
SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA-SBF 1 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL  2 

13 de julho de 2011 3 

Universidade Federal de Goiás – Goiânia 4 

 5 

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e onze (13/07/2011) realizou-se mais uma 6 

Assembléia Geral da Sociedade Brasileira de Física, com início às 18h30m, na Sala 2 do 7 

Centro de Cultura e Eventos do Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás, em 8 

Goiânia, cidade sede da 63a Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 9 

(SBPC).  A Assembléia foi presidida pelo Prof. Celso Pinto de Melo (Presidente da SBF) e 10 

secretariada pelo Prof. Gastão Inácio Krein (Secretário-Geral da SBF). Dando início aos 11 

trabalhos, o Presidente deu conhecimento aos presentes da pauta, a saber: 1) Relatório 12 

financeiro, 2) Relatório das ações da diretoria no período de julho de 2010 a junho de 2011, 13 

3) Homologação da mudança no estatuto da SBF, 4) Posse da nova diretoria e do conselho, 14 

5) Palavra aos sócios presentes. Aprovada a pauta e não havendo adições a ela, o Presidente 15 

solicitou à Tesoureira da SBF, Profª. Rita Maria Cunha de Almeida para ela fazer um relato 16 

sobre a situação financeira da SBF. A Profª. Rita iniciou seu relatório dizendo que o seu 17 

teor é idêntico ao do que foi apresentado na reunião do Conselho, que o aprovou sem 18 

ressalvas durante a reunião na tarde do presente dia. Ela iniciou explicando que a SBF 19 

possui duas contas bancárias, uma em que os recursos do seguro-saúde Bradesco são 20 

movimentados, e uma outra que é empregada para as operações financeiras corriqueiras da 21 

SBF. Ela disse que os valores mensais recebidos pela SBF como comissão do seguro não 22 

são usados para a administração de pessoal ou outras despesas da SBF, sendo depositados 23 

para um fundo de segurança. Ela explicou que, conforme opiniões de especialistas em 24 

seguros, para a segurança administrativa de um seguro por adesão, como o da SBF, é 25 

recomendável que haja um fundo de reserva financeira de um montante no valor 26 

correspondente a três ou mais vezes do valor arrecadado mensalmente dos participantes do 27 

seguro. Ela disse que essa meta vem sendo perseguida há mais de duas gestões da SBF, 28 

mas que ela ainda não foi atingida na presente gestão. A seguir, a Tesoureira mostrou 29 

através de várias gráficos e planilhas a movimentação e evolução dos recursos nas duas 30 

contas correntes. Após responder a algumas indagações, o relatório foi aprovado por 31 



unanimidade pelos presentes. Retomando a palavra, o Presidente passou para o segundo 32 

item da pauta, dizendo que o documento descrevendo as ações da diretoria ficará disponível 33 

na página da SBF e fará parte como Anexo à ata da reunião do Conselho realizado neste 34 

mesmo dia. O Presidente discorreu sobre cada ponto do documento, respondendo aos 35 

questionamentos dos presentes. Na continuidade da discussão do documento, o Presidente 36 

solicitou ao Secretário Geral que fizesse um relato sobre o Encontro de Física 2011 37 

(Encontrão), evento realizado na cidade de Foz do Iguaçu entre os dias 5 e 10 de junho de 38 

2011. O Secretário Geral falou na qualidade de coordenador do Comitê Científico e como 39 

membro da Diretoria que acompanhou de mais perto os trabalhos de organização do evento.  40 

Ele iniciou seu relato discorrendo sobre os antecedentes que levaram à decisão do Conselho 41 

para a realização do evento e, na continuidade, falou sobre a programação científica 42 

realizada e apresentou o levantamento financeiro feito pela secretaria da SBF. O Secretário-43 

Geral respondeu a várias perguntas dos presentes e concluiu dizendo que está finalizando 44 

um relatório detalhado sobre o evento, em que oferecerá subsídios para o Conselho avaliar 45 

sua decisão de realizar um encontro dessa natureza a cada dois anos. A seguir, o Presidente 46 

solicitou ao Vice-Presidente, Prof. Ronald Cintra Shellard, que discorresse sobre a reunião 47 

de trabalho World Cooperation in Physics: Bridging the Gaps, realizada no dia 5 de junho, 48 

antecedendo a abertura do Encontro de Física 2011. O Vice-Presidente iniciou dizendo que 49 

essa foi uma atividade organizada conjuntamente pela SBF, a Associação de Física 50 

