SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA
REUNIÃO DE CONSELHO

12 DE DEZEMBRO DE 2019
SEDE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA
SÃO PAULO - SP
No dia 12 de dezembro de 2019 foi realizada mais uma reunião do Conselho
da Sociedade Brasileira de Física com início às 10h00, na sala de reuniões da
sede, em São Paulo, SP, sob a presidência do Prof. Rogério Rosenfeld,
Presidente. Estavam presentes os conselheiros, Belita Koiller, Dionísio Bazeia,
Mauricio Pietrocola, Vera Henriques, Marcos Pimenta, Márcia Barbosa, Andréa
Latge, Anderson Gomes, Luis Carlos Crispino, Marina Nielsen e Carola
Dobrigkeit. Estavam também presentes os membros da Diretoria Profs. Caio
Lewenkopf, Vice-Presidente (remotamente, em vídeo conferência) Thereza
Paiva, Secretária-Geral, Débora Menezes, Tesoureira, José Soares, Secretário
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 23
de julho de 2019; 2) Comunicados da Diretoria; 3) Comunicados dos
Conselheiros; 4) Estatuto da OBF; 5) ACAFIS; 6) Criação de um Comitê de
Verificação; 7) Criação de GT sobre a memória da SBF; 8) Criação de GT para
regras de governança da SBF; 9) Encontrão: nova proposta; 10) Proposta de
novo regimento para Comissão de Matéria Condensada e Materiais; 11)
Assuntos gerais. O Presidente inicia a reunião e passa para o item 1) de pauta,
Aprovação da Ata da Reunião de 23 de julho. A ata é aprovada por
unanimidade. O Presidente passa para o item 2) de pauta: Comunicados da
Diretoria e apresenta a ata eletrônica de 23 de setembro de 2019 para
aprovação

e o Conselheiro Luis Carlos Crispino pede que sejam feitas

algumas alterações na redação da mesma. A ata deverá ser aprovada, após as
alterações, por email. Em seguida o Presidente pede à Tesoureira, Profa.
Débora Menezes, que apresente o relatório financeiro da SBF. Após a
apresentação do relato, o Presidente pergunta aos Conselheiros se estas
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informações deveriam constar na página da SBF, de forma mais simplificada,
para que todos os sócios possam ter acesso. O Conselheiro Luis Carlos
Crispino concorda, mas sugere que haja uma nota na página informando que
se o sócio desejar um relatório mais aprofundado, com o balanço completo,
poderá ser enviado. O Presidente comenta que o melhor é que o relatório
financeiro seja apresentado primeiramente ao Conselho e, então, se decide se
poderá se tornar público ou não.

Em seguida, o Conselheiro Luis Carlos

Crispino pergunta ao Presidente qual o valor da comissão que o Bradesco
paga à Corretora Ransom, administradora da apólice de seguro saúde da SBF.
O Presidente informa que são 4% e o Conselheiro Luis Carlos Crispino
comenta que gostaria de ver o documento onde tal valor está estipulado. Em
seguida, é apresentada uma proposta sugerindo que os professores do
MNPEF deveriam ser sócios da SBF. Alguns Conselheiros comentam o
assunto e também o fato de que há muitas pessoas que perguntam quais os
motivos de se associar à SBF.

