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SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA 
REUNIÃO DE CONSELHO 

04 DE ABRIL DE 2022 
(VIDEO CONFERÊNCIA) 

 
No dia 04 de abril de 2022 foi realizada mais uma reunião do Conselho da 

Sociedade Brasileira de Física, com início às 10h00, sob a presidência da Profa. 

Débora Menezes, Presidente da SBF. Devido à pandemia da Covid-19 a reunião 

foi realizada de forma remota, através do sistema “zoom” de vídeo. Estavam 

presentes as Conselheiras, Márcia Barbosa, Andrea Latge, Andreia Guerra, 

Carolina Brito, Marta Barroso e os Conselheiros Luis Carlos Crispino, Ricardo 

Galvão, Rogério Rosenfeld, Olival Freire, Teldo Anderson Pereira, e Cristiano 

Mattos. Estavam também presentes os membros da Diretoria Profas. Susana 

Souza Lalic, Secretária-Geral, Katemari Rosa, Secretária para Assuntos de 

Ensino, Profs, Caio Lewenkopf, Secretário e Gustavo Dalpian, Tesoureiro. A 

Presidente inicia a reunião, agradece a presença de todos e dá  ciência da pauta 

a seguir: 1) ata da reunião de 15 de dezembro de 2021, aprovada por email e já 

publicada na página, 2) Comunicados da Diretoria, 3) Comunicados do 

Conselho, 4) Proposta de regimento da SBF, 5) Regimento da Comissão de 

Física e Meio Ambiente, 6) Comissão de Ética (nomes propostos: Celia 

Anteneodo (PUC-Rio), Antônio Figueiredo (USP), Nadja Bernardes (UFPE),  

Antônio Fidelis (UFAL), 7) Dia do Físico (fórum de coordenação de pós e 

licenciatura; vídeos (convidar possivelmente Marcos Pimenta) ; promover um 

wik-a-thon), 8) Novos membros para a CPG do MNPEF (a pedido da Profa. 

Iramaia de Paulo), 9) Discussão sobre as secretarias estaduais (a pedido do 

Prof. Teldo Anderson Pereira), 10) Criação do GT para atualização das fichas de 

cadastro da SBF (associação e eventos) 11) outros assuntos. Além dos itens de 

pauta estão listados os seguintes informes:  1) Documento Física no Brasil – 

Adalberto Fazzio, 2) VeriFísica – Ricardo Galvão, 3) Consulta boletim:  física 

para o desenvolvimento sustentável – zero respostas 4) Webminicursos – 3 

propostas, 5) Lembrete: regimento do MNPEF deve ser entregue até maio de 

2022, 6) Proposta do IIF para colaborar com a OBF e OBFEP, 7) Recomendação 

para organização de eventos da SBF.  A Presidente coloca a pauta em votação 

que é aprovada por unanimidade. A Presidente passa para o item 1) da pauta, 
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aprovação da ata da reunião de 15 de dezembro de 2021, que é aprovada. Em 

seguida a Presidente segue para o item 2) de pauta, Comunicados da Diretoria, 

e informa que os itens estão listados nos informes e os comentários ficarão para 

o final da reunião. Em seguida a Presidente passa para o item 3) de pauta, 

Comunicados dos Conselheiros, e o Conselheiro Cristiano Mattos pede a palavra 

para informar sobre a Comissão 14 da IUPAP. O Prof. Cristiano Mattos comenta 

que a C14 gostaria de aproximar a IUPAP das uniões internacionais de 

estudantes e que isso poderia, talvez, ser intermediado pela SBF. A partir desta 

informação os Conselheiros e Conselheiras fazem comentários sobre os valores 

das taxas de inscrição para estudantes nos eventos da SBF e há uma discussão 

sobre um texto publicado na página do Encontro de Outono 2022 que se refere 

ao preço especial para estudantes que não têm taxa de bancada, dos quais foi 

cobrado um valor de R$ 10,00.  O Tesoureiro explica que a ideia foi muito 

simples, ou seja, dar oportunidade àqueles que não possuem nenhuma forma 

de financiamento. Neste momento, a Presidente informa que o assunto voltará à 

pauta mais para o fim do ano, após estudo que será feito pelo Tesoureiro, Prof. 

Gustavo Dalpian. A Presidente segue para o item 4) de pauta: regimento da SBF, 

e informa que o mesmo deverá ser aprovado até o final deste ano e pede que 

todos analisem o texto. Em seguida a Presidente passa ao item 5) de pauta, 

regimento da Comissão de Física e Meio Ambiente que foi preparado pelos seus 

membros, Conselheiros Paulo Artaxo e Ricardo Galvão. O Conselheiro Ricardo 

Galvão comenta que o documento é bem simples, já que esta é uma comissão 

assessora e que, provavelmente, durante o período eleitoral deste ano a SBF 

tenha que se manifestar sobre o assunto e o fará com a assessoria da comissão. 

O regimento é colocado em votação e aprovado por unanimidade.  A Presidente 

lembra que é necessária a indicação de um terceiro nome para compor a 

comissão e o Conselheiro Ricardo Galvão sugere alguém do ICMBio ou IPAM. 

A Presidente pede ao Conselheiro Teldo Anderson Pereira que sugira também 

nomes da UFMT com conhecimentos do cerrado e pantanal para esta comissão. 