Argentina e do Centro Internacional para Física Teórica (ICTP). Continuou dizendo que 51 

diversas instituições de física participaram da reunião, como ICTP, IUPAP, APS, IOP, 52 

CERN, APS e Sociedade de Física Portuguesa, e que apresentaram os diversos esforços de 53 

fomento à cooperação que essa instituições estão empreendendo. Finalizou dizendo que a 54 

SBF, em particular, apresentou o seu Programa Latino-Americano de Física (PLAF) e que, 55 

ao final das apresentações individuais, aconteceu um "Chamado à ação" (A Call for 56 

Action), onde as principais conclusões foram sumarizadas e propostas para estabelecer  57 

rumos para a criação de programas internacionais de cooperação foram discutidas. 58 

Terminada a apresentação,  houve indagações dos presentes sobre alguns pontos, em 59 

particular sobre o PLAF. O Presidente respondeu dizendo que tem a expectativa de que os 60 

recursos para a realização do programa devem ser liberados pelo MCT, via CNPq, ainda 61 

neste segundo semestre.  Dando continuidade, o Presidente passou para o terceiro item da 62 



pauta, que trata da homologação da alteração do estatuto da SBF. Ele disse que a Comissão 63 

Eleitoral da SBF coordenou o processo de votação para as mudanças no estatuto propostas 64 

pelo Conselho. Disse que o processo foi conduzido, conforme  dita o estatuto em vigor, 65 

através de uma assembléia especialmente convocada eletronicamente com o fim de receber 66 

os votos dos associados. Acrescentou dizendo que a SBF ficou em assembléia permanente 67 

para esse fim entre os dias 25 de abril e 25 de junho de 2011. Continuou dizendo que as 68 

principais propostas de mudanças no estatuto foram a introdução da representação regional 69 

no Conselho e a criação da categoria de sócio por afinidade. Disse que o Conselho nesta 70 

proposta passa a contar com doze membros, ao invés de dez como é atualmente, sendo que 71 

cada região geográfica do pais terá pelo menos um membro no Conselho. Com relação à 72 

criação dos sócios por afinidade, o Presidente disse que poderão ser associados por 73 

afinidade sócios de outras associações científicas que mantenham protocolo de cooperação 74 

nesse sentido com a SBF. O Presidente disse que a comissão eleitoral se reuniu no dia 28 75 

de junho de 2011, a partir das 10h30m, na biblioteca do Edifício Sede da SBF, para 76 

proceder à apuração dos votos, tendo finalizado o processo às 11h30m desse mesmo dia. 77 

Continuou dizendo que os resultados foram 71%  a favor (233 votos), 4,1% contra (16 78 

votos), 16% em branco (53 votos), 7,9% nulos (26 votos), e que, com base nesses 79 

resultados e conforme reza o estatuto, a Comissão Eleitoral declarou confirmadas as 80 

mudanças no estatuto social da SBF. Finalizou dizendo que na reunião do Conselho no dia 81 

de hoje os resultados foram homologados e que o assunto está em pauta para a Assembléia 82 

Geral também homologá-los. Colocada a matéria em discussão, houve manifestação de 83 

associado dizendo que a introdução da representação regional no Conselho é uma decisão 84 

importante para a capilaridade da SBF pelo país e que congratula a Diretoria e o Conselho 85 

por encaminharem essa mudança. Após outras manifestações de apoio às mudanças no 86 

estatuto, a assembléia homologou por unanimidade as mudanças no estatuto. Passando para 87 

o quinto item da pauta, o Presidente passou a palavra ao associado Prof. Ricardo Magnus 88 

Osório Galvão para proceder ao ato de posse da nova Diretoria e dos membros para o 89 

Conselho. Iniciando sua fala, o Prof. Galvão disse que devido à impossibilidade do 90 

comparecimento dos membros da comissão eleitoral na presente Assembléia, ele recebera a 91 

incumbência da Comissão Eleitoral para representá-la nessa posse e que procederá à leitura 92 

da ata de apuração dos votos e dará posse aos eleitos. Após a leitura da ata, que se encontra 93 



na página da SBF, votos, declarando como eleitos para a Diretoria para o mandato de  julho 94 

de 2011 a julho de 2013: Prof. Celso Pinto de Melo (UFPE), Presidente; Prof. Ronald 95 

Cintra Shellard (CBPF), Vice-Presidente; Prof. Antonio Martins de Figueiredo Neto (USP), 96 

