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Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e nove (17/02/2009) realizou-se mais 6 

uma reunião do Conselho da Sociedade Brasileira de Física, com início às 10 horas nas 7 

dependências da Sociedade em São Paulo, sob a presidência do Prof. Alaor Silvério Chaves 8 

(Presidente) e secretariada pela Profª. Rita Maria Cunha de Almeida (membro do 9 

Conselho), devido à ausência justificada do Secretário Geral da SBF, Prof. Gastão Inácio 10 

Krein. Estavam ainda presentes os membros do Conselho, Prof. Adalberto Fazzio, Profª. 11 

Belita Koiller, Prof. Celso Pinto de Melo, Profª. Deise Miranda Viana, Prof. José Abdalla 12 

Helayel Neto, Prof. Marcus Assunção Pimenta, Profª Maria Carolina Nemes, Prof. Oscar 13 

Nassif de Mesquita, Prof. Silvio Paolo Sorella, e o representante convidado da região 14 

Centro-Oeste, Prof. Tarciso Marciano da Rocha Filho. Dando início à reunião, o Presidente 15 

passou à leitura da pauta, a saber: 1) Comunicados do Presidente ; 2) Programação das 16 

atividades para a 61a reunião da SBPC; 3) Formulação da(s) chapa(s) da Diretoria e da lista 17 

de candidatos ao Conselho; 4) Proposta de estatuto para as Comissões de área da SBF 18 

redigida pelos professores Oscar Nassif de Mesquita, Maria Carolina Nemes e Tarciso 19 

Marciano da Rocha Filho; 5)Moções apresentadas na assembleia geral do XVII SNEF; 6) 20 

Aprovação da ata da Reunião do Conselho de 27 de novembro de 2008; 7) Comunicados 21 

dos conselheiros. Dando início à discussão do item 1) da pauta, o Presidente deu notícias 22 

sobre a regulamentação da profissão de Físico, que segue os trâmites necessários. Passou-23 

se então ao item 2) da pauta, isto é, as sugestões da SBF para a 61a reunião da SBPC, a ser 24 

realizada em julho de 2009 em Manaus, cujo tema central é a Amazônia. Após discussões 25 

gerais, houve consenso quanto às seguintes sugestões. i) Duas atividades de caráter 26 

abrangente, a serem encampadas como atividades da SBPC, a primeira tratando de uma 27 

‘Proposta integradora para a Amazônia’ e uma segunda tratando da ‘Água, sua utilização 28 

sustentável visando interesses nacionais’. ii) Quatro mesas redondas, com os seguintes 29 

títulos: a) ‘Educação à distância para a Amazônia’, integrada pelos Professores Carlos 30 

Bielchowski (UFRJ), Nelson Studart (UFSCar), Sônia Cruz (UFSC) e Américo Bernardes 31 

(UFOP e INMETRO), b) ‘O efeito estufa e a Floresta Amazônica’, integrada pelos 32 

Professores Carlos Nobre (INPE), Paulo Artaxo (USP), Divino Moura (INMET) e, como 33 

geólogos,  Umberto Cordani (USP) ou Jefferson Simões (UFRGS) .c) ‘Colaboração científica 34 

internacional na Amazônia’, integrada pelos professores Adalberto Val (INPA), Enio 35 

Candotti (UFES) e e d) ‘Energia para Amazônia: Células fotovoltaicas, hidroelétricas e 36 

biomassa’, integrada por Luiz Pinguelli Rosa (UFRJ), Roberto M. Faria (USP-São Carlos) e 37 

mais algum nome da Petrobrás ou Ministério de Minas e Energia. O conselho sugerre que 38 

sejam solicitadas sugestões de nomes no CENPES - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 39 

Leopoldo A Miguez de Mello (Petrobras). Iii) Quatro conferências: a) ‘Propriedades físico-40 

químicas de materiais da Amazônia’, ministrada pelo Prof. Sanclayton Geraldo Carneiro 41 

Moreira (UFPA), b) ‘Educação científica para comunidades indígenas’, ministrada pelo 42 

