SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA
REUNIÃO DE CONSELHO
15 DE DEZEMBRO DE 2021
REUNIÃO VIRTUAL

No dia 15 de dezembro de 2021, às 14:00, foi realizada mais uma reunião do
Conselho da SBF. 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,
Adalberto Fazzio, Marcos Pimenta, Márcia Barbosa, Andrea Latge, Anderson
Gomes, Luis Carlos Crispino, Ricardo Galvão, Rogério Rosenfeld, Olival Freire,
Andréia Guerra e Teldo Anderson Pereira. Estavam também presentes os
membros da Diretoria Profas. Susana Souza Lalic, Secretária-Geral, Katemari
Rosa, Secretária para Assuntos de Ensino, os Profs, Rodrigo Capaz, Vice-

Presidente, Gustavo Dalpian, Tesoureiro e Caio Lewenkopf, Secretário. A
Presidente inicia a reunião, agradece a presença de todos e informa que o
Conselheiro Adalberto Fazzio deseja acrescentar mais um item à pauta: Criação
da Comisssão de Física do Meio Ambiente. O item é incluído e a Presidente
apresenta a pauta que é aprovada: 1) Confirmação da aprovação da ata da
reunião do dia 20 de setembro de 2021 e da reunião especial do dia 4 de
novembro de 2021; 2) Comunicados da Diretoria; 3) Comunicados dos
Conselheiros; 4) Proposta para a Comissão de Reuniões; 5) Contratação de
empresa para a comunicação e relacionamento da SBF; 6) Prestação de contas
parcial de 2021; 7) Ratificação dos Secretários Regionais: PA, PI, RR, ES; 8)
Rede Física (MCTI - nos moldes do Rede Clima) - sugestão de especialistas
(INCTs ?); 9) Documento “Reconstruindo o futuro da física no Brasil”; 10)
Propostas de Conferência, Mesas Redondas e Webminicursos para 74 SBPC;
11) Suspensão de sócios inadimplentes que possuem seguro saúde; 12) Outros
assuntos. A Presidente passa para o item 1) de pauta, Confirmação da

aprovação da ata da reunião do dia 20 de setembro de 2021 e da reunião
especial do dia 4 de novembro de 2021. As atas são aprovadas. A Presidente
segue para o item 2) de pauta, comunicados da diretoria, e informa que como
alguns conselheiros têm assuntos de urgência a tratar o item 3) comunicados
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dos conselheiros, será discutido neste momento, ficando o item 2) para mais
tarde. O Conselheiro Anderson Gomes informa que o GT de Ensino da SBPC
vai propor um dia de luta pela educação básica. Ainda não há uma data definida,
talvez fique para o mês de fevereiro de 2022. A Conselheira Andreia Guerra
informa aos demais que a SBF agora tem uma assessoria de assuntos
educacionais formada pelas Profas Katemari Rosa, Andreia Guerra, Vera
Henriques e pelos Profs. André Ferrer e Arnaldo Vaz.

A ideia é que essa

assessoria faça com que todas as ações ligadas ao ensino de física estejam
coordenadas entre si. O Vice Presidente, Prof Rodrigo Capaz esclarece algumas
dúvidas sobre o boletim FnE e informa que a sugestão de sua criação veio do
Prof. Ricardo Sauerwein, coordenador da OBF, e que o boletim está dirigido para
os alunos inscritos nas olimpíadas. O Conselheiro Luis Carlos Crispino comenta
que não ficou muito claro que o boletim era para os alunos e achou que, após
ler alguns artigos, fosse dirigido aos professores. O Prof. Rodrigo Capaz, Vice
Presidente, esclarece que o boletim foi criado para o público de estudantes e
professores do ensino médio e diz que vai conversar com o editor para que haja
um melhor direcionamento. Em seguida, o Conselheiro Marcos Pimenta comenta
que a SBF deve se manifestar sobre o corte de bolsas dos INCTs em 20% e que
esse seria o momento ideal já que a grande mídia está noticiando sobre ciência
e tecnologia e que uma matéria sobre o impacto dos cortes, principalmente sobre
a física, seria muito importante. Alguns conselheiros comentam que a SBF
deveria se manifestar quando há “fake news” sobre a física e a Presidente
informa que já existe na página da SBF o VeriFísica, que não tem sido muito
ativo ultimamente

