4SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA
REUNIÃO DE CONSELHO
4 de DEZEMBRO DE 2020
(VIDEO CONFERÊNCIA)
No dia 4 de dezembro de 2020 foi realizada mais uma reunião do Conselho da
Sociedade Brasileira de Física, com início às 10h00, sob a presidência do Prof.
Rogério Rosenfeld, Presidente da SBF. Devido à pandemia da Covid-19 a
reunião foi realizada de forma remota, através do sistema “zoom” de vídeo
conferência em 2 horários: das 10h às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Estavam
presentes os conselheiros, Marcos Pimenta, Andrea Latge, Anderson Gomes,
Luis Carlos Crispino, Belita Koiller, Mauricio Pietrocola, Vera Henriques,
Elisabeth Andreoli, Carola Dobrigkeit e Marina Nielsen. Estavam também
presentes os membros da Diretoria Profs. Caio Lewenkopf, Vice-Presidente,
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 da pauta a seguir: 1) Aprovação
da ata da reunião de 15 de julho de 2020; 2) Relatos das Comissões e GTs da
SBF: - MNPEF – Profa. Iramaia de Paulo – 10h00 - Verifisica - Prof. Marcelo
Yamashita – 10h15 - GT formação de professores – Profa. Vera Henriques –
10h30 - GT gênero – Profa. Érica de Mello e Silva – 10h45 - OBFEP – Prof.
David Viana – 11h00 - OBF – Prof. Ricardo Sauerwein – 11h15 - Física em
números – Prof. Peter Schulz 11h30 - EUF – Prof.Marcos de Oliveira – 11h45 GT minorias – Prof. Antonio Carlos Santos – 12h00 - GT governança – Prof.
Anderson Gomes, parte da tarde da reunião – 14h00 - Apresentação do projeto
do Doutorado Profissional em Ensino de Física pelo Prof. Giuseppi Camiletti;
14h15 ; 3) Comunicados da Diretoria; 4) Comunicados dos Conselheiros; 5)
Atualização do valor das anuidades; 6) Criação de um Doutorado Profissional
em Ensino de Física; 7) Relação do GT de Formação de Professores e a
Comissão de Área de Pesquisa em Ensino de Física - CAPEF; 8) Outros
assuntos. O Presidente inicia a reunião e passa para o item 1) de pauta,
aprovação da ata da reunião de 15 de julho de 2020, que é aprovada com uma
abstenção. Em seguida o Presidente passa para o item 2) de pauta , relatos
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das Comissões e GTs da SBF. Após todas as apresentações das diversas
comissões e GTs da SBF que se estenderam ao longo do dia , o Presidente
passa para o item 6) de pauta e pede que o Prof. Giuseppi Camiletti, que foi
convidado a participar desta reunião, faça um relato da proposta de criação de
um doutorado profissional em ensino de física. O Prof. Camiletti faz a a sua
apresentação e no final os Conselheiros recomendam que ele discuta o
assunto com a CPG do MNPEF. Como a reunião se estendeu além do tempo
programado, não foi possível dar continuidade à discussão dos demais
assuntos de pauta. Desta forma, o Presidente perguntou aos Conselheiros se
haveria algum impedimento em retomar a pauta em nova reunião no dia 11 de
dezembro na parte da tarde. Os Conselheiros concordam com a proposta e
esta primeira parte é encerrada às 17h30.

