SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA
REUNIÃO DE CONSELHO
14 DE MARÇO DE 2017
SÃO PAULO – SP
SEDE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA
No dia 14 de março foi realizada mais uma reunião do Conselho da Sociedade
Brasileira de Física com início às 13h00, na sede da Sociedade, sob a
presidência da Profa. Belita Koiller, Presidente da Sociedade Brasileira de
Física. Estavam presentes os Conselheiros, Nelson Studart, Ildeu Moreira,
Nilson Garcia, Sérgio Duarte, Suani de Pinho, Wagner Figueiredo, Márcia
Barbosa, Renata Funchal, Adalberto Fazzio, Ângela Klautau e José David
Viana. Estavam presentes também os membros da Diretoria Profs. Carlos
Chesman Feitosa, Tesoureiro, Ivo Hümmelgen, Secretário, e Orlando Aguiar Jr.
Secretário para Assuntos de Ensino. A Presidente inicia a reunião e dá ciência
da pauta a seguir: 1) Aprovação da ata da reunião de 25 de novembro de 2016;
2) Comunicados da Diretoria: comprometimentos financeiros: MNPEF,
convênios, seguro saúde Bradesco; Olimpíadas de Física: OBF, OBFEP;
resultado da seleção de estudantes e professor para o programa de
intercâmbio SBF/APS; SBF e apoio para reunião da IUPAP/cartas dos Profs.
Alinka e Galvão; 3) Comunicados dos Conselheiros; 4) Pedido de encontro
independente na Área de Física Estatística ( com possibilidade de participação
do coordenador via Skype); 5) Indicação para cargo de Secretário de Ensino
na cédula de eleição da nova Diretoria caso haja mais do que uma chapa;
SNEF; 6) Calendário das eleições (prazo para votação eletrônica inferior a 60
dias); 7) Indicação de chapa(s) para Diretoria e nomes para o Conselho; 8)
Assuntos Gerais. A Presidente passa para o item 1) de pauta, aprovação da
ata da reunião de 25 de novembro de 2016 e após alguns pedidos de correção
a ata é aprovada. A Presidente continua e passa para o item 2) de pauta,
comunicados da Diretoria e informa que a CAPES e o CNPq vinham
financiando alguns convênios da SBF, tais como o Programa de Intercâmbio
SBF/APS e a Escola de Física no CERN. Como as agências de fomento não
têm repassado recursos, a SBF assumiu a responsabilidade financeira destes
eventos nos últimos dois anos. Em 2016 foi lançado um edital para o programa
de intercâmbio e foram agraciados 5 estudantes e um Professor. A Presidente
também informa que a Dra. Ingrid Barcelos foi a vencedora do prêmio José
Leite Lopes de Melhor Tese de Doutoramento. O Tesoureiro Prof. Carlos
Chesman informa que este ano não será realizado o Encontro de Físicos do
Norte- Nordeste, pois embora a SBF tenha lançado um edital para
coordenação do evento, não houve interessados. A Presidente também informa
que a Profa. Rita de Almeida enviou carta solicitando adiantamento de recursos
para evento ligado à IUPAP que acontecerá este ano. Em seguida a Presidente
pede ao Prof. Ivo que relate a situação da apólice de seguro saúde Bradesco e
ele explica os aumentos havidos, relativos à sinistralidade e informa sobre
outras despesas previstas. Após a apresentação sobre o seguro, a Presidente
solicita ao Tesoureiro, Prof. Carlos Chesman que relate a situação financeira
da SBF. O Tesoureiro atualiza as informações financeiras da SBF e faz
algumas observações sobre os recursos que são arrecadados, tais como a
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porcentagem obtida sobre serviços prestados a outros eventos, que não os da
SBF, e informa que estes vão diretamente para o caixa da SBF. O Tesoureiro
continua e comenta que esteve em reunião com a contadora e com o auditor e
que o balanço da SBF sofreu algumas correções contábeis necessárias. Ele
também informa que para fins de calendário fiscal será necessário chamar uma
Assembléia Geral Extraordinária para aprovação do balanço, findo em
dezembro de 2016 e que o resultado deverá ser entregue em tempo hábil à
Receita Federal. .Em seguida a Presidente passa para o item 3) de pauta,
comunicado dos conselheiros e o Conselheiros David Viana informa que a
Olimpíada Brasileira de Física - OBF, assim como a Olimpíada Brasileira de
Física das Escolas Públicas, OBFEP, estão contando com menos recursos
para sua organização e sugere que se marque uma reunião com a Presidente,
os coordenadores regionais e o coordenador da OBF, Prof. Munemasa
Machida, para reforçar a importância das duas Olimpíadas. O Conselheiro Ildeu
Moreira comenta sobre o papel da CAPES na organização das mesmas e diz
que a Instituição tem se desobrigado dos recursos para esta atividade e propõe
que a SBF faça alguma ação para tentar obter recursos para as olimpíadas.
