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SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA 
REUNIÃO DE CONSELHO EXTRAORDINÁRIA  

14 DE JUNHO DE 2021 
(VIDEO CONFERÊNCIA) 

 
 

No dia 14 de junho de 2021 foi realizada uma reunião Extraordinária 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. Estavam presentes os conselheiros, 

Elisabeth Andreoli, Luis Carlos Crispino, José Abdalla Helayël, Dionisio Bazeia, 

Marcos Pimenta, Mauricio Pietrocola, Belita Koiller e Andrea Latge. Estavam 

também presentes os membros da Diretoria Profs. Caio Lewenkopf, Vice-

Presidente e Débora Menezes, Tesoureira. O Presidente inicia a reunião, 

informa que será gravada, agradece a presença de todos e dá ciência da 

seguinte pauta: indicações para a IUPAP, vindas das Comissões de Área, e 

comentários sobre a criação da Comissão de Justiça, Equidade, Diversidade e 

Inclusão – JEDI. O Presidente inicia a reunião com alguns comunicados da 

Diretoria: 1) o Termo de Permissão de Uso do prédio da SBF foi assinado e 

está arquivado na sede, 2) a revisão da análise de dados sobre a física, feita 

pelo Prof. Peter Schulz, está pronta e será publicada no boletim d SBF, 3) a 

Diretoria está organizando o workshop “SBF: presente e futuro” sobre as 

atividades da SBF, que será realizado no dia 13 de julho, 4) necessidade de 

adaptação da SBF a nova Lei de Proteção aos Dados (LGPD), 4) organização 

do regimento interno e do relatório de gestão de 2020. Após esta exposição o 

Presidente passa a palavra aos Conselheiros.  O Conselheiro Luís Carlos 

Crispino informa que foi criado um repositório de Memória da Física Brasileira, 

que está disponível no link: https://memoriadafisica.ufpa.br.  Ele também 

enfatiza a Importância do repositório de aulas ao qual deve ser dado maior 

destaque. Em seguida a Profa. Débora Menezes, Tesoureira, que é a 

representante brasileira na Comissão de Física Nuclear da IUPAP, informa que 

o Brasil indicará 2 representantes para esta área, mas que talvez a indicação 

não seja levada em consideração porque a C12 não aceita indicação de 2 
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nomes.  O Conselheiro Luís Carlos Crispino comenta que há uma 

concentração de nomes oriundos da USP e o Presidente relembra o processo 

de escolha. O Conselheiro Mauricio Pietrocola concorda com que há muito 

nomes da USP, e que no futuro deve-se aprimorar o processo, dando atenção 

à diversidade de instituições, o que é consenso entre os Conselheiros.  Em 

seguida o Presidente coloca em votação as indicações duplas que vieram da 

Comissão de Área de Física Nuclear e da Comissão de Física da Matéria 

Condensada e de Materiais e os Conselheiros decidem aceitá-las assim como 

todos os nomes indicados pelas outras Comissões de Área. Em seguida o 

Presidente pede aos Conselheiro que exponham suas considerações sobre a 

proposta da criação de uma comissão de Justiça, Equidade, Diversidade e 

Inclusão, que será colocada para aprovação na próxima reunião de Conselho 

do dia 15 de julho de 2021.  Os Conselheiros expõem suas opiniões e colocam 

em dúvida se há realmente necessidade de se criar uma comissão única, sem 

a certeza de que os propósitos serão os mesmos. Não havendo mais 

manifestações a reunião é encerrada às 12h00. 
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