 
• 0 comportamento termico dos utensflios usados numa cozinha, e o funcio-

namento e refrigeracao de motores de motocicleta e automovel propiciam 
uma discussao dos processos termicos, de suas propriedades, e da tempera-
tura e seu controle. 

• 0 modelo cinetico de materia apresentado para se responder as questoes 
levantadas nas discussoes anteriores. 

• Os principios de funcionamento dos refrigeradores, juntamente com os dos 
motores a combust;io, subsidiam a conceituacao das leis da Termodinami-
ca. 

INSTITUTO DE FISICA - SALA 308 
Al2M - Introducao Metrologia para Professores e Estudantes de Fisica - 
Giorgio Moscatti- (USP) 
Objetivo: Dar uma introducao aos problemas da metrologia, enfatizando seus 
aspectos de ciencia basica e de ciencia aplicada aos processos produtivos, de 
transacOes comerciais (a nivel do consumidor e do comercio internacional), 
atividades nas areas da satide, seguranca e meio-ambiente, bem como de apoio 
a pesquisa cientifica experimental. 

A abordagem procurard mostrar o contetido cientifico e cultural da 
area e mostrar como pode ser uma opcao interessante de trabalho para o fisico. 
Procurara mostrar como a introducao de conceitos da metrologia no ensino da 
fisica, a nivel de segundo grau, pode contribuir para uma melhor compreensao 
dos metodos da fisica, dando exemplos de aplicaciies da Mica ao sistema pro-
dutivo, na vida diaria, e de sua importancia para o desenvolvimento nacional, 
bem como sua contribuicao para a melhoria da qualidade de vida do cidadao. 
Metodologia: As aulas serao essencialmente expositivas mas haverd espaco 
para discusseies e participacao dos estudantes, com suas opiniOes, experiencias 
• chividas. Devera ser preparada uma apostila para o curso. Serao utilizadas 
transparencias, slides, videos e documentos. 
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INSTITUT° DE FISICA - LABORATORIO 203 
Al3T - Meci'mica dos Fluidos: Uma Abordagem Construtivista para a 
Fisica no 2°Grau - Luiz Alberto Guimaraes, Marcelo Fonte Boa, Aldo Muniz 
Ferreira (UFF, COPPE e CEN , ETFQ) 
Objetivo: Apresentar e desenvolver uma proposta para o ensino dos conceitos 
basicos e princfpios fundamentais da estatica e da dinamica dos fluidos a partir 
de uma postura construtivista. 
Ementa: 
• Fundamentos de uma postura construtivista em sala de aula 
• Conceitos de massa especffica, densidade, pressao 
• Pressao no interior de um liquido e o paradoxo hidrostatico 
• Transmissao de pressao por um liquid° (princfpio de Pascal) 
• Empuxo e flutuacao 
• Fluxo e equacao da continuidade 
• 0 teorema de Bernoulli e algumas aplicacoes simples 

INSTITUT° DE FISICA - SALAS 312 e 204, e LABORATORIO 207 
Al4M - Optica Fisica - A.Alberto Tagliaferri e Claudia Lopes (UFF) 
Ementa: 
• Introducao te6rica: A superposicao de ondas . Interferencia e difragao. 0 

Laser. Interferometros e holografia. 
• Parte experimental: Experiencias de interferencia e difracao utilizando 

fendas. A utilizacao do laser e das fontes de luz convencionais. 0 Interfe-
rometro de Michelson. A montagem holografica. 

INSTITUT° DE FISICA - LABORATORIO 207 
Al5T - Optica Geometrica - Jesus de Oliveira e Ronaldo L. Avellar (UFMG) 
Objetivo: 
• Apresentacao e discussao de alguns conceitos espontaneos relativos ao 

processo de visao. 
• Discussao de dificuldades de compreensao das nocoes basicas de otica 

geometrica e de formacao de imagens em espelhos, lentes, prismas e oriff-
cios. 

Ementa: 
• Fontes de luz, quentes e frias 
• Propagacao retilfnea da luz em meios homogeneos, sombras 
• Leis de reflexao e refracao 
• Formacao de imagem em espelhos pianos e curvos 
• Formacao de imagem em laminas plantas de faces paralelas e em prismas 
• Formacao de imagem em lentes delgadas 
• Dificuldades dos estudantes no entendimento da formacao de imagem em 

espelhos, lentes e oriffcios 
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ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 330 
Al6M - Topicos de Fisica Contemporfinea: Plasma - A. Serbeto (UFF); 
Ciencias dos Materiais - Mticio A. Continentino (UFF); Fisica Nuclear - 
Paulo Gomes (UFF) 
Objetivos: 
• Dar uma visa° geral dos conceitos basicos da Fisica dos Plasmas e suas 

aplicacOes aos processos tecnologicos atuais; 
• Dar um panorama geral da Fisica da Materia Condensada e em particular 

como desenvolvida no estado do Rio de Janeiro; 
• Apresentaeao de conceitos basicos e avancos recentes na area de reacoes 

nucleares, tentando desmistificar preconceitos populares em relacao a este 
as sunto. 

Ementa: 
• 0 que e plasma? - Plasma no Universo, - A Fisica dos Plasmas, - Aplica-

goes da Fisica dos Plasmas. 
• As origens da Fisica do Estado Solid°. Propriedades magneticas e super-

condutoras em materia condensada. Fisica do Estado Solid° no Rio de Ja-
neiro. 

• Conceitos basicos sobre estrutura nuclear e diferentes mecanismos de rea-
ea°, necessidade do uso de aceleradores para produzir as reacOes e descri-
ed° de laborat6rios e sistemas de detecdo , reacOes com ions pesados, com 
enfase na fusdo e principio de geraedo de energia nuclear por fissao e fu-
sao. 

INSTITUT° DE FfSICA - LABORATORIO 208 
Al7T - Topicos de Geofisica para o Segundo Grau - Eder Molina (USP) 
Ementa: 
• As areas de estudo da geofisica - Metodos e objetivos da geofisica - Princi-

pios fisicos utilizados no estudo do interior da Terra. 
• Gravimetria determinagao da aceleracao de gravidade e informaeOes obti-

das a partir destas medidas. AplicacOes. 
• Sismologia a propagacao de ondas elasticas no interior da Terra - Tipos de 

ondas caracteristicas e informacoes provenientes das ondas sismicas - A 
distribuicao de terremotos e a determinacdo da estrutura da terra a partir 
das ondas sistnicas 

• Magnetismo terrestre - A Terra como um ima. - Propriedades do dipolo 
que melhor representa o campo magnetic° terrestre - Elementos do campo 
geomagnetic° - Principio de medida do campo magnetic° terrestre - Apli-
cacao em geofisica 

• Fluxo termico - As leis de distribuicao de calor - Medida de fluxo de calor 
terrestre - Metodos e aplicacoes. 

• Geofisica nuclear - Os elementos radioativos, sua importancia e usos no 
estudo das rochas e do interior terrestre. 

• Paleomagnetismo - 0 uso de dados do campo magnetic° passado na re-
constituicao da disposicao dos continentes 
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• Metodos eletricos - Princfpios e usos de tais metodos na prospeccao de 
agua subterranea e identificnao de contaminnao de lenc6is freaticos 
(subsolo). 

• NogOes de tectonica de placas - Forcas atuantes nas placas - Mecanismo 
causador dos movimentos tectonicos em escala global. 

EIXO B 

INSTITUT° DE FfSICA - LABORATORIO 205 
B1M - A Construcao do Conhecimento Fisico e o Ensino de Ciencias do 
CB a 4' serie - Maria Elisa Rezende Gonalves (USP) 
Objetivo/Ementa: Discutir a construcao do conhecimento ffsico e trabalhar 
uma proposta de atividades, para as series iniciais do 1° grau, que envolve esta 
constrnao. Pretende-se propiciar a vivencia, a discussao e a avalinao de ati-
vidades de Ciencias sugeridas para estes alunos e a explicitnao das concep-
goes de ensino e de aprendizagem que sustentam a proposta. 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 237 
B2T - A Explicaciio de Conceitos Cientificos nos Livros - Textos - Isabel 
Martins (Univ. of London) 
Objetivo: Discutir diferentes modalidades de explicnao no contexto do ensino 
de ciencias. Discutir os jarg6es e as estruturas de linguagem caracterfsticas de 
textos cientfficos e de livros-textos de ciencias. Desenvolver uma analise criti-
ca da forma e conteticlo das explicnOes mais freqiiente encontradas nos textos 
utilizados no ensino de ciencias . Refletir criticamente acerca do uso de certas 
modalidades de explicnao para comunicar ideias em ciencias. 
Ementa: 0 curso consiste basicamente de uma discussao sobre o conceito 
explicnao em ciencias e em outras disciplinas: 
• Uma caracteriznao de diferentes modalidades de explicacao caracterfsticas 

do ensino de ciencias 
• Uma analise do jargao cientffico e das estruturas de linguagem mais co-

mumente empregadas na comunicnao de ideias cientfficas 
• Apresentar uma taxinomia para diferentes tipos de explicnao cientffica 
• Analise crftica de materiais selecionados pelos participantes utilizando 

criterios da taxinomia proposta 
• Discutir possfveis ralneies entre modalidades de explicnOes e contetido 
• Discutir possfveis relnoes entre modalidades de explicacao e demandas 

curriculares 
• Discutir a validade e a utilidade de uma taxinomia de explicnoes para a 

pratica de sala de aula e para a comunicnao de ideias em ciencias. 
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ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 238 
B3T - Alguns Aspectos HistOricos e Epistemologicos da Fisica do Seculo 
XIX - Antonio Augusto Videira (ON/CNPq)) e Carlos Koehler (COPPE) 
Objetivo: A Fisica passou, durante todo o seculo XIX, por importantes mu-
dancas, as quais, mesmo (talvez) nao sendo suficientemente intensas para 
caracterizar uma revolucao cientifica, tal como a(s) ocorrida(s) em nosso secu-
lo, foram necessarias para que teorias como a Relatividade Restrita e a Meca-
nica Quantica pudessem ser elaboradas. Contudo, o desenvolvimento ocorrido 
na Fisica nao se esgotou nesses epis6dios, ou seja, na medida em que seriam 
estagios preparatorios para a ciencia atual. Esses desenvolvimentos possuem 
interesse proprio, o que faz com que devam ser estudados independentemente 
do ocorrido no seculo XX. Assim, o objetivo deste curso apresentar e discutir 
os aspectos mais relevantes das transformactles da Fisica do seculo passado, a 
fim de que fique clara toda a importancia e atualidade de muitas das questOes, 
cientificas e epistemologicas, da chamada Fisica Classica. 
Ementa: 
• A Fisica na Piimeira Metade do Seculo XIX (A heranca do seculo XVIII, a 

Naturphilosophie, a Fisica na Franca, na Inglaterra e na Europa Central, 
entre outros pontos). Alguns Personagens: Oersted, Farady, Poisson, Am-
pere, Fourier, Mayer e Helmholtz. 

• As Novidades Cientificas Ocorridas na Fisica na Passagem da la para a 2' 
Metade do sec. XIX (A Termodinamica, o eletromagnetismo, etc...). Al-
guns Personagens: Helmholtz, Maxwell, Clausius, Kirchoff. 

• 0 Aprofundamento das Inovacoes Te6ricas e algumas Descobertas Expe-
rimentais. Alguns Personagens: Hertz, Boltzmann, Thonson (Lord Kelvin), 
Lorentz. 