Neste momento o Conselheiro Nilson Garcia comenta que a CAPES também
deixou de dar recursos para o programa “Escola de Física no CERN’, porém a
Presidente informa que o assunto será tratado quando o item 8) de pauta for
chamado. O Conselheiro Ildeu Moreira retoma a palavra e informa que a
Comissão de Avaliação do PIBID gostaria de saber se algum membro da SBF
se disporia a ajudar. Em seguida a Conselheira Suani de Pinho pergunta sobre
os recursos do MNPEF que foram devolvidos e a Presidente informa que este
assunto também será tratado no item que trata dos assuntos gerais. A
Presidente passa para o item 4) de pauta, Pedido de encontro independente na
Área de Física Estatística, e faz um pequeno histórico sobre a solicitação que
já foi feita em outras ocasiões ao Conselho da SBF. A Presidente comenta
sobre a decisão tanto da Diretoria como do Conselho em não acatar a
solicitação pois a proposta pode diminuir a importância do Encontro de Matéria
Condensada e também acarretaria uma perda financeira para a SBF. A
Conselheira Suani de Pinho comenta que a idéia de sair do Encontro de
Matéria Condensada surgiu porque esta é uma área que tem uma
transversalidade maior, o que gerou a demanda de um evento separado. A
Conselheira Márcia Barbosa confirmou esta análise e diz que aquele realizado
em 2015 foi muito bem sucedido. Outros Conselheiros pedem mais
esclarecimento sobre o assunto. O Conselheiro Adalberto Fazzio diz que a
presença da área de estatística é importante e fortalece o Encontro de Matéria
Condensada e desaconselha a sua saída do evento A Presidente lê uma carta
enviada por membros da comunidade de Física Estatística solicitando mais
uma vez que o evento seja parte do calendário oficial da SBF e lê também
decisões anteriores tomadas pelo Conselho. Neste momento, o Tesoureiro,
Prof. Carlos Chesman interfere e comenta que o evento de estatística quer
usar os serviços da SBF para recebimento das taxas de inscrição e submissão
de resumos e que embora entrem recursos, há também despesas, tais como
pagamento ao mantenedor do sistema administrativo da SBF e que ele, em
conversa, com o Coordenador do evento, Prof. Marcelo Lyra, propôs que as
taxas pagas à SBF por seus serviços fossem maiores e que estivessem
atreladas ao pagamento das anuidades para aqueles que são sócios da SBF.
O Conselheiro Ildeu Moreira diz que gostaria de conhecer mais detalhes sobre
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o assunto e acredita que ainda haja espaço para mais discussões. A
Presidente dá este item de pauta por encerrado e informa que este ano a área
não participará do Encontro de Matéria Condensada. A Presidente passa para
o item 5) de pauta; Indicação para cargo de Secretário de Ensino na cédula de
eleição da nova Diretoria caso haja mais do que uma chapa e a Conselheira
Márcia Barbosa pergunta porque a assembleia do SNEF não atendeu à
solicitação do Conselho e apresentou uma lista com três candidatos ao cargo
de Secretário para Assuntos de Ensino mas, acha que o assunto deve ficar
sem maiores discussões até que haja mais esclarecimentos. O Conselheiro
Nilson Garcia sugere que o assunto seja discutido somente se houver mais do
que uma chapa indicada pelo Conselho e que os itens 6 e 7 sejam tratados em
conjunto. Neste momento a Presidente pede à Secretária Executiva da SBF
que leia os nomes da chapa que se apresentou para candidatura e que está
composta da seguinte forma: Presidente, Marcos Assunção Pimenta, VicePresidente, Rogério Rosenfeld, Secretária Geral, Thereza Cristina de Lacerda
Paiva, Secretário, Marcos Gomes Eleutério da Luz, Tesoureiro, Antonio Gomes
de Souza Filho e Secretário para Assuntos de Ensino, Maurício Urban Kleinke.
