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Ata da Reunião da Diretoria da Sociedade Brasileira de Física (SBF),

Realizada na Sede da Sociedade Brasileira de Física, em 5 de fevereiro de 2003, às 10 horas. Presentes: José Roberto
Leite (Presidente), Elisa M. Baggio Saitovitch (Vice Presidente), Roberto Fernandes S. Andrade (Secretário Geral),
Carlos Ourívio Escobar (Secretário), Miguel Ângelo C. Gusmão (Tesoureiro), Maurício Pietrocola P. de Oliveira
(Secretário de Ensino).

PROPOSTA DE PAUTA

1 – Situação Financeira da SBF – seguro, anuidade, salas, informática.

2 – Relato da participação da SBF na IUPAP

3 – Relação entre academia e tecnologia

4 – Revistas

5 – Concessão da medalha de ensino ao Prof. Ernesto Hamburger

6 – Solicitação do coordenador do SNEF

7 – Indicação para o Conselho Deliberativo do Síncroton

8 – Reunião do Conselho da FELASOFI

9 – Indicação do novo Diretor do CLAF

10 – Levantamento da física no Brasil

11 – Avaliação da situação da gestão de C&T na nova administração federal

12 – Eleição da nova diretoria

DISCUSSÕES E RESOLUÇÕES

1 - O Tesoureiro explicou a situação do seguro saúde: prêmio mensal de R$122,00; a apólice está totalmente dentro da
legislação, regularizada a situação frente a taxa de 10% cobrada ao Bradesco: sendo 4% para a corretora e 10% para a
SBF; alteração procedida no texto da apólice para caracterizar a situação da SBF em vez de apólice empresarial;
tentativa de abrir nova faixa especifica para incluir alunos, em negociação; a nova corretora está funcionando de maneira
adequada. Foi decidido escrever uma nota ao sócios explicando que a SBF está atenta ao problema do baixo valor das
bolsas e está tentando resolver a questão. Em seguida foi abordada a questão do aumento da anuidade aprovada pelo
Conselho em 2002. Houve um protesto dos estudantes baseado no fato que as bolsas estão congeladas há muitos anos,
motivando comunicado da presidência que os estudantes adiem o pagamento das anuidades até que fique definido se
vai haver aumento das bolsas. Foi decidido levar a matéria para discussão na reunião do Conselho. Tratou também da
mudança no organograma administrativo, com a contratação de um agente financeiro, mediante anuncio publico, Jean
Bisolli, para atuar com esta área, ficando a Eliana ligada ao gerenciamento da SBF e apoio aos congressos.

Na discussão sobre a parte da informática, foram convidados o funcionário Fernando e o Sr. Adalberto, da ADALTECH,
para prestar esclarecimentos sobre o funcionamento do novo sistema de informática contratado pela SBF. Foi explicado
que a não utilização do novo sistema no Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada se deve a focalização do
uso do aplicativo na ENEF. A professora Elisa explicou que a organização da reunião M2SRio está usando o aplicativo,
que teve que ser adaptado para as necessidades desta reunião. Foi discutido a utilização deste aplicativo por sócios da
SBF que estejam organizando reuniões, que está sendo tarifado na mesma base dos eventos da SBF, R$ 3,00 por
inscrição. Foi levantado a possibilidade da SBF receber também algum tipo de remuneração por tais trabalhos, sendo
decidido levar o assunto para discussão no Conselho. Ainda foram feitos vários questionamentos ao Sr. Adalberto sobre
o funcionamento dos módulos de serviço. O Tesoureiro ficou encarregado de fazer um relatório para apresentação no
Conselho sobre a situação financeira e também da informática.
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2 – O Secretário Geral teceu comentários sobre a participação da SBF na Assembléia Geral (AG) da IUPAP, enfatizando
os seguintes pontos: escolha dos representantes brasileiros nas diversas comissões temáticas da IUPAP; proposta de
realização do Ano Mundial da Física (World Year of Physics) em 2005, tendo como base a comemoração do centenário
dos trabalhos de Einstein sobre o efeito fotoelétrico e a teoria da relatividade restrita; palestras realizadas na AG sobre
mulheres em física, situação dos grandes laboratórios para física da matéria condensada, grandes projetos na área de
física de partículas e astrofísica, física para o desenvolvimento; discussão sobre ética científica. O Presidente também
apresentou contribuições ao relato. O Secretário Geral ficou encarregado de fazer um relatório para apresentação no
Conselho sobre a participação da SBF na AG.

3 – A Vice-Presidente relatou sobre reunião havida na FINEP onde se discutiu a questão da atuação de físicos na
industria, empresas de desenvolvimento tecnológico. A questão está bastante atual, já que envolve as mudanças no
financiamento da C&T no País, nas políticas de desenvolvimento.

4 – O Secretário relatou brevemente sobre a situação das revistas, informando que a RFAI estará em breve circulando
com um número restrito, mas que pode significar a retomada de uma fase de publicação mais regular. As outras revistas
estão com publicação regular. Informou também que o funcionário Roberto havia feito um treinamento para manter
atualizado o registro das publicações da SBF junto ao sistema de cadastro eletrônico SCIELO. O Tesoureiro informou
que a RBEF está com um déficit operacional de cerca de R$4.000,00. Sugeriu também mudar o perfil da revista, fazendo
com que ela passasse a ter um direcionamento focado sobre instrumentação e inovação com aplicações industriais. Isto
será tratado na Comissão Editorial.