A Presidente segue para o item 6) de pauta, Comissão de Ética e lista os nomes 

que foram propostos: Celia Anteneodo (PUC-Rio), Antônio Figueiredo (USP), 

Nadja Bernardes (UFPE) e Antônio Fidelis (UFAL). Os Conselheiros e 

Conselheiras sugerem outros nomes, entre eles, Jürgen Stilck (UFF), Alan Alves 

Brito (UFRGS), Vera Henriques (USP), Monica Galindo (UNESP). O Conselheiro 
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Ricardo Galvão sugere o seguinte encaminhamento para a escolha dos 

membros da comissão: cada Conselheiro/Conselheira vota em 3 nomes que 

serão indicados no espaço do “chat” da plataforma Zoom, que está sendo 

utilizada para a transmissão desta reunião. Ao final os 3 nomes mais citados 

serão convidados. A votação prossegue dessa forma e os nomes selecionados 

são: Vera Henriques, Alan Alves Brito, Nadja Bernardes. Se nenhum destes 3 

aceitar, serão chamados, na ordem, o Prof. Antônio Figueiredo e Profa. Monica 

Galindo.  A Presidente segue para o item 7) de pauta: Dia do Físico (fórum de 

coordenação de pós e licenciatura; vídeos (quem convidar? Marcos Pimenta? 

+?); promover um wiki-a-ton). A Presidente informa que além das propostas 

listadas na pauta, o Conselheiro Rogério Rosenfeld sugeriu preparar um material 

para ser levado às diversas comissões de ciência e tecnologia do Congresso, 

chamando a atenção sobre a física.  A Conselheira Andrea Latge concorda com 

a proposta e sugere que se forme um grupo composto pelos Profs. Ildeu Moreira 

e Luiz Davidovich, além de 1 aluno. O Conselheiro Olival Freire concorda 

também com a proposta e indica mais 2 nomes para o grupo, Profs. Ricardo 

Galvão e Paulo Artaxo. A proposta do Conselheiro Rogério Rosenfeld é 

aprovada assim como o grupo de nomes sugeridos. O encaminhamento será 

feito pelo Conselheiro Olival Freire que entrará em contato com o Deputado 

Daniel Oliveira Almeida, autor da proposta de criação do dia do físico. A 

Conselheira Andrea Latge também sugere divulgar a SBF nas instituições de 

ensino. A Presidente segue para o item 8) de pauta, novos membros para a CPG 

do MNPEF (a pedido da Profa. Iramaia de Paulo), e informa que a Profa. 

Carmem Prado está deixando a CPG do MNPEF e, para tanto, é necessária a 

indicação de um novo membro para substituí-la.  A Presidente pergunta se isso 

deve ser feito neste momento ou seria mais adequado aguardar a atualização 

do regimento do MNPEF? As Conselheiras Márcia Barbosa, Andréia Guerra e o 

Conselheiro Cristiano Mattos acham que a questão não deve ser votada agora. 

Os Conselheiro Teldo Anderson Pereira, Ricardo Galvão e Luis Carlos Crispino 

acham que a deve ser votada agora. A Presidente chama, pelo vídeo, a Profa. 

Iramaia de Paulo, coordenadora do MNPEF, para que ela possa esclarecer as 

dúvidas. A Profa. Iramaia de Paulo explica que a Profa. Carmem Prado está na 

CPG desde 2015 e seu mandato vem sendo aprovado continuamente desde 

então. A indicação para as vagas na CPG é prerrogativa do Conselho da SBF e 
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os nomes têm sido escolhidos dentro de listas indicadas pelos membros da CPG. 

A Profa. Iramaia de Paulo informa que a substituição é urgente, pois há muito 

trabalho a ser feito. A Presidente agradece os esclarecimentos dados pela Profa. 

Iramaia de Paulo que deixa a reunião. A Presidente coloca em votação: a) 

substituição imediata ou b) aguardar o regimento. Os Conselheiros e 

Conselheiras escolhem a opção a). Dois nomes são apresentados: Giuseppe 

Camileti e Pâmela Gonçalves Barreto. Os CVs dos dois são apresentados aos 

membros do Conselho que escolhem o Prof. Giusepe Camileti para substituir a 

Profa. Carmem na CPG.  Em seguida os Conselheiros e Conselheiras fazem 

algumas considerações sobre o MNPEF. A Presidente segue para o item 9) de 

pauta, discussão sobre as secretarias estaduais (a pedido do Prof. Teldo 

Anderson Pereira). O Conselheiro Teldo Anderson Pereira gostaria de rever a 

participação das secretarias estaduais e saber como a SBF pode ajudar. O 

Conselheiro Luis Carlos Crispino sugere algumas ações para as secretarias e o 

Conselheiro Rogério Rosenfeld descreve o que tem sido feito, especialmente 

durante a sua gestão com Presidente da SBF. A Presidente sugere que os 

Conselheiros Luis Carlos Crispino e Teldo Anderson Pereira tragam propostas 

de ações para as secretarias estaduais para a próxima reunião de Conselho, a 

ser realizada em julho. A Presidente segue para o item 10) de pauta, Criação do 

GT para atualização das fichas de cadastro da SBF (associação e eventos) e 

explica que as fichas cadastrais precisam ser atualizadas tanto no que diz 

respeito à inclusão como à preocupação de adaptação à Lei Geral de Proteção 

aos Dados – LGPD. A Presidente lê a lista de informes e o Conselheiro Ricardo 

Galvão esclarece o que tem sido feito a respeito da confecção do documento 

“Física no Brasil” e a nova estrutura do “VeriFísica”. A Presidente lê os itens 

restantes da lista de informes e esclarece as linhas de ações tomadas quanto a 

eles. Sem mais assuntos de pauta, a reunião se encerra às 13h10. 

 

Débora Peres Menezes 

Presidente – SBF 

Maria Beatriz da Costa Santos 

Secretária dar reunião  


