
 1 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA 
REUNIÃO DE CONSELHO 

15 DE MARÇO DE 2021 
(VIDEO CONFERÊNCIA) 

 
 

No dia 15 de março de 2021 foi realizada mais uma reunião 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 em 2 horários: das 10h às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Estavam 

presentes os conselheiros, Belita Koiller, Dionisio Bazeia, Luis Carlos Crispino, 

Anderson Gomes, Adalberto Fazzio, Elisabeth Andreoli, Andreia Latge, Márcia 

Barbosa. Estavam também presentes os membros da Diretoria Profs. Caio 

Lewenkopf, Vice-Presidente, Thereza Paiva, Secretária-Geral, Débora 

Menezes, Tesoureira. O Presidente inicia a reunião, informa que será gravada 

e agradece a presença e dá ciência da pauta a seguir: 1) Aprovação da ata da 

reunião de 4 de dezembro de 2020; 2) Comunicados da Diretoria; 3) 

Comunicados dos Conselheiros; 4) Eleições 2021: apresentação de chapas e 

candidaturas individuais para Diretoria e Conselho e candidaturas para 

Comissões de Área; 5) Pagamento IUPAP; 6) Outros assuntos. O Presidente 

propõe começar a reunião, mesmo sem o “quorum” necessário porque neste 

momento serão passadas somente informações, sem necessidade de tomada 

de decisão.  O Presidente passa a palavra ao Prof. Amando Ito, que foi 

convidado para fazer um relato do andamento da criação de um conselho 

profissional de física.  Após a apresentação do Prof. Amando Ito a Conselheira 

Belita Koiller agradece o seu empenho no acompanhamento da questão 

durante todos estes anos. O Conselheiro Adalberto Fazzio relembra que foi 

durante sua gestão, como Presidente da SBF, que o Conselho aceitou pela 

primeira vez seguir com o processo de regulamentação da profissão de físico.  

O Presidente esclarece que a SBF e a ABFM estão se esforçando para levar 

esse projeto adiante, inclusive, dividindo despesas que possam surgir como 

consulta a advogados, por exemplo. O Presidente agradece a presença ao 

Prof. Amando Ito. Em seguida o Presidente passa para o item 1) de pauta, 
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aprovação da ata da reunião de 4 de dezembro de 2020, que é aprovada sem 

ressalvas. O Presidente prossegue para o item 2) de pauta, comunicados da 

Diretoria e informa que ele e a Secretária Executiva da SBF, Sra Maria Beatriz 

Santos, estão trabalhando na redação de um regimento interno. O Presidente 

informa também que entrou em contato com a Articulação Nacional de 

Estudantes (ANEFIS) com quem ele e a Profa. Débora Menezes tiveram uma 

reunião, a partir da qual surgiu a ideia de repensar as taxas de inscrição em 

eventos para estudantes. Em seguida o Presidente informa que não houve 

eleição para as secretarias estaduais, devido à pandemia, e que o mandato 

dos secretários foi estendido até o final de 2021. O Presidente prossegue e 

informa que a Conselheira Vera Henriques não pode comparecer a esta 

reunião para apresentar o andamento do GT de formação de professores, mas 

mandou um arquivo com uma apresentação, que será feita por um dos outros 

membros presentes a esta reunião, Profs. Anderson Gomes e Luís Carlos 

Crispino. O Conselheiro Luís Carlos Crispino faz a apresentação e atualiza as 

ações do GT de formação de professores: 1) Troca de participantes, sai a 

Profa. Marina Nielsen e entra o Prof. José Fernandes de Lima, 2) construção 

de uma proposta para itinerário formativo em ciências da natureza, 3) projeto 

de repositório de aulas para professores do ensino médio que oferecesse 

alternativa para estruturação de aulas, o que seria também uma forma de 

aproximação da SBF com os licenciados. Em seguida o Presidente segue para 

o item 3) de pauta, comunicado dos Conselheiros. O Conselheiro Adalberto 

Fazzio informa que foi procurado pelo Prof. Francisco César de Sá Barreto que 

lhe entregou uma carta pedindo que fosse lida durante a reunião de Conselho. 

O Conselheiro Adalberto Fazzio lê a carta que será arquivada juntamente com 

esta ata.  O Vice-presidente Prof. Caio Lewenkopf sugere que a carta seja 

enviada ao GT de memória da SBF. O item 4) de pauta, Eleições 2021: 

apresentação de chapas e candidaturas individuais para Diretoria e Conselho e 

candidaturas para Comissões de Área já foi discutido em reunião de Conselho 

realizada em 1º de março de 2021 e sua ata é parte do item 1) desta reunião. 

O Presidente segue para o item 5), pagamento da IUPAP. O Presidente 

comenta que ao longo de 2020 a abordagem financeira foi bastante 

conservadora face às incertezas da pandemia. Alguns conselheiros fazem 

perguntas sobre os gastos com os funcionários da SBF ao que o Presidente 
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responde que o assunto está sendo estudado pela Diretoria, levando sempre 

em consideração as sugestões e soluções apresentadas pelos Conselheiros.O 

Presidente continua e explica aos Conselheiros a situação com o pagamento 

das cotas da IUPAP. Ele se refere à ata de 6 de dezembro de 2010 quando foi 

decidido o aumento de 4 para 8 cotas.  O Presidente comenta que, na situação 

atual, este custo ficou muito elevado, apesar da negociação feita há três anos, 

para que a SBF pagasse 50% do valor devido. O Presidente comenta que 

talvez, agora, fosse a oportunidade para se voltar a avaliar o número de cotas 

do Brasil na IUPAP. A Conselheira Márcia Barbosa comenta que a participação 

brasileira foi muito importante, mas concorda que, por conta do alto custo, o 

número de cotas deve ser reduzido. O Presidente faz menção ao fato de que o 

houve uma proposta para que o Brasil sediasse a IUPAP. Depois de algumas 

considerações por parte dos Conselheiros o Presidente encaminha a proposta 

de pagamento de 4 cotas que é aprovada. O Presidente também informa que 

vai pedir a manutenção do desconto de 50%. Não havendo manifestações e 

mais itens de pauta a serem discutidos a reunião se encerra às 12h00. O 

Presidente informa que não haverá necessidade da continuação da reunião na 

parte da tarde, conforme o horário previsto no edital de convocação e 

mencionado no início desta ata. 

 

Rogério Rosenfeld 

Presidente 

Sociedade Brasileira de Física 

 

 

Mara Beatriz da Costa Santos 

Secretária da reunião 

         

  

 


