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SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA 
REUNIÃO DE CONSELHO 

25 DE NOVEMBRO DE 2016 
SÃO PAULO – SP 

SEDE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA 
 
 

No dia 25 de novembro realizou-se mais uma reunião do Conselho da 
Sociedade Brasileira de Física com início às 13h00, na sede da Sociedade, sob 
a presidência da Profa. Belita Koiller, Presidente da Sociedade Brasileira de 
Física. Estavam presentes os Conselheiros, Profs. Adalberto Fazzio, Caio 
Lewenkopf, Sergio Duarte, José David Viana, Ildeu Moreira, Suani de Pinho, 
Wagner Figueiredo, Álvaro Caparica, Ângela Klautau, Anna Maria Carvalho e 
Andrea Latge. Estavam também presentes os membros da Diretoria, Profs. 
Oscar Mesquita, Secretário Geral, Ivo Hümmelgen, Secretário, Carlos 
Chesman, Tesoureiro e Orlando Aguiar Jr., Secretário para Assuntos de 
Ensino. A Presidente inicia a reunião e dá ciência da pauta a seguir: 1) 
aprovação da ata da reunião de 31 de maio de 2016; 2) comunicados da 
Diretoria: a) seguro Saúde; b) relatório financeiro; c) relatório da reunião de 
24/11/2016 com o auditor; d) representações regionais da SBF; 3) 
comunicados dos Conselheiros; 4) propostas e seleção de sugestões da SBF 
para a 69a reunião anual da SBPC em Belo Horizonte, MG, cujo tema central 
será: "Inovação - Diversidade - Transformações"; 5) MNPEF: indicação e 
homologação de nomes para cargos e comissões; 6) candidatura ao cargo de 
Secretário de Ensino na Diretoria da SBF; 7) manifestações públicas da SBF: 
a) critérios: estatuto e breve histórico; b) “Carta aberta à Diretoria da Sociedade 
Brasileira de Física” (entregue em 29/9/2016); c) documentos e manifestações 
em preparação pela SBF e 8) assuntos gerais. A Presidente passa para o item 
1) de pauta, aprovação da ata da reunião de 31 de maio de 2016 e a coloca em 
votação. A ata é aprovada após algumas solicitações de correção. Também é 
apresentada ao Conselho a ata da reunião extra-oficial realizada em 6 de 
setembro de 2016, durante o “Encontro de Física 2016”. Esta reunião foi 
organizada logo em seguida àquela oficial, convocada pelos Conselheiros, para 
preenchimento dos cargos vacantes de Vice-Presidente e Secretário Geral 
para os quais foram indicados os Profs. Marcelo Knobel e Oscar Mesquita, 
respectivamente. O Conselho decide que ela será registrada como as atas das 
outras reuniões oficiais do Conselho e deverá ser publicada no sítio da 
Sociedade. Em seguida a Presidente continua e passa para o item 2) de pauta, 
comunicados da Diretoria e passa a palavra ao Prof. Ivo Hümmelgen, 
Secretário da SBF, que atualiza as informações sobre o seguro saúde 
Bradesco, faz um relato da situação financeira da apólice e explica a questão 
dos aumentos anuais.e seus valores. Em seguida e ainda no item 2) de pauta, 
comunicados da Diretoria, a Presidente pede ao Prof. Carlos Chesman, 
Tesoureiro, que relate. O Prof. Chesman apresenta um relatório financeiro, 
chamando atenção para os números da receita da SBF, suas aplicações 
financeiras e faz comentários sobre a necessidade de se criar um fundo de 
reserva para possíveis processos trabalhistas e também comenta sobre a 