O Presidente concorda que esta é uma

discussão importante, mas não para o momento e a Tesoureira, Profa. Débora
Menezes, reforça o fato de que é necessário aumentar o número de sócios. Em
seguida o Conselheiro Mauricio Pietrocola se diz preocupado pela dependência
da SBF com relação aos recursos do seguro saúde já que o valor da reserva
técnica não tem aumentado. O Conselheiro Mauricio Pietrocola concorda que a
SBF deve tentar aumentar o seu número de sócios e deve se preocupar em
fazer uma reestruturação, principalmente em relação as suas despesas e, que
talvez fosse interessante que se contratasse uma empresa para tal
reorganização. A Conselheira Márcia Barbosa concorda com um estudo sobre
a governança da SBF e comenta que é necessário fazer uma ação mais
incisiva para expansão do número de sócios. Para tanto o Presidente pergunta
se a Conselheira Márcia Barbosa poderia organizar um Grupo de Trabalho
para analisar ações que possam incrementar o número de sócios e a
Conselheira aceita. O Conselheiro Marcos Pimenta acha que somente uma
ação para fazer com que os Professores do MNPEF se associem não seja
suficiente. O Conselheiro Marcos Pimenta concorda que seria importante a
contratação de uma empresa para reorganizar a gestão da SBF. Em seguida
os Conselheiros trocam idéias sobre a possibilidade de que aquele sócio que
se desligou da SBF e que deseja retornar pague somente a anuidade do ano
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corrente.

Ainda dentro do item de pauta 2); Comunicados da Diretoria e em

referência à captação de maior número de sócios, o Conselheiro Marcos
Pimenta sugere que um incentivo para as Secretarias Regionais talvez fizesse
com que elas trouxessem mais sócios. Após todas as considerações feitas até
aqui, a Profa. Débora Menezes, Tesoureira, finaliza a sua apresentação sobre
a situação financeira da SBF.

