
I Encontro Capixaba de F́ısica/SBF

O I Encontro Capixaba de F́ısica/SBF (ECF/SBF) ocorreu entre os dias 19
e 21 de dezembro de 2022 no Campus do IFES em Rive, munićıpio de Alegre,
região Sul do ES. O ECF/SBF foi uma iniciativa da Secretaria Regional da
SBF no ES. A decisão de organizar esse evento surgiu da necessidade de criar
um ambiente para a discussão de tpicos de pesquisa, ensino e as atuais póıticas
cient́ıficas e educacionais no ES e no Brasil.

O ECF/SBF também tem a intenção de fomentar a interação entre pesquisadores,
docentes e discentes que atuem na área de F́ısica nas diferentes Instituições de
Ensino e Pesquisa do estado do Esṕırito Santo. Em particular, busca-se uma
interação entre as Instituições de Ensino Superior, do Instituto Federal, e dos ge-
stores educacionais públicos, incluindo as Secretarias Estadual e Municipais de
Educação. Desta forma, procura-se criar um ambiente de diálogo e cooperação
entre os principais atores cient́ıficos e educacionais no ES, em particular na área
de F́ısica.

A escolha do Campus do IFES em Rive, Alegre, para esta primeira versão
do evento indica uma preocupação especial com a interiorização das atividades
acadêmicas, privilegiando ao mesmo tempo uma interação da pesquisa cient́ıfica,
do ensino superior e do ensino básico.O IFES/Rive possui uma estrutura priv-
ilegiada, com alojamentos para os participantes, auditórios, e adequada infra-
estrutura f́ısica para este tipo de evento.

No primeiro dia do evento, organizamos palestras de interesse geral, além
de mesas redondas sobre poĺıticas cient́ıficas e educacionais, e sobre a pós-
graduação em F́ısica no ES. Nos segundo e terceiro dias do Encontro foram
apresentadas sessões de apresentação de trabalhos contemplando as seguintes
áreas:

• Astrof́ısica, cosmologia e gravitação;

• F́ısica da matéria condensada;

• Teoria de part́ıculas e campos;

• Ensino de f́ısica.

Em cada sessão foram apresentadas palestras sobre o estado de arte de cada área
e as atividades correspondentes desenvolvidas no ES, além de comunicações orais
sobre tópicos mais espećıficos.

O evento contou com a participação de 70 pessoas oriundas de Instituições
de Ensino Superior, do Instituto Federal do ES , e da Rede de Ensino Médio e
Fundamental.

A segunda versão do ECF/SBF foi preliminarmente agendada para dezembro
de 2023, na unidade do IFES em Santa Teresa, região serrana do ES.
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