SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA
REUNIÃO DE CONSELHO
15 DE JULHO DE 2021
(VIDEO CONFERÊNCIA)

No dia 15 de julho de 2021 foi realizada mais uma reunião do Conselho da SBF,
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, Adalberto Fazzio, Dionisio Bazeia, Marcos Pimenta, Vera
Henriques, Luis Carlos Crispino, Shirley Gobara, Anderson Gomes e Mauricio
Pietrocola. Estavam também presentes os membros da Diretoria Profs. Caio
Lewenkopf, Vice-Presidente, Débora Menezes, Tesoureira e Thereza Paiva,
Secretária Geral. Também estavam presentes, como convidados, ainda sem

direito a voto, os Conselheiros Titulares, Profs. Ricardo Galvão, Olival Freire,
Teldo Anderson, Andreia Guerra, os Suplentes, Profs. Cristiano Mattos e Marta
Barroso, além dos novos membros da Diretoria, Prof. Rodrigo Capaz, Vicepresidente, Susana Lalic, Secretária Geral, Katemari Rosa, Secretária para
Assuntos de Ensino e o Prof. Gustavo Dalpian, Tesoureiro. O Presidente inicia a
reunião, informa que será gravada, agradece a presença de todos e dá ciência
da seguinte pauta: 1) Aprovação das atas: reunião extraordinária do dia 1º de
março de 2021, reunião do dia 15 de março de 2021 e reunião extraordinária do
dia 14 de junho de 2021; 2) Comunicados da Diretoria; 3) Comunicados dos
Conselheiros: 4) Discussão sobre a criação da Comissão de Justiça, Equidade,
Diversidade e Inclusão - JEDI; 5) Coordenação da OBF; 6) Relatório financeiro;
7) Relatório de gestão; 8) Apoio ao projeto Lei que institui o Dia Nacional do
Físico 19/05; 9) Outros assuntos. O Presidente inicia a reunião e pede uma
inversão na pauta: o item 8 será discutido no lugar do item 4. A inversão é
aprovada. Em seguida o Presidente coloca para aprovação as atas listadas no

item 1) e todas são aprovadas.

O Presidente passa para o item 2) de pauta,

comunicados da Diretoria, e comenta que o workshop “SBF: Presente e Futuro”
foi excelente e as apresentações sobre as atividades da SBF foram muito
ilustrativas, dando a dimensão da importância da SBF. O Presidente também
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fala sobre os destaques desta gestão que se encerra e comunica que o
funcionário Edgard Gonçalves, motorista, foi desligado do quadro de
funcionários e que a função de motorista deixará de existir. Em seguida, passa
para o item 3) de pauta, comunicados dos Conselheiros e não havendo nenhuma
manifestação passa para o item 8) apoio ao projeto de lei que institui o dia 19 de
maio como o Dia Nacional do Físico. O Presidente passa a palavra ao
Conselheiro Adalberto Fazzio que informa que o autor do projeto solicita que

