SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA
REUNIÃO DE CONSELHO
20 DE SETEMBRO DE 2021
(VIDEO CONFERÊNCIA)

No dia 20 de setembro de 2021 foi realizada mais uma reunião do Conselho da
Sociedade Brasileira de Física, com início às 14h00, sob a presidência da Profa.
Débora Peres Menezes, 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, Marcos
Pimenta, Andrea Latge, Anderson Gomes, Luis Carlos Crispino, Rogério
Rosenfeld, Olival Freire, Paulo Artaxo, Andreia Guerra e Teldo Anderson Pereira.
Estavam também presentes os membros da Diretoria Profs. Rodrigo Capaz,
Vice-Presidente, Susana Souza Lalic, Secretária-Geral, Caio Lewenkopf,

Secretário, Gustavo Dalpian, Tesoureiro e Katemari Rosa, Secretária para
Assuntos de Ensino. A Presidente inicia a reunião, agradece a presença de todos
e dá ciência da pauta a seguir: 1) Aprovação da ata da reunião de 15 de julho de
2021 e ata de reunião eletrônica de 2 de agosto de 2021; 2) Comunicados da
Diretoria; 3) Comunicados dos Conselheiros; 4) Nova composição de comissões:
Comissão de Ética e código de ética; 5) Homologação do prêmio Ernesto
Hamburger; 6) Discussão sobre a reserva técnica da apólice de seguro saúde;
7) Outros assuntos. Antes de iniciar a discussão da pauta, a Presidente pede
que os novos Conselheiros e Conselheiras se apresentem. Em seguida, a
Presidente informa que o item 8 só será discutido se a Conselheira Márcia
Barbosa puder conseguir se juntar à reunião. O Conselheiro Adalberto Fazzio
solicita uma alteração na pauta deixando os itens 2 e 3 para o final. Os
Conselheiros aprovam as alterações e a Presidente segue para o item 1) de
pauta, “aprovação da ata da reunião de 15 de julho de 2021 e ata de reunião
eletrônica de 2 de agosto de 2021”. As duas atas são aprovadas. Em seguida a

Presidente passa para o item 4) de pauta, nova composição de comissões:
Comissão de Ética e código de ética. A Presidente informa que a Comissão de
Ética é estatutária e que sua composição deverá ser atualizada. A Presidente
pergunta qual a melhor forma de escolha de nomes para esta Comissão: fazer
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uma chamada pública ou por indicações do Conselho. O Conselheiro Rogério
Rosenfeld explica que já existe uma proposta de código de ética e de código de
conduta e solicita que sejam encaminhadas aos Conselheiros. O Conselheiro
Anderson Gomes acha que o melhor é que os nomes saiam de indicações do
Conselho e não através de chamada pública ao que todos concordam. É criado
um grupo, composto pelos Conselheiros Anderson Gomes, Paulo Artaxo,
Andreia Guerra e Andrea Latge que serão responsáveis pelas indicações. O

Conselheiro Rogério Rosenfeld sugere que se escolha um coordenador. O grupo
terá até o dia 10 de outubro para apresentar o resultado. Em seguida a
Presidente comenta sobre a Comissão Editorial que tem como membros natos
o Prof. Caio Lewenkopf, Secretário, e a Profa. Katemari Rosa, Secretária para
Assuntos de Ensino. A Presidente pergunta aos presentes se vale a pena
acrescentar mais um membro a esta Comissão, além daqueles que já fazem
parte: os editores das 3 revistas da SBF e os 2 membros da Diretoria.

