Termos iniciais

Declaro ter conhecimento que não haverá financiamento por parte da
organização da Escola de Física CERN das despesas decorrentes de minha
participação e que, caso eu seja selecionado, ficará sob minha responsabilidade a
busca dos recursos para minha participação.
Declaro que tenho conhecimento do Edital de Seleção de candidatos à Escola
de Física CERN 2016 em língua portuguesa e que concordo com seus termos.
Declaro que estou atuando, no momento, prioritariamente, como professor
de Física do Ensino Médio
Declaro que sou graduado em Física (licenciado ou bacharel) ou tenho
licenciatura com habilitação no magistério de Física.
Declaro ter conhecimento de que minha inscrição só será efetivada se todos
os documentos forem encaminhados em conformidade com os formulários de
inscrição e meu currículo Lattes estiver atualizado, pelo menos, até o mês de
março de 2016.
Declaro não ter sido contemplado nas edições anteriores da Escola de Física CERN

organizado pela Sociedade Brasileira de Física – SBF, realizado em Lisboa, Portugal e em
Genebra, Suíça.

Declaro estar ciente de que, caso seja selecionado, dependentes e familiares não

poderão me acompanhar durante as atividades do curso, em Portugal e na Suíça;

Declaro, caso eu seja selecionado a participar desse evento, que me
comprometo a dedicar-me integralmente ao curso e, ao retorno, a divulgar e a
atender solicitações de divulgação do evento, de minhas experiências e
impressões, no âmbito de minhas funções e atribuições, citando a SBF como
organizadora, assim como manter a Secretaria para Assuntos de Ensino da
Sociedade Brasileira de Física informada dessas ações.

Escola de Física CERN 2016
As declarações e informações aqui prestadas deverão estar em
consonância com aquelas declaradas no Currículo Lattes. Por isso,
preencha-o criteriosamente, para que não haja discordância entre o que
for aqui declarado e o que nele estiver registrado.
*Nome:

*CPF

*RG-Estado

(somente números):

(formato: números – sigla do Estado):

*Email:

*Estado de residência/trabalho

Celular, com DDD (somente números):

Telefone, com DDD (somente números):

*Qual é o seu tempo total de serviço (incluindo magistério e outras
atividades)?
Anos
*Qual é o seu tempo total de magistério?
Anos
*Link para o seu Currículo Lattes (ele deve estar no formato
http://lattes.cnpq.br/2711017945847823):

Data da última atualização do seu Currículo Lattes:
(Formato DD/MM/AAAA)

Formação acadêmica:(registre o curso, a instituição em que foi realizado e o ano de
conclusão)

*Graduação:

Especialização:
Mestrado:
Doutorado:

*Essa é a primeira vez que você se inscreve para participar da Escola de
Física CERN?
Sim
Não - Anos em que você se inscreveu:
2013

2014

2009

2010

2011

2012

2015

Olimpíadas

– as informações aqui prestadas deverão também estar
registradas no Lattes e serão conferidas com os organizadores das Olimpíadas.
Só será considerado quando o credenciamento junto à organização das
Olimpíadas for oficial.
*Participou, como professor credenciado, na Olimpíada Brasileira de
Física (OBF)?
Não
Sim - Anos em que participou:

2013

2014

2015

*Participou, como professor credenciado, na Olimpíada Brasileira de
Física da Escola Pública (OBFEP)?
Não
Sim - Anos em que participou:

2013

2014

2015

*Participou, como professor credenciado, na Olimpíada de Astronomia
(OBA)?
Não
Sim - Anos em que participou:

2013

2014

2015

PIBID
*É ATUALMENTE professor supervisor, NA ESCOLA (não na
universidade), de alunos do PIBID?
Não
Sim
Em que escola? (Indique Nome, cidade, estado e universidade/IF a que a escola
se vincula)
*JÁ FOI professor supervisor, NA ESCOLA (não na universidade), de
alunos do PIBID?
Não
Sim
Em que anos?
2012
2013
2014
2015
Em que escola? (Indique Nome, cidade, estado e universidade/IF a que a escola
se vincula)
*É ATUALMENTE professor coordenador, NA UNIVERSIDADE/Instituto
Federal (não na escola), de projetos do PIBID?
Não
Sim
Em que universidade/IF? (Indique Nome, cidade, estado)
*JÁ FOI professor coordenador, NA UNIVERSIDADE/Instituto Federal
(não na escola), de projetos do PIBID?
Não
Sim
Em que anos?

