
 1 

 
 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA 
REUNIÃO DE CONSELHO 
19 DE MARÇO DE 2019 

SÃO PAULO – SP 
SEDE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA 

 
 
No dia 19 de março de 2019 foi realizada mais uma reunião do Conselho da 
Sociedade Brasileira de Física com início às 10h00, na sede da Sociedade 
Brasileira de Física em São Paulo, SP, sob a presidência do Prof. Marcos 
Assunção Pimenta, Presidente. Estavam presentes os conselheiros Ildeu 
Moreira, Nelson Studart, Wagner Figueiredo, Álvaro Caparica, Ângela Klautau, 
José Abdalla Helayël, Belita Koiller, Dionísio Bazeia, Mauricio Pietrocola, Vera 
Henriques, Elisabeth Andreoli e Nilson Garcia. Estavam também presentes os 
membros da Diretoria Profs. Rogério Rosenfeld, Vice-Presidente, Thereza 
Paiva, Secretária-Geral, Marcos da Luz, Secretário, Antonio Gomes, Tesoureiro 
e Maurício Kleinke, Secretário para Assuntos de Ensino.  O Presidente inicia a 
reunião e dá ciência da pauta a seguir: 1) Aprovação da ata da reunião de 22 
de novembro de 2018; 2) Comunicados da Diretoria; 3) Comunicados dos 
Conselheiros; 4) Calendário e indicações de candidatos para as eleições de 
2019; 5) Indicação para Pró-reitor do MNPEF e 6) Assuntos gerais. O 
Presidente inicia a reunião e passa para o item 1) de pauta, aprovação da ata 
da reunião de 22 de novembro de 2018. A ata é colocada para votação e é 
aprovada por unanimidade. O Presidente continua e segue para o item 2) de 
pauta, comunicados da Diretoria e propõe mais um item a ser inserido: sócios 
inadimplentes que possuem o seguro saúde Bradesco e os Conselheiros 
aceitam a inserção do novo item. O Presidente pede ao Secretário Prof. 
Marcos da Luz que faça um relato sobre a situação do seguro saúde Bradesco. 
O Secretário, Prof. Marcos da Luz, informa aos Conselheiros os problemas que 
vêem acontecendo com alguns associados que caem na malha fina do Imposto 
de Renda. Ele informa que o Presidente enviou ao Bradesco uma carta 
solicitando que o mesmo enviasse à Receita Federal o documento DMED 
(Declaração de Serviços Médicos), onde estão listados todos os sócios que 
possuem o seguro e seus respectivos CPFs. Em suas declarações de imposto 
de renda os sócios indicavam o CNPJ do Bradesco causando problema no 
cruzamento de informações com os dados do próprio Bradesco Seguros. Em 
seguida o Prof. Marcos da Luz comenta a contratação da Consultoria “Mirador” 
que fará um estudo detalhado sobre o plano de saúde, e também trará 
sugestões para a criação de um regimento que regularize o fundo reserva do 
seguro. Neste momento o Conselheiro Nelson Studart sugere encontrar 
mecanismos que atraiam professores do Ensino Médio para o plano de saúde. 
O Secretário, Prof. Marcos da Luz, continua informando que a SBF também 
oferecerá planos de seguro viagem. No momento alguns valores estão sendo 
avaliados e o lançamento de mais este benefício deve ser em maio. O Prof. 
