SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONSELHO
1º DE MARÇO DE 2021
(VIDEO CONFERÊNCIA)

No dia 1º de março de 2021 foi realizada uma reunião extraordinária do
Conselho da Sociedade Brasileira de Física, com início às 12h00, sob a
presidência do Prof. Rogério Rosenfeld, Presidente da SBF. Devido à
pandemia da Covid-19 a reunião foi realizada de forma remota. Estavam
presentes os Conselheiros, Adalberto Fazzio, Marcos Pimenta, Márcia
Barbosa, Andrea Latge, Anderson Gomes, Luis Carlos Crispino, José Abdalla
Helayël, Belita Koiller, Dinisio Bazeia, Mauricio Pietrocola, Vera Henriques,
Elisabeth Andreoli além dos Conselheiros suplentes, convidados pelo
Presidente a participar da reunião, Carola Dobrigkeit, Marina Nielsen, Antonio
Gomes de Sousa, Shirley Gobara e Shirlei Nabarrete Deziderio. Estavam
também presentes os membros da Diretoria Profs. Caio Lewenkopf, VicePresidente, Thereza Paiva, Secretária-Geral, Débora Menezes, Tesoureira e
José Soares, Secretário. O Presidente inicia a reunião, informa que a mesma
será gravada e agradece a presença de todos dando ciência do único item de
pauta: Eleições 2021, apresentação de chapa(s) e indicação de nomes para o
Conselho. O Presidente inicia a reunião e informa que será acrescentado mais
um item à pauta a pedido de vários Conselheiros: discussão dos rumos da
SBF. O Presidente abre a palavra aos Conselheiros, pedindo que apresentem
considerações sobre os rumos da SBF, sobre a chapa sugerida e indicações
de candidatos ao Conselho, e os informa que serão chamados pela ordem de
inscrição. O Presidente pede à Secretária Executiva da SBF, Sra Maria Beatriz
Santos, que leia a lista de sócios que já inscreveram suas candidaturas para o
Conselho, Diretoria e Comissões de Área. O primeiro a se manifestar é o
Conselheiro José Abdalla Helayël que comenta ter gostado da chapa formada
para cargos da Diretoria e que também gostou da proposta apresentada. Ele
comenta que, em geral, o trabalho da SBF é bom e apresenta nomes para o
Conselho: Farinaldo Queiroz (IIF – RN), Marta Feijó Barroso (UFRJ) e Maria
Emilia Xavier Guimarães (UFF). A Conselheira suplente Shirley Gobara
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comenta que a área de ensino de física fez consultas à comunidade, e que logo
apresentarão os candidatos e que ela considera esta consulta fundamental.
Em seguida, o Conselheiro Anderson Gomes se manifesta e comenta que a
SBPC também passa por um processo eleitoral e que foi sugerido que a
eleição fosse postergada por causa da pandemia. Ele pergunta se o mesmo é
interessante para a SBF e que o assunto pode ser ponderado mais tarde, ainda
durante a reunião. Em seguida a Conselheira Vera Henriques começa a fazer
as suas considerações e apresenta um quadro das ações e iniciativas que ela
acredita serão importantes para o futuro da SBF. Além de cuidar do que já foi
construído, a SBF deve ter uma proposta para o país em termos de
desenvolvimento e construção de empresas de tecnologia e cuidar da
educação em ciência, desde o ensino básico, através da articulação entre os
diversos programas que a SBF já tem. Além disso, a SBF não deu continuidade
ao relatório feito pelo CGEE e a Conselheira chama atenção para um relatório
lançado pela CESGRANRIO que deve ser observado com interesse. A
Conselheira também acha que o Conselho deve se reunir mais vezes ao longo
do ano e as reuniões devem ser menos burocráticas. Quanto à proposta
apresentada pela chapa de cargos para a Diretoria ela acha que ficou um
pouco vaga a idéia da criação de uma comissão de relações institucionais e
governamentais. Após suas considerações a Conselheira Vera Henriques
indica 4 (quatro) nomes para o Conselho: Américo Tristão Bernardes (UFOP),
Marcelo Victor Pires de Sousa (Bright/SP), José Nicodemos Teixeira Rabelo
(UFG) e Teldo Anderson da Silva Pereira (UFMT).