Prof. José Pedro Cordeiro; c) ‘Energia para o desenvolvimento da Amazônia’, ministrada 43 

pelo Prof. José Goldenberg (USP) ; d) ‘Matéria e Energia escuras’, ministrada pelo Prof. 44 



Alberto Santoro (UERJ). Quanto a mini-cursos, atividades também previstas para a SBPC, 45 

houve consenso que seriam solicitadas sugestões ao Professores Eduardo Cotta e José 46 

Pedro Cordeiro, uma vez que essas atividades devem ser de responsabilidade de 47 

professores da região amazônica. Detalhes finais serão discutidos por via eletrônica com 48 

os membros do Conselho. Decidiu-se ainda aproveitar a presença dos membros do 49 

Conselho da SBF na 61a reunião da SBPC para que sejam dadas mais palestras, 50 

condicionadas às possibilidades de espaço e tempo cedidas pela organização geral da 51 

SBPC. As sugestões são: a) ‘Educação Superior no Brasil’ pelo Prof. Adalberto Fazzio, b) 52 

‘Novas perspectivas para o Ensino Médio: Ciência e Tecnologia’, pela Profª Deise Miranda 53 

Viana, c) ‘Computação Quântica’, pela Profª Belita Koiller; d) ‘LHC e Projeto Auger’, pelo 54 

Prof. José Abdalla Helayel Neto e e) ‘Organizando o genoma’ pela Profa. Rita M.C. de 55 

Almeida.   O Conselho concordou com uma inversão na pauta e passou-se à discussão da 56 

proposta de estatuto para as Comissões de área da SBF redigida pelos professores Oscar 57 

Nassif de Mesquita, Maria Carolina Nemes e Tarciso Marciano da Rocha Filho. Após a 58 

leitura da proposta o Conselho deliberou contra a definição das subáreas e discutiu as 59 

atribuições das comissões de área especialmente quanto à escolha das comissões 60 

organizadoras dos encontros e escolas promovidas pela SBF. Foram feitas as mudanças 61 

pertinentes e o estatuto para as Comissões de área da SBF foi aprovado por unanimidade, 62 

como consta no anexo I à esta ata. Prosseguindo, o Prof. Oscar deu conhecimento ao 63 

Conselho da carta enviada pelo Prof. Nilson Garcia, com cópia entregue à SBF, onde estão 64 

listadas algumas sugestões interessantes a respeito do cadastramento dos sócios nas 65 

diversas áreas. Após recesso para o almoço, o Conselho recebeu a Comissão Eleitoral, 66 

composta pelos Profs. Edison Zacarias, Nelia F. Leite e Helena Petrilli. A comissão relatou 67 

ter recebido várias propostas via correio indicando nomes para concorrer à diretoria da 68 

SBF, como segue: 1) Alaor Chaves (UFMG) para a presidência e demais membros indicados 69 

pelo presidente, com possibilidade de re-eleição dos presentes membros da diretoria, 70 

indicado pelos Profs. Belita Koiller, Raimundo Rocha dos Santos, Lucy Vitória Assali e 71 

Adalberto Fazzio; 2) José Pimentel de Lima (UFPI) para a presidência, indicado por 72 

Francisco Wellington de Souza Lima, sem indicação para os demais cargos da diretoria, 3) 73 

Constantino Tsallis (CBPF) para presidência, com a diretoria formada por Paulo Pureur 74 

Neto (UFRGS) para Vice-Presidente, Roberto F.S. Andrade (UFBA) para Secretário Geral, 75 

Jun Takahashi (UNICAMP) para Secretário, Maria José Valenzuela Bell (UNICAMP) para 76 

Tesoureiro e Nilson Garcia (UTFPR) para Secretário para Assuntos de Ensino, chapa 77 

indicada por Constantino Tsallis, 4)José David Mangueira Vianna (UFBA) para algum cargo 78 

da diretoria, indicado por 35 nomes, como consta na mensagem eletrônica, enviada pelo 79 

Prof. Ademir E. Santana para a Comissão eleitoral. A Comissão ainda comunicou ao 80 

Conselho o calendário previsto para as eleições, como segue: Em 12/2008 foi enviada uma 81 

mensagem aos sócios, solicitando indicações; em  17/02/2009  houve reunião com o 82 