• As Conseqiiencias Epistemologicas: alguns aspectos das discussOes sobre 
os fundamentos da Fisica. Alguns Personagens: Boltzmann, Hertz, Mach, 
Poincare, Puhem, Ostwald. 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 233 
B4M - Alternativas Metodologicas para o Ensino de Fisica Moderna na 
Escola Media - Eduardo Terrazan (UFSM) 
Objetivo/Ementa: 0 curso parte da discussao de alguns dos problemas fun-
damentais da Fisica do seculo XIX que deram origem ao que se convencionou 
chamar de Fisica Moderna. Apresenta-se, a seguir, uma visao panoramica da 
Fisica deste seculo, para ressaltar alguns conceitos e modelos importantes da 
Fisica Quantica e da Relatividade, atraves de exemplos em Fisica Nuclear, 
Fisica de SOlidos e Fisica de Particulas. Chega-se, assim, a uma avaliacao 
critica das altemativas atualmente em discussao sobre abordagens para Fisica 
Modema no ensino medio. 0 curso se encerra com discussOes sobre o papel 
das tematicas atualizadas e algumas mudancas de posturas necessarias para 
viabiliza-las no ensino de Fisica Moderna em nivel medio. 
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INSTITUT° DE FISICA - SALA A1-21 
B5T - Autoria de Hipermidia no Ensino de Fisica - Jodo Carlos Nogueira 
Alves (ETFQ/RJ) 
Objetivo: Discutir conceitos basicos de sistema hipermfdia e metodos de des-
envolvimento de produtos hipermfdia. Apresentar metodos e tecnicas para que 
professores, ndo especialistas em Informatica, criem suas proprias aplicacties 
hipermfdia. 
Ementa: 
• Apresentacdo dos conceitos basicos de hipertexto e hipermfdia. 
• Discutir metodos e tecnicas para apoiar o process° de autoria de aplicacoes 

hipermfdia, em particular o metodo HDM (Hypermidia Design Model). 
• Apresentar um sistema de hipertexto (HyperTies) em um sistema de hi-

permfdia (ToolBook). 
• Propor e orientar o desenvolvimento de hipertextos/(aplicaeOes hipermf-

dia), utilizando-se o metodo HDM. 

INSTITUT° DE FfSICA - LABORATORIO 205 
B6T - Brincando com a Ciencia - Douglas Falcdo e Ronaldo Almeida 
(MAST) 
Ementa: 
• Inercia 
• Flutuacdo 
• Luz e visa° 
• Calor 
• Eletrostatica 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 234 
B7M - Construcio e Realidade no Ensino da Fisica - Maria Ines Nobre Ota, 
substituindo Manoel Robillota (USP) 
Objetivo: Discutir o carater construfdo e a realidade dos conceitos no conhe-
cimento da ffsica sob ties visties: da ffsica enquanto ffsica, visdo distanciada 
das pessoas que trabalham com ffsica e visao filosofica, e relacionar com ensi-
no da fisica. 
Ementa: 
• 0 conhencimento do universo ffsico, teorias e o saber em extensdo, a 

transtnissdo da teoria 
• Normal e natural, o espaco da natureza na ffsica, o campo na realidade, 

dicotomias e a ideia de lei 
• Teoria e observacdo, a estrutura das reestruturacOes 
• Construed° e realidade no ensino de ffsica 
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ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 332 
B8T - Dos Graves Aristotelicos Gravitacio de Nevvton - Joao Zanetic 
(USP) 
Objetivo: 	intencao do curso seguir a trajetoria das primeiras ideias 
"gravitacionais", desde o lugar natural aristotelico ate o principio da gravita-
cab universal de Newton, com o intuito de explorar a aplicacao de uma historia 
cultural no ensino de fisica do 2° grau. 
Ementa: 
• Dos pitagOricos ao geocentrismo aristotelico-ptolomaico 
• Do abandono do conhecimento grego a fisica medieval 
• A revolucao copernicana e sua articulacao 
• As leis de Kepler em detalhe 
• A gravitacao universal de Newton e sua articulacao 

INSTITUTO DE FISICA - SALA 309 
B9M - Eletromagnetismo: Uma abordagem a partir de Experimentos 
Simples - Alberto Gaspar (UNESP), Joao Tertuliano (UFPB) 
Objetivo: Abordar os conceitos basicos do eletromagnetismo atraves da cons-
trucao e utilizacao de montagens e equipamentos de baixo custo. 
Ementa: 
• Processos de eletrizacao 
• Campo e potencial eletricos 
• Capacitores 
• Corrente e resistencia eletrica 
• Circuitos eletricos simples 
• Campo magnetic° 
• Interacao campo magnetico x corrente eletrica 
• Inducao eletromagnetica 

INSTITUTO DE FISICA - LABORATORIO 202 
B1OT - Ensino de Fisica Centrado em Atividades Experimentais - Fran-
cklin E. M. Cerqueira (SEEMG) 
Objetivo: Possibilitar aos participantes conhecer uma proposta de mudanca no 
ensino de Fisica, a nivel de I e II graus, que centrada na atividade experi-
mental, bem como, utilizar os equipamentos pedagogicos desenvolvidos espe-
cialmente para viabiliza-la. 
Ementa: Inicialmente sera apresentada a fundamentacao teorica para a meto-
dologia proposta e, a seguir, serao abordados diversos topicos dos conteados de 
Fisica que compoem os programas desta disciplina para o I e II graus. 
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INSTITUTO DE FfSICA - LABORATORIOS 103 E 106 
B11T - Experimentos de Fisica Contemporfinea para o Segundo Grau - 

Nilson Marcos Dias Garcia (CEFET -PR) e Cesar Jose da Silva (ETF -GO) 
Objetivo: 
• Incentivar a introducao de topicos de Fisica Contemporanea nos contendos 

curriculares de 2° grau. 
• Desenvolver tecnicas experimentais alternativas como auxiliares no ensino 

de fisica contemporanea. 
Ementa: 
Tema 1 
• Decomposicao da luz 
• Rede de difracao 
• Fontes espectrais 
• EspectroscOpio e espectometro 
Tema 2 
• Nocoes de eletrostatica 
• Fontes de radiacao ultravioleta 
• Efeito fotoeletrico 
• Construcao de equipamentos demonstrativos do efeito fotoeletrico 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 333 
B12T - Explorando Textos Originais de Fisica para Ensinar as Leis de 
Newton - Sonia Maria Dion e Maria Christina Fernandes Bueno (USP) 
Objetivo: Trabalhar alguns aspectos das leis de Newton, tendo como subsidio 
textos originais da Historia da Ciencia. 
Ementa: Esse curso tem como contend() fundamental as leis de Newton; nele 
serao tratados alguns conceitos como forca, referencial, etc., a partir do pen-
samento de Galileu. Desse contend°, sera° enfocados em particular aspectos 
que podem representar dificuldade no processo ensino-aprendizagem tendo em 
vista as questOes da concepcao espontanea. 

B13M - Filosofia e IlistOria da Ciencia - Ligia Kussama e Carlos Maia 
(SEERJ e ON/CNPq) - cancelado 

ESCOLA DE ENGENHARIA SALA 334 
B14T - Fisica Termica em um Enfoque Construtivista - Dirceu da Silva e 
Victorian° Fernandes Neto (USP) 
Objetivo: 
• Discussao e apresentacao de nova abordagem e metodologia de ensino, com 

exemplos em Mica termica. 
• Apresentacao de resultados de pesquisas recentes, realizadas pelos minis-

trantes. 
Ementa: A partir do tripe hist6ria da ciencias, teorias construtivistas e das 
relay:5es fragmentacao-totalizacao das teorias do conhecimento e se utilizando 
da Mica termica como exemplo, buscaremos construir, com outros professores, 
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uma nova metodologia de ensino que contemple os processos de aprendizagem 
de forma mais significante. Como eixo do curso usaremos dados reais do traba-
lho em sala de aula, desenvolvido na EA FEUSP. 

INSTITUT° DE FiSICA - SALA 309 
B 15T - Mediacao no Ensino da Fisica - A Luz e Outras Formas de Radia-
cio Eletromagnetica - Maria Jose P.M. de Almeida (UNICAMP) 
Objetivo: Tomando "A luz e outras formas de radiaeao eletromagnetica" 
como tema central, pretende-se contribuir para a autonomia do professor de 1° 
e 2° graus na construed() de sua aula, atraves da identificacao e debate de limi-
tes e possibilidades em textos altemativos ao manual didatico, materiais prati-
cos e audiovisuais. 
Ementa: 
• Delimitacao de conteddo - A Luz 
• Leitura - textos altemativos ao livro didatico 
• Experimentacao cientifica e ensino 
• 0 video 
• Construe-do cientffica e representacOes do professor 

INSTITUT° DE FfSICA - SALA A5-01 
B16M - Metodologia do Ensino do Sistema Solar - Astronornia para o 1° e 
2° Graus - Rute Trevisan (UEL) 
Objetivo: Este curso tem por objetivo reforear o conteddo de astronomia para 
• professor, e apresentar, dentro da teoria construtivista, metodos simples de 
ensinar astronomia, de modo que a crianca aprenda brincando, e assim, des-
pertar na crianca o desejo de conhecer o universo em que vive, e suas leis. 
Ementa: 
• 0 que 6 Astronomia 
• 0 Sistema Solar: formacao/constituicao 
• 0 Planeta Terra: sua forma/seu satellite, a Lua/ movimentos: rotacao: dura-

cab do dia e da noite/ translacao: as estacoes do ano/ gravidade 
• 0 Sol: fonte primaria de energia (caracterfstica e composicao da estrela/ 

fonte de calor/ aquecimento da Terra 

INSTITUT° DE FiSICA - SALA A2-07 
B17M - 0 Caos e o Ensino de Fisica - Jose Carlos Sartorelli e Jose Gustavo 
Marques da Silva (USP) 
Objetivo: Apresentar uma primeira abordagem da teoria do caos, atraves de 
exemplos concretos e experimentais. 
Ementa: 
• Contextualizaeao da Teoria do Caos dentro da Mecanica Classica 
• Conceituacao de termos basicos como: espaco de fase, atratores, etc 
• Discussao de resultados experimentais de sistemas em diferentes regimes 

periodicos, quasi-periodicos, cabticos, etc 
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• 

• Apresentacao (utilizando videos) de um sistema caotico: dinamica da for-
maga° de gotas d'agua 

Obs.: Este curso sera realizado nos dias 26 e 27/01, tendo 4 horas de duracao. 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 236 
B18M - 0 Ensino de Fisica no 2° Grau: Explorando SituacOes Nao Con-
vencionais e de Interesse Cotidiano - Antonio Jose Omellas Farias (UFAL) 
Objetivo/Ementa: Pretende-se numa abordagem teorico-experimental com 
nocoes da Fisica Classico, e Modema, mostrar o funcionamento de situacoes 
diarias de interesse pratico, o procedimento de tecnicas e a construcao de equi-
pamentos simples, a fim de que se possa pensar e usar a natureza fisica que 
nos cerca com conhecimento cientifico. 

• 
ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 237 
B19M - Origens Historicas do Principio da Relatividade - Mauricio Pietro-
cola (UFSC) 
Objetivo: Analisar o percurso hist6rico da formulacao do Principio da Relati-
vidade na proposicao da Teoria da Relatividade Einsteiniana. 
Ementa: 
• Movimento relativo e principio de relatividade na dinamica galileana 
• Mecanica newtoniana e os conceitos de espaco e a velocidade absolutos 
• Os fen8menos 6pticos e a detenninacao de movimentos absolutos pelo eter 

luminoso 
• A proposicao do Principio de Relatividade na 6ptica e sua extensao a toda 

fisica nos trabalhos de Poincare, Lorentz e Einstein 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 330 
B2OT - 0 Universo: Teorias sobre sua Origem e EvoInca° - Roberto de 
Andrade Martins (UNICAMP) 
Objetivo: Apresentar uma visa° historica sobre as concepceies a respeito da 
origem e da evolucao do universo, discutindo os aspectos metodolOgicos e a 
fundamentacao de diversos tipos de teorias. 
Ementa: 
• ConcepcOes "primitivas" e mitologicas sobre a origem do universo 
• 0 pensamento cosmogOnico na filosofia antiga 
• 0 surgimento das teorias cosmogOnicas modemas (se'culo XVII) 
• 0 pensamento cosmogOnico classic° (ate o seculo XIX) 
• As cosmogonias do seculo XX 

INSTITUT° DE FiSICA - LABORATORIO 203 
B21T - Oficina de Astronomia - Joao Batista Canale (USP) 
Objetivo: Apresentar aos participantes (professores de 1° e 2° graus e alunos 
de Licenciatura) como possivel ensinar os elementos basicos da astronomia, 
usando experimentos simples de serem usados e construidos. Durante a Ofici-
na serao construidos os seguinte experimentos: 1) luneta astronomica com 