Em seguida a palavra

passa para o Conselheiro Dionísio Bazeia, que expressa seu apoio à chapa
indicada para a Diretoria e apresenta 2 (dois) nomes para o Conselho:
Farinaldo Queiroz (IIF-RN) e Manoel Messias Ferreira Junior (UFMA). O
Conselheiro Dionsio Bazeia não concorda que o processo eleitoral da SBF seja
postergado. Quanto à proposta da chapa apresentada para a Diretoria, o
Conselheiro comenta que não ficou muito claro como será abordada a questão
das secretarias estaduais.

Ele também comenta que concorda com a

Conselheira Vera Henriques em alguns pontos propostos por ela. Em seguida o
Conselheiro Luis Carlos Crispino tem a palavra e comenta que as reuniões de
Conselho deveriam ser trimestrais e menos burocráticas. Ele faz 2 (duas)
indicações: Marta Feijó Barroso (UFRJ) e Álvaro Luiz Nogueira (CEFET-RJ). O
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Conselheiro comenta que o seguro saúde Bradesco é um assunto importante e
que deve ser tratado pelo Conselho. Ele comenta que gostaria que uma nova
Diretoria fizesse uma análise da situação dos funcionários da SBF, quais as
funções de cada um e como é oferecido o benefício do seguro saúde. Ele
também sugeriu a criação de uma ouvidoria da SBF. O Presidente passa a
palavra a Conselheira Belita Koiller que comenta que é tradição indicar para o
Conselho os membros da Diretoria que estão saindo. Ela, então, indica os
Profs. Rogério Rosenfeld, Thereza Cristina de Lacerda Paiva, José Soares
Andrade Fo. e Mauricio Urban Kleinke. Em seguida, a Conselheira Andréa
Latge diz que sente falta do contato pessoal nos eventos durante este tempo
de pandemia. Ela também diz que ações devem ser tomadas para aproximar
os jovens da SBF e para isso a capilaridade do Programa de Mestrado –
MNPEF poderia ser aproveitada. A próxima a falar é a Profa. Thereza Paiva,
Secretária Geral da SBF, que diz não concordar com a prorrogação da eleição
e que concorda com alguns pontos apresentados pela Conselheira Vera
Henriques. A seguir, o Conselheiro Mauricio Pietrocola comenta que não fará
nenhuma indicação, pois irá esperar aquelas que serão feitas pela área de
ensino de física. Ele também comenta que os pontos abordados pela
Conselheira Vera Henriques são importantes, principalmente a retomada pela
SBF da bandeira de política científica do país. O Conselheiro Mauricio
Pietrocola não concorda em prorrogar o prazo da eleição. A seguir a palavra
passa ao Conselheiro Marcos Pimenta, que também não concorda com a
prorrogação do prazo da eleição. O Conselheiro Marcos Pimenta relembra que
muitas pessoas trabalham para a SBF porque acreditam nela e seria ótimo se
todas as ações pudessem ser articuladas conforme sugerido pela Conselheira
Vera Henriques. O Conselheiro Marcos Pimenta relembra que a questão do
seguro saúde deve ser gerida pela Diretoria e o Conselho deve ter
conhecimento de todas as ações referentes ao assunto. A seguir a palavra
passa ao Conselheiro Adalberto Fazzio que aprova a chapa apresentada para
cargos da Diretoria. Ele comenta que não deve haver confusão entre o que
são as atribuições da Diretoria e aquelas do Conselho. Ao Conselho cabe, por
exemplo,

a

criação

de

uma

comissão

de

relações

institucionais

e

governamentais. Ao Conselho também cabe o acompanhamento da formação
de conselhos profissionais de física. Ele também chama atenção para o fato de
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que após a pandemia o assunto mais importante serão as questões sobre o
meio ambiente e, que neste caso, a SBF deve se adiantar e começar a tratar o
assunto. O Conselheiro Adalberto Fazzio faz a indicação dos seguintes nomes
para o Conselho: Olival Freire (UFBA), Ricardo Galvão (USP) e Amando Ito
(USP – RP). A Conselheira suplente Marina Nielsen concorda e acha
importante que os candidatos ao Conselho apresentem propostas de atuação.
Ao final da reunião ainda são indicados alguns nomes. A Profa. Débora
Menezes, tesoureira, indica Gabriela Kaiana Ferreira (UFSC). A Conselheira
Marina Nielsen indica Paulo Artaxo (USP). Também são indicados Fernando
Navarra (USP) Argemiro Midones (IFAP) e Angsula Ghosh (UFAM). Sem mais
assuntos o Presidente encerra a reunião às 14h30.

Rogério Rosenfeld
Presidente

Maria Beatriz da Costa Santos
Secretária da Reunião
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