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Destaque




Prêmio SBF de Tese de Doutorado selecionouatesedoDr.GustavoMottaRubini,servidordoIF,
orientadapelaProfa.MartaFeijóBarrosocomoamelhordaáreadePesquisaemEnsinodeFísica.
A tese intitulada "O que o Enem revela sobre a Aprendizagem em Física naEducaçãoBásica”foi
apresentadaem2019noâmbitodocursodeDoutoradoemEnsinoeHistóriadaMatemáticaeda
Físicad
 oP
 rogramad
 eP
 ós-Graduaçãoe mE nsinod
 eM
 atemática( PEMAT-UFRJ). 

“OdiagnósticorelativoàaprendizagememFísicarevelaqueháimensasdificuldades
a serem sanadas pelo ensino de Física. Concepções não científicas revelam-se de
maneira evidente nas escolhas das alternativas. As habilidades de leitura,
interpretação e construção de gráficos e tabelas, aspectos fundamentais para a
discussãoecompreensãodeconceitoscientíficos,ferramentasimprescindíveisparaa
argumentação científica, mostram-se muito deficientes em geral. Há indicações do
prejuízonaaprendizagempelapoucarealizaçãodeatividadespráticasemescolas,e
nas questões que envolvem raciocínio lógico, cálculos matemáticos e resolução de
problemaso
 sa
 lunosa
 presentamd
 esempenhoa
 quémd
 oe sperado.(…)” 

“A observação das desigualdades internasaopaís,manifestadaspelasdiferençasde
desempenho entre alunos provenientes de escolasdaredepúblicafederaledarede
privada e alunos provenientes da rede pública estadual, e pelas diferenças de
desempenho entre alunos provenientes de escolas das diferentes regiões do país,
exige uma reflexão do setor educacional ecientíficoparaquesejapossívelprovocar
uma mudança no quadro, mudança esta que exige ação tanto noambienteescolar
quanton
 oa
 mbientep
 olíticod
 op
 aís.(…)” 

“Espera-se, finalmente, que as conclusões relativas ao desempenho dos estudantes
brasileiros na prova de Ciências da Natureza, em particular das questões de Física,
nestetrabalho,ajudemaconstituirabaseparaumareflexãosobreocurrículoescolar
de Física no Ensino Médio brasileiro, que venham apermitirpropostasdemateriais
didáticos que enfatizem a solução das dificuldades de aprendizagem encontradas e
quesejamlevadasemcontanosprocessosdeformaçãodeprofessoresdeCiênciase
deF ísica.” 
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Notícias




Formaçãodeprofessoresparaoensinomédiosobaóticademudançascurricularesrecentesno
País:AeducaçãobásicanoBrasilestápassandoporgrandesmudanças,quetêmumimpactomuito
grande no ensino médio e na configuração dos programas universitários de formação de
professores. Professores do Instituto de Física que estão ministrando disciplinas no curso de
Licenciatura em Física e professores do Programa de Pós-graduação em Ensino de Física
participaram, na última semana, de uma discussão inicial sobre essasmudanças.Umdocumento
maisd
 etalhado,p
 roduzidop
 elaP
 rof.M
 artaF eijóB
 arroso,e stád
 isponíveln
 olink. 

Festival do Conhecimento da UFRJ - Futuros Possíveis é a segunda edição do evento e será
realizado de 12 a 16 de julho. Contempla 500 atividades ao vivo, 700 gravadas e tem uma
expectativa de público de 30 mil participantes. O evento reúne cientistas, lideranças, artistasea
comunidade universitária para pensar o presente e o futuro. Programação e outras informações
estão na página. Para participar das atividades ao vivo, é necessário se inscrever previamente.
Inscriçõesgratuitasaté11dejulho.AsatividadesgravadasestarãodisponíveisnoyoutubeExtensão
UFRJa p
 artird
 od
 ia1
 2d
 ejulho. 

OIFm
 arcap
 resençan
 oF estivald
 oC
 onhecimenton
 ass eguintesa tividades: 
Propostas de atividades experimentais para umcursoremotodeFísicanoEnsinoMédio
(atividadegravada) seráapresentadapelogrupoPIBID/UFRJ-Física,coordenadopelosProfs.
VitorvaniS oarese D
 eiseV
 iana.A
 ssistaà o
 ficinan
 olink( jád
 isponível). 