este seja aprovado no Conselho e na Assembleia Geral da SBF. O Conselheiro
Adalberto Fazzio sugere que o Prof. Olival Freire, novo Conselheiro Titular eleito,
reveja o texto do projeto para que o Conselho possa dar apoio à criação do dia
do físico. O encaminhamento é aprovado. O Presidente passa para o item 5) de
pauta, coordenação da OBF e explica que houve uma troca na coordenação da
OBF. O Prof. Ricardo Sauerwein que era parte do comitê, agora será
coordenador geral, tendo como vice coordenador o Prof. Mário César Soares
Xavier. Os nomes são aprovados. Em seguida o Presidente passa para o item
6) de pauta, relatório financeiro e pede que a Tesoureira, Prof. Débora Menezes,
relate. A Profa Débora Menezes informa sobre a situação financeira da SBF e
mostra os resultados comparativos de 2019 e 2020. O Prof. Rodrigo Capaz, VicePresidente eleito para a nova gestão, pede esclarecimentos sobre a diferença
de superavit entre os dois anos e a Tesoureira esclarece. Em seguida o
Conselheiro Luís Carlos Crispino pergunta se há alguma notícia recente sobre o
reajuste do plano de saúde. A Tesoureira informa que houve uma sinistralidade
alta, mas que será necessário esperar até uma próxima reunião com o Bradesco.
O Conselheiro Marcos Pimenta pergunta se há notícias sobre o caso do
aplicativo que foi contratado para o Encontro de Matéria Condensada de 2017 e
o Presidente esclarece que o processo ainda está nas mãos dos advogados. A
Conselheira Vera Henriques sugere que se pense em gerar receita, cobrando
participação em cursos, como acontece em outras associações. O Presidente
informa que o assunto será discutido na nova Diretoria. Em seguida o Presidente
passa para o item 7) de pauta, relatório de gestão e informa que todos os
relatórios, feitos até hoje, estão na página da SBF. O Presidente mostra o
relatório na tela e comenta como é impressionante o número de ações da SBF.
Em seguida, ele passa para o item 4) de pauta, discussão sobre a criação da
Comissão de Justiça, Equidade, Diversidade e Inclusão - JEDI e explica que a
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nova comissão juntaria os membros do GT de gênero e do GT de minorias que
já redigiram um estatuto e passa a palavra ao Vice-presidente, Prof. Caio
Lewenkopf que apresenta mais algumas considerações sobre o assunto. O Prof.
Caio Lewenkopf comenta que este novo formato da comissão está mais
adequado às discussões atuais sobre o tema e que as sociedades científicas
americanas e europeias já têm comissões similares. O Prof. Caio Lewenkopf
comenta que a questão é muito importante e que as discussões sobre o tema

devem caminhar. Em seguida o Presidente pergunta se algum dos Conselheiros
é contra a criação desta comissão e sugere o seguinte encaminhamento: a)
aprovação da criação da comissão de justiça, equidade, diversidade e inclusão
– JEDI e b) reajustes no estatuto da comissão serão feitos por email. O Conselho
aprova o encaminhamento. Em seguida o Presidente segue para o item 9) de
pauta, outros assuntos e o Conselheiro Luís Carlos Crispino pede a palavra. Ele
comenta que a mudança no ensino médio é importantíssima e será um grande
desafio para o futuro da nova diretoria. O Conselheiro Maurício Pietrocola
comenta que a colocação do Prof. Crispino é muito importante e comenta que o
trabalho do GT de formação de professores foi muito importante e que deveria
continuar. A Conselheira Shirley Gobara comenta que os desafios são mesmo
grandes diante de um quadro de negacionismo da ciência. Ela também lembra
que a BNCC não prevê aulas de física, mas que muitas secretarias estaduais de
ensino estão mantendo a física no currículo das escolas e que seria bom que a
SBF mantivesse contato direto com todas. O Presidente informa que o GT de
formação de professores não será extinto, mas depende da nova Diretoria. O
novo Conselheiro eleito, Prof. Olival Freire, informa que está em preparação o
evento internacional “2025 Quantum Century” que ocorrerá em comemoração
aos 100 anos do desenvolvimento da teoria da mecânica quântica, cujos
princípios fundamentais foram estabelecidos em 1925.

Em seguida o

Presidente passa a palavra à Profa. Débora Menezes, nova Presidente eleita,
que informa que nova Diretoria pretende criar prêmios e que dará atenção
especial à BNCC. Outra ação importante é a adequação da SBF a nova lei de
proteção aos dados, o que deverá ser feito em seguida. Outra preocupação é a
comunicação da SBF e muitas ações estão sendo planejadas. Por fim, o
Presidente informa que a realização da assembleia geral que está programada
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para o dia 16 de julho, será amplamente divulgada e se despede da gestão. Não
havendo mais assuntos de pauta, a reunião é encerrada.

Rogério Rosenfeld
Presidente

Sociedade Brasileira de Fìsica

Maia Beatriz da Costa Santos
Secretária da reunião
Sociedade Brasileira de Física
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