
 1 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA 
REUNIÃO DE CONSELHO 

1º de MARÇO DE 2018 
SÃO PAULO - SP 

SEDE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÌSICA  
 

 
 

No dia 1º de março de 2018 foi realizada mais uma reunião do Conselho da 

Sociedade Brasileira de Física com início às 10h00, em sua sede, em São 

Paulo, SP, sob a presidência do Prof. Marcos Assunção Pimenta, Presidente. 

Estavam presentes os conselheiros, Ildeu Moreira, Mauricio Pietrocola, 

Elisabeth Andreoli, Vera Henriques, Wagner Figueiredo, Álvaro Caparica, 

Dionísio Bazeia, Ângela Klautau, Zolacir Oliveira e Nilson Garcia. Estavam 

também presentes os membros da Diretoria Profs. Rogério Rosenfeld, Vice 

Presidente, Thereza Paiva, Secretária Geral, Marcos da Luz, Secretário, 

Antonio Gomes, Tesoureiro e Maurício Kleinke, Secretário para Assuntos de 

Ensino.  O Presidente inicia a reunião e dá ciência da pauta a seguir: 1) 

Aprovação da ata da reunião de 26 de outubro de 2017; 2) Comunicados da 

Diretoria; 3) Comunicados dos Conselheiros; 4) Política de indicações pela SBF 

para comissões ligadas a órgãos do Governo; 5) Relatório e renovação dos 

membros do Grupo de Trabalho sobre Questões de Gênero da SBF; 6) 

Orçamento para 2018; 7) Participação da SBF na Escola do CERN; 8) Divisões 

estaduais; 9) Assuntos gerais.  O Presidente inicia a reunião e passa para o 

item 1) de pauta, aprovação da ata da reunião de 26 de outubro de 2017,  que 

é aprovada sem nenhuma ressalva. O Presidente continua e passa para o item 

2) de pauta, comunicados da Diretoria, dando a palavra ao  Tesoureiro, Prof. 

Antonio Gomes para relato sobre a situação financeira atual da SBF e 

projeções para 2018. O Tesoureiro informa que o momento é preocupante, pois 

o volume de entrada das anuidades e taxas de inscrição diminuiu 

consideravelmente. O Tesoureiro esclarece que uma parte muito significativa 

das taxas de inscrição tem sido utilizada para cobrir despesas de eventos, o 

que afeta, significantemente, o saldo do caixa da SBF. Ele também comenta 

que em 2018 será necessário reencontrar o equilíbrio entre a receita e as 

despesas da SBF, pois entre 2016 e 2017 o balanço fechou no vermelho. O 

tesoureiro faz uma apresentação de possíveis cenários (anexo 1) para 

recuperação financeira da SBF. Alguns Conselheiros fazem questionamentos 

que são esclarecidos pelo Tesoureiro, Prof. Antonio Gomes, que termina seu 
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relato afirmando que a Diretoria tomará todas as medidas necessárias para 

reverter o quadro atual, levando em consideração as aplicações financeiras 

atuais e os valores gerados pelo seguro saúde. Em seguida o Presidente, 

ainda dentro do item 2) de pauta, Comunicados da Diretoria, faz um pequeno 

relato do andamento do projeto de regulamentação da profissão de físico 

desde 2011, informando que atualmente o projeto está na CCJ à espera da 

nomeação de um relator. Assim que este for escolhido, o projeto será analisado 

pela CCJ e, se aprovado, seguirá para sanção da Presidência da República. 

Em seguida, ainda dentro do item 2) de pauta, Comunicados da Diretoria, o 

Presidente comenta sobre o “Qualis” do “Brazilian Journal of Physics” – BJP, 

informando que em 2016 a classificação subiu, mas que em 2017 voltou a 

descer, e como resultado, os autores não se interessam em publicar. O 

Presidente comenta que a forma de reverter este cenário é mudar a 

classificação de B1 para A2 e, que o Prof. Alberto Saa já está preparando um 

documento, bem argumentado, para justificar o aumento do “Qualis”. Este 

documento será entregue ao Prof. Sylvio Canuto que levará a questão para o 

novo coordenador da área na CAPES, conforme informa o Secretário, Prof. 

