SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA
REUNIÃO DE CONSELHO
26 DE JULHO DE 2022
(VIDEO CONFERÊNCIA)
No dia 26 de julho de 2022 foi realizada mais uma reunião do Conselho da
Sociedade Brasileira de Física, com início às 14h00, sob a presidência da Profa.
Débora Peres 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 Latgé, Carolina
Brito e Thereza Paiva e os Conselheiros Adalberto Fazzio, Luis Carlos Crispino,
Anderson Gomes, Ricardo Galvão, Rogério Rosenfeld, Olival Freire, Teldo
Anderson Pereira, e Marcos Pimenta. Estavam também presentes os membros
da Diretoria Profas. Susana Souza Lalic, Secretária-Geral, Katemari Rosa,

Secretária para Assuntos de Ensino, Profs. Rodrigo Capaz, Vice-presidente,
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 04 de abril de 2022: confirmação da aprovação, 2) Comunicados
da Diretoria (relatório financeiro e aprovação do balanço de 2021), 3)
Comunicados dos Conselheiros, 4) GT para avaliara os regimentos: Regimento
Geral da SBF, Regimento da OBF, Regimento do MNPEF e Regimento da
Comissão Fiscal. Proposta de nomes da Diretoria (Rogério Rosenfeld, Marcos
Pimenta e Rodrigo Capaz), 5) Criação dos CFFis – encaminhamento do PL ao
Congresso, 6) Comissão de Ética: proposta de código de conduta, 7) Nova
coordenação da FnE – comitê de busca instituído – candidaturas até 12/08, 8)
Discussão sobre formato dos eventos da SBF,

9) Proposta de Doutorado

MNPEF (apresentação Iramaia de Paulo), 10) Proposta do IIF para colaborar
com as OBF e OBFEP (apresenação Kalus Capelle). Além dos itens de pauta
estão listados os seguintes informes: 1) Apresentação da nova página da SBF

e tentativas de dar visibildade à Sociedade (vídeos, integração entre mídias,
TikToK), 2) webminicursos: número de inscritos e futuras edições, 3) Criação do
dia do Físico – encaminhado ao Senado. A Presidente coloca a pauta em
votação que é aprovada por unanimidade. A Presidente passa para o item 1) da
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pauta, ata de 04 de abril de 2022, confirmação da aprovação. Ata confirmada e
aprovada.

Em seguida a Presidente passa para o item 2) de pauta,

Comunicados da Diretoria, e pede ao Prof. Gustavo Dalpian, Tesoureiro, que
apresente o relatório financeiro da SBF relativo ao ano de 2021. Após a
apresentação do Prof. Gustavo Dalpian alguns presentes fazem perguntas. A
Profa. Carolina Brito pede que o Tesoureiro explique o que é a comissão do
seguro saúde. O Conselheiro Marcos Pimenta comenta que como não houve

reajustes do plano durante a pandemia, pode ocorrer um aumento repentino,
diminuindo a reserva técnica que a SBF mantém para eventuais problemas,
usualmente chamado de colchão. O Tesoureiro, Prof. Gustavo Dalpian informa
que houve mudanças na forma de cobrança do seguro que amenizam os gastos.
No lugar de débito no cartão de crédito, as mensalidades serão pagas com boleto
bancário, o que diminui consideravelmente as despesa com taxas pagas à
operadora do cartão de crédito. O Conselheiro Marcos Pimenta comenta que
que a SBF deve aos segurados o pagamento da reserva técnica que equivale a
uma mensalidade extra que é paga na ocasião da adesão ao plano de saúde. O
Tesoureiro, Prof. Gustavo Dalpian, informa que tem feito novos investimentos
com vistas a mitigar um possível aumento da dívida da SBF. O Conselheiro Olival
Freire pede mais explicações sobre a reserva técnica e também pergunta se não
há um risco maior com a mudança para boleto bancário e se essa mudança
deve diminuir a inadimplência. O Tesoureiro explica que atualmente a prática no
mercado de planos de saúde é a cobrança por meio de boleto bancário. Ele
também informa que neste primeiro mês de mudança o resultado, em relação à
inadimplência, foi bom. O Conselheiro Rogério Rosenfeld pergunta se a reserva
técnica deixará de ser cobrada, ao que o Tesoureiro responde afirmativamente.
A Conselheira Márcia Barbosa pergunta se é possível usar o débito automático.
O Tesoureiro responde que existe a possibilidade de adesão ao DDA, mas neste
caso a relação é entre o cliente e o banco. Ele também explica que de agora em
diante não há possibilidade de outra forma de cobrança que não seja o boleto
bancário. O Conselheiro Anderson Gomes pergunta se o prazo de um mês para
desligamento por falta de pagamento é legal. O Tesoureiro explica que neste
primeiro momento os segurados terão um tempo maior, mas vai perguntar à
empresa, que está assessorando a SBF nas questões de seguro, qual o prazo
legal para o desligamento.O Conselheiro Teldo Anderson Pereira comenta que
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o valor do seguro Bradesco é muito alto e por isso não é atrativo. O Tesoureiro
explica que a empresa de consultoria mostrou quais são as vantagens do plano
e que haverá opção para novos produtos. Diante de todos os questionamentos,
a Presidente sugere uma reunião com a empresa que está nos acompanhando
na análise dos planos de sáude, os Arquitetos da Saúde, para que eles
respondam mais detalhadamente todas as dúvidas e os presentes concordam
com a proposta. A Presidente passa para o item 4) de pauta, GT para avaliar os