31 



tripe, 2) a distancia dos planetas ao sol numa escala, 3) o sistema solar em 
movimento, 4) representacao dos tamanhos dos planetas e do Sol, no plano e 
em tees dimensOes, 5) as estacoes do ano, 6) os eclipses, 7) a fases da Lua, 8) o 
relogio de Sol, 9) as 6rbitas dos planetas e cometas, e 10) o som do Sol, Jtipiter 
e pulsares. Sera ensinado o uso correto dos experimentos, os quais, apos cons-
truidos, serao doados aos participantes. 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 336 
B22T - Robotica no Ensino de Fisica - Alberto Tornaghi (ECV), Marcos 
Venicio (CSI) Monica de Castro Reinach (CECI) 
Objetivo:0 prop6sito desta oficina apresentar uma forma de trabalhar al-
guns conceitos de Fisica, a nivel de ensino secundario, construindo aparatos 
cujo bom funcionamento exija a compreensao destes conceitos por parte do 
construtor. Em principio pretendemos trabalhar, pelo menos, com os concei-
tos de torque, velocidades angular e linear (usando engrenagens) e atrito. 
Vamos apresentar o LEGO-Logo como um equipamento que auxilia e viabiliza 
diversas destas atividades. 
Ementaantroducao basica ao Logo com especial atencao para os comandos de 
controle de motores, lampadas e sensores. Introducao aos conceitos de pro-
gramacao estruturada e recursao. Apresentacao e exploracdo das pecas LEGO. 
Montagem de um caninho motorizado (ou outro aparato equivalente) a ser 
controlado por computador. Ao longo das montagens e experimentacOes com 
os materiais discutiremos formas de apresentar conceitos de Fisica basica. 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 337 
B23T - Topicos em Historia e Epistemologia da Mecanica Quantica - Oli-
val Freire Junior, Francisco Martins de Sousa e Jenner Barreto Bastos Filho 
(ETFPI -SE-PI, UFBA e UFAL) 
Objetivo: Familiarizar professores e estudantes de Fisica com uma controver-
sia cientifica de relevante impacto cultural. 
Ementa: Apresentaremos, como motivacao, o impacto da controversia dos 
quanta  na cultura do nosso seculo. Ap6s uma apresentacao histOrica da consti-
tuicao da teoria (formalismo e interpretacao) examinaremos o porque desta 
teoria requerer uma interpretacao tido redutivel ao seu formalismo. Apresenta-
remos as diversas interpretacOes competicao e, por fim, examinaremos um 
problema concreto, o da dualidade onde particula, nos seus aspectos histOricos, 
conceituais e na sua relacao com as diversas interpretacoes. 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 238 
B24M - Uma Aplicacao da Historia da Fisica no Ensino da Mecanica - 
Irinea de Lourdes Batista (UEL) 
Objetivo: 
• Focalizar alguns conceitos que formam a estrutura conceitual da Mecanica, 

procurando explicitar as relacoes entre esses conceitos. 
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• 

• 

• Aprofundar a compreensdo dessas relacties atraves da geracao de um ambi-
ente provocativo, este tiltimo originado a partir da retomada das ideias 
centrais da Mecanica e do enfoque historico-epistemologico. 

Ementa: 
• Localizacao, percepcao espacial e a concepcdo de referencial: 

• o problema basic° da localizacao 
• a "localizacao" historica do problema 
• um exemplo de estruturacao espacial 
• a concepcdo de espaco na Fisica atual 

• Leis de Newton: - o problema da inercia; - a discussao newtoniana do pro-
blema 

• A critica ao sistema newtoniano 
• A atualidade dessa discussao na Fisica 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 332 
B25M - Uma Nova Compreensio do Estado da Rotacio e Translacao da 
Terra nas Series Iniciais do 1° Grau - o Estado do Conceito de Tempo - 

Idevaldo da Silva Bodia'o (UFCE) 
Objetivo: Discutir o enfoque com que sao apresentados alguns contetidos de 
Ciencias nas series iniciais do 1° grau, propondo-se, a seguir, uma nova abor-
dagem para os mesmos temas. 
Ementa: As hist6rias de Laura, Genivaldo e Luciana servem de pretexto para 
se discutir alguns problemas da nossa escola; por outro lado, a historia da 
Marta pretende sinalizar uma saida possivel dentro desse cendrio. Assim, 
usando, por exemplo, o tema rotacao e translacao da Terra, pretendemos 
apontar alguns aspectos da transformacao necessaria na construcao de um 
professor dentro de um perfil construtivista. 

INSTITUT° DE FiSICA - SALA A1-21 
B26M - Uso de Interfaces no LaboratOrio Didatico de Fisica - Joao Carlos 
Nogueira Alves (ETFQ) 
Objetivo: Discutir alguns aspectos teoricos e praticos relacionados aquisicao 
de dados atraves do computador, enfatizando a parte pratica do curso com a 
realizacao de tees experiencias de aquisicao e tratamento de dados. 
Ementa: 
• HistOria do uso de computadores em LDF's 
• Andlise dos principais componentes em um processo de interfaceamento 
• Apresentacao e analise de diferentes metodos de aquisicao dados 
• Realizacao de tres experiencias envolvendo temas como termodinamica, 

mecanica e eletricidade 

INSTITUT° DE FfSICA - LABORATORIO 208 
B27M - Usos de Computaclio Algebrica no Ensino de Fisica via Mapple - 

Renato Portugal (CBPF) 
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Objetivo: Fazer uma introducao computacao algebrica esclarecendo o seu 
potencial e as suas limitacoes. 
Ementa: 
• Uso do Maple em algumas areas da matematica e da fisica basica 
• Conceito e algumas tecnicas de programacao. 

ESCOLA DE ENGENHARIA SALA 339 
B28T - Visiies de Mundo a partir da Observacao dos Movimentos no Sis-
tema Solar - Deise Vianna, Katia Nunes Pinto e Sergio Ferreira de Lima 
(UFRJ) 
Objetivo: Proporcionar aos professores de 1 (1 h 8 series), 2 grau e alunos de 
Licenciatura em Fisica e em Biologia uma visa() de Astronomia relacionada h 
construcho de modelos historicamente elaborados, mostrando como trabalhar 
na sala de aula. 
Ementa: 
• Heliocentrismo e Geocentrismo, nos diferentes momentos de suas criacOes, 

com as diferentes ideias que o homem teve do ceu (entre eles: Aristarco, 
Plata°, Arist6teles, Copernico, Kepler, Galileu, Newton) 

• Modelo e visa() de mundo atuais do Sistema Solar, relacionando a Fisica 
com a Biologia e Ecologia 

• Interpretacoes sociais dos diferentes modelos apresentados 

EIXO C 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 333 
C1M - Construcio e Validacao de Instnunentos de Medida no Ensino e 
Pesquisa em Ensino de Fisica - Fernando Lang da Silveira (UFRGS) 
Objetivo: Aplicacao da teoria da medida psicoeducacional na validacao de 
instrumentos (teses, questionarios, etc.) 
Ementa: 
• Quantificacao da intensidade da relacao entre 2 variaveis 
• Validade das medidas: conteados; em relacao a criterio constrito 
• Analise de consciencia de interna de instrumentos 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 314 
C2T - Educacao e Sociedade - Maria Cristina Leal (UFF) 
Objetivo: Identificar nos debates sobre a relacao Escola e Sociedade presentes 
na Sociologia da Educacao aspectos que possam subsidiar os desafios recentes 
do ensino da biologia, fisica, quimica e ciencias. 
Ementa: 
• ContribuicOes da Sociologia da Educacao para a relacao Escola/Sociedade 
• 0 papel da ciencia na formacao do homem social 
• Escola, Sociedade e ensino das disciplinas cientificas 
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INSTITUT° DE FiSICA - SALA 313 
C3M - Historia e Epistemologia da Fisica e Aprendizagem - Amelia Ham-
burger (USP), Oliva] Freire Junior (UFBA), Michel Paty (CNRS/Franca) e 
Penha Maria Cardoso Dias (UFRJ) 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 334 
C4M - Metodologia de Pesquisa em Ensino de Fisica: Modelos Mentais - 
cancelado 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 335 
C5M - 0 Professor-Pesquisador de sua Pratica Docente - Dominique Colin-
vaux, Margarida Santana e Sandra Selles (UFF) 
Objetivo/Ementa: Discutir a origem do "movimento de professores-
pesquisadores" de sua pratica docente; referEncias te6ricas; experiencias reali-
zadas e/ou em andamento; atividade praticas com os participantes. 

INSTITUT° DE FiSICA - SALA 307 
C6T - Topicos em Psicologia Cognitiva e a Pesquisa em Ensino de Fisica - 
Fernanda Ostermann e Ileana Greca (UFRGS) 
Objetivo: Introduzir aos professores algumas ideias sobre novas linhas de 
pesquisas e modelos da Psicologia Cognitiva, suas possiveis contribuicoes a 
pesquisa em ensino de Fisica e a transferencia de seus resultados para a sala de 
aula. 
Ementa: 
• Objeto da Psicologia Cognitiva 
• Sujeito cognitivo de Piaste, Vygotsky, Chomsky e Fedor 
• Modelos de mem6ria, raciocinio e resolucao de problemas 
• Conexionismo 
• Modelos mentais de Jonhson-Laird 
• Relato de uma pesquisa em sala de aula 

EIXO D 

DlT - Organizacao de Grupos de Interesse em Comunicacao Eletriinica 
via Internet - Maria Cristina Dal Pian, Marcilio Colombo Oliveros, Gledson 
Elias da Silveira e Ana LtIcia A.A. Gomes (UFRN) 
Objetivo: Preparar pesquisadores e professores na utilizacao de modulos te-
maticos de ciencias, via Internet. 
Ementa: 
• Facilidades de comunicacao oferecidas pela rede Internet 
• Educacao a distancia via Internet: problemas e perspectivas 
• MOdulos Ternaticos: sistematica de programacao e sua adaptacao ao ambi-

ente de comunicacao eletronica 
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• Estabelecendo dialogos pedag6gicos via rede 
Planejamento de grupo de interesse para 1995 
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ENCONTROS 
EIXO A 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 308 - TERcA e QUARTA-FEIRA - 24 e 
25/01 - 10:30 h 
Al - Fisica nos cursos de formacao profissional de 2° Grau 
Org.: Nilson Marcos Dias Garcia (CEFET-PR) 

A realizacao deste encontro dd. continuidade a discussao sobre a par-
ticipacao da Fisica na formacao profissional de 2° grau, tema ja presente nos 
SNEFs anteriores. 

A ocasiao possibilitara a reuniao dos professores de Fisica que atuam 
no ensino tecnico industrial, federal, estadual ou municipal. 

Espera-se, entre outros resultados: 
• trocar experiencias de ordem pedagOgicas e profissional 
• debater sobre a funcao e importarl' cia da Fisica nos cursos tecnicos 
• encaminhar providencias para se garantir a continuidade e ampliacao des-

sas discussOes em outras ocasiiies. 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 313 - TERcA e QUARTA-FEIRA - 24 e 
25/01 - 10:30 h 
A2 - Propostas curriculares de Fisica: metodologia, distribuicao de conte-
tidos, avaliacio 
Org.: Beatriz Alvarenga (UFMG) 

Serao postas em discussao diversas ideias referentes definicao de 
propostas curriculares de Fisica, para o segundo grau: dificuldades, frequen-
temente mencionadas pelos professores, encontradas na selecao de topicos 
adequados e de linhas pedagogicas apropriadas para a sua abordagem; neces-
sidades ou nao de material especifico para cada proposta (para curss de cargas 
horarias muito diferenciadas, tais como curso de formaca'o geral e cursos de 
formacao profissional); carater propedeutico, de formacao para a cidadania, 
formacao geral, etc. a ser considerado em cada proposta curricular; a impor-
tancia do planejamento didatico e seu aspecto dinamico, recurso ao qual o 
professor deve recorrer para reduzir e, talvez, conduzir aprendizagem mais 
significativa. 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 309 - TERcA e QUARTA-FEIRA - 24 e 
25/01 - 10.30 h 
A3 - Ensino de Fisica Moderna e Contemporinea a partir do 2° Grau 
Org.: Carlos Rinaldi e Joao Coelho (UFMT) 

0 encontro de Ensino de Fisica Modema e Contemporanea a partir do 
segundo grau no SNEF foi pensado com o objetivo de divulgar as aceles que 
estao sendo propostas e ou implementadas nessa area. Discutir vies em con-
junto entre as IES quanto ao tema viabilizado, estudos de Fisica Modema e 
Contemporanea ja no Ensino Medi°, uma vez que a Fisica ensinada neste 
nivel nao ultrapassa meados do seculo XIX. 
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Para o Encontro foi pensado 08 debatedores com 10 minutos de fala 
cada um no dia 24/01 e no dia 25/01 um amplo debate com interessados. 