Conselho para receber indicações do Conselho; em 13/03/2009  haverá o término das 83 

inscrições para concorrer à diretoria ou ao Conselho; em 27/03/2009 iniciará a confecção 84 

das cédulas; em  07/04/2009 serão enviadas as senhas aos sócios; em 08/06/2009 se dará 85 

o fim da apuração e em 10/07/2009 os resultados serão divulgados. Após o relato a 86 

Comissão Eleitoral retirou-se. A reunião do Conselho prosseguiu com o item 3) da pauta: 87 

Formulação da(s) chapa(s) da Diretoria e da lista de candidatos ao Conselho. O Prof. Alaor 88 



Chaves tomou a palavra declinando da indicação para concorrer à re-eleição à presidência 89 

da SBF, colocando-se, no entanto, à disposição para colaborar com a futura diretoria. 90 

Indicou então o nome do Prof. Celso Melo (UFPE) para concorrer à presidência, o qual 91 

aceitou. Após deliberações, o Conselho decidiu que deverá constar na cédula eleitoral 92 

duas chapas, além do nome do Prof. José David Vianna para o cargo da diretoria escolhido 93 

por ele, devendo esta escolha ser comunicada à Comissão Eleitoral até o dia 13 de março 94 

de 2009. As duas chapas ficam como descritas seguir. Chapa 1, consistindo de Presidente: 95 

Prof. Celso Melo (UFPE), Vice-Presidente: Ronald Shellard (CBPF), Secretário Geral: Gastão 96 

Krein (UNESP-IFT), Secretário: Marcus Aguiar (UNICAMP), Tesoureiro: Rita M.C. de 97 

Almeida (UFRGS) e Secretário para Assuntos de Ensino: Nilson Garcia (UTFPR). Chapa 2, 98 

consistindo de Presidente: Prof. Constantino Tsallis (CBPF), Vice-Presidente: Paulo Pureur 99 

Neto (UFRGS), Secretário Geral: Roberto F.S. Andrade (UFBA), Secretário: Jun Takahashi 100 

(UNICAMP), Tesoureiro: Maria José Valenzuela Bell (UNICAMP) e Secretário para Assuntos 101 

de Ensino: Nilson Garcia (UTFPR). Para concorrer a membros do Conselho, foram 102 

indicados pela presente Assembleia os seguintes nomes, em ordem alfabética: Alaor 103 

Chaves (UFMG), Anderson Gomes (UFPE), Andréia Latgé (UFF), Carlos Henrique de Brito 104 

Cruz (Unicamp), Cristina Abdalla (USP), Deise Miranda Viana (UFRJ), Dionísio Baseia 105 

(UFPb), Elcio Abdalla (USP), Elizabeth Andreolli (USP), Eudenilson L. Albuquerque (UFRN), 106 

Helio Chachan (UFMG), José André Angotti (UFSC), José David Vianna (UFBA), José Soares 107 

Andrade (UFCE), Lívio Amaral (UFRGS), Luiz Davidovitch (UFRJ), Marcelo Knobel 108 

(Unicamp), Marco Antonio Amato (UNB), Marcos Gomes Eleutério da Luz (UFPR), Marília 109 

Caldas (USP), Marina Nielsen (USP), Patrícia Lustosa (PUCRIO), Paulo Gomes (UFF), Paulo 110 

Murilo Castro de Oliveira (UFF), Raimundo Rocha dos Santos (UFRJ), Ricardo Galvão 111 

(CBPF), Roberto M. Faria (USP- São Carlos), Sanclayton Geraldo Carneiro Moreira (UFPA), 112 

Sandra Vianna (UFPE), Silvio Canuto (USP), Sylvio Salinas (USP), Tarciso Marciano da Rocha 113 