Marcos da Luz. O Conselheiro Ildeu Moreira comenta que a Química investiu 

na qualificação de suas publicações e que obteve bons resultados e o 

Presidente comenta que todos os esforços devem ser feitos junto à 

comunidade para mostrar a importância do BJP. Em seguida o Presidente, 

ainda no item de pauta 2), comunicados da Diretoria passa a palavra ao 

Secretário para Assuntos de Ensino, Prof. Mauricio Kleinke, que começa seu 

relato explicando que, neste ano, as Olimpíadas de Física receberam menos 

recursos e que estes somente foram liberados graças ao empenho dos Profs. 

Munemasa Machida e David Viana, coordenadores da OBF e OBPEF, 

respectivamente.  Em anos anteriores a OBF e a OBPEF receberam recursos 

de fontes diferentes (CNPq e MCTCI respectivamente), mas este ano, o projeto 

foi unificado para que o recurso do CNPq pudesse beneficiar ambas as 

Olimpíadas. O Conselheiro Ildeu Moreira sugere que se faça pedido de 

recursos também à CAPES.  O Prof. Mauricio Kleinke continua seu relato e 

informa que o MNPEF foi bem avaliado na CAPES, devido a alguns fatores tais 

como o acesso de ¼ dos coordenadores à Plataforma Sucupira, mas, comenta 

que mesmo assim, ainda há alguns entraves como a falta de comunicação 

entre os pólos. O Conselheiro Ildeu Moreira comenta que o MNPEF é muito 

importante para a SBF e por este motivo o seu Conselho e a CPG devem 

avaliar cuidadosamente o programa, fazendo uma discussão sobre a avaliação 

da CAPES e trazê-la para o Conselho da SBF. O Secretário para Assuntos de 
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Ensino sugere o seguinte encaminhamento: a) pedir à CPG que faça uma 

avaliação do programa e apresente ações para o futuro, b) que a CPG e o 

Conselho do MNPEF avaliem o relatório da CAPES para ser apresentado ao 

Conselho da SBF e fica decidido que o Prof. Ildeu Moreira redigirá uma carta 

com a solicitação (anexo 2).  O Presidente segue ainda no item 2) de pauta e 

relata sua participação na reunião da FEIASOFI, realizada em Havana, onde 

estavam presentes os presidentes das Sociedades de Física da Argentina, 

Colômbia, Chile, Uruguai, México, Salvador e Honduras e Cuba, além da Sra. 

Laura Greene, CEO da American Physical Society – APS e do secretário Geral 

da Sociedade de Física Espanhola. Um dos objetivos do encontro foi a 

reestruturação da FEIASOFI, cuja sede será em Montevidéu, Uruguai, e o 

compromisso de organização de reuniões a cada dois anos. As decisões deste 

encontro em Havana foram as seguintes: a) páginas da associação em 

português e espanhol, b) maior comunicação entre as sociedades, c) a SBF 

pagará uma contribuição anual no valor de US$ 2,000.00 (dois mil dólares). O 

Presidente pede que os Conselheiros se manifestem sobre este pagamento. O 

Conselheiro Dionísio Bazeia pergunta ao Tesoureiro, Prof. Antonio Gomes, se 

o pagamento está dentro das possibilidades financeiras da SBF, ao que o 

Tesoureiro responde afirmativamente.  O Conselheiro Ildeu Moreira alerta para 

que haja um acompanhamento para verificar o funcionamento efetivo desta 

associação. A Conselheira Ângela Klautau sugere que se faça o pagamento 

durante 2 anos e ao final deste período avaliar a manutenção da associação. 

Fica decidido que o valor será pago e após 2 (dois) anos o Conselho da SBF 

fará uma reavaliação e verificará se as ações, propostas pela FEIASOFI, 

realmente ocorreram. Ainda no item 2) de pauta, comunicados da Diretoria, o 

secretário, Prof. Marcos da Luz faz um relato da situação da apólice de seguro 

saúde, comentando sobre o reajuste anual e sua negociação e dá notícias de 

mais algumas ações que ocorrerão ainda este ano. Em seguida, ainda no item 

2) de pauta, comunicados da Diretoria, o Vice-Presidente informa que a 

comissão de admissão foi reativada com o intuito de facilitar o processo de 

admissão e informatizá-lo para estimular a inclusão de novos sócios e o Prof. 