Esperamos para o Encontro contar com a presenca de professores 
universitarios, professores do ensino medic), pesquisadores, alunos de gradua-
cab e ate mesmo do ensino medio. 

Como resultado, esperamos obter subsidios para orientacao de discus-
s6es e ate mesmo de implementacao de temas de Fisica Modema e Contempo-
ranea no Ensino Medio. 

EIXO B 

INSTITUT° DE FISICA - SALA DE SEMINARIOS A2-07 - TEKA-FEIRA 
- 24/01 - 10:30 h 
B1 - Troca de Experiencia de Propostas desenvolvidas para 2° Grau 
Org.: Valter Gomes Lima (UFRRJ) e Maria Celina Correa Nunes (SEE) 

INS'TITUTO DE FISICA - SALA 314 - 10:30 h - TERcA e QUARTA-FEIRA 
- 24/01 e 25/01 10:30h 
B2 - Ensino de Astronomia 
Org.: Silvia Livi (UFRGS) e Sergio Bisch (UFES) 

Um interesse crescente pelo ensino de Astronomia tem sido evidenci-
ado de diversas formas, seja atraves de uma maior enfase a esta area nos curd-
culos oficiais de diversos estados e municipios brasileiros, como atraves do 
crescente mimero de trabalhos sobre o tema apresentados nos SNEFs. 0 en-
contro tem como objetivo dar continuidade troca de experiencia entre profes-
sores de todos os niveis de ensino que tem incluido contetidos de Astronomia 
na sua pratica pedagogica, diagnosticar a situacao do ensino de Astronomia a 
nivel nacional, tendo como subsidio um levantamento efetuado pela Comissao 
de Ensino da Sociedade Astronomica Brasileira, e promover a discussao das 
razOes de introducao da Astronomia no ensino de Fisica e Ciencias e de como 
efetua-la. 1 

EIXO C 

INSTITUTO DE FISICA - SALA 204 - TERcA -FEIRA - 24/01 - 10:30 h 
Cl - Formacao do Pesciluisador em Ensino de Fisica: As ofertas atuais 
Org.: Sonia Krapas Teixeira (UFF) 

Neste encontro serao apresentadas as ofertas atuais no que coneeme 
formacao do pesquisador em Ensino de Fisica: desde a Iniciacao Cientifica ate 
o Doutorado, passando pela Atualizacao, Especializacao e Mestrado. Coorde-
nadores de pos-graduacao das diversas instituicoes do pais farao uma breve 
exposicao dos seus cursos acerca dos objetivos, da clientela, do period° de 
inscricao, dos criterios de selecao etc. No caso da Iniciacao Cientifica e da 
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Atualizacao representantes dos diversos centros de pesquisa em ensino de 
fisica do Grande Rio tambem farao uma breve exposicao de suas ofertas. 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 236 - QUARTA-FEIRA - 25/01 - 
10:30h 
C2 - Formacio de professores de Fisica: Licenciaturas 
Org.: Yassuko Hosoume (USP) 

Nos tiltimos anos,varias Universidades tem retomado a questa° da 
formacao de professores de Fisica, atraves da proposcao de novos cursos de 
Licenciatura ou da reformulacao de cursos ja existentes. Outros centros, ainda, 
estao discutindo projetos semelhantes a serem impklantados proximamente. 

Estamos programando a realizacao de um encontro de professores e 
pesquisadores preocupados com os Cursos de Licenciatura, com o objetivo de 
promover a troca de ideas e experiencias em desenvolvimento, propostas, 
curriculos, ementas, perspectivas,etc. Alem de buscar construir um levanta-
mento mais abrangente a nivel nacional, pretendemostambem discutir meios 
para consolidar uma rede permanente de intercambio. 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 232 - QUARTA-FEIRA - 25/01 - 
10:30h 
C3 - Formacio do professor de Ciencias para o 1° Grau 
Org.: Idevaldo Bodiao (UFCES) 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 233 - TEKA-FEIRA - 24/01 - 10:30h 
C4 - Organizacao dos Professores: ANDES, ANFOPE, SBF, ANPEDE, 
SEP 
Org.: Demetrio Delizoicov (UFSC) 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 234 - QUARTA-FEIRA - 25/01 - 
10:30h 
C5 - Associacio de professores 
Org.: Susana de Souza Barros (UFRJ) 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 330 - TEKA-FEIRA - 24/01 - 10:30h 
C6 - Novas Tecnologias: Ensino a Distancia, Redes , Video, Computador 
Org.: Susana de Souza Barros (UFRJ) - Participacao de Maria Alice Sigaud, 
Alberto Maiztegui (Univ. Cordoba), Flavia Rezende dos Santos Gomes e Car-
los Mauricio Chaves (PUC/RJ) 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 204 - QUARTA-FEIRA - 25/01 - 15 h 
C7 - Organizacao do EPEF 
Org.: Maria Jose' P. M. Almeida (UNICAMP) 

EIXO D 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 235 - TEKA-FEIRA - 25/01 - 10:30 h 
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D1 - Publicacoes para o Profissional de Ensino de Fisica 
Org.: Joao Zanetic (USP) 

1 
1 

1 

4 

I 
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I JORNADA NACIONAL DE PESQUISA EM ENSINO DE FiSICA 

Com o objetivo de propiciar aos alunos de graduacao de cursos de 
licenciatura em Fisica a troca de suas experiencias em Projetos de Pesquisa em 
Ensino de Fisica e/ou Projetos de Extensa°, os estudantes ja envolvidos em 
programas de Iniciacao Cientifica, de Licenciatura e/ou Extensa° estao apre-
sentando seus trabalhos em paineis com exposicao oral. 

Os trabalhos foram selecionados e estao sendo apresentados por tema. 
Os que mais se destacarem sera° publicados nas Atas do XI SNEF, na sua 
versa° completa. 

Tal jornada vem contribuir para assinalar aos alunos de cursos de 
Licenciatura, futuros professores de 1° e 2° graus a possibilidade de uma traje-
toria academica nos mesmos moldes daquela vislumbrada por alunos de cursos 
de bacharelado. Valoriza-se assim a importancia da pesquisa em Ensino de 
Fisica para propiciar mudancas efetivas que alcancem as escolas basica e me-
dia. 

INSTALAcii0 DOS PAINEIS - TEKA-FEIRA - 24/01 

APRESENTAcii0 DOS TRABALHOS - QUINTA-FEIRA - 26/01 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 202 
Grupo Al - Ensino de Ciencias (Fisica) para o P grau 
Coordenador: Jose Ferreira Neto 

1. Producao de material de apoio para professores de Ciencias do 1° grau 
- dinamica de curso x material de apoio - Jair Max Fortunato Maia - 
UFRN 

2. Um modelo experimental para a Fisica do coracio - Carla de Paiva 
Ubarana - UFRN 

3. 0 ensino de conceitos de Fisica atraves de atividades experimentais - 
Saionara Moreira Alves das Chagas - UFRJ 

4. Proposta de ensino de Ciencias (otica) para alunos do 1° grau - Savio 
Luiz Silva da Costa - UFRJ 

5. 0 ludic° e o ensino de Fisica - Rildo Santos Ribeiro - UFRJ 

6. Proposta metodolOgica para o ensino de Ciencias sob o enfoque da 
Educacio Ambiental - Mary Cristiane M. da Rosa - UFMS 

7. Representaciies visuais e elaboracao de materiais de apoio para profes-
sores e alunos - Leila Cabral de Moreno Ariez - UFRN 
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8. Desenvolvimento conceitual das Ciencias atraves da atividades em 
fisica na escola do 1° grau - Edson Santos de Andrade - UFRJ 

9. Proposta de ensino de Ciencias (eletromagnetismo) para escola prima-
ria - Alexandre da Silva Amancio Pereira - UFRJ 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 205 
Grupo B1 - Ensino de Fisica (2° grau) 
Coordenador: Alberto Gaspar 

1. Caindo com a aceleracao maior que g Cristiane Bedaque Mira 
UNESP/ Guaratingueta 

2. Um chafariz de baixa pressio - Alessandra Memari Pavanelli - UNESP/ 
Guaratingueta 

3. Fonte excitadora de oscilaciies para cordas vibrantes - Tiago Raimundo 
da Silva - UNESP/ Guaratingueta 

4. Um gerador de corrente eletrica - Marco Aurelio A. Monteiro - UNESP/ 
Guaratingueta 

5. Proposta de construcio de atividades para turmas de Formaciio de 
Professores - Ana Paula C. Rodrigues e Waleska Gaspar de F. Lima - 
UFRJ 

6. Mersenne e as cordas vibrantes - Elder Sales Teixeira - UFBa 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 203 
Grupo B2 - Ensino de Fisica (2° grau) 
Coordenadora: Sonia Salem 

1. Sistematizando informacoes - Licenciatura noturna de Fisica - 
CCE/UFRN - Maria do Socorro dos Santos - UFRN 

2. Fisica Moderna no 2° grau - Rodolfo Alves de Carvalho Neto - UFBa/Col. 
MOdulo/Col. Antonio Vieira 

3. Introducao de topicos de Fisica Moderna e Contemporfinea no 2° grau - 
Alcino Vasquez Moreira, Claudia Costa Lopes e Roberto Affonso Pimentel 
Jr. - UFF 

4. Estudo sobre a eficacia de metodologia de resoluciio de problemas no 
ensino de Fisica - Anderson Wagner Dias de Souza - UFRJ 
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5. Um estudo dos artigos de "Ciencia Hoje" relativos a Fisica - Lilian 
Cristiane Almeida dos Santos e Marcia Emi Fugiwara - USP 

6. Formacan do professor de Fisica - Hist6ria da Ciencia e Ensino - Ame-
rico M. Montenegro e Anisabel da Gloria P. Macedo - UFRJ 

7. A ciencia como objeto de ensino e pesquisa - Andrea Reis Albino e Maria 
Cristina F. Martins - UFRJ 

COMISSA0 JULGADORA 

Katia Nunes Pinto - C.E.Heitor Lira / C.E.Clovis Monteiro - RJ 
Sandra Alves de Almeida - GIEP / RJ 
Maria Jose P.M. de Almeida - UNICAMP 
Moacyr Ribeiro do Vale - USP 
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SESSAO DE PAINEIS 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 235 
SESSAO Al: Astronomia 
Coordenadora: Rute Trevisan 

1. Apresentacao de Materiais Didaticos para Observacao do Sol em Fei-
ras de Ciencias. Trevisan, R.H.; Bruno, A.T.; Faraco, S. 

2. A Construcao de RelOgio de Sol como LaboratOrio Natural. Nunes, 
M.R. 

3. Astronomia no Curso de Aperfeicoamento para Professores de Fisica. 
Lattari, C.J.B.; Trevisan, R.H. 

4. Implantaciio de Astronomia em Curriculo Ririe° do Curso de Cienci-
as. Lattari, C.J.B.; Trevisan, R.H. 

5. Observando o Eclipse Solar de 1994 - Na Escola de 1° Grau. Trevisan, 
R.H.; Lattari, C.J.B. 

6. Astrolabio: Um Melo de Complementar os Conceitos Basicos de Astro-
nomia de 5a a 8' Series do 1° Grau. Trevisan, R.H.; Souza E. de; Nabarro, 
R.A. 

7. Modelo de Apostila a Ser Utilizada no Ensino de Astronomia a Nivel 
Basico. Makler, M. e equipe 

8. 0 Ensino de Astronomia e a Relasiio do Ser Human° com a Realidade. 
Jafelice, L.C. 

9. Observando um Eclipse Solar: a Construcao da Astronomia para o 
Ensino da Fisica. Pereira, 0.S. 

10.As Atividades do Observatorio Astrontimico de Diadema. Pereira, 0.S.; 
Barros, M.P. 

11.Os Estudantes Querem Fisica Nuclear e Raios Cosmicos? Pereira, 0.S. 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 237 
SESSAO A2: Ensino de Fisica no 3° Grau 
Coordenador: Sergio Arruda 

1. 0 Problema da Plausibilidade da Teoria da Relatividade Especial e 
suas Consequencias para o Ensino. Arruda, S.M.; Villani, A. 
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2. Re!ago-es entre Quantum e Relatividade em 1905. Arruda,S.M.; Villa-
ni,A. 