Marcos da Luz continua e agora informa sobre as publicações da SBF 
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comentando a criação de um prêmio para referees do “Brazilian Journal of 
Physics” que deverá ser lançado em janeiro de 2020. O Presidente diz que este 
prêmio deverá servir de incentivo para atrair bons referees. O Secretário 
continua e informa que em abril haverá uma reunião com os membros da 
Comissão Editorial para discutir os rumos das publicações da SBF. Finalmente, 
o Prof. Marcos da Luz informa que representará o Presidente na 3ª 
Conferência de Física dos Países de Língua Portuguesa onde será discutida a 
formação de uma união de físicos destes países. O Conselheiro José Abdalla 
Helayel pergunta quais são os países envolvidos e o Presidente responde. A 
Conselheira Ângela Klautau pergunta se no estudo da Consultoria Mirador está 
envolvida uma análise da corretora Ransom e o Prof. Marcos da Luz responde 
que este não foi o objetivo da contratação do estudo, mas que os consultores 
poderão fazê-lo depois que examinarem a apólice. O Secretário, Prof. Marcos 
da Luz continua e informa que a SBF está fazendo acordos com outras 
sociedades de física nacionais e internacionais e o Presidente informa que 
haverá uma reunião da FEIASOFI, em julho, e que a SBF mandará um 
representante. Em seguida a Profa. Thereza Paiva, Secretária Geral, faz um 
relato das reuniões da SBF comentando que o número de participantes do 
EOSBF aumentou e a rotatividade de locais será mantida. Ela também informa 
que o EOSBF 2020 será realizado em Bonito, MS, e que o comitê local será 
formado por professores da UFMS e a coordenação de programa ficará a cargo 
da Profa. Lucimara Roman. A Profa Thereza Paiva também informa que em 
setembro de 2019 a XXLII Reunião de Trabalho sobre Física Nuclear no Brasil 
e o XL Encontro Nacional de Física de Partículas e Campos serão realizados 
em conjunto.  A Profa. Thereza Paiva continua e fala sobre o XXIII SNEF, 
realizado em Salvador, BA, em janeiro deste ano. A Profa. Thereza Paiva 
informa que foi grande o número de participantes e que durante a assembleia 
não houve nenhuma proposta para a próxima coordenação e localidade do 
evento, o que deverá ser decidido pela Comissão de Ensino. O Prof. Mauricio 
Kleinke, Secretário para Assuntos de Ensino, comenta sobre a falta de 
recursos para o evento e que até julho a Comissão de Ensino deverá 
apresentar propostas para o XXIV SNEF, em 2021. Neste momento o 
Conselheiro Nelson Studart comenta que um dos problemas do financiamento 
do XXIII SNEF foi o envio incorreto do projeto para o CA de física do CNPq. A 
Conselheira Belita Koiller pergunta ao Presidente como foi a indicação para 
Secretário de Assuntos de Ensino ocorrida durante a assembléia. O Presidente 
explica que o Prof. Mauricio Kleinke foi indicado pelos presentes na assembleia 
do SNEF, mas que outras indicações poderiam ser feitas pelo Conselho. O 
Conselheiro Mauricio Pietrocola comenta que a troca de coordenadores foi um 
dos problemas do SNEF de 2019. Terminadas as considerações sobre o 
SNEF, a Profa. Thereza Paiva informa que em 2019 será realizado o Encontro 
de Físicos do Norte/Nordeste, que deixou de ser organizado durante dois anos. 