2012

2013

2014

2015

Em que universidade/IF? (Indique Nome, cidade, estado)

Eventos e projetos
Tem participado de eventos ligados ao ensino de Física?

SNEF - Simpósio Nacional de Ensino de Física
Não
Sim - Anos em que participou:

2011

2013

2015

EPEF - Encontro de Pesquisa em Ensino de Física
Não
Sim - Anos em que participou:

2011

2012

2014

ENPEC - Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências
Não
Sim - Anos em que participou:

2011

2013

2015

Participou de outros eventos/encontros ligados ao ensino de Física?
Não
Sim
Qual?
(Indicar detalhes dele, tais como nome, data, local de realização e se o mesmo era de pesquisa
ou de extensão)

Tem envolvimento em projetos de pesquisa ligados ao ensino de Física?
Não
Sim
Qual?
(nome do projeto, instituição em que ele é executado, nome do coordenador e em que ano(s)
atuou no projeto)

Tem envolvimento em projetos de extensão ligados ao ensino de Física?
Não
Sim
Qual?
(nome do projeto, instituição em que ele é executado, nome do coordenador e em que ano(s)
atuou no projeto)

Locais de docência

*Local (ou locais) de docência:
Meu trabalho como professor de Física do Ensino Médio é predominante na
rede pública federal
rede pública estadual
rede pública municipal
escolas do Sistema S (Senai, Senac, Sesi)
escola particular
Preencha os dados abaixo (DE TODAS AS ESCOLAS NAS QUAIS VOCÊ
TRABALHA, independentemente do nível de ensino) indicando do MAIOR
para o MENOR envolvimento:
(você precisará anexar a(s) declaração(ões) de todas a(s) escola(s) na(s)
qual(is) você trabalha. Além disso, essas escolas também devem estar indicadas
nos itens de sua atuação profissional no seu currículo Lattes)
Local 1
*Nome da instituição:

*Cidade e Estado:
Essa instituição é:

Código INEP da Escola

(consulte a secretaria de sua instituição):

federal

estadual

*Número de aulas/semana no Ensino
Médio:

municipal

particular

outra

Número de aulas/semana em outro
nível de ensino:

Local 2
Nome da instituição:
Código INEP da Escola
Cidade e Estado:

(consulte a secretaria de sua instituição):

Essa instituição é:

federal

estadual

Número de aulas/semana no Ensino
Médio:

Local 3

municipal

particular

outra

Número de aulas/semana em outro
nível de ensino:

Nome da instituição:
Código INEP da Escola
Cidade e Estado:

(consulte a secretaria de sua instituição):

Essa instituição é:

federal

estadual

Número de aulas/semana no Ensino
Médio:

municipal

particular

outra

Número de aulas/semana em outro
nível de ensino:

Caso haja alguma particularidade em relação às escolas em que você trabalha,
ou se for necessário registrar mais escolas, use o quadro abaixo, indicando os
mesmos itens das escolas solicitados anteriormente.

Justificativa e proposta
*Justificativa de participação
Elabore um texto pessoal de até 300 palavras, explicitando e justificando suas
razões e
interesses em pleitear a participação na atividade e o insira no quadro abaixo.
Número de palavras digitadas:
*Proposta de divulgação ao retorno
Elabore uma proposta, de até 300 palavras, explicitando atividades, público alvo
e
cronograma, através das quais, no retorno ao Brasil, você pretende divulgar as
experiências e conhecimentos adquiridos no curso e insira-a no quadro abaixo.
Número de palavras digitadas:

Documentos

* Declaração(ões) da(s) instituição(ões) (pdf):(Caso você tenha
documentos de mais de uma instituição, eles deverão ser agrupados num único
arquivo .pdf.)
* Declaração de Concordância em assumir as despesas com
diárias/passagens/seguro (pdf): (Você deve, OBRIGATORIAMENTE, anexar o
documento Modelo 2)
* Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação (pdf):

