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Direções para a SBF-PI
Um ponto chave a ser considerado na perspectiva da SBF-PI como regional ativa é o
estabelecimento de redes de cooperação e pesquisa, com forte aproximação com outras
áreas do conhecimento. Propondo políticas e mecanismos que propiciem a aceleração
dessa perspectiva interdisciplinar. Uma das principais contribuições é induzir a
formação de redes de colaboração multidisciplinares para a solução de problemas
complexos e de relevância social e econômica, em áreas de fronteira e estratégicas.
Propiciando aos profissionais de outras áreas participarem de encontros e reuniões
científicas promovidas pela SBF-PI. Além da preocupação com a pesquisa básica (que
sempre deve ser incentivada), existe uma forte motivação para a interação com a
indústria, formando recursos humanos para tal e difundindo o conhecimento, atraindo e
motivando novos talentos. A SBF-PI vai se posicionar favoravelmente pela
continuidade e fortalecimento destas ações. Além disso, maior interação com sociedades
científicas nacionais e internacionais, da física e de outras áreas do conhecimento, de
forma que atuemos em conjunto em eventos e ações regionais.
Outra ação importante passa pela popularização da ciência, em particular com apoio da
SBF-PI as Escolas e Workshops de Física e áreas afins Regionais, bem como a OBF e
OBFEP. Tendo um efeito positivo frente a associação na SBF.

- Papel Institucional da Secretaria Regional:
Viabilizar ações das secretarias regionais para aumentar a representatividade da SBF em
instituições de ensino, pesquisa e empresas, objetivando aumentar o número de
representantes institucionais, representantes estudantis e sócios institucionais.
Promover o aumento do número de associados à SBF a partir da realização e apoio a
eventos regionais e locais com a participação da Secretaria Regional, bem com a
proposição de descontos para estudantes.
Incentivar a realização de projetos de divulgação, ação social, cursos, competições e
palestras para melhorar a visibilidade da SBF, atraindo e motivando novos talentos para
a física, tanto no ensino superior como no ensino médio e fundamental. Provendo
capitação de recursos junto a órgãos e agências de fomento locais.
Ampliar a promoção de eventos locais e regionais na área física, ensino de física e áreas
afins (exemplo; astronomia). Será incentivada também a realização de eventos para
identificar os grandes desafios locais e regionais na área de física. Descentralização da
física no Brasil.
Divulgação na comunidade interna e externa do Planetário instalado na UFPI. Criação
de um espaço ciência em local apropriado utilizando os recursos de projetos aprovados
que não foram ainda colocados em prática no Piauí. Bem como, criação de portal dentro
do SBF-PI com curiosidades e dicas de física de forma bem humorada e interativa.
Fortalecimento das Olimpíadas Científicas promovidas pela SBF com as ações junto às
Secretárias de Educação e Escolas ampliando a participação dos alunos.
Viabilizar a realização de miniolimpidas e minicursos em eventos locais e regionais.
Melhoria na estrutura de suporte às Competições Científicas no Piauí.
Busca de parcerias e recursos para as Competições Científicas junto a empresas e
escolas parceiras.
Avaliação da participação feminina nas atividades relacionadas à área, estabelecendo
políticas para o estímulo através das competições científicas.

- Ações propostas para a Gestão 2021-2023 detalhadas no âmbito da
equipe:
1 - Organização dos Eventos Regionais de Física e afins (exemplo, workshop da PG em
Física da UFPI) gerando assim uma possibilidade clara de se obter mais associados sem
o custo da secretária nacional. Incentivar a organização de eventos Nacionais no Norte e
Nordeste.
2 - Realizar atividades e/ou competições rápidas durante os eventos regionais da SBFPI, com o objetivo de atrair novos sócios, estimulando a participação na sociedade e
divulgando o papel da SBF.
3 - Preparação de um vídeo institucional para promover a SBF e a SBF-PI em todos os
seus eventos, devendo ser veiculado durante a abertura do evento e nos intervalos das
sessões técnicas.
4 - Estabelecer articulação e estratégias para captação, principalmente, de novos
recursos.
5 - Portal de Conteúdos da SBF-PI, dentro do site da SBF, com todas as ações e eventos
que acontecerão no estado, com vistas ao aumento da visibilidade nacional e
internacional.
6 - Prover meios de se conseguir divulgar a OBF e OBFEP na mídia regional, bem
como intensificar as ações de divulgação direta junto as escolas.
7 - Organizar uma Semana da SBF-PI com eventos diferenciados para divulgação da
ciência em locais não usuais.
8 - Inserção de notícias relacionadas a SBF e SBF-PI nas mídias atuais; Twitter,
Instagram e Facebook.
9 - Promoção da criação de produtos visando a marca SBF e SBF-PI.
10 - Consolidação da presença da SBF-PI junto as agências de Fomento Estaduais e
Governo do Estado.

- Cronograma de trabalho:
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