Esta edição do EFNNE será em Maceió sob a coordenação do Prof. Marcelo 
Lyra. A Profa. Thereza Paiva continua e comenta que a Escola para 
Professores de Física no LNLS teve muita repercussão e que foram 
selecionados 25 professores, mantendo-se os critérios de regionalidade e 
gênero. Em seguida o Prof. Mauricio Kleinke faz um relato sobre a OBF 
(Olimpíada Brasileira de Física) e que a busca para um novo coordenador, em 
substituição do Prof. Munemasa Machida, continua. O Prof. Mauricio Kleinke 
faz um relato sobre a BNCC (Base Nacional Curricular) comentando que o 
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melhor é não haver nenhuma ação no momento. O Presidente volta ao assunto 
da OBF e esclarece que na última reunião de Conselho, em 22 de novembro 
de 2018, foi criado um Grupo de Trabalho, formado pelos Profs. Belita Koiller, 
Mauricio Pietrocola e Mauricio Kleinke, mas que as suas atribuições serão 
discutidas na próxima reunião de Conselho. Neste momento o Presidente 
convida o Prof. Amando Ito, Coordenador do grupo que acompanha o projeto 
de regulamentação da profissão de físico, para fazer uma atualização do 
andamento do projeto. O Prof. Amando Ito informa que o próximo passo será a 
criação dos conselhos profissionais. Ele diz que a profissão foi regulamentada 
por lei, mas para que essa entre em vigor é necessário o registro nos 
conselhos profissionais. O Prof. Amando Ito explica que, de acordo com a lei 
de criação de conselhos de 2011, o Congresso aprova a criação e o Presidente 
da República a sanciona. O Prof. Amando Ito continua e diz que o início da 
tramitação do processo é da Presidência da República, em seguida o projeto 
segue para o Congresso Nacional, onde passa por três comissões, em seguida 
é enviado para o Senado onde passa pela Comissão de Trabalho, e depois 
enviada de volta para a Presidência.  O Prof. Amando Ito sugere que se faça 
contato com algum congressista para acelerar o projeto. O Conselheiro José 
Abdalla Helayel comenta que poderá tentar contato com o parlamentar 
Alexandre Molon que já havia se mostrado simpático à causa da ciência. O 
Conselheiro Ildeu Moreira diz que fará reuniões com congressistas que 
também são simpáticos à ciência e que poderia colocar na pauta o assunto da 
criação dos conselhos profissionais de física e que gostaria de apresentar uma 
boa argumentação sobre o assunto. O Prof. Amando Ito lembra que a ABFM 
(Associação Brasileira de Física Médica) acompanha a SBF neste projeto. O 
Presidente confirma que o Prof. Amando Ito continuará representando a SBF 
nestas questões. A Conselheira Vera Henriques pergunta se já existe algum 
projeto para criação de conselhos de física e o Prof. Amando Ito responde que 
sim e que para dar continuidade seria necessário que a SBF, a ABFM e outras 
associações de físicos se juntassem para discutir o assunto. Em seguida o 
Vice-Presidente, Prof. Rogério Rosenfeld relata que a SBF renovou o contrato 
com o site “Mathematica”, mas que a expectativa de assinaturas não 
correspondeu ao esperado. Sendo assim, no próximo ano talvez não haja mais 
uma renovação do contrato. O Prof. Rogério também informa que a assinatura 
do “Mathematica” será oferecida para sociedades afins. O Prof. Rogério 
Rosenfeld convida o Conselheiro Ildeu Moreira para falar sobre a reunião 
ocorrida na SBPC, na 5ª feira passada, dia 14 de março, realizada na sede da 
SBPC. O Conselheiro Ildeu Moreira informa que na reunião foram discutidas 
ações junto ao governo, principalmente em relação a recursos, quais 
estratégias para recompor o orçamento e também sobre o FNCT. Em seguida 
o Prof. Antonio Gomes, Tesoureiro, faz um relato da situação financeira da SBF 
em 2018 e explica que ainda tem poucos subsídios para lançar as projeções de 
2019. Neste momento o Conselheiro Ildeu Moreira elogia a atual Diretoria da 
SBF pelo trabalho feito na área de finanças da SBF. Neste momento, o 
Presidente convida o Prof. Rubens Lichtenthaler, coordenador da Comissão de 
Física Nuclear e Aplicações para participar da reunião. O Prof. Rubens explica 
que houve uma enquete entre os sócios registrados na comissão de área, para 
decidir se a Reunião de Trabalho sobre Física Nuclear no Brasil passaria a ser 
uma das áreas participantes dos Encontros de Outono da SBF. A maioria 
decidiu que sim e a primeira participação será em 2020. Para 2019 foi feita 
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outra enquete que decidiu que o RTFNB se juntaria ao Encontro Nacional de 
Partículas e Campos.  O Prof. Rubens pergunta ao Presidente qual a posição 
da SBF sobre o assunto e comenta que o ideal seria a criação de um novo 
encontro que juntasse as áreas de partículas e nuclear. O Presidente e a Profa. 