Os

Conselheiros fazem sugestões para mais um membro e ao final a lista de nomes
aprovada é a seguinte: Profs. Cid Araújo, Belita Koiller, Suani de Pinho, Klaus
Kapelle, Alaor Chaves, Marcelo Knobel. Todo serão consultados. Em seguida a
Presidente comenta sobre a atualização da Comissão de Admissão, cujo
coordenador é o Vice-Presidente, Prof. Rodrigo Capaz. A sugestão é que
aqueles que já estão na Comissão continuem. São eles os Profs. Saulo Carneiro,
Sukarno Ferreira e Rogério Rosenfeld e mais um novo membro, o Conselheiro
Teldo Anderson Pereira. A nova composição é aprovada. Em seguida, a
Presidente passa para o item 5) de pauta, homologação do prêmio Ernesto
Hamburger. Os nomes dos jurados são apresentados: Rogério Rosenfeld, Luís
Carlos Crispino (ganhador do prêmio em 2020), Adilson Jesus Aparecido de
Oliveira (ganhador do prêmio em 2019), Sonia Hamburger (família Hamburger),
Simone Pallone (Labjor)

e Sigmar de Mello Rode (ABEC). Os nomes são

aprovados pelo Conselho. A Presidente continua e passa para o item 2) de
pauta, comunicados da diretoria, e começa informando que será formado um
novo GT de comunicação da SBF. A Presidente comenta que solicitou à Profa.
Solange Fagan que ajudasse na elaboração de um prognóstico sobre o assunto
e que, para tal, foi enviado um questionário aos sócios da SBF. O resultado da
pesquisa mostrou que há realmente necessidade de contratação de profissionais
da área para que a comunicação da SBF seja mais eficiente. Para isso é preciso
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criar um GT que deverá se dedicar à procura destes profissionais. Os
Conselheiros sugerem os nomes das Profas. Solange Fagan, Susana Lalic e
Andreia Guerra para formar o GT que deverá procurar uma equipe profissional
e orçamentos. O GT terá a duração de 6 meses para apresentar os resultados.
Alguns Conselheiros fazem comentários sobre o assunto, concordando que esta
é uma ação muito necessária. A composição do GT é aprovada. Em seguida,
a Presidente sugere a criação de um GT para analisar a questão do “open

access” e pede que o Prof. Caio Lewenkopf, Secretário, relate. O Prof. Caio
Lewenkopf comenta que o assunto tem sido debatido e que ele deveria ser
apresentado aos sócios com esclarecimentos. Quando o estudo chegar ao final
será apresentado um relatório e informações sobre custos. O Conselheiro
Anderson Gomes comenta que a SBF deveria entrar em contato com a CAPES
para falar sobre o assunto. Alguns nomes são sugeridos para a composição
deste GT, Caio Lewenkopf, Antônio Gomes, Antônio Figueiredo, Marcelo Knobel
e Márcia Barbosa. Eles serão consultados e se alguém não aceitar, o Prof. Caio
Lewenkopf escolherá outros nomes. O GT é aprovado. Em seguida a Presidente
apresenta o regulamento do MNPEF e o compartilha na tela. Ela explica que
este não é muito claro com relação aos mandatos dos membros de seu Conselho
e da CPG, principalmente no que diz respeito às reconduções. Ela apresenta
uma lista de nomes sugeridos para a renovação dos membros do Conselho do
MNPEF. Alguns Conselheiros comentam que a CPG do MNPEF deveria mandar,
com mais frequência, relatos de suas atividades para serem apreciados no
Conselho da SBF. Há também comentários que a composição do Conselho do
MNPEF deveria ser mais representativa e que este deveria ser convocado com
mais assiduidade. Os nomes sugeridos para o Conselho do MNPEF são: Profa
Iramaia de Paula (coordenação), Profa Rita Almeida, Profa. Deise Vianna, Profa.
Marisa Cavalcante e os Profs. Rubem Sommer, George Shinomiya, David Viana,
Luis Carlos Crispino e Jeanlex e Sousa. A lista é aprovada. Em seguida, a
Presidente fala sobre o regulamento do Prêmio José Leite Lopes e pergunta aos
Conselheiros se concordam em incluir uma menção honrosa além do prêmio
principal. O Conselho aprova a proposta.