3. Pacote Computacional para a Analise de Dados de Crescimento 
Bridgman de Cristais Binarios. Noronha, E.B.; Fabbii, R. 

4. Uma "Visio Holografica" para o Ensino do Eletromagnetismo. Cam-
pestrini, N.J.; Bechara, M.J. 

5. Como se Representa um Fato Cientifico no Eletromagnetismo de 
Maxwell? Silva Jr., W.M. 

6. Relatividad Restringida: Un Desarollo para Enserianza Media. Santini, 
H.B. 

7. Existem Dificuldades no Uso da Interacao Carga - Campo pelos Alu-
nos? Farias, A.J.0. 

8. As Bases Conceituais das Relatividades. Bassalo, J.M.F. 

9. Possivel Ensinar Ressonfincia Magnetica a Alunos do Ciclo Basic° da 
Graduacao em Fisica? Grillo, M.L.N. 

10.Estrategias para o Ensino de Relatividade Restrita. Oliveira, M.P. de 

11.Estudo da Serie de Born para um Potencial do Tipo 8 (x). Lino, J.L.S. 

12.Avaliacao das Tecnicas de Radioprotecio utilizadas pelos Tecnicos em 
Radiacao nos Hospitais de Grande Porte de Belo Horizonte. Oliveira, 
R.O. e Nassif, R.H.M.S. 

13.Fatoracao de Equagoes Diferenciais na Fisica-Matematica. Ferreira da 
Silva, M.; Santos, A.M. e Gota, M. 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 233 
SESSAO Bl: Proposta de Intervencio no Ensino de Fisica 
Coordenadora: Maria Lucia Abib 

1. Proposta de tun Enfoque Construtivista para o Ensino das Aulas de 
Laboratorio de Fisica Basica. Ferreira, N.C.; Giraldo, V. A. 

2. 0 Saber Docente em Construcan no Ensino de Crencias para Series 
Iniciais do 1° Grau. Silva, A.V.P. da; Nardi R. 

3. Mudanca Conceitual & Ensino de Crencias. Arruda S.M.; Villani, A. 
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4. Propostas de Contefidos para o Ensino de Fisica e sua Pratica Efetiva 
uma Revisfio Bibliografica. Carvalho, A.M.P. de; Vannucchi, Andrea 

5. 0 Estudo da Revista de Ensino de Fisica no Periodo: 1979 - 1988. Moret, 
A.de S.; Villani A.; Catani, D.B. 

6. Concepcoes de Professores de Fisica de 2° Grau: Analise de Depoimen-
tos sobre suas Prfiticas. Abib. M.L.V.S. 

7. Projetos Aventuras Cientificas. Pimentel Jr.,R.A 

8. Integracao dos Conceitos de Velocidade, Espaco e Tempo - um Estudo 
na Escola Particular de Primeiro Grau. Frota, P.R.O. 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 236 
SESSAO B2: Experiencias e Inovacoes no Ensino de Fisica I 
Coordenadora: Maria Regina Kawamura 

1. ()flea no Cotidiano. Cruz, R.A.; Charbel, L.F.; Jr. Marega, E.; Schiel, D. 

2. Estrategias de Ensino no Laboratorio Didfitico da UFPb. Medeiros, 
A.F.; Villani, A. 

3. 0 Sistema Internacional de Unidades e o Ensino de Fisica. Stempnialc, 
R.A. 

4. Prfitica de Ensino e Instrumentac.fio para o Ensino de Fisica: Uma 
Tentativa de Aga° Integrada na UNESP- Bauru. Nardi, R. S.; Pereira, 
A.V. 

5. A Fisica Basica nas Escolas Tecnicas Industrials Federais: A Pratica e 
o Discurso. Garcia, N.M.D.; Hosoume, Y 

6. 0 LaboratOrio Didatico no 3° Grau. Schmidt, I. P.; Kawamura, M.R. 

7. Ensino de Fisica Auxiliado por Computador. Carvalho, W.L.P. de 

8. Atividades de Ensino-Aprendizagem na Fisica do 2° Grau - Implemen-
tacao de uma Proposta. Megid Neto, J. 

9. Um Modelo de Curso a Distfincia para Aperfeicoamento de Professores 
de Fisica do 2° Grau. Ferreira, A.M. e Souza Barros, S. 
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10.Licenciatura: Acompanhamento de Curso. Kawamura,N.A e Hosoume, 
Y. 

11.Curto-Circuitando Formulas e Conceitos Memorizados: Ensinando 
Eletricidade no 1° Grau. Pierson,A.; Toscano,C.; Teixeira,D.: Kawamu-
ra, M.R. e Hosoume,Y. 

12.Um LaboratOrio Introdutorio para os Cursos de Licenciatura em Fisi-
ca. Hosoume,Y.; Sartorelli,J.C. e Yoshimura,E.M. 

13.0 Estudo da Luz e suas Propriedades na HistOria da Fisica como Sub-
sidio ao Ensino de Otica. Silva, E.A. da 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 238 
SESSAO B3: Inovae5es Curriculares e Didaticas 
Coordenadora: Isa Costa 

1. Deteccao da Construcao de Conceitos em Interacio com o Meio Pro-
fissional. Fonseca. J.B. 

2. Ensino de Fisica da ETFRN: Analise e Proposta de Contetidos. Sobri-
nho, A.A. e equipe 

3. Uma Ideia de Pratica Educacional e Fisica: Descricao e Analise de uma 
Vivencia! Auth, M.A. e equipe 

4. A Formacio de Grupos de Pesquisadores Ativos e o Ensino de Fisica. 
Auth, M.A. e equipe 

5. Licenciatura Noturna em Fisica - Uma Proposta em Curso na 
FUNREI. Raposo, M.T. 

6. A Experiencia de Espalhamento Rutherford na Disciplina LaboratOrio 
de Fisica Moderna. Tavares, M.H.F.; Oliveira, S.D. 

7. Analise de Desempenho na Disciplina de Fisica dos Alums do Curso 
Pro-Tecnico do CEFET-PR, UNED-Cornelio ProcOpio, em 1994. Tei-
xeira, R.R.P.; Souza, A.D.B.de 

8. 0 Projeto Pedagogic° do Curs° de Licenciatura em Fisica da UNESP-
Bauru. Grandini, C.R.; Ruiz, L.S.R.; Silva, A.V.P. da 

9. Avaliacio Qualitativa do Curso de Licenciatura em Fisica. Ruiz, 
L.S.R.; Grandini, C.R. 
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10. Una manera de colaborar en la reforma educativa: cambiar el signifi-
cado de la experiencia. Chrobak,R. 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 232 
SESSAO Cl: A Pesquisa e o Ensino de Fisica 
Coordenadora: Sonia Dion 

1. Dinamica do Movimento Circular. Rocha, M.F. 

2. 0 Efeito-Prototipo no Estudo do Conceito de Vida. Germano, A. S.; 
Oliveira, M.; Silva, L.M.M.; Dal Pian, M.C. 

3. A Nocao de Primitividade no Realismo Experiencial: Implicacoes para 
o Estudo do Conceito de Area. Gomes, A.L.A.A.; Lucena Neto, M. de; 
Dal Pian, M.C. 

4. "Visees de Universo" de Alunos Adultos Trabalhadores. Martins, A. 
F.P. 

5. Deteccio e Analise de Concepcoes Espontfineas e Alternativas de Alu-
nos de 2° Grau sobre Fisica Moderna. Paulo, S.R.; Rinaldi, C.; Jorge, I.; 
Lima, G. F. de. 

6. 0 Uso ImprOprio de Analogias na Resolucao de Problemas Envolvendo 
o Escoamento de Liquidos. Arruda. S.M.; Silva L.F. 

7. 0 Modelo de Ensino Construtivista de Velocidade Angular: Analise de 
sua Utilizacao em Sala de Aula. Nascimento, L.; Carvalho, A.M.P. de 

8. Concepcoes dos Estudantes acerca de Fenomenos Fisicos com Rotacoes. 
Dion, S.M.; Pacca, J.L.de A. 

ESCOLA DE ENGENHARIA - SALA 234 
SESSAO C2: Experiencias e Inovacoes no Ensino de Fisica II 
Coordenadora: Sonia Peduzzi 

1. TOpicos de Fisica em tun Curso de Atualizacao para Prof. das Primei-
ras Series. Loureiro, I. 

2. Conjunto Experimental Destinado Execucao de Praticas de Rotacao e 
Oscilacio de Corpos Rigidos. Bonagamba, T.J.; Santoni, E.; Lasso, 
P.R.O.; Bretas, C.B.; Gentil, A. 
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3. Uma Proposta Curricular para o Ensino de Mecanica em Cursos de 
Licenciatura de Matematica e Biologia. Charbel, L.F.; Cruz, R.A.; Jr. 
Marega, E. 

4. Desenvolvimento do Curso de Fisica II Ministrado para Alunos do 
Curso de Licenciatura em Ciencias Exatas-USP Sao Carlos. Charbel, 
L.F.; Cruz, R.A.; Redondo, D.M.; Jr. Marega, E. 

5. Curso de Aperfeicoamento em Fisica Aplicado a Professores da Rede 
Niblica da Regiao de S. Carlos. Jr. Marega, E.; Redondo, D.M.; Schiel, 
D. 

• 	6. Experimentos de Fisica Contemporanea para Professores de Ciencias. 
Cardoso, D.d'Assumpcdo 

7. Atualizacia e Divulgacao no Ensino de Fisica. Salem, S.; Santos, L.C. A. 
dos; Fugiwara, M.E.; Kawamura, M.R. 

8. Usando Role Play no Ensino de Ciencias. Peduzzi, S.S. 

9. Uma Aplicacao dos Estudos de Concepcoes Espontaneas em Optica na 
Elaboracio de Atividades Experimentais Significaticas. Higa, I.; Mos-
cati, G. 

10.Levantamento Bibliografico Basico de Licenciatura em Fisica. Fernan-
des e Silva, C.M.L.; Barreto, C.L.; Ferreira Neto, J.; Jafelice, L.C.; Per-
nambuco, M.M.C.A. e Borba, G.L. 

11.A Conferencia Eletronica como Espaco de Ensino. Dal Pian, M.C.; 
OLiveiros, M.C.; Diniz, C.H.G.; Torres, M.M.M. 

12.Experimentos para Calcular a Forca Magneica entre Dols Imas e 
Tornar a Fisica mais Interessante. Austrilino, L. 

13.A Eletricidade do Projeto Gref - Aprendizagem de uma Visa() Globali-
zante. Hosoume, Y.; Carlo S. del 
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COMUNICAOES ORAIS 

INSTITUTO DE FiSICA - SALA 310 
SESSAO Al - Contetidos Curriculares 
Coordenador: Eduardo Terrazan 

1. Estudo Comparativo dos Resultados Obtidos com um Software Educa-
cional e um Teste Escrito na Pesquisa sobre Visoes de Energia - Gomes, 
F.R.S.; Barros, S. de S. 

2. Um Programa de Atividades visando a Reformulaciio Conceitual nos 
Topicos Introdutorios da Otica Geometrica - Harres, J.B.S. 

3. 0 Todo e as Partes: uma Releitura da Estrutura dos Conceitos de Fisi-
ca no 2° grau - Fernandez Neto, V.; Silva, D.da 

4. A Tematica Energia e o Ensino de Fisica na Escola Media - Auth, 
M.A.; Terrazan, E.A. 

5. Conceito de Temperatura: Genese, Desenvolvimento e Utilizacio - 

Silva, D. da; Fernandez Neto, V. 

6. A Interdependencia Contetido-Contexto-Metodo no Ensino de Fisica: 
um Exemplo em Fisica Termica - Auler, D.; Terrazan, E.A. 

7. Ensino de Calor e Temperatura: uma Analise das Mudancas Concei-
tuais dos Alunos - Teixeira, 0.P.B. 

8. As Relac5es Ciencia, Tecnologia e Sociedade em tun Curso de Fisica 
Termica - Fernandez Neto, V.; Silva, D. da 

INSTITUT° DE FiSICA - SALA 204 
SESSAO A2 - Astronomia 
Coordenador: Horacio Tignanelli 

1. El Eclipse del 03/11/1994 y un Ejemplo de Aprendizaje Significativo en 
Accion - Tignanelli, H. 

2. Curso de Atualizacio sobre Raios COsmicos para Professores de Gen-
cias - Fisica: Modernizando o Curriculo de Fisica no 1° e 2° Graus - Pe-
reira, O. S. 