Filho (UNB). Deu-se a seguir a leitura das três moções apresentadas na assembleia geral 114 

do XVII SNEF.  O Conselho acatou a sugestão da primeira moção, apresentada no SNEF 115 

pelo Prof. Laércio Ferracioli, no sentido que seja recomendado às comissões 116 

organizadoras de encontros e escolas da SBF que tomem atitudes em prol da preservação 117 

do meio ambiente, tais como uso de papel reciclado, eco fontes em impressoras, não uso 118 

de copos plásticos e outras medidas que visem o mesmo fim. O Conselho concordou 119 

também com a moção apresentada pelo Prof. João Zanetic para que a SBF envie 120 

correspondência ao Supremo Tribunal Federal pedindo que seja reconsiderada a decisão 121 

liminar de não estabelecer que 1/3 da jornada de trabalho dos professores das escolas 122 

públicas da Educação Básica seja destinada a atividades extra-classe inerentes ao 123 

magistério. Finalmente, o Conselho também aceitou a sugestão da terceira moção, 124 

apresentada pelo Prof. Roberto Nardi, para que fosse emitida uma nota de pesar pelo 125 

falecimento do Prof. Hilário Fracalanza, da Unicamp. O Presidente tomou então a palavra 126 

e comunicou ao Conselho que a Sociedade Brasileira de Metrologia juntou-se ao conjunto 127 

de sociedades científicas associadas, da qual a SBF faz parte. Comunicou também que o 128 

Prof. Nelson Studart  demonstrou desejo de deixar de ser o editor das revistas Física na 129 

Escola e Revista Brasileira de Ensino de Física, podendo assim dedicar-se mais 130 

integralmente ao portal Píon, da SBF. O Conselho indicou nomes para um comitê de busca 131 

para o novo Editor destas duas revistas, dando ao novo Editor a liberdade de escolher o 132 



editor associado, com quem deverá colaborar frequentemente. O Comitê de busca 133 

indicado é composto pelos Profs. Nelson Studart (UFSCar), José Pedro Rino (UFSCar), Prof. 134 

Ildeu de Castro Moreira (UFRJ-MCT), João Evangelista de Carvalho Moreira (UFCE) e Deise 135 

Miranda Viana (UFRJ). O comitê de busca deve apresentar na próxima reunião do 136 

Conselho, a se realizar durante a 61a reunião da SBPC em Manaus em julho próximo, uma 137 

lista tríplice para editor das duas revistas. Passou-se então ao item 6) da Pauta e a ata da 138 

reunião do Conselho de 25 de novembro de 2009 foi aprovada pela Assembleia.  Passou-139 

se então ao item 7) da Pauta, Comunicados dos conselheiros. O Prof. Adalberto Fazzio 140 

tomou a palavra e atentou para o fato de que é urgente que a SBF se manifeste quanto ao 141 

Acórdão do TCU que proíbe que pesquisadores das Universidades Federais utilizem os 142 

serviços das fundações de apoio às universidades para gerenciar projetos de pesquisa 143 

cujos fundos venham do Ministério da Ciência e Tecnologia e/ou do Ministério da 144 

Educação, o que vem dificultando, senão impossibilitando, a execução de tais projetos.  O 145 

Prof. Adalberto atenta para o fato de que, embora o acórdão já esteja em vigor, este 146 

solicita sugestões e opiniões sobre os pontos ali tratados. Depois de algumas deliberações, 147 

o Conselho sugere à diretoria que as ações políticas devem visar o TCU, e que devem ser 148 

tomadas em conjunto com outras agremiações científicas como a SBPC e ABC, sempre que 149 

possível. Foram também sugeridas visitas aos ministros do Supremo com o intuito de 150 

explicar a situação difícil criada pelo Acórdão, propondo medidas alternativas de 151 

fiscalização que visem inviabilizar as distorções e desvios previamente ocorridos nessas 152 

fundações sem, no entanto, inviabilizar o gerenciamento de projetos de pesquisa de 153 

grande porte. Como um segundo comunicado, o Prof. Adalberto Fazzio sugere que a SBF 154 

se manifeste quanto à autonomia universitária, uma vez que estão surgindo discussões de 155 

propostas onde tal autonomia pode estar distorcida. Ficou decidido que o Prof. Alaor 156 

Chaves, como presidente da SBF, redigiria um documento neste sentido, enviando-o em 157 

seguida aos membros do Conselho para, após consenso, ser divulgado. Tendo sido 158 

esgotada a pauta e nenhuma outra intervenção sida feita, o Presidente deu por encerrada 159 

a reunião às 16 horas 45 minutos. 160 


