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SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA 
REUNIÃO DE CONSELHO 
23 DE JULHO DE 2019 

CAMPO GRANDE – MATO GROSSO DO SUL 
SALA GUARIROBA – NOVOTEL 

 
 

No dia 23 de julho de 2019 foi realizada mais uma reunião do Conselho da 

Sociedade Brasileira de Física com início às 10h00, na sala Guariroba do 

Novotel em Campo Grande - MS, sob a presidência do Prof. Marcos Assunção 

Pimenta, Presidente. Estavam presentes os conselheiros, Nelson Studart, 

Suani de Pinho, Álvaro Caparica, José Abdalla Helayël, Belita Koiller, Mauricio 

Pietrocola, Elisabeth Andreoli, Ângela Klautau e Nilson Garcia. Estavam 

também presentes os membros da Diretoria Profs. Rogério Rosenfeld, Vice-

Presidente, Thereza Paiva, Secretária-Geral, Antonio Gomes, Tesoureiro, 

Maurício Kleinke, Secretário para Assuntos de Ensino e Marcos da Luz, 

Secretário. Alem destes, também estavam presentes, como convidados, os 

novos Conselheiros eleitos, Profs. Adalberto Fazzio, Márcia Barbosa, Anderson 

Gomes, ainda sem direito a voto, e os novos membros da Diretoria Profs. José 

Soares de Andrade e Débora Menezes.  O Presidente inicia a reunião e dá 

ciência da pauta a seguir: 1)  Aprovação da ata da reunião de 19 de março 

2019; 2)  Comunicados da Diretoria; 3)  Relatório financeiro e parecer da 

Comissão Fiscal; 4)  Relatório da consultoria atuarial Mirador sobre o seguro 

saúde Bradesco/SBF; 5)  Proposta de organização do Exame Unificado de 

Física; 6)  Relatório MNPEF; 7) Diretrizes para apresentação de candidatos ao 

Conselho e Diretoria da SBF; 8) Ações da SBF em relação à conjuntura de 

educação e C&T no Brasil, e discussão sobre PL de importação de bens para 

pesquisa; 9) Adesão da SBF à UFPLP (União de Física dos Países de Língua 

Portuguesa); 10)  Indicação de novos membros para o GT de Gênero; 

11)  Comunicados dos Conselheiros; 12) Assuntos Gerais: documento 

encaminhado pelo Diretório Acadêmico do Instituto de Física da UFBA. O 

Presidente inicia a reunião e passa para o item 1) de pauta, aprovação da ata 
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da reunião de 19 de março de 2019. A ata é aprovada por unanimidade. Em 

seguida, o Presidente passa para o item 2) de pauta, comunicados da Diretoria, 

e informa que o Prof. Munemasa Machida, Coordenador da OBF, está afastado 

de suas funções por motivo de saúde e que em seu lugar, por indicação da 

Diretoria, ficará o Prof. Airton Deppman. O Prof. David Viana continuará a 

frente da OBFEP. Em seguida o Presidente informa que a conjuntura atual não 

está favorável à criação de novos conselhos profissionais e que, em 

conseqüência deste cenário, o conselho de física demorará a ser criado. 

Alguns Conselheiros fazem considerações sobre o assunto. O Presidente 

continua e informa que ainda há 13 sócios inadimplentes que possuem o 

seguro saúde. Estes sócios receberão carta registrada com mensagem sobre 

sua suspensão, caso não encerrem o débito com a SBF, e que terão o prazo 

de 30 dias para quitar a dívida. O Presidente continua e diz que serão feitos 

esforços para aumentar o número de sócios, inclusive entre os participantes do 

Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física – MNPEF. O Presidente 

comenta que o Encontro de Físicos do Norte Nordeste EFNNE terá uma 

edição, este ano, em Maceió, o que poderá aumentar o número de sócios. O 

evento não foi realizado nos últimos 2 anos.  Em seguida o Presidente passa a 

palavra à Profa. Thereza Paiva, Secretária-Geral que faz um relato dos eventos 

da SBF. Ela informa que houve um pequeno aumento de participantes no 

último EOSBF, realizado em Aracaju. Informa também que o evento teve uma 

diversificação maior de participações dentre as quais 25% de estudantes de 

graduação. O evento contou com novas sessões sobre questões de gênero e 

workshops organizados pelas empresas participantes da Expo-Física. A Profa 

Thereza Paiva informa que o Encontro Nacional de Física de Partículas e 

Campos (ENFPC) e a Reunião de Trabalho sobre Física Nuclear no Brasil 

(RTFNB) farão um encontro conjunto, em setembro, em Campos do Jordão e 

que esta será a primeira tentativa de manter, de forma definitiva, a junção dos 

dois eventos. A Profa. Thereza Paiva continua informando que serão realizadas 

as escolas para professores do ensino médio no CERN e no LNLS. Ela 

comenta que a 1ª versão da escola no LNLS, em janeiro deste ano, foi muito 

bem sucedida e que houve uma escolha criteriosa de participantes, 

principalmente em relação ao gênero e as regiões do país. Por fim ela comenta 

que as Escolas Swieca se realizaram satisfatoriamente. Neste momento a 
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Conselheira Suani de Pinho comenta sobre um pedido que recebeu dos 