Antonio Gomes, Tesoureiro, informa que foi feita uma modificação no 

regulamento do Prêmio Carolina Nemes, suprimindo-se a exigência de defesa 

de tese no Brasil. Em seguida o Presidente informa que haverá uma pausa 

para o almoço de uma hora. Após o almoço o Presidente chama o item 3) de 

pauta, comunicados dos conselheiros e o Conselheiro Zolacir Trindade pede a 

palavra. Ele trás sugestões para diminuir a evasão dos cursos de física, o que 

poderia ser feito através da divulgação de informações em “folder” que a SBF 
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já publicou em anos anteriores e das secretarias estaduais. O Conselheiro 

Ildeu Moreira informa sobre dois eventos importantes de divulgação da física, o 

centenário do eclipse em Sobral, CE, e a comemoração do dia internacional da 

luz em 16 de maio. O Conselheiro Maurício Pietrocola comenta sobre as 

Mudanças propostas para a BNCC e reforma do ensino, chamando atenção 

para os efeitos da provável junção dos cursos de ciências naturais (física, 

química e biologia) e sugere que a Secretaria de Ensino da SBF acompanhe o 

processo criando um grupo de trabalho. Foi criado um grupo de trabalho 

composto pelos Professores Maurício Kleinke (presidente), Vera Henriques, 

Maurício Pietrocola e José Helayël, que ficou de preparar um relatório sobre a 

questão do BNCC e apresentar ao Conselho. O Presidente solicita aos 

conselheiros para adiantar a pauta e passar para o item 8), divisões estaduais,  

retornando aos outros itens após esta discussão. Todos concordam e o 

Presidente segue para o item 8), divisões estaduais e pede a Conselheira Vera 

Henriques que relate. A Conselheira esclarece que será feito um levantamento 

das instituições que oferecem cursos de física e também de extensão e que as 

próximas etapas serão a coleta de dados, sua organização e criação de 

comitês regionais e que o grupo de trabalho apresentará os resultados em data 

posterior. O Presidente passa para o item 4) de pauta, política de indicações 

pela SBF para comissões ligadas a órgãos do Governo. O Conselheiro Zolacir 

Trindade se declara favorável a que a SBF faça indicações, com o que 

concorda o Conselheiro Dionísio Bazeia. O Prof. Antonio Gomes, Tesoureiro, 

também concorda, mas acha que o indicado deve ser acompanhado pela SBF 

em suas ações. O Conselheiro Nilson Garcia também concorda, comentando 

que a análise deve ser feita caso a caso. Os Conselheiros Ângela Klautau e 

Ildeu Moreira também concordam com a proposta e fica decidido que as 

indicações poderão ser feitas, mas deverão ser avaliadas caso a caso.  Em 

seguida o Presidente chama o item 5) de pauta, relatório e renovação dos 

membros do Grupo de Trabalho sobre Questões de Gênero da SBF, e informa 

que no relatório estão descritas as ações do GT e apresenta os nomes para 

sua nova composição. Os indicados são os Profs. Débora Menezes 

(coordenadora), Célia Anteneodo, Carolina Brito, Carlos Alberto Santos de 

Almeida, Alan Alves de Brito e Simone Silva Alexandre, que são aprovados. 

Em seguida o Presidente passa para o item 6) de pauta, Orçamento para 2018, 

comentando que o assunto já foi discutido nos comunicados da Diretoria e 

continua para o item 7), participação da SBF na Escola do CERN. O Presidente 

passa a palavra ao Conselheiro Nilson Garcia que faz um pequeno histórico do 

programa desde seu início, informado sobre as fontes dos recursos obtidos 
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para a continuação do mesmo até os dias atuais. A Secretária Geral, Profa. 