Em seguida, a Conselheira Vera Henriques

pergunta se haverá uma discussão para decidir se os professores do MNPEF
devem ou não ser sócios da SBF. O Presidente pergunta aos Conselheiros se
os relatórios financeiros deverão ser publicados ou não na página da SBF,
propondo que o formato utilizado seja semelhante ao que está na última edição
do relatório de atividades da SBF, distribuído durante esta reunião aos
Conselheiros. A proposta é aprovada com uma abstenção e fica entendido que
esta decisão constará como item de pauta. Após esta tomada de decisão, o
Presidente aproveita o momento para parabenizar a Conselheira Belita Koiller
pela passagem dos seus 70 anos. A seguir os membros da Diretoria fazem um
relato sobre a situação do seguro saúde Bradesco e informam que existe um
estudo, que está sendo feito pela Corretora Ransom, sobre a inclusão na
apólice de uma opção de co-participação. A Tesoureira, Profa Débora
Menezes, explica como funcionaria a nova opção e a Conselheira Marina
Nielsen sugere que esta poderia ser obrigatória. Em seguida o Presidente pede
à Profa. Thereza Paiva, Secretária-Geral, que faça um relato dos eventos que
foram realizados este ano e comenta que seria interessante uma mudança no
nome do Encontro de Físicos do Norte/Nordeste para que este tenha um
caráter mais nacional. A Profa. Thereza Paiva também confirma a decisão de
que o EOSBF se realize em diversos pontos do país. Dando continuidade a
este assunto o Conselheiro Luis Carlos Crispino sugere a criação de um evento
de formação continuada de professores com foco na produção de conteúdo e a
Conselheira Vera Henriques diz que organiza, já há dez anos, um curso com
este formato e que seria interessante criar um Grupo de Trabalho para estudar
o assunto. Ainda dentro do item 2) de pauta, Comunicados da Diretoria, os
Conselheiros comentam sobre um artigo publicado no jornal “A Folha de São
Paulo” sobre um estudo feito pelo INSPER sobre professores de física e acham
que a SBF deveria responder a tal artigo. O Prof. Mauricio Kleinke, Secretário
para Assuntos de Ensino, fica encarregado de elaborar a resposta. Em seguida
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o Presidente avisa que segundo os termos do acordo que a SBF mantém com
a Springer, de agora em diante não haverá mais edições impressas do BJP –
“Brazilian Journal of Physics” e que tal fato será comunicado aos sócios. Em
seguida o Presidente relata como está o relacionamento da SBF com a UFPLP
(União de Físicos dos Países de Língua Portuguesa) e informa que esteve
recentemente em Lisboa, representando a SBF, no evento que aprovou o
estatuto desta Instituição. A seguir o Presidente faz um relato aos Conselheiros
sobre a situação dos recursos que serão necessários para a realização da OBF
– Olimpíada Brasileira de Física - e da Olimpíada Ibero Americana de Física
que deverá ocorrer em João Pessoa em 2020. O Presidente explica que eles
não são suficientes para a realização das 2 olimpíadas, mas que já existem
algumas ações no sentido de procurar outras fontes de recursos, além
daqueles das agências federais, para a organização da Olimpíada Ibero
Americana de Física. Em seguida o Presidente dá notícias sobre o MNPEF e
informa que a sua administração vem correndo normalmente, dentro do
esperado. Ainda dentro do item 2) de pauta, Comunicados da Diretoria, o
Presidente informa como anda a questão com o IFUSP em relação ao prédio
da SBF. O Presidente tem mantido conversas com seu Diretor, Prof. Manfredo
Tabacniks, mas ainda não existe um posicionamento definitivo sobre o assunto.
Em seguida o Presidente informa que a SBF recebeu de um associado uma
solicitação para que se pronunciasse sobre o comportamento ético de uma
pessoa e comenta que o Código de ética da SBF deveria ser atualizado e, para
tanto, seria interessante a criação de um Grupo de Trabalho para estudar o
assunto. O Presidente também informa que não fará a renovação da assinatura
do software “Mathematica”. A seguir, o Presidente comenta sobre o programa
“Física ao Vivo” e diz que a sua transmissão tem tido um bom impacto e, que
por este motivo, a audiência do canal da SBF no You Tube aumentou 50%.
Ainda dentro do item 2) de pauta, Comunicados da Diretoria, o presidente
informa que recebeu do GT de Minorias a solicitação da criação do prêmio
Enedina Alves Marques. Neste momento o Conselheiro Luis Carlos Crispino
propõe a criação de bolsa de estudos para alunos de minorias, mas o assunto
ficará para a próxima reunião de Conselho. O Presidente passa para o item 3)
de pauta, Comunicados dos Conselheiros e como não há nenhuma
manifestação, passa para o item 4) de pauta, Estatuto da OBF. O Presidente
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pede que o Prof. Mauricio Kleinke, Secretário para Assuntos de Ensino, relate.
Após o relato a Conselheira Vera Henriques informa que entrou em contato
com o Prof. José David Vianna, coordenador da OBFEP – Olimpíada Brasileira
de Física das Escolas Públicas – pois não sabia da existência desta proposta e
gostaria de ver, também, um parecer da coordenação da OBFEP para ter uma
visão mais clara da participação da mesma neste novo projeto. A Profa Vera
Henriques comenta que gostaria de conversar com a coordenação da OBFEP
antes de aprovar o novo estatuto. Após esta consulta o estatuto voltaria ao
Conselho para sua aprovação ou não. Os Conselheiros concordam com este
encaminhamento. O Presidente passa para o item 5) de pauta, ACAFIS e o
Prof. Maurício Kleinke, Secretário para Assuntos de Ensino relata. A proposta,
que trata da avaliação dos calouros de física, já tinha sido apresentada à
Diretoria em julho de 2019, durante a reunião de Conselho realizada em
Campo Grande, MS. A Diretoria não demonstrou interesse na ocasião, mas o
autor do projeto solicitou que a mesma fosse apresentada ao Conselho, o que
está sendo feito nesta reunião e os Conselheiros corroboram a decisão da
Diretoria. O Presidente passa para o item 6) de pauta, Criação de um Comitê
de Verificação, e informa que consultou os Profs. Marcelo Knobel, Marcelo
Yamashita e Débora Menezes para formar este comitê e que todos aceitaram.
O Presidente, então, apresenta a proposta/regimento do comitê que é
aprovado pelos Conselheiros com a ressalva de que a divulgação e o formato
dos resultados seja mais moderna. O Presidente segue para o item 7) de
pauta, Criação de GT sobre a Memória da SBF. A idéia é completar o que já
existe na página da SBF. O Conselheiro Marcos Pimenta sugere que este GT
também organize a biblioteca que existe na sede da SBF. A criação do GT é
aprovada com os seguintes participantes: Profs Erasmo Ferreira, Silvio Salinas
e Ildeu Moreira. O Presidente passa para o item 8) de pauta, Criação de GT
para Regras de Governança da SBF e comenta que o trabalho será feito para
melhorar a gestão da SBF, tanto na sua administração como também na
transição entre gestões. O Conselheiro Anderson Gomes comenta que é
necessário profissionalizar a gestão da SBF. O grupo é criado com 6
participantes: Márcia Barbosa, Marcos Pimenta, Mauricio Pietrocola, Anderson
Gomes e mais dois a serem escohidos. O Conselho aprova a criação do GT e
fica decidido que a sua duração será de 6 meses e que em até 3 meses a partir
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da data de hoje já deverá existir um posicionamento. O Presidente passa para
o item 9) de pauta, Encontrão, nova proposta. O Presidente apresenta uma
proposta para mudança da periodicidade do Encontrão de 5 para 10 anos. A
proposta é aprovada e o próximo evento será em 2026, ocasião em que a SBF
completará 60 anos de sua fundação. Em seguida, o Presidente passa para o
item 10) de pauta, Proposta de Novo Regimento para a Comissão de Área de
Matéria Condensada e Materiais. O Conselheiro Luis Carlos Crispino comenta
que é uma boa proposta, mas que todas as regiões deveriam estar
representadas.