A pedido dos Conselheiros a Secretária Executiva da SBF lê o artigo 37,
parágrafo 1 do estatuto que determina que o Conselho da SBF deverá indicar
nomes para eleições de membros do Conselho e para cargos da Diretoria. A
Presidente informa que a partir do dia seguinte, 15 de março de 2017, será
permitido aos sócios apresentarem candidaturas individuais tanto para o
Conselho com para os cargos da Diretoria. A Presidente pede aos
Conselheiros que indiquem nomes para o Conselho. Os nomes indicados são
Adilson Jesus Aparecido de Oliveira (UFSCAR), Andre Mauricio Conceição de
Souza – (UFS), Andre Avelino Pasa – (UFSC), Andrea Latge – (UFF), Antonio
José Roque – (USP), Ardiley Torres Avelar – (UFG), Belita Koiller –(UFRJ),
Carla Gobel – (PUC-RIo), Carlos Alberto Almeida – (UFC), Carlos Aguiar –
(UFRJ), Carlos Chesman – (UFRN) ,Cassio Laranjeiras – (UnB), Célia
Anteneodo – (PUC-Rio), Débora Menezes – (UFSC), Deise Miranda Vianna –
(UFRJ), Dionizio Bazeia – (UFPB), Eduardo Miranda – (UNICAMP), Elizabeth
Andreoli – (USP), Francisco Brito – (UFCG), Gustavo Dalpian –
(UFABC)Iramaia de Paula – (UFMT), Ivo Hümmelgen – (UFPR), Jeferson
Arenzon – (UFRGS), José Abdalla Helayel – (CBPF), Lívio Amaral – (UFRGS),
Manoel Messias – (UFMA), Marcelo Knobel – (UNICAMP), Marcilio Freitas –
(UEA)Mario Oliveira - (USP), Martin Makler – (CBPF), Mauricio Pietrocola –
(USP)Mauro Coppeli – (UFPE), Mikiya Muramatsu – (USP), Monica Cotta –
(UNICAMP), Mucio Continentino – (CBPF), Nilson Garcia – (UTFPR), Orlando
Aguiar – (UFMG), Oscar Mesquita – (UFMG), Paulo Américo – (UFRJ), Renata
Funchal – (USP), Roberto Bechara Muniz – (UFF), Ronald Dickman – (UFMG),
Sidney Avancini – (UFSC), Silvia Martins – (UFU), Solange Bessa –
(UFAL),Tarcisio Marciano – (UnB), Tatiana Rappoport – (UFRJ), Thadeu Penna
(UFF), Vera Henriques – (USP), Zolacir de Oliveira - (UESC). O Conselheiro
David Viana sugere uma reformulação no Estatuto, extinguindo-se a obrigação
do Conselho de indicar nomes para cargos de Diretoria e, por fim, o Conselho
indica a chapa inscrita para cargos da Diretoria na forma do Estatuto. A
Presidente passa para o item 8) de pauta, assuntos gerais, e o Conselheiro
Nelson Studart comenta que o MNPEF é uma grande iniciativa da SBF que
gerou uma ação de impacto.e faz algumas considerações sobre o relatório que
foi apresentado aos Conselheiros, nesta reunião, sugerindo que maiores
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esclarecimentos sobre a devolução dos recursos à CAPES sejam
apresentados. Os Conselheiros Ildeu Moreira e Márcia Barbosa concordam
que o relatório deveria ser mais detalhado. Assim, a Presidente deverá enviar
carta à Pró Reitora, Profa. Deise Vianna, em nome do Conselho, solicitando
este relatório circunstanciado. Em seguida o Conselheiro Nilson Garcia faz um
pequeno histórico sobre a “Escola de Física no CERN” e comenta que os
recursos que vinham da CAPES cessaram e, que nos dois últimos anos, os
professores têm ido por conta própria, e a SBF patrocinou a ida de dois
coordenadores. Ele também comenta que vem tentando conseguir recursos
junto às agências de fomento a à iniciativa privada, assim como o Prof. Ronald
Shellard que também está tentando conseguir recursos junto ao MCTIC. O
Conselheiro Nilson comenta ainda que, embora não financeiras, há contra
partidas do CERN e que os resultados da Escola de Física são bastante
visíveis. O Conselheiro Nilson Garcia pergunta aos Conselheiros se aprovam
que a SBF pague a ida de um coordenador para este evento, ainda mais esta
vez, para garantir a importante conexão internacional. Neste momento, o
Conselheiro Adalberto Fazzio comenta que seria interessante que a Presidente
pedisse uma audiência ao Presidente da CAPES com a lista de eventos da
SBF que necessitam de recursos. A Conselheira Márcia Barbosa comenta que
diante do número de projetos, que estão dependendo de recursos, seria
interessante que a SBF fizesse uma lista de prioridades e que neste caso, o
Conselheiro Nilson Garcia deverá aguardar o resultado da audiência na
CAPES com a Presidente. A Presidente passa a palavra ao Tesoureiro Prof.
Carlos Chesman que informa que a SBF não tem nenhum sócio benemérito ou
honorário e propõe alguns nomes para serem avaliados pelo Conselho e
sugere que estas indicações sejam periódicas. A Presidente passa a palavra
ao Secretário de Ensino, Prof. Orlando Aguiar, que informa que na Assembléia
do SNEF foram indicados nomes para compor a Comissão de Ensino, que é
estatutária, e que esta escolha respeitou o conceito de regionalidade. Os
nomes escolhidos foram Paulo Lima (centro oeste), Andrea Guerra (sudeste),
Ivanilda Higa (sul), Katemari Rosa (nordeste) e Glauco Pantoja (norte). Fica
decidido que os Conselheiros vão receber a qualificação dos nomes indicados
para a Comissão de Ensino, encaminhados por email, e que esta decisão
ficará para a próxima reunião. A Presidente continua e informa que as
coordenadoras do Encontro Nacional de Física de Matéria Condensada
propuseram que a SBF adquirisse um aplicativo que deverá ser usado durante
o Encontro, eliminando a publicação dos livros de programa e facilitando a
consulta aos resumos e sessões, além de autores. A Secretária Executiva
informa aos Conselheiros que a próxima reunião de Conselho será no dia 18
de julho em Belo Horizonte, durante a 69ª reunião anual da SBPC.. Não
havendo mais assuntos a Presidente encerra a reunião às 16h00.
São Paulo, 14 de março de 2017
Belita Koiller
Presidente
Maria Beatriz da Costa Santos
Secretária da Reunião.
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