Thereza Paiva concordam com esta sugestão, afirmando que seria realmente a 
melhor solução. Em seguida o Prof. Rubens comenta que eventualmente 
poderá haver uma cisão na área de nuclear, pois alguns de seus membros 
podem escolher se juntar ao EOSBF e outros aos encontros conjuntos de 
nuclear e partículas e o Presidente afirma que a área de física nuclear pode 
participar dos 2 eventos. O Conselho aprova estas ações e recomenda a fusão 
do Encontro de Física de Partículas e Campos com a Reunião de Física 
Nuclear. O Prof. Rubens também pergunta o número de pessoas que formam 
os comitês organizadores e a Profa. Thereza Paiva responde que no EOSBF, 
por exemplo, há pessoas de diversas áreas. Em seguida o Presidente, 
aproveitando a presença do Prof. Rubens, pede a Conselheira Elisabeth 
Andreoli que relate a sua ida, em fevereiro, à reunião do GT Aplicações 
Nucleares na Agro Indústria (radiações). Neste momento o Conselheiro Ildeu 
Moreira comenta que a SBPC, a ABC e a SBF deveriam definir estratégias 
conjuntas para participar das reuniões sobre a questão nuclear que vêm 
acontecendo. A Conselheira Elisabeth Andreoli sugere que o ideal seria uma 
pessoa da área experimental para acompanhar as reuniões e o Prof. Rubens 
sugere o nome do Prof. Airton Deppman. Neste momento o Presidente sugere 
que os Profs. Rubens, Elisabeth Andreoli e Ana Maria Marques tenham 
autonomia para formar o grupo sobre o programa nuclear, escolhendo 
representantes das áreas. O Presidente passa para o item 3 de pauta, 
comunicados dos Conselheiros. Não havendo nenhuma manifestação o 
Presidente passa para o item 5) de pauta, Indicação para Pró-reitor do MNPEF 
informando que o Prof. Lívio Amaral deixou a Pró-reitoria do MNPEF, e sugere 
o nome do Conselheiro Nelson Studart para assumir este cargo. Neste 
momento o Conselheiro Nelson Studart deixa a sala de reuniões para que a 
discussão transcorra sem constrangimentos. A Conselheira Angela Klautau 
sugere que outros nomes poderiam se apresentados. A Conselheira Vera 
Henriques comenta que deveria haver novas formas para indicações deste 
cargo. O Conselheiro Nilson Garcia diz que a forma de escolha deve ser 
institucionalizada, com o que concorda o Prof. Mauricio Kleinke, Secretário 
para Assuntos de Ensino. O Presidente sugere que na próxima reunião de 
Conselho haja uma apresentação sobre o MNPEF. Alguns Conselheiros ainda 
fazem algumas observações sobre o assunto e o Presidente pergunta se o 
nome do Conselheiro Nelson Studart está aprovado para o cargo. O Conselho 
aprova por unanimidade. Neste momento o Conselheiro Nelson Studart retorna 
à sala de reuniões e é indicado pelo Conselho. Em seguida, ele explica que 
uma das funções da Pró-Reitoria é fazer parte da gestão do MNPEF junto à 
CAPES e fazer a ligação entre as duas instituições. Ele também informa que os 
nomes para a vice-coordenação da CPG serão apresentados ao Conselho. Em 
seguida os conselheiros comentam que os docentes do programa deveriam ser 
sócios da SBF e que seria interessante um levantamento para saber este 
número, o que deverá ser apresentado na próxima reunião de Conselho. A 
reunião é interrompida para o almoço. Às 14h30 os Conselheiros e membros 
da Diretoria retornam do intervalo e fazem uma homenagem ao Prof. Ivo 
Hümmelgen, falecido recentemente, e que foi membro da Diretoria da SBF de 
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2013 a 2017. O Presidente chama o item 4) de pauta, Calendário e indicações 
