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III Semana de Física do IFPR: Física e Energia
Realização: campus Ivaiporã
15-19 de Maio de 2017
Primeira Circular

Apresentação
A Semana de Física do IFPR – campus Ivaiporã é um evento anual promovido pelo
curso de Licenciatura em Física. Sua terceira edição será realizada entre os dias 15 e
19 de maio de 2017, em Ivaiporã- Pr.
A III Semana de Física tem como objetivo proporcionar um espaço de exposição e
discussão de alguns dos principais assuntos que permeiam o trabalho de ensino e
pesquisa em Física e Ciências da Natureza, propiciando a troca de saberes e
experiências sobre algumas das principais contradições e possibilidades vivenciadas
entre os participantes envolvidos.
Dentre as atividades programadas para o evento destacam-se: palestras, sessões de
apresentação de trabalhos completos e resumos de trabalho, no formato de Sessões
Dirigidas. A participação no evento é gratuita, com vagas limitadas. Informações
adicionais a respeito do evento serão divulgadas em circular específica.
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O público-alvo da III Semana de Física é formado por estudantes de graduação e
pós-graduação, professores, comunidade interna e externa que apresentem interesse
na área de Física e Ensino de Ciências.

Submissão de trabalhos
A submissão de trabalhos se dará na forma de resumos, ou resumos expandidos para
trabalhos concluidos. Os trabalhos aprovados serão publicados nos anais do evento.
Informações adicionais serão publicadas em circular específica.
Contato:
(043)3126-9401 – Sala de coordenação
adriano.ortiz@ifpr.edu.br – Coordenador de curso
semanadefisicaivp@gmail.com – Email oficial do evento
Contamos com sua ajuda na divulgação da III Semana de Física e com sua
participação.

Adriano José Ortiz
Coordenador da Licenciatura em Física – IFPR campus Ivaiporã
SIAPE: 2190241
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