Dia 11 de dezembro de 2020
No dia 11 de dezembro de 2020 às 14h30 o Presidente, Prof. Rogério
Rosenfeld retoma, de forma remota, via “zoom”, a reunião iniciada no dia 4 de
dezembro. Estavam presentes os Conselheiros Adalberto Fazzio, Marcos
Pimenta, Márcia Barbosa, Andréa Latge, AndersonGomes, Luis Carlos
Crispino, Belita Koiller, Dionísio Bazeia, Mauricio Pietrocola, Vera Henriques e
Elisabeth Andreoli. Também estavam presentes os membros da Diretoria,
Profs. Caio Lewenkopf, Vice-Presidente, Thereza Paiva, Secretária-Geral,
Débora Menezes, Tesoureira e José Soares Andrade, Secretário. O Presidente
passa para o item 2) comunicados da Diretoria, cuja primeira parte já foi
apresentada no dia 4 de dezembro. O Presidente apresenta ao Conselho o
calendário da eleição para Diretoria, Conselho e Comissões de Área, que
ocorrerá em 2021, com as seguintes datas: a) de 10 de fevereiro a 5 de março
de 2021 – Inscrição de candidaturas, b) até 13 de abril de 2021 - prazo para
quitar dívidas com a SBF, c) de 15 de abril a 14 de junho de 2021– cabine
disponível para votação e d) em 15 de junho de 2021 – apuração dos
resultados. Os Conselheiros aprovam as datas e concordam que a Comissão
Eleitoral, formada pelos Profs. Alexandre Reily Rocha, Helena Maria Petrilli e
Lara Kühl Teles permaneça a mesma e que uma nova reunião ordinária de
Conselho fica marcada para o dia 15 de março de 2021 para apresentação de
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candidaturas. Em seguida o Presidente pede à Profa. Thereza Paiva,
Secretária-Geral, que faça um relato sobre os eventos da SBF que foram
realizados ao longo de 2020. A Profa. Thereza Paiva informa que dois eventos,
Encontro de Pesquisa em Ensino de Física – EPEF – e Encontro de Outono da
SBF 2020 – EOSBF – foram realizados de forma remota com muito sucesso. O
EPEF foi totalmente realizado pela SBF e o EOSBF usou uma plataforma
digital contratada para tal. Os dois eventos foram muito bem sucedidos e
tiveram um ótimo número de inscrições. A Profa. Thereza Paiva continua e
explica aos Conselheiros os motivos da cobrança de taxa de inscrição para os
eventos remotos e informa que o valor das taxas foi reduzido e que os sócios
aspirantes poderão se inscrever sem pagar a taxa de inscrição. A Profa.
Thereza reitera que as taxas de inscrição nos eventos on line estão sendo
cobradas porque, mesmo que o evento seja remoto, há despesas tais como
funcionários e plataformas digitais para eventos, o que poderia pesar no
orçamento da SBF neste ano atípico de pandemia com volume menor de
receitas. Em seguida o Presidente passa a palavra ao Vice-Presidente, Prof.
Caio Lewenkopf, que faz um relato sobre a edição do boletim semanal. O Prof.
Caio Lwenkopf informa que o número de acessos à pagina da SBF tem
aumentado e acredita que este fato se deve ao sucesso de algumas iniciativas
tais como “Física ao Vivo” e alguns “webnários” preparados pela Comissão de
Área de Matéria Condensada e de Materiais. O Prof. Caio Lewenkopf informa
que vai sugerir as outras Comissões de Área que também usem a estrutura da
SBF para lançamentos de vídeos. Em seguida o Presidente passa a palavra à
Tesoureira, Profa. Débora Menezes que faz um relato sobre as finanças da
SBF. O Presidente aproveita o relato da Tesoureira e passa para o item 5) de
pauta, atualização do valor das anuidades. Após sua apresentação a Profa.
Débora Menezes propõe que as anuidades sejam cobradas no começo do ano,
com desconto, para que a SBF possa fazer um planejamento orçamentário. A
partir de março seria aplicada uma multa para pagamentos atrasados. Ela
também propõe que em 2021, excepcionalmente, seja dada anistia para quem
não pagou a anuidade de 2020. O Presidente também comenta que em 2021
não haverá aumento no valor da anuidade.

O Presidente aproveita para

comentar sobre o alto valor do pagamento anual a IUPAP e propõe a
diminuição do número de cotas do Brasil. Em seguida alguns Conselheiros
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fazem comentários sobre a folha de pagamento da SBF. A Conselheira Vera
Henriques solicita que as funções dos funcionários da SBF estejam descritas
na página. O Conselheiro Luis Carlos Crispino concorda com a sugestão. O
Conselheiro Mauricio Pietrocola sugere que o número de funcionários da SBF
seja revisto ao que o Conselheiro Anderson Gomes informa que o GT de
Governança está se dedicando ao assunto. Ainda sobre o pagamento das
anuidades, o Conselheiro Anderson Gomes comenta ter um certo receio sobre
uma anistia das anuidades e sugere que o assunto seja um pouco mais
explorado para que não haja perda de receita, pois a queda do pagamento de
anuidades cai juntamente com a participação nos eventos.

A Conselheira

Márcia Barbosa comenta que o GT de Comunicações também está estudando
a correlação entre as anuidades e os benefícios que são oferecidos aos sócios.
O Presidente passa para o item 7) de pauta relação do GT de Formação de
Professores e a Comissão de Área de Pesquisa em Ensino de Física. O Prof.
Arnaldo Vaz, coordenador da Comissão, foi convidado a participar desta
reunião e se juntou aos Conselheiros às 15h00. O Prof. Arnaldo Vaz pede que
a Profa. Vera Henriques, Conselheira e coordenadora do GT de Formação de
Professores, comece a conversa. A Profa. Vera Henriques compartilha com os
presentes uma apresentação que já havia sido feita na 1ª parte desta reunião
de Conselho, no dia 4 de dezembro, descrevendo o objetivo do GT de
Formação de Professores. Em seguida ela faz comentários sobre uma circular
publicada pela Comissão de Área de Pesquisa em Ensino de Física -- CAPEF.
A Profa. Vera Henriques continua e lê uma carta do GT de Formação de
Professores com uma descrição da relação do GT de Formação de
Professores com a CAPEF e faz alguns esclarecimentos. Em seguida, o Prof.
Arnaldo Vaz diz que concorda com o relato da Profa. Vera Henriques e fala em
nome da CAPEF dizendo que não cabe à Comissão participar do GT, mas que
a CÀPEF pode indicar nomes para o grupo de trabalho e atuar como
observadores. O Prof. Arnaldo Vaz também concorda que uma nova circular
será escrita pela CAPEF e distribuída entre os sócios inscritos na área. O
Presidente e alguns Conselheiros concordam que as contribuições devem vir
de todas as partes para uma conclusão satisfatória, que beneficie a
comunidade, para que seja possível fazer frente a eventuais ações que
venham da parte do MEC e do Governo atual que não sejam benéficas para a
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formação de professores. Após esta conversa o Prof. Arnaldo Vaz deixa a
reunião. O Presidente passa para o item 4) de pauta, comunicados dos
conselheiros, e não há manifestações. Após todos os itens de pauta serem
percorridos e não havendo mais assuntos, o Presidente encerra a reunião às
17h30.
Rogério Rosenfeld
Presidente
Sociedade Brasileira de Física
Maria Beatriz da Costa Santos
Secretária da reunião
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