 2 

reunião ocorrida na véspera com o auditor. Por fim, diz que através das 
divisões estaduais parte da inadimplência relativa às anuidades poderia ser 
resolvida. Em seguida, a Presidente informa que recebeu um relatório da 
comunidade de Física Estatística pedindo que o “Encontro de Física 
Estatística” figure como um novo evento no calendário oficial da SBF, mas diz 
que o assunto ficará para a próxima reunião de Conselho. A Presidente 
continua e passa para o item 3) de pauta, comunicados dos Conselheiros e a 
Conselheira Suani de Pinho pede para ler um comunicado sobre o evento de 
Física Estatística. Em seguida o Conselheiro Ildeu Moreira informa que em 
2019 será comemorado o centenário da observação do eclipse solar em Sobral 
e que seria interessante formarem-se comissões nas sociedades científicas 
para organização de um evento e já indica o nome do Prof. Sergio Joras como 
coordenador. A Presidente passa para o item 4) de pauta, propostas e seleção 
de sugestões da SBF para a 69a reunião anual da SBPC em Belo Horizonte, 
MG, cujo tema central será: "Inovação - Diversidade - Transformações"; e 
informa que já há sugestões, tais como uma palestra sobre o premio Nobel de 
física de 2016 e uma homenagem ao Prof. Ramayana Guazinelli. O 
Conselheiro Sergio Duarte sugere palestra sobre as ondas gravitacionais. A 
Presidente lembra que também deverão ser submetidas propostas para 
minicursos, o que será feito pelo Depto. de Física da UFMG. A Presidente 
passa para o item 5) de pauta, MNPEF: indicação e homologação de nomes 
para cargos e comissões, e informa que a Profa. Deise Vianna (Pró-Reitora) e 
o Prof. Jorge Megid Neto pediram afastamento de suas funções e sugere, para 
preenchimento das lacunas, as seguintes mudanças: o cargo de Pró-reitor do 
MNPEF passaria a ser ocupado pelo Prof. Lívio Amaral, a Profa Silvana Perez 
seria deslocada do Conselho do MNPEF para a vaga na CPG, anteriormente 
ocupada pelo Prof. Megid, sendo a vaga no Conselho ocupada pelo Prof Silvio 
Salinas. Todas as mudanças propostas foram aprovadas pelo Conselho. O 
Conselheiro José David Viana pergunta se a informação sobre as bolsas do 
mestrado que está na ata de 31 de março de 2016 continua a mesma, ao que a 
Presidente responde que sim. O Conselheiro Ildeu Moreira pergunta se existe 
alguma possibilidade de que a data final para uso dos recursos do mestrado 
seja prorrogada. A Presidente responde que a CAPES concedeu novo prazo 
improrrogável e passa para o item 6) de pauta, candidatura ao cargo de 
Secretário de Ensino na diretoria da SBF.e comenta que a escolha de um 
nome para Secretário de Ensino vem ocorrendo tradicionalmente na 
assembléia dos SNEFs e os escolhidos acabam assumindo o cargo, porque o 
mesmo nome aparece em todas as chapas indicadas pelo Conselho. A 
Presidente pede aos Conselheiros que apresentem propostas e soluções para 
modificar esta situação. Alguns Conselheiros sugerem que a assembléia do 
SNEF aponte uma lista com mais do que um nome. Neste momento a 
Conselheira Suani de Pinho pede ao Prof. Orlando, Aguiar, Secretário de 
Ensino, que esclareça um pouco mais a questão. O Prof. Orlando Aguiar 
informa que o evento é bem amplo e que a escolha, na assembléia, de uma 
pessoa totalmente comprometida com as questões de ensino seria o mais 
correto. A Conselheira Anna Maria Carvalho diz que o procedimento tem sido o 
mesmo desde o 1º SNEF. O Conselheiro Ildeu Moreira e outros Conselheiros 
concordam com a proposta da indicação de mais nomes. O Conselho decidiu 
que será elaborado um texto, para os organizadores do SNEF, com justificativa 
circunstanciada, no sentido de que sejam indicados 3 nomes para  concorrer 
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ao cargo de Secretário para Assuntos de Ensino da SBF. A Presidente passa 
para o item 7) de pauta, manifestações públicas da SBF e a Conselheira 
Ângela Klautau comenta sobre uma carta, escrita por sócios da SBF, enviada à 
Diretoria, sobre a situação política atual do país, e diz que o Conselho também 
deveria responder a esta carta e alguns Conselheiros acham que a SBF deve 
se posicionar quanto à questão. O Conselheiro Adalberto Fazzio diz que a SBF 
deve ter posições próprias, pois sempre se posicionou individualmente. O 
Conselheiro também comenta que O MCTI está sendo diminuído e que o CNPq 
está sem orçamento. Em seguida o Conselheiro José David Viana lê uma 
manifestação que foi escrita por alguns Conselheiros. O Conselheiro Ildeu 