regimentos: Regimento Geral da SBF, Regimento da OBF, Regimento do
MNPEF e Regimento da Comissão Fiscal. Proposta de nomes da Diretoria
(Rogério Rosenfeld, Marcos Pimenta e Rodrigo Capaz). A Presidente informa
que seria interessante a criação de um GT para estudar os regimentos e trazer
dentro de 2 meses uma avaliação que será apresentada na próxima reunião do
Conselho. Alguns Conselheiros lembram que é importante que esteja disposto
nos regimentos que todas as pessoas que trabalham para a SBF devem ser
sócios/as adimplentes e que deverão assinar um compromisso de trabalho
voluntário por força da LGPD (Lei Geral de Proteção aos Dados). Os
Conselheiros/as aprovam a decisão.

Em seguida a Presidente passa para o

item 5) de pauta, Criação dos CFFís. A Presidente informa que pediu ao Prof.
Amando Ito que fizesse o relato que foi distribuído, previamente, aos membros
do Conselho. O Conselheiro Adalberto Fazzio pergunta como anda o processo
e a Presidente responde que o andamento depende do poder executivo. O
Conselheiro Marcos Pimenta explica que para fazer valer a regulamentação da
profissão, que foi aprovada, é preciso que os conselhos sejam criados. A
impressão geral é que na duração do atual governo federal o projeto não vai ser
aprovado. Diante deste quadro é necessário que a SBF continue com o trabalho,
mesmo que lentamente. O Conselheiro Teldo Anderson Pereira pergunta se há
alguma ameaça à SBF com a criação dos conselhos. O Conselheiro Adalberto
Fazzio responde que não, mas que a física médica é a mais prejudicada pela
falta dos conselhos. O Conselheiro Olival Freire sugere que o processo seja
acompanhado bem de perto por algum membro da SBF. A Profa Susana Lalic,
Secretária-Geral, acompanhará a evolução do projeto. A Presidente segue para
o item 6) de pauta, Comissão de Ética: proposta de código de ética. A Presidente
pergunta à Conselheira Márcia Barbosa se ela pode estudar a proposta. Fica
decidido que além da Profa. Marcia Barbosa, a Profa. Andrea Latgé também
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estudará o código proposto e dentro de um mês ele deverá ser votado por email.
A Presidente passa para o item 7) de pauta, Nova coordenação do FnE – Comitê
de Busca instituído - candidaturas até 12 de agosto de 2022. A Presidente
informa que o comitê está formado pela Profa. Katemari Rosa (Coordenadora) e
pelos Profs. Nelson Studart e Rogério Rosenfeld. O Comitê é homologado e a
Presidente informa que até agora só houve uma candidatura.

A Presidente

segue para o item 8) de pauta, Discussão sobre o formato dos eventos da SBF.