O Presidente segue e passa para o item 11) de pauta,

Assuntos Gerais. O Presidente faz um relato sobre as Secretarias Regionais e
as atividades destas relacionadas aos recursos disponibilizados pela SBF. A
Conselheira Vera Henriques explica como foi o processo de reativação das
Secretarias Regionais e comenta que acha importante receber os relatórios das
atividades realizadas e compará-los com os projetos submetidos assim como
colocá-los na página da SBF. O Conselheiro Luis Carlos Crispino pergunta se
seria possível utilizar os recursos que foram alocados para a Secretaria do
Pará no mês de fevereiro de 2020. Em seguida, e a pedido dos Conselheiros
são acrescentados mais 2 itens à pauta: 12) Criação de GT de Comunicação e
Prospecção de Novos Sócios. A Conselheira Márcia Barbosa propõe a criação
deste GT para encontrar maneiras mais impactantes de melhorar a
comunicação da SBF e estudar uma estratégia para ampliar o número de
sócios. O Conselho aprova a criação do GT com os seguintes membros:
Márcia Barbosa, José Soares de Andrade, Igor Zolnerkevic, e mais um membro
a ser escolhido. Fica decidido que as recomendações devem estar prontas até
julho de 2020. 13) Criação de GT para formação de professores de física.
Ficam estabelecidos os seguintes objetivos deste GT: 1) levantamento do
número de professores de física ativos e em formação; 2) levantamento dos
cursos de formação que já existem e 3) discussão sobre a BNCC. Um dos
problemas levantados pelos Conselheiros é o fato de que muitas aulas de física
no ensino fundamental não são ministradas por professores de física, mas por
professores de química e até de biologia. Os Conselheiros concordam que a
SBF deva conversar com as outras sociedades científicas sobre este assunto
com uma certa urgência e para tanto são escalados os Conselheiros Vera
Henriques, Luis Carlos Crispino, Mauricio Pietrocola, Marina Nielsen e
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Anderson Gomes. Em seguida o Prof. Airton Deppman, coordenador da OBF,
entra na reunião, por meio de vídeo conferência, para esclarecer alguns pontos
do novo estatuto proposto para a OBF (SOIF). Por fim fica decidido que um
relatório sobe o seguro saúde Bradesco deverá ser disponibilizado na página.
Sem mais assuntos ou manifestações o Presidente encerra a reunião às
17h00.

Rogério Rosenfeld
Presidente

Maria Beatriz da Costa Santos
Secretária da Reunião
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