3. Proposta para o Ensino de Astronomia no 1° e 2° Grau - Makler, M. e 
equipe 
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4. Astronomia para Criancas: Representacao Infantil do Eclipse do Sol 
do dia 03/11/94 - Nascimento, S.S.; Bittencourt, M.K.C. 

5. Representacao do Planeta Terra por Professores Alfabetizadores - 

Nascimento, S.S. 

6. Eclipse Anular do Sol (29/04/95): Informaciies Gerais para Norte e 
Nordeste do Pais - Aratijo, N.M. de 

7. Filtros para a. Observacao Segura de Eclipses: o Caso do Eclipse Solar 
de 03/11/94 - Neves, M.C.D.; Pereira, J.R.D. 

8. Lux in Tenebris: Simetria, Temperatura, Luminosidade e Crendice no 
Eclipse Solar Total de 1994 - Neves, M.C.D.; Costa, L.G.; Ichiba, R.; 
Lima, S. 

9. Resultados Preliminares da Radiacio Solar Global observadas no 
Eclipse Total do Sol, em 03/11/94, em Crichima, SC - Nunes, M.R.; Za-
non, R. 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 314 
SESSAO B1 - 0 Conhecimento Cientifico em Discussao 
Coordenador: Jose Glauco Tostes 

1. Mudancas Conceituais em Colisiies: Interacio entre Estudantes - Or-
quiza de Carvalho, L.; Villani, A. 

2. A Nocao de "Histaria" nos Estudos sobre Desenvolvimento de Concei-
tos Cientificos - Gomes, A.L.A.A.; Dal Pian, M.C.; Delgado, C de M. 

3. Notas sobre o Conceito Piagetiano de Abstracao - Dominguez, D.C.; 
Franco, C.; Teixeira, S.K.; Queiroz, G. 

4. 0 Modelo Piagetiano para a Relacio entre Psicogenese e Histeria da 
Ciencia funciona? - Franco, C. 

5. A Ciencia que se Pesquisa e a Ciencia que se Ensina - Aug& P.S.; Vian-
na, D.M. 

6. 0 Referencial Tearico de Copernico e a Fisica de AristOteles - Bastos 
Filho, J.B. 

7. Sobre as Explicacoes em Fisica - Cindra, J.L. 
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INSTITUT° DE FISICA - SALA 308 
SESSA0 B2 - Relatos de Experiencia de Ensino 
Coordenador: Artur Eugenio Quintdo 

1. Por onde Anda o Contando? - Ferreira, M.C.; Goncalves Ledo, R.A. 

2. 0 Ensino da Agua na Comunidade do Parque Sao Joao - Nascimento, 
S.S.; Costa, M.A.S. da 

3. Mudanca Conceitual em Alunos da 5' serie do 1° grau relativa a Flu-
tuacao dos Corpos em Meios Liquidos - Canto, R.S.; Teixeira, S.K. 

4. Gray, Gay, Green... cada Fisica com seu Gago - Tertuliano, J. 

5. Imagens, Maos, Construcoes: Ensino de Educacio Artistica e de Cien-
cias no 1° e no 2° Graus - Barroso, L.; Luna, F.; Tertuliano, J. 

6. Ensino de Ciencias: Parceria entre Professores no 3° Grau - Fernandes, 
J.; Tertuliano, J. 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 309 
SESSAO B3 - Recursos Didaticos para o Ensino de Fisica 
Coordenador: Marta Pernambuco 

1. Video de Apresentacio de Enfoque e Tratamento Didatico de Progra-
ma para Curso de Licenciatura Noturno de Fisica - Pessoa, L.G.P.; 
Santos, M.do S.; Jafelice, L.C. 

2. 0 Uso de Recursos Graficos -Visuais no Ensino de Ciencias - Bezerra, 
A.M. de A.; Dal Pian, M.C. 

3. Atividades Llidicas no Ensino de Fisica - Nascimento, S.S.; Ventura, 
P.C.S. 

4. A Problematica do Ensino de Laboratorio de Fisica na UEFS - Ribeiro, 
M.S.; Motta, D.E.M.; Freitas, D.S. 

5. 0 Uso de Problemas Abertos em um Curso de Fisica Termica - Silva, 
D. da; Fernandez Neto, V.; Carvalho, A.M.P. de 

6. Resolucao de Probemas de Aprendizagem Conceitual de Fisica - Filipe-
cki, A.T.; Pascoal, R.; Barros, S. de S.; Souza, A.W. de 

7. Estudo Didatico do Pendulo Caotico, uma Introducao ao Caos Deter-
ministico - Lima, A.R. de; Bernardes, L.A.B.; Pinto, S.E. de S. 
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8. Desenvolvimento de "Software" para o Ensino de Fisica - Lucena, L. 
dos S.; Nascimento, H.A.D. do; Rocha Neto, A.; Diniz, C.H.G.; Lucena, 
L.R. 

9. Sistema de Aquisicao e Comunicacio de Dados com Aplicacao em Ins-
trumentacao Fisica - Pereira, J.R.D.; Sobrinho, A.S.S.; Viscovini, R.C.; 
Sato, P.K.; Pedreira, P.R.B. 

10.Construcao de uma Miquina Termica Funcionando no Ciclo Stirling 
de Baixo Custo - Melqufades, F.; Barboso, M.V.; Santaella, R.; Juraitis, 
K.R.; Santos, C.A.C. 

INSTITUT° DE FfSICA - SALA 305 
SESSAO Cl - Concepcoes Pedageogicas dos Professores 
Coordenador: Sonia ICrapas Teixeira 

1. Ensino de Mecanica Quantica: uma Interpretacio de Descriciies de 
Professores - Tertuliano, J. 

2. Fatores Potenciais para Mudancas Conceituais sobre Ensino de Fisica - 
Abib, M.L.V.S. 

3. Investigacio sobre as Concepciles de Ensino e Aprendizagem que Pos-
suem os Alunos da Disciplina de Pratica de Ensino de Matematica - 
Maule, S.E.F. 

4. Uma Experiencia de Mudanca Conceitual com Licenciandos de Fisica 
da UFRJ - Cordeiro Filho, F.; Gomes, M.M.; Vugman, N.V. 

5. A Construcio do Conceito de Aprendizagem como Mudanca Concei-
tual: Uma Estrategia baseada no Modelo P.S.H.G. - Gomes, M.M.; Cor-
deiro Filho, F. 

6. "Erro, Errar, Errante: uma Nova Perspectiva de se Encarar o Erro no 
Processo Ensino-Aprendizagem de Ciencias." - Esberard, V.M.F.; Oli-
veira, L.R.; Krapas-Teixeira, S. 

INSTITUT° DE FiSICA - SALA 313 
SESSAO C2 - Formacio de Professores 
Coordenadora: Umbelina G. Piubeli 

1. Instrumentacio para Ensino: Experimentos Simples, Elementos de 
Fisica, e Mudanca Conceitual - Brito, S.; Sarmento, J.; Melo, A.; Medi-
ros, A.; Tertuliano, J. 
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2. Habilitacao em Fisica (Resolucao 30/74) na Universidade Federal do 
Acre - Uma Proposta - Passos, A.M.F.; Santos, F.E.A. dos; Oliveira, J.C. 
da S.; Peroso, L.E.; Rocha, M.O. 

3. Curs° de Licenciatura em Fisica com Abordagem Problematizadora - 

Barreto, C.L.; Borba, G.L.; Fernandes e Silva, C.M.L.; Ferreira Neto, J.; 
Jafelice, L.C.; Pernambuco, M.M.C.A.; Pessoa, L.G.P.; Santos, M.S.; Skee-
te Jr., A.W. 

4. Ensino de Ciencias no 1° Grau: em Questa°, a Forma*, Continuada 
dos Professores que Atuam nas Series Iniciais - Machado, R. de C.D. 

5. Gaecim-Grupo de Apoio ao Ensino de Ciencias e Matematica no Pri-
meiro Grau - Piubeli, U.G.; Rosa, P.R.S.; Gobara, S.T. 

6. Programa de Capacitacao e Elaboracao de Textos por Professores de 
Fisica do 2° Grau - Souza, N.P. de; Camargo, M.H.D. de; Orsini, S.; Ri-
beiro, J.A. 

7. 0 Ensino de Ciencias e a Perspectiva da Didatica Critica - Marandino, 
M. 

8. As Massas o Fino Biscoito que se Fabrica - Bodido, I. da S. 

9. Vestibular, Pesquisa Academica e Ensino de Fisica no 2° Grau - como 
integra -los - Pacheco, D.; Megid Neto, J. 
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HOMENAGEM A PIERRE LUCIE 

AUDITORIO INSTITUTO DE GEOCIENCIAS - SEGUNDA-FEIRA 23/01 - 
18 h 

0 XI SNEF tem um tftulo sugestivo: TEMPO DE MUDANcA, que 
se presta muito bem para homenagear o nosso saudoso Pierre. Poucos como ele 
souberam prever os desafios e adiantar-se as necessidades de mudanca que a 
educacao em cioncias vem apresentando ao longo das Ultimas decadas. Sua 
contribuicao, pouco registrada devido a pressa que sempre constituiu seu itine-
rario de educador foi de catalizador de vocacoes e de modelo para toda uma 
geracao de fisicos e professores de fisica e de ciencias que o conheceram. As-
sim, colaboradores, amigos, ex-alunos e aqueles que com ele colaboraram nas 
diversas atividades em prol da melhoria do ensino da fisica e das ciencias nos 
niveis basicos, area na qual destacou-se no nosso pais, aqueles que o respeita-
ram como homem e como cruzadista pela melhoria da Educacao em Fisica e 
Ci8ncias, estao prestando nao somente esta homenagem singela a memoria do 
Mestre como cumprindo com um dever de passar para a nova geracao uma 
memoria permanente de sua vida e obra. 

Apresentadora, debatedora: Susana Souza Barros (UFRJ); 

Depoimento: Pierre Lucie Filho 

Palestra: Professor Jose Leonardo Demetrio de Souza (UFF); 

Exposicao Iconografica das obras de Pierre Lucie; 

Edicao de um volume comemorativo (1995). Brochura do mesmo, indicando 
os autoreskitulos etc. e data aproximada da edicao. 
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MOSTRAS/EXPOSIcOES 

0 XI SNEF conta tambem com um conjunto de Mostras de material 
didatico e de divulgacao cientffica de relevancia para o ensino da Fisica: 

INSTITUT° DE FISICA - SALA DE SEMINARIOS A2-07 
MOSTRA DE VIDEO 
Coordenador: Paulo Cesar Ventura 

Aguela Conversa - Mem6ria do V Simposio de Ensino de Fisica do Nordes-
te - Joao Tertuliano 

0 V SEFN - Simposio de Ensino de Fisica do Nordeste teve uma 
participacao recorde de mais de duzentos professores. A qualidade dos traba-
lhos deste Simposio, em parte traduzida nos resultados de oficinas de seis 
horas para professores e licenciandos em Fisica, onde produziu-se filmes dicta-
ticos e construiu-se alguns experimentos de fisica contemporanea 
(espectroscopia e efeito fotoeletrico) com material alternativo para uso em 
salas de aula de 2° grau, entre outras coisas, sugere a necessidade de divulgar 
esse evento mais amplamente. 

Este video presta-se a essa divulgacao, apresentando cinco blocos com 
uma duracao de 38'54". Os cinco blocos sac) intercalados por comerciais de 
patrocinadores da producao, ficando o video com uma duracao total de 50 min 
47 seg. 

0 primeiro bloco introduz o espectador no Simposio, e mostra um dos 
videos didaticos produzidos na Oficina de Video. Os dois blocos seguintes 
sintetizam o Encontro de Pesquisadores e o Simposio de Ensino para Professo-
res. 0 quarto bloco dedica-se a programacao artistica do Simposio, e o 
sintetiza a plenaria final do Simposio. 

