Sociedade Brasileira de Física
Reunião de Conselho
23 de julho de 2015
Sede da Sociedade Brasileira de Física

No dia 23 de julho de 2015 realizou-se mais uma reunião de Conselho da
Sociedade Brasileira de Física, com início às 9h00 na sede da Sociedade, em
São Paulo, sob a presidência do Prof. Ricardo Magnus Osório Galvão,
Presidente da SBF. Estavam presentes os membros do Conselho Profs. José
David Viana, Marcelo Knobel, Sérgio Duarte, Paulo Nussenzveig, Helio
Chacham, Mikiya Muramatsu, Márcia Barbosa, Alberto Saa, Caio Lewenkopf,
Suani de Pinho e Luis Carlos Crispino, participando pelo sistema eletrônico
“Skype”. Estava também presente a Profa. Belita Koiller, Vice-Presidente e,
como convidados, os conselheiros eleitos em 21 de julho de 2015, Profs. Ildeu
Moreira, Nilson Garcia e Álvaro Caparica. A seguir o Presidente dá ciência da
pauta: 1) Aprovação da ata da reunião de 15 de fevereiro de 2015; 2)
Comunicados da Diretoria; 3) Comunicados dos Conselheiros; 4) Edição da
RBEF e FnE pela Scielo; 5) Apresentação do documento com as atribuições do
Grupo de Trabalho sobre as questões de gênero; 6) Acordo com seguro
Bradesco sobre ressarcimento de despesas 7) Encontro de Física 2016 –
relatório de andamento da organização; 8) outros assuntos. O Presidente inicia
a reunião e informa que a mesma será gravada. O Presidente coloca a ata da
reunião de 15 de fevereiro em votação. Após alguns pedidos de correção na
sua redação, a ata é aprovada por unanimidade. Neste momento o Conselheiro
Luis Carlos Crispino, que participa da reunião por meio eletrônico, pergunta
como anda a organização das eleições para as secretarias regionais, ao que o
Presidente responde que o assunto será tratado mais adiante. Em seguida, o
Presidente passa para o item 2) de pauta, comunicados da Diretoria, e
comenta o resultado da consulta que aprovou o novo estatuto da Sociedade
Brasileira de Física, informando que o mesmo está em processo de registro.
Ainda dentro do item 2) de pauta, comunicados da Diretoria, o Presidente
informa que houve necessidade de suspender o convênio de intercâmbio com
a APS (American Physical Society) porque o CNPq não liberou os recursos
solicitados, mas que a APS lançou um edital este ano. O Presidente informa
também que entrou em contato com o Presidente da APS para explicar a
situação. O Presidente continua ainda no item 2) de pauta, comunicados da
Diretoria, e diz que a CAPES não liberou recursos para a Escola de Física do
CERN deste ano e informa que, apesar desta situação, o Prof. Nilson Garcia,
coordenador do projeto, lançou o edital e que 22 pessoas aderiram ao
programa com recursos próprios. O Presidente continua e diz que saíram as
primeiras dissertações do MNPEF e que, considerando os alunos dos
professores que participam do programa, ele já teve um alcance de cerca de 1
milhão de alunos. Ele continua e comenta que os recursos da 1ª fase foram
liberados, mas não os da 2ª fase e conclui dizendo que a CAPES autorizou que
os recursos da 1ª fase fossem utilizados para a 2ª fase. O Presidente informa
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que o terceiro edital será lançado e que as bolsas estão garantidas, conforme
acertado em reunião realizada na sede da CAPES. Ainda no item de pauta 2)
comunicados da Diretoria, o Presidente informa que, com a importante
intervenção do Conselheiro José David Viana, a OBFEP será feita nos moldes
da OBMEP. O Presidente continua e diz que está encontrando muitas
dificuldades para angariar fundos para a realização do Encontro de Física 2016
e que mandou uma carta ao CNPq informando que a SBF fará somente um
pedido de recursos para realização de eventos em 2016. Informa também que
o CNPq respondeu que este tipo de ação não é praxe, mas falou com o
Presidente do CNPq que prometeu verificar o que seria possível fazer. O
Presidente continua e diz que os recursos para o Encontro de Física 2016
poderiam vir da FINEP, mas que a forma seria a mesma utilizada quando da
organização do Encontro de Física 2011, a encomenda de um projeto. O
Presidente pede aos Conselheiros que pensem sobre o assunto. O Presidente
passa para o item 3) de pauta, comunicados dos Conselheiros e dá a palavra
ao Conselheiro Paulo Nussenzveig, que sugere que a SBF deveria enviar uma
carta própria se manifestando a respeito dos cortes orçamentários e não
somente corroborar cartas de outras sociedades científicas. A Conselheira
Márcia Barbosa diz que as manifestações deveriam ser um pouco mais
amplas. O Presidente pede ao Conselheiro Paulo Nussenzveig que elabore um
esboço da carta e pede que o conteúdo seja mais generalizado, tendo em foco
a ciência brasileira, e não programas específicos. O Conselheiro Caio
Lewenkopf apóia a idéia e sugere que os problemas sejam pontuados. O
Presidente diz que na carta também deverão ser mencionados os acordos
internacionais que não estão sendo cumpridos. O Conselheiro Paulo
Nussenzveig acredita que uma carta com generalizações não seria
