ATA DA REUNIÃO EXTRADORDINÁRIA DA COMISSÃO ENSINO DA
SOCIEDADE BRASILERIA DE FÍSICA
Ao primeiro dia de dezembro de 2005, às 19 horas no Hotel OBEID, cidade de
Bauru, SP, durante a realização do V ENPEC, reuniu-se a Comissão de Ensino
da SBF, atendendo convocação da Secretária de Ensino da SBF. Estavam
presentes os seguintes membros: Deise Miranda, Secretaria de Ensino, Tarcisio
Borges, Heloisa Flora Bastos. A pauta discutida foi a seguinte: **************
1. Cursos de Licenciatura – com o objetivo de elaborar um cadastro mais
atualizado dos cursos de licenciatura em física no Brasil foi acordado o seguinte
procedimento: (a) envio de uma carta – via e-mail - da Presidência da SBF
sensibilizando aos associados em informarem a Sociedade da existência de
cursos de licenciatura em Física (seja sua instituição, de sua cidade ou região)
ou daqueles cursos que graduam em uma área mas também habilitam em Física
(p.ex MTM). Além da instituição (nome completo) informarem o representante
maior , endereço, e-mail, e se possível o Coordenador do curso. Os dados
deverão ser cruzados para elaboração do cadastro e posterior envio do
questionário.2. Questionário – a CE/SBF ficou encarregada de analisar a
proposta de questionário cujo objetivo é determinar o numero de cursos de
licenciaturas em Física do país. A tarefa é revisar o questionário proposto e
propor a versão final. As sugestões deverão ser encaminhadas à Secretaria de
Ensino até o dia 20 de dezembro próximo. 3. Olimpíadas da Física – Em vista
do desafio posto pelos Responsáveis pelas Olimpíadas no sentido da
colaboração da área de Ensino na realização das Olimpíadas, ficou acertado que
a CE faria esforços para oferecer sugestões na direção de: a) indicar as áreas da
Física (conteúdos) que oferecem maior dificuldade de aprendizagem e serem
elas incluídas nas Olimpíadas; b) introduzir a área experimental e c) oferecer
apoio, através de oficinas, aos Professores que acompanham os alunos nas
provas “olímpicas” e ficam sem fazer nada durante aquele período. 4. SNEF em
Fortaleza – a) solicitar à Comissão local a relação dos patrocinadores da região;
b) Resgatar na Ata da Assembléia do último SNEF (Rio) que a CE?SBF mais o
Coordenador Local formariam a Comissão Científica e a Comissão de
Programa; c) A Secretaria de Ensino ficou responsável pelo envio dos
procedimentos de organização do Simpósio, com o intuito de limitar iniciativas
não pertinentes ou não adequadas a SBF; d) a CE/SBF deve pensar em nomes de
pesquisadores para serem convidados para as mesas-redondas, conferências
etc.5. Livros da SBF – foi solicitado que os membros da CE/SBF verificassem
em suas regiões e/ou cidades como está a distribuição dos livros editados pela
SBF. Se existem pontos de vendas, etc. não havendo mais nada a tratar a reunião
foi encerrada pela Senhora Secretaria de Ensino e foi lavrada por mim, Jose de
Pinho Alves Filho, secretario ad-hoc e, por ser verdade, será assinada por mim e
por quem de direito. Bauru, 01 de dezembro de 2005.**********************