Thereza Paiva, comenta que o projeto deve ser organizado pela SBF através 

das Comissões de Partículas e Campos e de Ensino. Ela também comenta que 

alguns professores brasileiros que já estão no CERN podem acompanhar o 

grupo de professores brasileiros, evitando-se assim, que recursos da SBF 

sejam usados. A Conselheira Ângela Klatau concorda e reafirma a necessidade 

de buscar recursos novamente junto à CAPES. O Conselheiro Nilson Garcia 

solicita que possa continuar como coordenador e que a SBF financie as 

despesas dos dois coordenadores (Nilson Garcia e Nelson Barrelo) neste ano 

de 2018, num valor total de R$ 20.000,00. O Presidente encaminha a questão 

e propõe que se vote: 1) se o programa continuará sendo uma atividade 

coordenada pela SBF, 2) se a SBF deve financiar as despesas dos dois 

coordenadores em 2018 e 3) se os 2 coordenadores atuais serão mantidos. Os 

Conselheiros votam e o resultado é o seguinte: para o item 1) todos os 

conselheiros concordam que esta Escola é muito importante para a SBF, que 

deve assim empreender todos os esforços para conseguir financiamento para 

os professores participantes e os coordenadores. Com relação ao item 2), dois 

conselheiros foram favoráveis ao uso de recursos próprios da SBF para 

financiar a ida dos 2 coordenadores em 2108, 6 são contrários e dois se 

abstêm de votar. A Conselheira Ângela Klatau comentou que, se a SBF puder 

usar recursos próprios neste evento, a prioridade deve ser para financiar a ida 

dos professores participantes. Com relação ao item 3) ficou decidido por 9 a 1 

que um dos coordenadores será mantido e o outro será substituído e escolhido 

pela Comissão de Partículas e Campos e Comissão de Ensino. O Presidente 

passa para o item 8) de pauta, procedimentos para organização de eventos da 

SBF e a Profa. Thereza Paiva, Secretária Geral, informa que as novas regras 

foram adaptadas de um manual já existente e o Presidente comenta que as 

regras de organização de eventos devem estar bem claras para quem assume 

a coordenação dos mesmos, evitando-se, desta forma, todo tipo de problema, 

inclusive com o orçamento. O Presidente informa que o novo manual ainda 

está aberto para sugestões e que será colocado na página da SBF. O 

Presidente segue com o item 9) de pauta, renovação das comissões 

estatutárias: Editorial, Admissão e Ensino. A Comissão Editorial será formada 

pelos seus membros natos, os editores das revistas da SBF, e pelos Secretário 

e Secretário de Ensino. Desta forma ela fica composta da seguinte forma: 

Profs. Antônio Martins Figueiredo Neto (BJP), Silvio Roberto de Azevedo 

Salinas (RBEF), Nelson Studart (FnE), Marcos da Luz (Secretário), Maurício 

Kleinke (Secretário para Assuntos de Ensino) e um 6º membro a ser escolhido. 
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Os membros da nova Comissão de Admissão são: Profs. Rogério Rosenfeld 

(coordenador), Saulo Carneiro, Débora Menezes, Luis Carlos Bassalo Crispino 

e Sukarno Olavo Ferreira. A Comissão de Ensino fica composta da seguinte 

forma: Mauricio Kleinke (presidente), Paulo Roberto Menezes de Lima Junior, 

Katemari Diogo da Rosa, Glauco Cohen Ferreira Pantoja, Andréia Guerra de 

Moraes e Ivanilda Higa. Para esta comissão foram adicionados mais dois 

membros, um represente do MNPEF e outro da Olimpíada, os Profs. Laércio 

Ferracioli e Sandro Fernandes, respectivamente. Por último o Presidente 

chama o item 9) de pauta, assuntos gerais e o Conselheiro Ildeu Moreira faz 

comentários sobre o orçamento de CT&I para 2019, que está baixo e sugere 

que a SBF e a SBPC juntem esforços para tentar reverter esta situação. Não 

havendo mais itens de pautas ou outras manifestações o Presidente encerra a 

reunião às 17h00. 

 

 

 

 

São Paulo, 1º demarco de 2018 

 

 

 

 

Marcos Assunção Pimenta 

Presidente 

 

 

 

Maria Beatriz da Costa Santos 

Secretária da Reunião 


