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SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA 
REUNIÃO ESPECIAL DE CONSELHO 

4 DE NOVEMBRO DE 2021 
REUNIÃO VIRTUAL 

 
 

No dia 4 de novembro de 2021, às 14:00,  foi realizada uma reunião especial do 

Conselho da SBF para tratar da escolha de membros para o Conselho do 

Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física - MNPEF. Além deste item, 

também foi colocada para aprovação a ata da reunião do dia 20 de setembro de 

2021 e a redação do artigo 7º dos premios Carolina Nemes e Anselmo Paschoa. 

Devido  à pandemia da Covid-19 a reunião foi realizada de forma remota, através 

do sistema “zoom” de vídeo conferência, presidida pela Presidente, Profa 

Débora Peres Menezes. Estavam presentes os conselheiros, Anderson Gomes, 

Luis Carlos Crispino, Rogério Rosenfeld, Olival Freire, Teldo Anderson da Silva 

Pereira, Márcia Barbosa e Ricardo Galvão. Estavam também presentes os 

membros da Diretoria Profas. Susana Souza Lalic, Secretária-Geral, Katemari 

Rosa, Secretária para Assuntos de Ensino e o  Prof. Gustavo Dalpian, 

Tesoureiro. A Presidente inicia a reunião, agradece a presença de todos e da 

Profa Iramaia J. C. De Paulo, coordenadora da CPG do MNEPF, que foi 

convidada a participar desta reunião. A Presidente dá início à reunião e coloca a 

ata em aprovação. Após o pedido de uma pequena correção, a ata é aprovada 

com uma abstenção.  Em seguida a Presidente passa a palavra à Profa. Iramaia 

para que ela faça uma pequena exposição sobre os objetivos do programa e 

sobre a sugestão de nomes para a nova composição do Conselho do MNPEF. 

Após a apresentação da Profa. Iramaia e da justificativa dos nomes sugeridos, o 

Conselheiro Anderson Gomes agradece a indicação do seu nome, mas declina 

do convite e diz que poderá ajudar, mas que não quer ser parte do Conselho do 

MNPEF neste momento. O Conselheiro Luis Carlos Crispino comenta que 

reconhece que a escolha feita anteriormente pelo Conselho não seguiu o 

regulamento do MNPEF e que era necessário refazer as escolhas e tece alguns 

comentários a respeito do assunto. O Conselheiro Ricardo Galvão sugere que 

além das indicações feitas pela Profa. Iramaia, aquele que tiver outras 

indicações as apresente. O Conselheiro Olival Freire apoia os argumentos 
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apresentados pela Profa. Iramaia e apoia a proposta feita de apresentação de 

outros nomes. Ele pergunta porque o nome do Prof. Nelson Studart não foi 

considerado. A Profa. Iramaia responde que desde que ele deixou a CPG, está 

envolvido em outras atividades, mas, que sem dúvida, o seu nome pode constar 

das indicações. Neste momento a Profa. Iramaia se retira da reunião para que 

os Conselheiros possam votar. A  proposta de votação é a seguinte: 1) listar 

todos os nomes propostos pela Profa Iramaia e 2) listar os nomes que estão 

sendo propostos pelos Conselheiros e ao final homologar os nomes mais 

votados. Após algumas discussões e indicações de nomes por parte dos 

conselheiros é feita a contagem de votos e a nova composição do Conselho do 

MNPEF ficou da seguinte forma: a) docentes: Alexsandro Pereira Lima, 

Bernardo Tavares, Bianca Martins Santos e Marisa A. Cavalcante. Outros nomes 

mais votados: Adalberto Fazzio, Rita Almeida, Deise Vianna, Marcello Ferreira e 

Iramaia de Paulo. A composição é aprovada. Fica decidido que o novo Conselho 

do MNPEF terá 6 meses para revisar o regimento do programa e encaminhá-lo 

para aprovação do Conselho da SBF. Em seguida a Presidente pede aos 

Conselheiros que aprovem a nova redação do artigo 7º dos prêmios Anselmo 

Paschoa e Carolina Nemes. A proposta é aprovada. Não havendo  mais 

assuntos a serem discutidos a reunião se encerra às 17h00. 
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