Uma Breve HistOda do Pendulo - Marcos C.D. Neves, Jose R.D. Pereira, 
Erwin K.Lenzi, Kellis G.Freitas, Jacinto S.Esteves 

0 pendulo, desde cedo ocupou um espaco privilegiado na Fisica, 
especialmente nos estudos de Galileo, Huyghens e Foucault. 0 video em curta-
metragem produzido ("Laborat6rio de Criacao Visual", RENOP/UEIVUUELl 
CAPES), no sistema NTSC (15 minutos de duracao) retrata uma breve hist6ria 
do pendulo e do seu estudo, ressaltando seu papel fundamental na historia da 
Dinamica, desde a "lei dos ntimeros impares" de Galileo ate a rotacao da 
Terra, por Foucault. 0 video apresenta o pendulo "classico" (simples), o pen-
dulo de Huyghens ("Horologium Oscillatorium"), o pendulo de Foucault e um 
pendulo caotico de dois e tres bracos. 
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Ficcao e Realidade: 0 que a escola poderia aprender com Hollywood - 
Marcos C.D. Neves, Alexsander R. Duarte, Ivair A. Santos, Paulo R. Veroneze 
e Acacio C. de Andrade 

0 video de curta-metragem (sistema NTSC, 15 minutos de duracalo) 
produzido pelo "LaboratOrio de Criacdo Visual" do Departamento de Fisica, da 
Universidade Estadual de Maringa (Projeto RENOP/UEM/UEL/ CAPES), 
trata de algumas questOes ligadas as "misconceptions" e aos conceitos 
"classicos" em Fisica que, invariavelmente, aparecem nos filmes de &cab 
cientifica produzidos por Hollywood. 0 video conserva os sons originais dos 
filmes para o espectador ter uma ideia mais clara do que ele esta observando. 
Sao tomados takes que se sucedem para mostrar sequencialmente os erros e 
acertos desses filmes ("2001, Uma Odisseia no Espaco", "0 Vingador do Futu-
ro", "Aliens, o 8° Passageiro", "Uma Aventura no Espaco", etc.), e a possibili-
dade de usa-los para um Ensino de Fisica nao formal, aplicado e divertido. 

Eclipse Solar 1994: Um Video em Curta-Metragem - Marcos C.D. Neves, 
Francisco G.I. Franco, Fabiano C. Cardoso, Hilton S. Bernal* Fabio S. Sakai 

Durante o eclipse solar total do dia 03 de novembro de 1994, no sul 
do pais, uma equipe do Departamento de Fisica acompanhou o fen6meno em 
Chapeco - (100% de magnitude) e em Maringa - PR (93% de magnitude). 0 
video produzido (sistema NTSC, 15 minutos de duracdo) mostra os preparati-
vos para o acompanhamento (salientando, inclusive, a questdo da observacdo 
segura), o esclarecimento da populacao via imprensa, as observacoes realiza-
das e as fotografias tomadas na seqiiancia completa do eclipse. 

Eclipse Solar Total - Dartanhan B. Figueiredo 
Usando-se uma Movie 'VHS Panasonic PV-3200 e um filtro alternati-

vo tenta-se dar uma visa.° geral do Eclipse Solar Total de 3 de novembro de 
1994 na cidade de Chapeco (SC). Complementa-se com imagens de outras 
localidades do estado do Rio Grande do Sul onde o Eclipse foi parcial. 

Por dentro da Materia - Fisica e os Fisicos 
D.M. Vianna e M.C.B. Lima 

0 video foi produzido pela Secretaria Regional da Sociedade Brasilei-
ra de Fisica, em conjunto com a Escola de Comunicacao da UFRJ, com o obje-
tivo de divulgar a Fisica entre alunos de 2° grau. 

Foram entrevistados pesquisadores e professores de todas as institui-
cOes de ensino de 3° grau e pesquisa em Fisica, no Rio de Janeiro. Professores 
e alunos de escolas de 2° grau tambem deram suas opinioes sobre o ensino de 
Fisica, assim como suas frustacoes quanto ao grau de dificuldade que apresen-
ta. Mostraram tambem formas mais interessantes de se ensinar. 

Sao apresentadas as interacOes da Fisica com outras areas do conhe-
cimento, a sua influencia em novos desenvolvimentos tecnolOgicos, enfim a 
responsabilidade social que os cientista tam ao se dedicarem pesquisa. 
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0 Departamento de Fisica do Deutsches Musetun de Munique - Uma Con-
tribuicao ao Debate Sobre o Ensino Interativo de Ciencias - Roberto Cintra 
Martins 

0 Deutches Museum foi fundado no inicio deste seculo, no ambito de 
um projeto liderado pela elite polftica, militar e industrial alema, como um 
simbolo da conquista de projecdo da Alemanha no cenario internacional. E 
considerado o maior museu cientifico e tecnico da Europa Ocidental e tem com 
objetivo prioritario a pesquisa e documentacao do desenvlvimento historic° das 
ciencias naturais, da tecnica e da em suas interrelacOes e condicOes 
culturais. 

A Historia da Ciencia e da Tecnica apresentada mediante originais 
e reproducOes de sistemas, experioncias e demonstracOes, incluindo cerca de 
20.000 objetos em exposicao e 50.000 para pesquisas nos mais variados cam-
pos, tais cm: Astronomia, Fisica, Quimica, Mineracao, Metalurgia, Engenha-
ria Mecanica, Petroleo, Informatica, Telecomunicacifies, Aernautica, Enge-
nharia Naval, Ferrovias, Veiculos Automotres, Instrumentos Musicais e 
Tecnlgia Agricola. 

0 filme de videocassete, abrangendo todo Departamento de Fisica do 
Museu, apresenta todos os experimentos constitutivos deste Departamento, 
bem como os prototipos e ambientes de interesse historic°, tais como: uma 
replica do ambiente de trabalho de Galileu, pendulo de Foucault (com as carac-
teristicas dimensionais e funcionais do original), o laboratorio de Otto Hahn e 
Lise Meitner com equipamentos originais usados na descoberta da fissao nu-
clear, os hemisferios originais de Magdeburgo. 

0 Museu enfatico na divulgacao ds produtos cientifico-tecnologicos 
vinculados ao processo historic° de desenvolvimento da Ciencia e da Tecno-
logia. Uma apresentacdo do filme acompanhada de discussdo sobre os experi-
mentos e ambientes pode contribuir para o debate sobre a questdo do ensino 
interativo de Fisica, em perspectiva historico-cultural. 

INSTITUTO DE FISICA - SALAS 108, 109 e 207 
MOSTRA DE MATERIAL DIDATICO 
Coordenador: Aldo M. Ferreira 

A mostra constard de apresentacdo, por parte dos participantes, de 
material didatico de laboratorio, sob a forma de kits, para demonstracao pelo 
professor ou para trabalho em grupo pelos alunos, como prot6tipos ou ja em 
apresentacao comercial, desenvolvido a partir de materiais simples, de facil 
aquisicao e baixo custo. 

0 material que apresentaremos foi desenvolvido tendo em mente a 
facil aquisicao, facil construcdo, baixo custo de modo que possa ser reproduzi-
do pelo proprio professor com auxilio dos alunos e com resultados quantitati-
vos satisfatorios tanto a nivel de alunos de primeiro grau como de segundo 
grau. 
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0 desenvolvimento dos kits partiu da premissa de que preciso mos-
trar o fenOmeno antes de se apresentar o formalismo matematico a ele associa-
do, buscando fazer com que o estudante aprenda a identificar as variaveis 
envolvidas para em seguida buscar alguma relacao matematica entre as mes-
mas. 

Espaco-UFF de Ciencias - Aldo M. Ferreira 

Atelier de Brinquedos - Anibal F. de Figueiredo Neto 

Tecnica Didactica S.A. - Raul H. Bazo 

Laborciencias Tecnologia Educacional - Cassiano Z. Carvalho 

Experimentoteca (1° Grau) - D.Schiel 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 206 
MOSTRA DE OPTICA 
Luiz Lunazzi e Marcelo E.H.M. da Costa 

Serao mostradas experiencias com sombras, camara de furo (caso do 
espelho para ver o eclipse do sol), prismas e lentes feitos com agua, dupla 
formacao de imagens por uma lente, visao estereoscopica e estereogramas 
(caso do cometa Levy-Shoemaker). 

Experiencias de interferencia e difracao com luz comum e com laser, 
espectroscopia de um laser simples He-Ne e um equipamento compacto para 
holografia em sala de aula. 

Tambem projecao de imagens de objetos, fotografias e hologramas 
por meio de holoprojetores. Serao usadas telas difrativas de tiltima geracao 
para a visualizacao de imagens tridimensionais. 

INSTITUT° DE FISICA - SALA A1-21 
MOSTRA DE MULTIMiDIA 
Marcelo Fonte Boa, Filinto Branco, Jairo Selles 

A Mostra constard de programas que utilizam os recursos de multi-
meios aplicaveis ao ensino de Fisica e de Ciencias. Incluird tambem bibliogra-
fia e artigos educacionais especializados no tema, disponiveis para manuseio 
ou para fotocopiar. Os visitantes serao estimulados a utilizar programas insta-
lados nos computadores disponiveis para a Mostra e poderao copiar os pro-
gramas que forem de dominio public° ou "shareware", caso tragam disquetes 
para isso. OrientacOes sobre custo de equipamento, programas e discussao 
sobre multimidia na educacao atual e futura sera° igualmente incluidas. 
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INSTITUTO DE FISICA - SALA 103 e AREA EXTERNA 
MOSTRA DE ASTRONOMIA 
Clube de Astronomia de Niter6i "Mario Schenberg"/Espaco Uff de Ciencias 

Raquel de Azevedo, Rejane Rosa do Amaral, Omar Martins da Fonseca, Mar-
tin Makler, Marcelo de Oliveira Souza, Jose Luiz, Jose Alex Nascimento Mo-
reira, Fernanda Rodrigues Mittelbach 

Sera exposto o material utilizado pelo Clube de Astronomia de Nite-
roi nas diversas exposicOes que realizamos, alem de material para a observacao 
astronomica. 

0 nosso objetivo 6, atraves de debates, montagens de modelos e pai-
neis explicativos, discutir alguns conceitos basicos da fisica de forma agrada-
vel e bem humorada. 

Peca: 
Galileu, a Igreja e a Astronomia 
Adaptacdo e elenco: Clube de Astronomia de Niteroi "Mario Schenberg" 

Sera ainda montado na area extema do Instituto de Fisica um sistema 
solar em escala, onde o visitante percorrera os diversos planetas (representados 
por modelos tridimensionais). Junto a cada planeta, num painel estarao foto-
grafias ampliadas, tabelas e dados sobre o referido planeta. Comparacoes com 
as dimensOes da Terra, da Lua, do Sol e do Homem estaido disponiveis. Dados 
fisicos e fisico-quimicos dos planetas sera) igualmente incluidos, correlacio-
nando-os com os temas comumente ensinados em Fisica 
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VISITAS A CENTROS DE CIENCIAS E LABORATORIOS 

QUARTA-FEIRA - 25/01 

SAlDA 13:45 h do Bandejdo da UFF e retomo ao Campus do Valonguinho, 
em frente ao predio do Instituto de Maternatica, passando pela Rodoviaria 
Novo Rio (na cidade do Rio de Janeiro), antes de voltar a Niteroi. 

RO'TEIRO I 

ROTEIRO II 

ROTEIRO III 

ROTEIRO IV 

- Espaco-UFF de Ciencias e Museu de Astronomia e Cien-
cias Afins 

- Instituto de Fisica e Instituto de Bioquimica da UFRJ 

- Espaco Ciencia Viva e Espaco-UFF de Ciencias 

- Planetario da Gfivea e Departamento de Fisica da PUC 

Cada instituicao organizard visita de lh e 45min que constara da 
apresentacao das dependencias Micas e dos programas organizados, incluindo 
apresentacao de material produzido. 

No balcao de inscricoes ha folhetos explicativos de cada uma das 
instituicties para que o visitante possa fazer sua escolha e se inscrever pela 
manha- do dia 23/01/95, impreterivelmente. 

