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Falarmos sobre os trabalhadores em Física no
Brasil parece até um sonho. Atualmente os profissionais formados na área de Física (Licenciados e Bacharéis) só conseguem exercer sua profissão como professores de Física, e mesmo assim com enormes dificuldades, devido aos baixos salários
pagos aos professores e às precárias condições de infraestrutura dos estabelecimentos de ensino. Dificilmente encontraremos algum colega que tenha em sua carteira profissional o
registro de Físico. Isto é facilmente explicável, visto que não
somos reconhecidos como uma categoria profissional, a não ser
pelo pessoal do Imposto de Renda. Assim sendo, ainda não
temos Sindicatos ou Conselhos Regionais de Física neste país.
Pensando neste, e em outros problemas semelhantes, os profissionais de Física no Brasil criaram a Sociedade Brasileira de Física (SBF), sociedade Civil de caráter não
lucrativo, com sede na cidade de São Paulo, e com regionais
espalhadas pelo Brasil inteiro. Entre as finalidades da SBF podemos citar:
a) congregar os físicos e professores de física no Brasil;
b) zelar pela liberdade de ensino, de pesquisa e pelos interesses e direitos dos físicos e professores de Física;
c) estimular as pesquisas em Física e a melhoria do ensino de Física em todos os níveis;
d) manter contato com Institutos e Sociedades de Física e
de Ciências corre latas do país e do exterior;
e) organizar reuniões científicas, congressos especializados, conferências e cursos;
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f) editar revistas para publicações de trabalhos científicos
e didáticos no campo da Física, etc.
Atualmente a Sociedade Brasileira de Física
conta com aproximadamente 5000 sócios, sendo que em Santa
Catarina há 100 sócios, assim distribuídos: Florianópolis (75),
Joinville (9), São Bento do Sul (2), Jaraguá do Sul (2), Chapecó
(2), Blumenau (2), Brusque (2), Rio do Sul (1), Lages (1), Concórdia (1), Criciúma (1), Orleans (1) e Indaial (1).
Os sócios distribuem-se nas seguintes categorias: sócio efetivo e sócio aspirante. Poderão ser sócios efetivos
os:
- Licenciados e Bacharéis em Física
- Pesquisadores em Física
- Professores de Física em escolas secundárias e superiores.
Poderão ser sócios aspirantes os estudantes universitários de cursos relacionados à Física.
Qualquer sócio da SBF recebe todo material
editado pela sociedade:
- Revista Brasileira de Física, onde são publicados artigos de
pesquisas em vários campos da Física;
- Revista de Ensino de Física, publicação especialmente dirigida aos professores de 1º e 2º graus, onde são relatados artigos
e experiências que podem ser utilizados na prática diária de
cada professor;
- Boletim Informativo, onde são discutidos problemas relacionados com a profissão do Físico, política Científica e Tecno1ógica. Ainda neste Boletim são veiculadas informações
sobre Cursos, Conferências, Simpósios e Encontros, onde a
comunidade de Física participa ativamente. Todo esse material editado, e mais algumas publicações avulsas, são regularmente remetidos aos associados a cada dois meses.
A Sociedade Brasileira de Física realiza anualmente uma reunião juntamente com a Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência (SBPC) no mês de julho. Nessas
reuniões são apresentados trabalhos científicos, palestras, cursos, debates, etc. relacionados com a atividade em Física. Além
desta reunião, Encontros Setoriais são realizados todos os anos
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em praticamente cada uma das grandes áreas de pesquisa em
Física. Só para lembrar, no período de 21 a 25 de janeiro de
1985, será realizado o VI Simpósio Nacional de Ensino de Física, nas dependências da Universidade Federal Fluminense, Rio
de Janeiro. Professor, procure se informar e participar desse
importante Simpósio, escrevendo diretamente para a nossa Secretaria Regional, solicitando informações.
A anuidade da SBF durante o ano de 1984 está
fixada em Cr$ 12.000 para os sócios efetivos, e Cr$ 4.800 para
os sócios aspirantes (estudantes).
Que tal você se inscrever como sócio da SBF?
Acreditamos que um número maior de associados permitirá
aumentar nossa influência sobre o planejamento e execução da
política científica e educacional em nosso País e, em particular,
em nosso Estado.
Escreva-nos enviando a ficha de inscrição em
anexo. Divulgue também para os seus colegas.
Solicitamos também que nos informe sobre as
promoções e atividades relacionadas com a Física e Ciências
afins que ocorram em sua cidade, para que possamos divulgálas para toda comunidade catarinense de Física.
Qualquer informação adicional que desejar sobre as atividades da SBF escreva para o seguinte endereço:
SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA
DEPARTAMENTO DE FÍSICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
88.000 – FLORIANÓPOLIS – SC
WAGNER FIGUEIREDO
SECRETÁRIO REGIONAL DA SBF - SC

42

Cad. Cat. Ens. Fis., Florianópolis, 1(1): 40-42, dez 1984.

