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Bolsa de aperfeiçoamento docente para professores de 

física 

 

Retransmitimos a informação de que o South American Institute for 

Fundamental Research (ICTP), Instituto de Física Teórica e UNESP, 

oferecem Bolsas da FAPESP em centro internacional de Física para 

professores da rede pública paulista de ensino médio.   

O ICTP-SAIFR é um centro sul-americano na cidade de São Paulo 

criado em parceria com o International Centre for Theoretical Physics 

(ICTP) em Trieste, a FAPESP e o Instituto de Física Teórica da UNESP. Além 

de fazer pesquisa mundialmente reconhecida em física teórica, o ICTP-

SAIFR realiza diversas atividades de extensão e divulgação científica, 

incluindo seminários, minicursos, escolas, workshops e outras atividades 

(veja em http://outreach.ictp-saifr.org/). Desde 2016 o instituto tem um 

programa de formação de professores de ensino médio em parceria com o 

Perimeter Institute (Canadá), com a tradução dos materiais para o 

português e espanhol e a realização de workshops para professores de 

ensino médio (mais informações sobre o projeto podem ser encontradas 

nessa página: http://outreach.ictp-saifr.org/professores-de-ensino-

medio/). Os candidatos escolhidos trabalharão especialmente com essas 

atividades de formação de professores. 

 O bolsista de aperfeiçoamento pedagógico da FAPESP precisa ser 

professor de escola pública no estado de São Paulo, e o valor da bolsa 

depende da formação do candidato como descrito em 

http://www.fapesp.br/3162. O candidato aprovado poderá iniciar suas 

atividades após o término do processo seletivo, e a duração da bolsa inicial 

será por 6 meses com a possibilidade de renovação dependendo do 

desempenho. O bolsista vai trabalhar junto à equipe de outreiach e direção 

do ICTP-SAIFR e irá contribuir com as seguintes tarefas: 

✓ organizar workshops para professores de Física; 

http://outreach.ictp-saifr.org/professores-de-ensino-medio/
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✓ apresentar atividades nos workshops; 

✓ acompanhar a participação dos professores que participam das atividades do ICTP-SAIFR e o 

uso das atividades por esses professores; 

✓ participar da organização da Rede de professores do ICTP-SAIFR; 

✓ realizar contato com secretarias estaduais de educação, ou outras instituições, para a 

proposição de workshops regionais. 

Não há um prazo definido para inscrições, mas a preferência 

será dada aos candidatos que se inscreverem até o dia 10 de outubro, na 

página: https://www.ictp-saifr.org/professoresEM/ 

 

O trabalho do bolsista será feito em home office enquanto durar a 

pandemia, e quando as atividades presenciais voltarem, o local será:  

ICTP South American Institute for Fundamental Research  

Instituto de Física Teórica, UNESP  

Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz 271, Bloco 2, 4º andar - Barra 

Funda- São Paulo, SP 01140-070 

 

Em caso de dúvidas, escreva para analuserio@ictp-saifr.org 
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