recomendável e sugere que sejam apontadas as prioridades. O Presidente
pede ao Prof. Ildeu Moreira, Conselheiro eleito e, convidado para esta reunião
que expresse sua opinião. O Prof. Ildeu Moreira diz que concorda com o a
proposta apresentada pelo Conselheiro Paulo Nussenzveig. A Conselheira
Suani de Pinho diz que o assunto da carta deve ser específico. O Conselheiro
Helio Chacham lembra que o fator recessão não deve ser esquecido. Fica
decidido que um esboço da carta será feito e apresentado aos Conselheiros. O
Presidente pergunta se ainda há mais algum Conselheiro que queira se
manifestar e o Conselheiro Paulo Nussenzveig pede que a SBF divulgue a
organização do IYPT 2016 (International Young Physicists Tournament), evento
no qual o Brasil estará envolvido. Ainda no item 3) da pauta, comunicados dos
Conselheiros, o Conselheiro Marcelo Knobel informa que recebeu propostas
para a edição do livro comemorativo dos 50 anos da SBF e o consenso foi que
o jornalista Cássio Leite Vieira seria a pessoa mais indicada para tal e informa
que irá procurá-lo no fim de julho para confirmar uma agenda. Informa também
que foi criada uma Comissão Consultiva para colaborar com o autor. Neste
momento o Presidente informa que procurou o Banco do Brasil sobre um
possível financiamento do livro. O Prof. Ildeu Moreira diz que o BNDES
também tem editais que apóiam eventos e que seria interessante verificar esta
possibilidade. O Presidente passa para o item 4) de pauta, edição da “Revista
Brasileira de Ensino de Física” e da “Física na Escola” trazendo informações
atualizadas sobre as duas publicações. Em seguida convida o Prof.
Salinas,editor da RBEF, e o Sr. Abel Packer, Presidente da Scielo, para que
este apresente uma proposta de editoração. Após a apresentação alguns
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Conselheiros fazem perguntas sobre a proposta. Em seguida o Presidente
retoma a pauta e pede ao Professor Salinas que permaneça na reunião para
que a discussão sobre a proposta de editoração feita pela Scielo seja
aprofundada. O Presidente pergunta ao Prof. Salinas se os recursos recebidos
do CNPq seriam suficientes para cobrir as despesas, ao que o Prof. Salinas
responde afirmativamente. O Presidente coloca em votação a contratação dos
serviços da Scielo. O Conselheiro Marcelo Knobel pergunta se não haverá
problemas com a obrigação de licitação, quando se trata de dinheiro público. O
Prof. Salinas explica que não porque os serviços prestados são exclusivos. Há
alguns outros questionamentos por parte dos Conselheiros e o Prof. Salinas
também faz comentários sobre alguns problemas que vem enfrentando com a
editoração da RBEF Neste momento o Presidente coloca em votação a
proposta de editoração da RBEF pela Scielo que é aceita por unanimidade. Em
seguida o Presidente coloca em votação a proposta de editoração, somente
“on line”, da FnE que é aprovada por 10 votos havendo uma abstenção. O
Presidente passa para o item 5) da pauta, apresentação do documento com as
atribuições do Grupo de Trabalho sobre as questões de gênero, e pede que a
Conselheira Márcia Barbosa relate.como se deu o processo de transição da
Comissão de Gênero para formação de um Grupo de Trabalho. A Conselheira
atualiza as informações e faz comentários sobre o livro “Mulheres na Física”.
Neste momento o Presidente pede à Conselheira Márcia Barbosa que o Grupo
de Trabalho tome ações de incentivo junto às meninas que estão cursando o
Ensino Médio. O Presidente coloca em votação a criação do Grupo de
Trabalho em Relação de Gênero, que é aprovada por 9 votos favoráveis,
havendo 1 voto contrário e uma abstenção. Em seguida o Presidente passa
para o item 6) de pauta, acordo com seguro Bradesco sobre ressarcimento de
despesas e explica a razão deste acordo e pergunta qual a posição do
Conselho sobre o assunto, havendo duas alternativas: a) a SBF entra com uma
ação judicial contra o Bradesco ou b) entra em acordo com a seguradora com
assessoria jurídica do Escritório Rubens Naves Santos Júnior Advogados. Não
há nenhum voto favorável à proposta a) e todos concordam com a proposta b).
O Presidente passa para o item 7) de pauta, Encontro de Física 2016 –
relatório de andamento da organização e faz um relato atualizado da lista de
convidados e descreve os hotéis Em seguida, o Presidente pergunta aos
Conselheiros se eles concordariam que se fizesse um projeto junto à FINEP
nos moldes do que foi organizado para o Encontro de Física 2011. Os
Conselheiros não aprovam a proposta. O Presidente passa para o item 8) de
pauta, outros assuntos, e informa que o Prof. Marcelo Knobel deixará o
Conselho, por força do estatuto, já que foi eleito para o cargo de Secretário
Geral. Informa também que o Conselheiro Adalberto Fazzio pedirá afastamento
do Conselho. Sem mais assuntos de pauta o Presidente encerra a reunião às
13h00.

Ricardo Magnus Osório Galvão
Presidente
Maria Beatriz da Costa Santos
Secretária Executiva
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