e que seria interessante pensar em novos nomes para

participar do projeto e talvez, remodelá-lo. A Presidente pergunta se alguém teria
sugestões de nomes. O Conselheiro Ricardo Galvão sugere o Prof. Paulo
Nussenzveig, mas que seria bom que outros nomes fossem apontados. O
Conselheiro Anderson Gomes sugere o Conselheiro Luis Carlos Crispino, que
agradece a indicação, mas está envolvido em muitos projetos e, no momento,
não pode participar. A Conselheira Márcia Barbosa sugere o Prof. Jefferson
Arenzon e lembra que 2022 será o ano internacional das ciências básicas para
o desenvolvimento sustentável e que o Brasil deveria participar dos eventos
programados. Neste momento o Conselheiro Anderson Gomes pede que todos
retomem a conversa sobre a CAPES. Ele comenta que a situação é muito
2

complexa e preocupante e é preciso que se escolha alguém que possa trazer
notícias confiáveis. Ele sugere marcar uma reunião extraordinária do Conselho,
no dia 21 de dezembro, com pauta única: situação da CAPES. Desta reunião
deverá sair um documento. Depois deste comentário do Conselheiro Anderson
Gomes, os presentes retomam a conversa sobre o VeriFísica. A sugestão é que
a SBF faça uma chamada para quem queira trabalhar nas questões ligadas ao
VeriFísica e a Presidente sugere que essa chamada seja feita no começo de

fevereiro. O Conselheiro Luis Carlos Crispino recomenda que o perfil do
candidato seja analisado com cuidado. Após estas considerações sobre o
VeriFísica, o Conselheiro Olival Freire retoma o assunto sobre a CAPES. Ele
acredita que uma reunião para o dia 21 de dezembro seja muito tarde para que
a SBF sinalize de público sua posição sobre o processo de escolha dos comitês
de avaliação. O Conselheiro Adalberto Fazzio pergunta aos presentes qual tem
sido a posição do Conselho Superior da CAPES e o Conselheiro Anderson
Gomes responde que o Conselho não tem se manifestado. O Conselheiro
Adalberto Fazzio sugere que, neste caso, seja solicitado a eles um
pronunciamento sobre o assunto e o Conselheiro Anderson Gomes acha que a
SBF deve mandar uma carta solicitando esse posicionamento. O Conselheiro
Luis Carlos Crispino sugere que a Presidente, Profa Débora Menezes peça uma
audiência com a Presidente da CAPES onde estariam presentes também o
Conselheiro Anderson Gomes e um representante do fórum de coordenadores.
O Conselheiro Ricardo Galvão comenta que se a reunião se concretizar seria
bom que estivessem presentes pessoas com bom relacionamento na CAPES e
a Conselheira Andrea Latge sugere o Prof. Sylvio Canuto. Após todas as
considerações o encaminhamento final é o seguinte: 1) tentativa de marcar uma
audiência com a Presidência da CAPES; 2) O Conselheiro Adalberto Fazzio vai
consultar o Prof. Sylvio Canuto; 3) nota na página da SBF informando que a
audiência está sendo solicitada. Em seguida a Presidente passa para o item 4)
de pauta, proposta para a Comissão de Reuniões, e pede que a Profa Susana
Lalic, Secretária Geral, relate. A Profa Susana comenta que as pessoas
indicadas já devem ter alguma experiência comprovada na organização dos
eventos da SBF. A Presidente interrompe a apresentação e sugere que essa
discussão, assim como a do item 5) de pauta, contratação de empresa para a
comunicação e relacionamento da SBF, sejam discutidas mais tarde, assim que
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a Profa. Susana puder retomar o assunto. A Presidente passa para o item 6) de
pauta, prestação de contas parcial de 2021, e pede que o Tesoureiro, Prof.
Gustavo Dalpian relate. O Tesoureiro faz a apresentação da situação financeira
da SBF. Após a apresentação os conselheiros Teldo Anderson Pereira e Luís
Carlos Crispino comentam que as anuidades estão muito caras para os alunos
e pergunta se não seria possível diminuir o valor. O Conselheiro Galvão pergunta
como está a razão de sócios adimplentes para inadimplentes e o Tesoureiro