Ainda dentro do item 2 de pauta,

comunicados da diretoria, a Presidente informa que com relação ao andamento
do processo de criação dos Conselhos de Física a situação é a seguinte: a
Associação Brasileira de Física Médica (ABFM) está tentando encaminhar o
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processo ao poder executivo e o Prof. Amando Ito, que representa a SBF neste
processo, recebeu um contato de pessoa próxima ao núcleo político do atual
Presidente. No entanto, o Conselho não aprova o encaminhamento através
dessa indicação política. A Presidente continua e informa que esteve presente
na reunião que houve no MCTI, sobre a participação brasileira no CERN. Se o
Brasil fechar o acordo, empresas brasileiras poderão entrar em processos
internacionais de licitação. Outra vantagem é que os brasileiros poderão

participar das escolas do CERN que são oferecidas em inglês e espanhol. Esta
semana haverá uma votação para decidir se o Brasil será aceito ou não.

Em

seguida, a Presidente pede à Secretária Executiva da SBF, Maria Beatriz
Santos, que informe ao Conselho como está o andamento do processo de
adequação da SBF à Lei Geral de Proteção aos Dados.

Em seguida, a

Presidente informa que o prazo para entrega de projetos das secretarias
estaduais foi estendido até o dia 15 de outubro. Os projetos serão analisados
pelo Conselho e será estudada qual a melhor forma para se eleger os futuros
secretários estaduais. Alguns Conselheiros discutem o que a SBF poderia fazer
para beneficiar os lugares mais afastados e como poderia ajudar de forma mais
efetiva as secretarias estaduais. A Profa. Susana Lalic, Secretária-Geral
comenta que a Diretoria já está fazendo esforço para melhorar a situação
tentando aproximar as diversas secretarias e a Profa. Katemari Rosa, Secretária
para Assuntos de Ensino, comenta que a Comissão de Ensino está pensando
em estratégias de aproximação através dos professores das diversas regiões do
Brasil. Para finalizar o item 2) de pauta, comunicados da diretoria, a Presidente
informa que foi contratada uma assessoria para auxiliar em decisões referentes
ao seguro saúde Bradesco. Em seguida a Presidente passa para o item 3) de
pauta, comunicados dos conselheiros, e a Conselheira Andreia Guerra pergunta
sobre as ações ligadas à IUPAP. O Conselheiro Rogério Rosenfeld pergunta
quem foram os candidatos que se apresentaram para editoria do boletim
semanal ao que a Presidente responde que 2 pessoas mandaram currículos. O
Conselheiro Anderson Gomes informa que esteve em reunião do Conselho do
FNDCT e relata o que aconteceu. Ele comenta que a SBF deve ser mais ágil no
apoio às atividades que são do interesse da ciência, subscrevendo as cartas da
SBPC e ABC. O Conselheiro Luís Carlos Crispino comenta que na ata da reunião
do dia 15 de julho de 2021 não fica bem claro se o GT de formação de
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professores será continuado. A Presidente responde que está marcada uma
reunião para o dia 24 deste mês para tratar deste assunto. Também será
discutida a tentativa de diálogo com outras associações científicas para discutir
a BNCC a juntar esforços com a Comissão de Área de Pesquisa em Ensino de
Física – CAPEF e Comissão de Ensino da SBF. O Conselheiro Olival Freire
informa que a aprovação pela UNESCO/ONU do ‘Século Quântico“ precisa do
aval de 3 governos e pergunta se a SBF deveria fazer uma interlocução com o

MCTI para tentar conversar com a representação brasileira na UNESCO, para
que o Brasil possa se alinhar na aprovação do ano de 2025 como ano
internacional do século quântico. Não havendo mais itens de pauta ou
manifestações a Presidente encerra a reunião às 17h10.

____________________________________________
Débora Peres Menezes
Presidente
Sociedade Brasileira de Física

____________________________________________
Maria Beatriz da Costa Santos
Secretária da reunião
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