ASSEMBLEIA FINAL 

AUDITORIO DO INSTITUT° DE GEOCIENCIAS 
SEXTA-FEIRA - 27/01 - 14 h 
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ORGANIZA cA0 

0 XI SNEF esta sendo organizado por uma Comissao Nacional e uma 
Local (Executiya). 

A Comissao Nacional e composta pela Secretaria para Assuntos de 
Ensino e pelos membros da Comissdo para Assuntos de Ensino da SBF: 

• Gloria Pessoa Queiroz - Inst. Fisica/UFF 
• Artur Eugenio Quintao - CECIMIG/UFMG 
• Carlos Rinaldi - Inst. Fisica/UFMT 
• Roberto Nardi - Fac. de Educacao/UNESP 
• Wojclezh Kulesza - Fac. de Educacao/UFPb 

A Comissao Local e formada pelos professores subdivididos nas 
comissoes abaixo: 

Comissilo de Programa: 
• Deise Vianna e Susana de Souza Barros (UFRJ) 
• Dominique Colinyaux, Sonia Krapas Teixeira e Gloria Queiroz (UFF) 
• Guaracira de Gouvea e Francisco Creso Franco Jtinior (MAST) 
• Valter Gomes Lima (UFRRJ) 

Comissio de Infra-Estrutura e Multimeios: 
• Isa Costa, Renato Cardoso Santos, Lucia Almeida, Marly Silva Santos e 

Margarida Santana (UFF) 

Comissrto de Atividades Culturais: 
• Conceicao Barbosa Lima (UERJ) 
• Lucia Almeida (UFF) 
• Valter Gomes Lima (UFRRJ) 

Comissao de Alojamento, Transportes e Alimentacio: 
• Margarida Santana e Grupo de Alunos do Curso de Fisica da UFF 

Comissito de Projetos e Financas: 
• Deise Vianna, Gloria Queiroz e Susana de Souza Barros 

Comissao de InscricOes e Certificados: 
• Renato Cardoso e Grupo de Alunos do Curso de Fisica da UFF 
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10:00 Abertura 
10:30 

12:00 
Cursos 

Oficinas 
Homenagem 

a Pierre Lucie 

8:00 

INSCRIcOES 

Para a inscricao no XI SNEF, a ser realizado na UFF, Niteroi, RJ, de 
23 a 27 de janeiro de 1995 preencher a ficha de inscricao em anexo, juntando 
um cheque nominal a Sociedade Brasileira de Fisica, relativo a sua categoria: 

Catego a SoCIO Sii. . Nao-S6eio ULF. 
Professor de 1° grau R$ 20,00 R$ 30,00 
Professor de 2° grau R$ 20,00 R$ 30,00 
Professor de 3° grau R$ 20,00 R$ 40,00 
Aluno de 2° grau R$ 30,00 
Aluno de 3° grau R$ 20,00 R$ 30,00 
Aluno de POs-Graduacao R$ 20,00 R$ 40,00 
Outras R$ 40,00 

Floras 
7:00 InscricOes 

 

    

Cursos Cursos ursos Cursos 
Oficinas Oficinas Oficinas Oficinas 

Ca16 
Paineis Encontros Paineis Mesas 
Jornada Mostras Jornada Redondas 

Encontros ComunicacOes 
Orais 

II, III, IV, 
V 

Altnoco 
Cursos Visitas Cursos 

Oficinas Encontro Oficinas Assembleia 
Palestras Palestras 
A2, A3 Al Final 

Bl C 1 , C2 
20:30 
	

Atividades Culturais 

63 



RECOMENDA00 DE CURSOS 

1- Alunos de Licenciatura e Professores de 2° grau 

• Manha: Al, A5, A10, Al2, A14, Al6 
B4, B7, B9, B13, B16, B17, B18, B19, B24, B26 
CI, C3, C5 

• Tarde: 	A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, Al 1, A13, A15, Al7 
B2, B3, B5, B8, B10, B11, B12, B14, B15, B20, B21, B22, B28 
C2, C6 
D1 

2- Alunos de bacharelado de Fisica e Professores de 3° grau 

• Manhae: A5, A10, Al2, A14, Al6 
B7, B13, B19, B24, B27 
C3 

• Tarde: 	A2, Al7 
B3, B5, B23 

3- Alunos de p6s graduacan 

• Manila: B7, B13 
Cl, C3, C4 

• Tarde: 	B3, B22, B23 
D1 

4- Professores de 1° grau ( 1° segmento) e Alunos de 2° grau de cursos de 
formacao de professores de 1° grau 

• Manhae: A5 
Bl, B16, B25 
C5 

• Tarde: 	B6, B21, B28 
C2, C6 

5- Professores de Ciencias de 1° grau (2° segmento) 

• Manila: A5 
B16, B18 
C5 

• Tarde: 	A3, A6, A8, A9, Al5 
B2, B6, B10, B14, B15, B20, B21, B28 
C2, C6 
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CRONOGRAMA 

SEGUNDA-FEIRA 

I) ABERTURA - 10 h 
CINE ARTE UFF 

II) MESAS REDONDAS - 10:30 h 

MESA REDONDA I: Linhas de Mudanca 
CINE ARTE UFF 

6 	 III) CURSOS- 14 h 

Locals doa 	os 
Institut° dt 	sica- l' Esc°la 'tk Eneenharla 

Sala C 	o Sala 
A2T A5-01 A3T 232 
A6T 308 A4T 233 
A9T Lab.201 A7T 234 
Al3T Lab.206 AllT 236 
Al5T Lab.207 B2T 237 
Al7T Lab.208 B3T 238 
B5T A1-21 B8T 332 
B6T Lab.205 B12T 333 

BlOT Lab.202 B14T 334 
B11T 204 B2OT 330 
B15T 309 B22T 336 
B21T Lab.203 B23T 337 
C2T 314 B28T 339 
C6T 307 

IV) HOMENAGEM A PIERRE LUCIE - 18 h 
AUDITORIO DO INSTITUT° DE GEOCIENCIAS 
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TERcA-FEIRA 

I) CURSOS - 8 h 
Loeuis do§ Curses 

Institute de Ffsica' :Eseoltde Et5enharia 
. $1114;‘, - ' C 	a Sala": 

AIM 307 Al6M 330 
A5M 310 B4M 233 

AlOM 311 B7M 234 
Al2M 308 B18M 236 
Al4M 312 e Lab.207 B19M 237 
B1M Lab.205 B24M 238 
B9M 309 B25M 332 
B16M A5-01 C1M 333 
B26M A1-21 C4M 334 
B27M Lab.208 C5M 335 
C3M 313 

II) SESSAO DE PAINEIS - INSTALAcA0 - 10:30 h 
ikant:Pniiteis 

EAMOV: 4:tle'Engenharki 

Al 235 
A2 237 
B1 233 
B2 236 
B3 238 
C 1 232 
C2 234 

III) I JORNADA NACIONAL DE PESQUISA EM ENSINO DE FiSICA 

INSTALAcA0 DOS PAINEIS - 10:30 h 
Locals des Pain& 
Ixistifuto Fisica- 

GritOn : 

Al 202 
B1 205 
B2 203 

66 



IV) ENCONTROS - 10:30 h 
Leta dos CO 

Institut° de Fisica de ngetiltaria 
Encon 

Al 308 C4 233 
313 C6 330 

A3 309 
B1 A2-07 
B2 314 
Cl 204 

V CONTINUA AO DOS CURSOS "T' - 14 h 
TAMILS dos Curs 

tut° de Fisica Esc°la de a 
urso S a 

A2T A5-01 A3T 232 
A6T 308 A4T 233 
A9T Lab.201 A7T 234 
Al3T Lab.206 AllT 236 
Al5T Lab.207 B2T 237 
Al7T Lab.208 B3T 238 
B5T A1-21 B8T 332 
B6T Lab.205 B12T 333 

B 10T Lab.202 B14T 334 
B11T Labs. 103 e 106 B2OT 330 
B 15T 309 B22T 336 
B21T Lab.203 B23T 337 
C2T 314 B28T 339 
C6T 307 

DlT 

VI) PALESTRAS - 18 h 

Institut° de Fisica 

1,0ads dos hdestrus 

Instinito &dais 

A3 314 A2 Auditorio 
B1 308 
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Loco Modkas 

II) ENCONTROS - 10:30 h 
dis Encoottos 

col 
Encontro S a Sala 

Al 308 C2 236 
A2 313 C3 232 
A3 309 C5 234 
B2 314 

III) MOSTRAS - 10:30 h 

Multirniclia A1-21 

tri'de F•faka 

Material Didatico 
Optica  

108, 109 e 207 
206 

Astronornia 103 e Area Externa 

mos 
Video 

tda 
A2-07 

QUARTA-FEIRA 

I) CONTINUAcA0 DOS CURSOS "M" - 8 h 
LOCais doS 	Irrso 

i 	t 	0 	IS 11 d -gin a 
Sala C Sala 

AIM 307 Al6M 330 
A5M 310 B4M 233 

AlOM 311 B7M 234 
Al2M 308 B18M 236 
Al4M 204 e Lab.207 B19M 237 
BIM Lab.205 B24M 238 
B9M 309 B25M 332 
B16M A5-01 C1M 333 
B26M A1-21 C4M 334 
B27M Lab.208 C5M 335 
C3M 313 

IV) VISITAS A CENTROS DE CIENCIAS E LABORATORIOS 
SAIDA DOS ONIBUS - 13:30 h do BANDEJAO DA UFF 

V) ENCONTRO - 15 h 

C7 	 204 
	

InstitOt 46 Fisica 
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dOs 
::Escoia de 

Al 235 
A2 237 
B1 233 
B2 236 
B3 238 
C l 232 
C2 234 

II) SESSAO DE PAINEIS - APRESENTAcA0 - 10:30 h 

QUINTA-FEIRA 

I) CONTINUA AO DOS CURSOS "M" - 8 h 
, 

Latais 
- , 

woos 
lastituto de Fisica Esc()la de Engenha a 
0 S a 

AIM 307 Al6M 330 
A5M 310 B4M 233 
AlOM 311 B7M 234 
Al2M 308 B18M 236 
Al4M 204 e Lab.207 B19M 237 
B1M Lab.205 B24M 238 
B9M 309 B25M 332 
B16M A5-01 C1M 333 
B17M A2-07 C4M 334 
B26M A1-21 C5M 335 
B27M Lab.208 
C3M 313 

6 	 III) I JORNADA NACIONAL DE PESQUISA EM ENSINO DE FISICA 

APRESENTAcA0 DOS 'TRABALHOS - 10:30 h 
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Locals das Cinntudeac6cs 

Se4a0 
Al - 310 
A2 204 
B1 314 
B2 308 
B3 309 
C 1 305 
C2 313 

IV) COMUNICAOES ORAIS - 10:30 h 

V) CONTINUA AO DOS CURSOS "T" - 14 h 
Locals dos Cumos 

Institut° de Fisica col de Engenha a 
S C a 

A2T A5-01 A3T 232 
A6T 308 A4T 233 
A9T Lab.201 A7T 234 
Al3T Lab.206 Al 1T 236 
Al5T Lab.207 B2T 237 
Al7T Lab.208 B3T 238 
B5T A1-21 B8T 332 
B6T Lab.205 B12T 333 

BlOT Lab.202 B14T 334 
B11T Labs. 103 e 106 B2OT 330 
B15T 309 B22T 336 
B21T Lab.203 B23T 337 
C2T 314 B28T 339 
C6T 307 

DlT 

VI) PALESTRAS - 18 h 

ales as 
tuto de 	ert 

Sala 
Al 204 
C 1 314 
C2 308 
C3 309 
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SEXTA-FEIRA 

I) CONTINUAc -AO DOS CURSOS "M" - 8 h 

Lit'ettis dos Cursos 
tuto de Fisica &oda de Eugenk 

a ala` 
AlM 307 Al6M 330 
A5M 310 B4M 233 
AlOM 311 B7M 234 
Al2M 308 B18M 236 
Al4M 204 e Lab.207 B19M 237 
B1M Lab.205 B24M 238 
B9M 309 B25M 332 
B16M A5-01 CI M 333 
B17M A2-07 C4M 334 
B26M A1-21 C5M 335 
B27M Lab.208 
C3M 313 

II) MESAS REDONDAS - 10 h 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 313 
MESA REDONDA II: Enfoques Curriculares 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 314 
MESA REDONDA III: Ensino - Aprendizagem 

INSTITUT° DE FISICA - SALA 308 
MESA REDONDA IV: Forma*. do professor e do Pesquisador em Ensino 
de Fisica 

4 	 INSTITUT° DE FISICA - SALA 204 
MESA REDONDA V: Divulgaciio 

III) ENCONTRO - 13 h 
Encontro de Alunos de Fisica 

IV) ASSEMBLEIA FINAL - 14 h 
AUDITORIO INSTITUT° DE GEOCIENCIAS 
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