Moreira diz que é favorável à nota lida, mas tem algumas restrições quanto ao 
texto. Num primeiro momento ele concorda com as alegações quanto às 
restrições ao orçamento e diz que a SBF tem que se manifestar sobre as 
políticas públicas de ciência e tecnologia, que estão sendo reestruturadas. Ele 
também acha que a nota do Conselho deve ser adequada e sua atual redação 
modificada. O Conselheiro Caio Lewenkopf concorda que a manifestação da 
SBF é importante, mas gostaria de organizar a nota de forma que se passe de 
itens muito específicos para itens mais gerais sobre política cientifica. Ele 
sugere que se tire a questão sobre política econômica e se oferece para fazer a 
nova redação. Neste momento o Conselheiro Adalberto Fazzio lê uma 
introdução à nota da SBF, que preparou durante esta reunião. O Conselheiro 
Álvaro Caparica acha que se devem omitir posições político partidárias sobre 
política econômica do governo. A Conselheira Ângela Klautau sugere que o 
encaminhamento seja feito da seguinte forma: a) a carta deve passar 
novamente pelos membros do Conselho b) decisão de uma data final para sua 
publicação, com o que todos concordam. Em seguida, a Presidente faz 
algumas observações sobre a carta que recebeu assinada por sócios e cita 
artigos do estatuto da SBF relacionados ao que é solicitado na carta, listando 
também algumas manifestações da SBF, no passado, referentes a 
acontecimentos políticos. Em seguida O Conselheiro Ildeu Moreira  propõe que 
a carta do Conselho, que foi lida anteriormente nesta reunião, receba nova 
redação que ficará a cargo dos Conselheiros Caio Lewenkopf, José David 
Viana, Adalberto Fazzio, Ângela Klautau e Ildeu Moreira e circule novamente 
entre os membros do Conselho para aprovação. Em seguida, ainda dentro do 
item 7) de pauta, a Presidente comenta que o documento preparado pelo 
Diretor Ivo Hümmelgen, na reunião de Conselho de 6 de setembro de 2016 
ficou pronto e já foi enviado. A Presidente também comenta que a carta 
enviada ao Ministro da Justiça sobre o físico deportado ainda não foi 
respondida e que a enviará novamente assim como também ao Ministro das 
Relações Exteriores. A Presidente segue para o item 8) de pauta, assuntos 
gerais, e a Conselheira Suani de Pinho faz um breve relato sobre O “Encontro 
de Física Estatística”. A Presidente comenta que uma solicitação sobre o 
assunto foi enviada pela Profa Célia Anteneodo há poucos dias e que alguns 
dados precisariam ser esclarecidos junto à Professora antes de ser levado ao 
Conselho. O Conselheiro Adalberto Fazzio agradece a Presidente pelo apoio 
dado à Escola de Estrutura Eletrônica e sugere que o Conselho pense em uma 
forma de reestruturar as escolas, que fazem parte do calendário de eventos da 
SBF, para que os alunos possam participar mais efetivamente. A Conselheira 
Andrea Latge comenta que os alunos não conhecem a SBF e sugere que se 
faça uma campanha de divulgação da Sociedade, talvez durante a reunião 
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anual da SBPC. O Tesoureiro, Prof. Carlos Chesman também reforça esta 
necessidade de divulgação. O Prof. Ivo Hümmelgen concorda, mas salienta 
que a campanha deve ser preparada por profissionais. A Conselheira Ângela 
Klautau relembra que a questão das anuidades também deve ser estudada. 
Em seguida a Presidente comenta sobre o programa de intercâmbio SBF – 
APS e confirma que em breve será lançado um edital para seleção de 5 alunos 
e um professor. A Presidente também comenta que o Grupo de Trabalho de 
Gênero está estudando algumas estatísticas da OBF e a Conselheira Suani de 
Pinho informa que alguns projetos da antiga Comissão de Gênero tomaram 
fôlego entre alunas do ensino médio. A Presidente também informa que haverá 
eleições para Diretoria e parte do Conselho o que será item de pauta na 
próxima reunião de Conselho que ocorrerá, provavelmente, em fevereiro de 
2017. O Conselheiro Ildeu Moreira informa que esteve presente na reunião do 
CLAF em Montevidéu, representando a SBF, por solicitação da Profa. Belita, e 
relata que esta Instituição está com algumas dificuldades em relação à 
concessão de bolsas de intercâmbio e que é importante que a SBF continue a 
apoiar ainda mais intensamente o CLAF. A Presidente comenta que a SBF 
dará brindes especiais às alunas medalhistas da OBF e OBFEP. Não havendo 
mais assuntos de pauta ou manifestação por parte dos presentes, a reunião é 
encerrada às 16h30. 
 
 
 
Belita Koiller 
Presidente 
 
 
 
Maria Beatriz da Costa Santos 
Secretária da reunião. 


