
Secretaria Estadual de Minas Gerais - 2019 

 

Em resposta à chamada pública da SBF para submissão de propostas pelas secretarias 

regionais, a Secretaria Estadual de Minas Gerais apresentou a proposta de apoio à 

realização do I Encontro Mineiro de Ensino de Física (I EMEFis - 2019). O encontro é 

uma iniciativa de várias instituições  do Estado de Minas de transformar o Encontro Sul 

Mineiro de Ensino de Física (ESMEF), cuja sexta edição foi realizada em 2017, em um 

encontro estadual, que deverá acontecer em anos alternados com o Encontro Mineiro de 

Física (EMIF). Assim, estes dois encontros, um voltado à pesquisa em Física de forma 

mais ampla e outro voltado ao ensino de Física, se constituiriam nos principais fóruns de 

discussão e divulgação anual das atividades da SBF e das instituições atuando de 

alguma forma na área de Física do estado de Minas Gerais. 

A SBF apoiou a realização do evento,disponibilizando o valor de R$5000,00. O encontro 

foi realizado de 22 a 25 de outubro de 2019 na Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (UFTM), campus Uberaba.  

O I EMEFis contou com um público aproximado de 250 pessoas (381 inscrições 

realizadas e 227 inscrições efetivadas). Foram submetidos ao evento 191 trabalhos, 

sendo 156 aprovados (65 avaliadores internos e externos). O evento atraiu um público 

não apenas de Minas Gerais, com trabalhos oriundos de 24 instituições brasileiras, 

agregando 11 estados do país e 4 regiões (Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste). 

No decorrer do evento, foram oferecidas diversas atividades culturais, como: visita ao 

Museu dos Dinossauros, (bairro rural de Peirópolis, Uberaba/MG), visita e sessões com 

o Planetário Itinerante da UFTM; roda de capoeira; exposição arte-afro e exposição de 

astrofísica; entre outras. O evento foi noticia no site institucional da UFTM e nas mídias 

sociais: http://www.uftm.edu.br/ultimas-noticias/1598-uftm-sedia-o-i-encontro-mineiro-de-

ensino-de-fisica. 

Durante o evento, já foram definidas as sedes dos próximos 2 encontros:  

II EMEFis – 2021 – UFLA (Lavras) 

III EMEFis – 2023 – IFNMG (Januária) 

Mais detalhes sobre o evento podem ser encontrados na página do evento: 

https://esmef.unifei.edu.br/iemefis/apresentacao.php. 

 

Acreditamos que o apoio da SBF foi fundamental  para o sucesso do evento e 

esperamos contar com ele em 2020, para realização do EMIF-2020, e para as próximas 

edições do EMEFis. 

 

      Sukarno Olavo Ferreira 