estudantes da Bahia solicitando isenção de taxa de inscrição para participação 

no próximo EFNNE e pergunta se este não seria o momento de rever os 

valores das taxas de inscrição. O Prof. Adalberto Fazzio, novo Conselheiro 

eleito e, convidado para esta reunião, sugere novos valores para a taxa de 

inscrição das Escolas Swieca e uma redução para estudantes. Em seguida o 

Presidente antecipa a discussão do item 9) de pauta, adesão da SBF 

à UFPLP (União de Física dos Países de Língua Portuguesa) e pede que o 

Prof. Marcos da Luz, Secretário, relate. O Prof. Marcos da Luz informa que 

esteve na 3ª Conferência de Física dos Países de Língua Portuguesa (CPFLP) 

em São Tomé e Príncipe. Nesta conferência o centro das discussões foi a 

equalização da física nos países participantes na África, Ásia, Brasil e Portugal. 

Nesta conferência houve um maior número de países representados em 

comparação com as duas edições anteriores. Também foi decidida a criação 

de uma nova figura jurídica, a União de Física dos Países de Língua 

Portuguesa (UFPLP) onde estarão representados todos os países de língua 

portuguesa e cuja sede será em Portugal. O Prof. Marcos da Luz também 

informa que o estatuto desta nova instituição está sendo elaborado e que, no 

momento, só existe uma carta de intenções. Neste momento o Prof. Adalberto 

Fazzio, pergunta qual o papel da SBF neste novo organismo e o Presidente 

comenta que, da mesma forma que a participação da SBF na FEIASOFI visa 

uma aproximação com as sociedades de física da América Latina, é importante 

a participação da SBF nesta nova instituição cuja identificação se faz através 

da língua portuguesa, apontando também a relevância do apoio da SBF para o 

desenvolvimento da física nos países da África deste organismo. O 

Conselheiro Nelson Studart comenta que há pontos positivos na proposta, mas 

que sem o conhecimento dos termos do estatuto fica difícil tomar uma decisão 

com o que concorda o novo Conselheiro Adalberto Fazzio. O Presidente 

encaminha a questão perguntando se o Conselho permite que a Diretoria 

continue estudando o assunto e o Conselho decide que a SBF continue 

participando da construção da UFPLP.  Neste momento o Presidente passa 

para o item 4) de pauta, relatório da consultoria atuarial Mirador sobre o seguro 

saúde Bradesco/SBF e chama, pelo Skype, a Sra. Adriana Silva, da empresa 

Mirador, para fazer um relato das conclusões da consultoria e alguns 
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Conselheiros fazem perguntas. Ao final, o Presidente informa que será 

solicitado a Mirador um estudo sobre possível mudança de corretora. Neste 

momento faz-se um pequeno intervalo para que todos os conselheiros e 

diretores se apresentem uns aos outros. Em seguida o Secretário, Prof. Marcos 

da Luz traz mais algumas informações sobre os serviços que a SBF oferece 

aos seus associados, tais como o seguro viagem. Ele também informa que a 

CAPES reclassificou o “Brazilian Journal of Physics” – BJP como A4 e a 

“Revista Brasileira de Ensino de Física” – RBEF como A1. Alguns dos 

presentes fazem comentários e o Conselheiro Nelson Studart sugere que o 

Portal Píon ganhe uma nova formatação para que possa atrair mais atenção e 

que se procure uma pessoa que possa fazer estas atualizações de forma 

satisfatória. Ele também sugere que o Secretário para Assuntos de Ensino 

monte um grupo para discutir o portal e articular as suas ações. O Prof. 

Anderson Gomes, novo Conselheiro convidado comenta que deveria se 

estipular um prazo de mandato para quem está à frente do Píon. O Conselheiro 

Mauricio Pietrocola comenta que este é o momento para que o Conselho se 

responsabilize pelo Píon e outros Conselheiros sugerem algumas ações para o 

portal.  O Vice-Presidente, Prof. Rogério Rosenfeld informa que a FAPESP tem 

bolsa para jornalismo científico e que a SBF vai contratar uma pessoa dentro 

deste programa. O Secretário para Assuntos de Ensino, Prof. Mauricio Kleinke 

sugere lançar um comitê de busca para escolher candidatos que possam 

organizar e qualificar a divulgação de ciências para o portal Píon e os 

Conselheiros comentam que esta é uma boa solução. O Tesoureiro, Prof. 