No começo do ano foi realizada uma reunião com a presença da Presidente, da
Secretária Geral, Profa. Susana Lalic e dos Coordenadores das Comissões de
Área de Física Nuclear e de Física de Partículas e Campos. Nessa reunião foi
decidido que o encontro das duas áreas seria realizado em conjunto mais uma
vez. A situação é ideal, mas o Prof. Jailson Alcaniz, Coordenador da Comissão
de Área de Partículas e Campos (PTC) comentou que é necessário saber se isto
está regulamentado junto à SBF. A Conselheira Thereza Paiva recuperou a
memória do que foi decidido em Campos de Jordão, no encontro realizado em
2019, que foi a junção das duas áreas, realização dos eventos em diferentes
locais no Brasil e inclusão de mulheres nas coordenações dos eventos. O
Conselheiro Anderson Gomes chama atenção para o fato de que a CAPES só
apoia eventos nacionais. O Conselheiro Marcos Pimenta recorda que o EOSBF
foi aprovado pelo Conselho e que o Encontro de Primavera (junção das áreas
Partículas e Nuclear) deve também ser decidido no âmbito do Conselho. O
Conselheiro Ricardo Galvão relembra que a junção de áreas já é uma idéia mais
antiga e concorda que a decisão de criar o Encontro de Primavera deva ser do
Conselho. A Presidente sugere que a Comissão de Reuniões se reuna com as
duas áreas para avaliarem mais detalhadamente a junção e uma decisão será
tomada na próxima reunião de Conselho. A Presidente segue para o item 9) de
pauta, Proposta de doutorado MNPEF (apresentação de Iramaia de Paulo). A
Presidente convida a Profa. Iramaia de Paulo, coordenadora da CPG do MNPEF,
para que faça a apresentação da proposta. Após a apresentação, alguns
presentes fazem comentários sobre a proposta. O Conselheiro Ricardo Galvão
pergunta como serão feitas as pesquisas no

quesito

originalidade. O

Conselheiro Olival Freire comenta que gosta da proposta , mas levanta alguns
pontos que deverão ser avaliados: a) não há no Brasil nenhuma experiência em
doutorado profissional, b) o número de polos deve ser reavaliado, devendo
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começar com ao menos 5 que já estejam consolidados, c) não viu nomes
tradicionais do ensino de física na contribuição para o doutorado e d) se haverá
tempo para aprimorar a proposta antes de submetê-la à CAPES. O Conselheiro
Teldo Anderson Pereira comenta que sentiu falta da descrição do perfil do
candidato e recomenda que nos regimento esteja claro que os coordenadores
das CPGs serão escolhidos pelo voto de coordenadores de todos os polos. O
Conselheiro Adalberto Fazzio também aprova a proposta, mas chama a atenção

para a que o número de polos seja menor e em instituições que já tenham um
programa consolidado de doutorado em física e que os trabalhos sejam
publicados em revistas com análise dos pares. Neste momento a Profa. Iramaia
se retira da reunião. O Conselheiro Olival Freire sugere o seguinte
encaminhamento: aprovação do programa pelo conselho, condicionada às
mudanças que foram propostas nesta reunião e que a nova redação do APCN
seja acompanhada por um Conselheiro/a da SBF . O nome sugerido para o
acompanhamento foi do Conselheiro Adalberto Fazzio. A Presidente encaminha
a seguinte deliberação: como todos/as concordam que o programa é importante
que a proposta do Conselheiro Olival Freire seja acatada. A proposta é
aprovada. As mudanças propostas foram: o número maximo de polos será 6,
revisão do regimento, publicação em revista com análise por pares e
acompanhamento da submissão do APCN pelo Conselheiro Adalberto Fazzio. A
Presidente passa para o item 10) de pauta, proposta do IIF para colaborar com
as OBF e OBFEP (apresentação Klaus Capelle). A Presidente convida o Prof.
Klaus Capelle do IIF- RN para fazer a apresentação. Após o relato alguns
comentários e perguntas são feitos pelos presentes e fica decidido o seguinte
encaminhamento: a experiência será feita por 2 anos com a OBF e, passado
esse período, será avaliada pelo Conselho. Passados os dois anos o Conselho
poderá avaliar a inclusão da OBFEP. Alguns Conselheiros/as já se retiraram e
não há quórum para votação, que será feita de forma eletrônica. A Presidente
dá alguns informes: a) o vídeo sobre a nova página da SBF será apresentado
durante a assembleia geral no dia 27 de julho de 2022, b) os webminicursos
tiveram número expressivo de inscrições e continuarão a ser ofertados, c) o dia
do físico foi aprovado na Câmara e seguirá para o Senado, d) aberto novo edital
para secretarias estaduais. Não havendo mais itens a serem discutidos a
Presidente encerra a reunião às 18h30.
5

Débora Peres Menezes
Presidente

Maria Beatriz da Costa Santos
Secretária da Reunião
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