responde a todos. A Presidente volta ao item 4) de pauta, proposta para a
Comissão de Reuniões, e apresenta alguns nomes: Susana Lalic, Thereza
Paiva, Marcilei Guazzelli, Eduardo Miranda, Leandro de Paula, Miriam
Gandelman, Ivan Bechtold, Marta Máximo Pereira, Ivan Gurgel, Roberto Nardi,
Manoel Messias (sugerido pelo Conselheiro Luis Carlos Crispino) e Ana Paula
Bispo ( indicada pela Conselheira Andreia Guerra). A Conselheira Márcia
Barbosa pede que a lista, incluindo nomes por áreas da física e por regiões, seja
enviada aos conselheiros para que decidam de forma eletrônica. A Presidente
segue para o item 7) de pauta, ratificação dos Secretários Regionais: PA, PI, RR,
ES, e os nomes são homologados pelo Conselho. A Presidente passa para o
item 5) de pauta, contratação de empresa para a comunicação e relacionamento
da SBF, e explica o processo. Após alguns comentários, a contratação é
aprovada. A Presidente segue para o item 8) de pauta, Rede Física (MCTI - nos
moldes do Rede Clima) - sugestão de especialistas (INCTs?) e a Presidente
explica o propósito desta rede. A Presidente pede aos Conselheiros e
Conselheiras que leiam os documentos enviados e que façam comentários. A
Presidente comenta que a ideia é que a SBF possa identificar quais são as áreas
prioritárias e que talvez seja o momento de refazer o documento proposto no
item 9) de pauta, documento “Reconstruindo o futuro da física no Brasil”. A
proposta é criar um GT que possa coordenar a montagem desse novo
documento. Os nomes indicados são: Adalberto Fazzio, que seria o coordenador
do projeto, e os Profs. Alaor Chaves, Ricardo Galvão e Peter Schulz.

Os

convites serão feitos logo após esta reunião. A Presidente passa para o item 10
de pauta, propostas de Conferência, Mesas Redondas e Webminicursos para 74
SBPC, e apresenta as sugestões que já haviam sido feitas anteriormente por emails. A Conselheira Andreia Guerra faz uma nova sugestão de mesa redonda
com o título, “Quem desperta o amor pela física”. A Conselheira Andreia Guerra
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também sugere que a mesa redonda proposta pela Conselheira Márcia Barbosa
sobre a BNCC tenha a participação de outras sociedades científicas. O
Conselheiro Adalberto Fazzio indica o nome de Homero Lavieri para uma mesa
redonda sobre a profissão de físico e criação do conselho profissional de física.
A Presidente segue para o item 11) de pauta, suspensão de sócios
inadimplentes que possuem seguro saúde, e junto com o Tesoureiro, Prof.
Gustavo Dalpian, explicam a situação aos presentes, sugerindo que os sócios

que possuem seguro de saúde e estão inadimplentes com as anuidades sejam
desligados da apólice de seguro. A Presidente explica que a Corretora Ransom
já entrou em contato com estes sócios para alertá-los. A lista dos inadimplentes
será encaminhada a todos que deverão votar por email. A Presidente passa para
item 13) de pauta, criação da comissão de física do meio ambiente, que foi
acrescentado à pauta original. A Presidente pede ao Conselheiro Adalberto
Fazzio que relate. O Conselheiro comenta que a SBF deve ter uma posição em
relação às questões do meio ambiente e que a comissão funcionaria nos
mesmos moldes da comissão de acompanhamento do programa nuclear
brasileiro. A comissão será composta por 3 pessoas e os nomes indicados foram:
Conselheiros Paulo Artaxo e Ricardo Galvão que serão consultados por email.
Não havendo mais assuntos de pauta a serem tratados a reunião se encerra às
18h20.

Débora Peres Menezes
Presidente
Sociedade Brasileira de Física

Maria Beatriz da Costa Santos
Secretária da reunião
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