Antonio Gomes comenta que a SBF precisa ter mais agilidade nas respostas 

jornalísticas e a futura Conselheira, Profa. Márcia Barbosa, diz que a SBF 

precisa de mais protagonismo, com o que concorda o também futuro 

Conselheiro Prof. Adalberto Fazzio. O Presidente propõe um encaminhamento 

para esta questão da comunicação da SBF apresentando as seguintes 

propostas: a) jornalista que tenha maior contato com a mídia; b) usar 

ferramentas de mídias alternativas; c) sincronização de todas as mídias por 

intermédio de um jornalista. O Presidente reconhece que o diagnóstico está 

correto e pede que os Conselheiros mandem propostas para o próximo 

Presidente, Prof. Rogério Rosenfeld. A reunião é interrompida às 13h30 para o 

almoço. Às 14h20 o Presidente retoma a reunião e pede ao Tesoureiro, Prof. 
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Antonio Gomes que apresente um relatório sobre a situação financeira da SBF. 

Em seguida ao relatório financeiro o Presidente pede ao Conselheiro Nelson 

Studart que faça o relato do MNPEF (Mestrado Nacional Profissional em 

Ensino de Física). Após o relato o Presidente agradece às pessoas que 

dedicaram, voluntariamente, seu tempo para todas as atividades do MNPEF, 

principalmente os Profs. Nelson Studart e Carmem Prado.  O Presidente passa 

para o item 5) proposta de organização do Exame Unificado de Física  e pede 

ao Vice-Presidente, Prof. Rogério Rosenfeld que relate. O Prof. Rogério 

Rosenfeld esclarece como será o processo e alguns Conselheiros fazem 

perguntas. Ao final do relato o Conselho aprova, por unanimidade, a proposta. 

Em seguida o Presidente informa que o item 7) diretrizes para apresentação de 

candidatos ao Conselho e Diretoria da SBF, será retirado de pauta, pois a 

Conselheira Vera Henriques, que, na reunião anterior, pediu que o assunto 

fosse discutido, não pôde comparecer. O Presidente passa para o item 8) 

ações da SBF em relação à conjuntura de educação e C&T no Brasil, e 

discussão sobre PL de importação de bens para pesquisa. Alguns 

Conselheiros fazem algumas observações e fica decidido que a Conselheira 

Suani de Pinho e os futuros Conselheiros Anderson Gomes e Adalberto Fazzio 

vão pesquisar a PL e ver o que há de diferente em relação à lei 1010. Ainda 

dentro do assunto do item 8) o Presidente informa que as sociedades 

científicas poderão apresentar moções na assembleia da SBPC e pergunta se 

algum dos presentes já tem alguma moção preparada. A Conselheira Ângela 

Klautau sugere uma moção sobre a questão do INPE e em desagravo ao Prof. 

Ricardo Galvão. O futuro Conselheiro Anderson Gomes informa que algumas 

moções sobre educação serão apresentadas. O Secretário, Prof. Marcos da 

Luz, sugere que a SBF se posicione sobre as novas diretrizes do MEC que 

afetam a autonomia das universidades. Neste momento o Conselheiro Ildeu 

Moreira chega à reunião e faz alguns esclarecimentos sobre os assuntos 

propostos para as moções. Após a discussão fica decidido que a SBF 

apresentará 2 moções, uma sobre o programa “Future-se” do MEC e outra 

sobre a questão do INPE O Presidente passa para o item 10) de pauta, 

indicação de novos membros para o GT de Gênero. A Profa. Débora Menezes, 

nova Tesoureira eleita, informa que a proposta deste GT foi analisar dados 

para propor ações e apresenta a proposta da nova composição do GT: A 
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coordenadora será a Profa. Carolina Brito (UFRGS) e os demais membros 

serão: Célia Anteneodo (PUC-Rio), Alan Alves de Brito (UFRGS), Simone 

Alexandre (UFMG) e Érica de Mello Silva (UFMT). A nova composição é 

aprovada pelo Conselho. O Presidente passa para o item 11) de pauta, 

comunicados dos Conselheiros e o Conselheiro Nilson Garcia faz uma 

comunicação pessoal se despedindo do seu mandato e o Presidente faz um 

agradecimento a todas as contribuições que o Conselheiro deu para a SBF ao 

longo dos últimos anos. Finalmente, o Presidente passa para o item 12) de 

pauta,  assuntos gerais: documento encaminhado pelo Diretório Acadêmico do 

Instituto de Física da UFBA e os Conselheiros fazem alguns comentários 

decidindo que a isenção da taxa de inscrição para participação do EFNNE, em 

Maceió, não será concedida pois a política da SBF é que todos os participantes 

dos eventos da SBF paguem as taxas de inscrição, não sendo possível abrir-se 

exceções. Sem mais assuntos a serem tratados, o Presidente encerra a 

reunião às 17h00. 

 

 

 

Marcos Assunção Pimenta 

Presidente 

 

 

 

Maria Beatriz da Costa Santos 

Secretária da Reunião 