Painel temático“Ensinoremotoeeducaçãoonline:análiseseperspectivasparaoensino
degraduaçãonaUFRJ”(atividadeaovivo)temcomoconvidadosoprofessordoIFBrunode
Paula e tambémasProfas.TaisRabettiGiannella(Nutes/UFRJ),AndreaSalgado(EQ/UFRJ),
Maria Antonieta Gimenes (NPI e PR1/UFRJ), mediados pelo Prof. Joaquim Mendes (IQ e
PR1/UFRJ).S erár ealizadon
 a3
 af eira,1
 3d
 ejulhoà s9
 hn
 as alaB
 d
 oe vento. 

Painel temático “Astrologia, cura quântica,terraplana:porqueo‘fake’fazmaissucesso
queaciência?”(atividadeaovivo)fazpartedo"ProgramadeLetramentoCientífico:océué
olimite!",projetodeextensãoqueenvolveoMuseuInterativodaFísica(Ladif),estudantes
eprofessoresdoIFedoOV.OpaineléumadiscussãoaovivoquetrazosProfs.Leandrode
Paula,MaurícioPamplonaPires,SilviaLorenz(OV),WagnerMarcolino(OV)eRundsthende
Nader (OV) para uma conversa informal sobre como a ciência e seus desenvolvimentos
tecnológicos influenciam o dia a dia da sociedade e como termos científicos têm seus
significadosusurpadosparadarcredibilidadeaprodutoseserviços.Seráapresentadona4a
feira,1
 4d
 ejulhoà s1
 4:30hn
 as ala4
 d
 oF estival. 


Simpósio NacionaldeEnsinodeFísica(SNEF)serárealizadodeformaremotanoperíodode19a
30 de julho. A Profa. Marta FeijóBarrosoparticipadeumamesavirtualsobrePolíticasPúblicase
Avaliação em Larga Escala no dia 21/07. O Prof. Carlos Eduardo Aguiar ministra um minicurso
“Mecânica Quântica: uma abordagem conceitual”. InscriçõesnoSNEFaté15/07.Programaçãoe
outrasinformaçõesn
 os ite.  



Eventos




Seminários do ProgramadePós-graduaçãoemEnsinodeFísica(PEF)recebeomestrandoDaniel
Moreira Avila (IF-UFRJ) para apresentar sobre “O Uso do Captador de Guitarra no Ensino de
Eletromagnetismo”e omestrandoLohanWalker(IF-UFRJ)paraapresentarsobre“Métododebaixo
custoparaobtençãodedensidadedelíquidosemsaladeaula”naterça-feira,13dejulhode2021,
às1
 6hv iaz oom.P
 araa ssistir,e screvap
 arap
 ef@if.ufrj.br.M
 aisinformaçõesn
 olink. 



Oportunidades




Programa de Pós-graduação Multidisciplinar em Física Aplicada do IF-UFRJ está com inscrições
abertasa té2
 1/07p
 arap
 rocessos eletivod
 at urmad
 eM
 estradod
 e2
 021/2.C
 onfirao
 e ditaln
 os ite. 

Vaga de pós-doutorado na área de metrologia quântica e teoria da medida com aplicações em
experimentos de optomecânica e magnetometria atômica noLaboratórioQI2daUniversidadede
Varsóvia.C
 andidaturasa té3
 1/07.M
 aisinformaçõesn
 os ite. 

Pós-doutoradoemFísicanoICTP-SAIFR.HátrêsbolsasFAPESPdisponíveiscomduraçãode1ano,
para início em 2021 ou 2022, prorrogáveis por até três anos. Candidaturas até 10/08. Mais
informaçõese inscriçõesn
 os ite. 

Bolsas PAPD Pesquisa e Docência com ênfase em física teórica (qualquer área) no Instituto de
Física da UERJ. Candidaturas até o dia 20/07. Interessados podementraremcontatocomoProf.
BrunoM
 intz( bruno.mintz@uerj.br).E ditaisa quie a qui. 

Minicurso Física e Python: Um casamento mais que perfeito. Ministrado pelo Prof. Cristiano F.
Woeller (UFPR), as aulas ocorrerão onlineentre10e26deagosto.Maisinformaçõeseinscrições
nolink. 







Umaversãoempdfestádisponívela qui. 
Boletinsanteriorespodemseracessadosa qui. 


Enviesuapesquisaoueventoparaccom@if.ufrj.br! 
SigaoIFnasredes:Y outube-F acebook 
ComissãodeComunicaçãodoInstitutodeFísicadaUFRJ 