Secretário Geral; Profª. Rita Maria Cunha de Almeida (UFRGS), Tesoureira, Prof. Alberto 97 

Vasquez Saa (UNICAMP), Secretário, e Profª. Silvânia Sousa do Nascimento (UFMG), 98 

Secretária de Ensino. Declarou como eleitos para comporem o Conselho na qualidade de 99 

Membros Titulares, com mandato de julho de 2011 a julho de 2015: Prof. Sergio Machado 100 

Rezende (UFPE), Prof. Marcos Assunção Pimenta (UFMG), Prof. Constantino Tsallis 101 

(CBPF), Prof. Paulo Murilo Castro de Oliveira (UFF), Prof. Paulo Alberto Nussenzveig  102 

(USP). Finalmente, declarou como eleitos para comporem o Conselho na qualidade de 103 

Membros Suplentes, com mandato de julho de 2011 a julho de 2013: Prof. Luis Carlos 104 

Crispino (UFPA), Prof. Carlos Henrique de Brito Cruz (FAPESP/UNICAMP), Profª. 105 

Márcia Cristina Bernardes Barbosa (UFRGS), Prof. José David Mangueira Viana 106 

(UnB/UFBA), e Caio Lewenkopf (UFF). Empossados a nova Diretoria e os novos 107 

membros do Conselho, o Presidente franqueou a palavra aos presentes. Houve intervenção 108 

de Conselheiro agradecendo, em nome de todos os associados da SBF, os membros da 109 

Diretoria antiga que deixam o cargo pelo esforço e trabalho realizados em prol da SBF, e 110 

desejando boa sorte aos que continuam e assumem a partir deste mês seus postos na nova 111 

Diretoria. Houve a manifestação de um associado dizendo ter estranhado muito a nota da 112 

SBF para o Ministro de Ciência e Tecnologia no início do presente ano, solicitando que ele 113 

abra uma discussão mais ampla junto à comunidade científica sobre a ampliação e 114 

modernização do LNLS, a adesão do Brasil ao ESO e o ingresso do Brasil como membro 115 

associado ao CERN. Ele disse que achava uma ingerência indevida de uma sociedade 116 

científica em assuntos de governo, ainda mais tendo em vista que o Ministério havia 117 

conclamado as sociedades científicas a participarem do debate sobre os projetos de inserção 118 

internacional, antes de ter assinado memorandos de entendimento com as respectivas 119 

organizações internacionais. Concluiu dizendo que é a primeira vez que vê uma sociedade 120 

científica questionar um governo por querer investir em projetos de ciência e tecnologia de 121 

grande impacto para a física brasileira. O Presidente respondeu ao associado que a nota 122 

com esse teor foi emitida por exigência do Conselho, principalmente na figura de alguns 123 

conselheiros que se mostraram irredutíveis em favor de uma manifestação urgente e que se 124 



encarregaram de redigi-la nos termos precisos como a nota acabou sendo emitida. Por fim, 125 

o Presidente disse que, apesar de seus esforços em argumentar com esses conselheiros da 126 

inconveniência que uma nota dessas representava e o desconforto que ela promoveria nos 127 

associados da SBF, ele, sob a ameaça de impedimento do cargo de Presidente, se viu 128 

forçado a enviá-la por decisão da maioria do Conselho. Houve outra intervenção de 129 

conselheiro solicitando averiguar a possibilidade de alocar mais pessoas da secretaria da 130 

SBF para ajudarem nas atividades da Olimpíada Brasileira de Física, já que a única 131 

funcionária alocada fica sobrecarregada de serviço. O Presidente respondeu que essa 132 

questão está sendo analisada pela Diretoria dentro da perspectiva da possível concretização 133 

da Olimpíada Brasileira de Física da Escola Pública, a qual demandará a contratação de 134 

mais funcionários e uma estrutura administrativa diferente da atual. Finalizou dizendo que a 135 

nova Diretoria vai fazer um estudo preliminar sobre a questão e levá-lo ao Conselho para 136 

que ele se envolva no assunto. Por fim, houve outra intervenção de conselheiro colocando o 137 

Departamento de Física da Universidade Federal do Maranhão à disposição da SBF para 138 

organizar atividades dentro da 64a Reunião Anual da SBF, que será realizada na cidade de 139 

São Luis do Maranhão. Não tendo havido mais intervenções e esgotada a pauta, o 140 

Presidente deu por encerrada a Assembléia Geral às 21h15m.  141 