5 – O Secretario de Ensino explanou sobre a proposta oriunda de pesquisadores da área de ensino de física, no sentido
de conferir ao professor Ernesto Hamburger a medalha de Ensino. Salientou que esta medalha é conferida pelo
Conselho, e estava solicitando da Diretoria encaminhar ao Conselho a solicitação, o que foi aprovado, ficando ele
responsável por reunir o material necessário.

6 – O Tesoureiro relatou sobre a carta enviada pelo Sr. Nilson Garcia, solicitando isenções de taxa de inscrição para i)
estudantes que atuem como monitor; ii) pessoas indicadas por firmas que venham a expor seus produtos durante o
Simpósio; iii) repassar à organização do evento 60% da taxa de inscrição referente a cerca de 300 professores do
segundo grau, cujo pagamento será feita diretamente pela Secretaria de Educação do estado do Paraná. Ficou decidido
acordar a gratuidade para 10 monitores, e repassar a organização 50% do solicitado, no entanto o segundo item não foi
atendido.

7 – O Presidente esclareceu que a SBPC é responsável pela indicação de uma lista de nomes para a composição do
Conselho Deliberativo do Síncroton, e que havia solicitado à SBF a indicação de um nome. Relatou ter sido procurado
pelo Prof. Cylon Gonçalves da Silva, explicando que atualmente o Prof. João Steiner ocupa este cargo, e que poderia
ainda ser reconduzido. Foi acordado então encaminhar à SBPC o nome do Prof. João Steiner.

8 – O Presidente relatou da realização da Reunião do Conselho da Felasofi, a ser realizado durante a Reunião da
Matéria Condensada. O Prof. Humberto Brandi foi convidado para participar da organização do evento.

9 –O Presidente relatou sua participação, na condição de Presidente da FELASOFI, como convidado, na reunião do
Conselho Deliberativo do CLAF na Colômbia. Foi tratado da substituição do professor Luis Masperi na direção do CLAF,
e a SBF, através de seu Conselho, deveria indicar um candidato para a composição da lista a ser encaminhado a
assembléia geral do CLAF para a escolha. Foi decidido encaminhar ao Conselho, como sugestão, os nomes de
Humberto Brandi e Elisa Saitovitch.

10 – O Presidente informou sobre a situação do levantamento sobre a física no Brasil. Os professores Silvio Salinas e
Antonio Figueiredo foram contactados e aceitaram coordenar os trabalhos. A Vice-Presidente mencionou que tal trabalho
deveria contar com o apoio de uma equipe mais especializada da coleta e organização dos dados. O Secretário de
Ensino chamou a atenção para a necessidade de se incluir a situação dos pesquisadores em ensino de física e também
a situação dos professores de física no segundo grau. Ficou decidido que a primeira atividade seria normalmente coberta
pela equipe encarregada do levantamento, mas que a segunda, face às suas especificidades e ao grande número de
escolas, estados, e portanto, de requerer outras fontes de informação, deveria ser tratada por uma equipe específica.

11 – O Presidente retomou a questão já abordada no item 3. Mencionou que vê com otimismo os nomes indicados para
a gestão de C&T pela nova administração federal. Mencionou ter encaminhado ao novo Ministro de C&T cópias de dois
documentos produzidos pela SBF (sugestões para o novo governo encaminhado à Comissão de Transição e relatório da
Comissão Andrade), e que pode perceber que no discurso dele muitos pontos em acordo com as opiniões nos
documentos da SBF. Foi acordado que o Secretário Geral deverá proceder uma revisão e atualização no relatório da
Comissão Andrade, possibilitando, em uma nova divulgação, chamar a atenção para necessidade de mudanças na
política de C&T.

12 – O Presidente comentou que o mandato da atual diretoria se encerra em julho próximo, e que a comissão
coordenadora das eleições já iniciou os seus trabalhos. Salientou que, regimentalmente, o Conselho deverá proceder a
indicação de uma chapa na sua reunião do próximo dia 19. Tendo em vista a avaliação da atuação da atual Diretoria, e
que muitos projetos iniciados anda precisam ser concluídos, sugeria que fosse passada ao Conselho a informação que
todos os membros estão dispostos a se candidatar para um novo mandato. O Secretário de Ensino informou que ele já
cumpre o segundo mandato, e que por isso não pode ser eleito, mas que o SNEF deverá proceder a indicação de um
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nome para este cargo. A Vice-Presidente informou que estava de acordo, mas que seria necessário que a Diretoria
agisse baseada em uma agenda mais clara, com reuniões marcadas com maior antecedência, de forma a conseguir uma
atuação mais eficiente. O Secretário informou estar com pouca disponibilidade de tempo mas, diante do apelo dos
demais, concordou com a proposta do presidente, com os adendos da Vice, no que foi seguido pelo Secretário Geral e
pelo Tesoureiro.

Voltar