de candidatos para as eleições de 2019, e os Conselheiros discutem quais as 
melhores formas para apresentação de candidatos e os critérios que deverão 
ser estabelecidos para as candidaturas. O Presidente informa que uma chapa 
para cargos da Diretoria se apresentou e é formada por: Rogério Rosenfeld, 
Presidente, Caio Lewenkopf, Vice-Presidente, Thereza Paiva, Secretária Geral, 
José Soares de Andrade, Secretário, Débora Menezes, Tesoureira e Mauricio 
Kleinke, Secretário para assuntos de Ensino. O Presidente pergunta aos 
Conselheiros se concordam em apoiar esta chapa e a resposta é a favor por 
unanimidade. Em seguida, o Conselho indicou os seguintes nomes como 
candidatos ao Conselho: Eliel Farias UFRR, Kaline Coutinho, Marcos Luz 
UFPR, Rita Almeida UFRGS, Evaldo Curado CBPF, Marcia Barbosa UFRGS, 
Mario Oliveira USP, Tarcisio Marciano UnB, Zolacir Trindade UESC, Adalberto 
Fazzio CNPEM, Além-Mar Gonçalves UFMS, Andrea Latgé UFF, Antonio 
Gomes UFC, Carlos Chesman UFRN, Eduardo Granado Unicamp, Fanny 
Béron Unicamp, Marcos Pimenta UFMG, Mario Valério UFS, Shirley Deziderio 
UFTO, Sukarno Ferreira UFV, Zélia Macedo UFS, Oswaldo Baffa USP-RP, 
Susana Lalic UFS, Marina Nielsen USP, Sidney Avancini UFSC, Anderson 
Gomes UFPE,  Ardiley Avelar UFG, Carlos Aguiar UFRJ, Eliane Veit UFRGS, 
Jorge Sá Martins UFF, Nilson Garcia UTFPR, Shirley Gobara UFMS,  Iberê 
Caldas USP, Carla Gobel PUC-RJ, Carola Chinelato Unicamp, Humberto 
Belich UFES, Jussara Miranda CBPF, Luciana Angelica UFERSA e Luis Carlos 
Crispino UFPA. Terminada a indicação, a Conselheira Vera solicita que na 
próxima reunião sejam discutidas as diretrizes para apresentação de 
candidatos, e o Conselheiro Ildeu Moreira aconselha que seria interessante 
estudo de um regimento para as eleições. O Presidente chama novamente o 
item 2) de pauta, comunicados da Diretoria, para falar sobre a situação atual do 
CLAF. Neste momento o Prof. Ronald Shellard é chamado por “Skype” para 
uma apresentação sobre o assunto. Ele informa que o MCTCI o nomeou 
representante brasileiro junto ao CLAF e comenta que este organismo deveria 
ter uma participação mais ativa em ações na América Latina, sobretudo 
aproveitando as grandes colaborações internacionais, e que é importante que a 
SBF estimule ações neste sentido. Os Conselheiros concordam e a Diretoria 
ficou de estudar a formação de um comitê de busca para o próximo presidente 
do CLAF. Em seguida o Presidente passa para o item 7) que foi adicionado à 
pauta, sobre os sócios que possuem seguro saúde e que estão débito com as 
anuidades. Ele informa que uma carta foi enviada aos sócios nesta situação e a 
lê para os Conselheiros. Como muitos sócios não responderam, o Presidente 
informou que enviará uma última carta, advertindo sobre uma possível 
suspensão do quadro de associados e dando o prazo de um mês para quitação 
da dívida. O Conselho aprovou que o sócio ainda inadimplente após este prazo 
deve ser suspenso do seu quadro de sócios. Por último, o Presidente chama o 
item 6) de pauta, assuntos gerais e o Conselheiro Ildeu Moreira relata a reunião 
dos INCTs sobre divulgação científica ocorrida no Rio de Janeiro e informa 
sobre as atividades programadas pela SBPC em Sobral e sobre o lançamento 
de um selo com a efígie do cientista Cesar Lattes, dizendo que a SBF deveria 
tê-lo em seus arquivos. Não havendo mais assuntos de pauta a reunião se 
encerra às 17h00. 
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