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SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA 

REUNIÃO DE CONSELHO 

17 DEOUTUBRO DE 2022 

REUNIÃO VIRTUAL 

 

 

No dia 17 de outubro de 2022, às 10h30, foi realizada mais uma reunião do 

Conselho da SBF. Devido à pandemia da Covid-19, a reunião foi realizada de 

forma remota, através do sistema “zoom” de vídeo conferência, presidida pela 

Presidente, Profa Débora Peres Menezes. Estavam presentes os Conselheiros, 

Adalberto Fazzio, Marcos Pimenta, Márcia Barbosa, Andrea Latge, Anderson 

Gomes, Luis Carlos Crispino, Ricardo Galvão, Rogério Rosenfeld, Olival Freire, 

Paulo Artaxo, Andréia Guerra e Teldo Anderson Pereira. Estavam também 

presentes os membros da Diretoria Profas. Susana Souza Lalic, Secretária-

Geral, os Profs, Rodrigo Capaz, Vice-Presidente e Gustavo Dalpian, Tesoureiro. 

A Presidente inicia a reunião, agradece a presença de todos e informa a pauta, 

que é aprovada com a retirada do item 7) proposta de regimento do OBFEP. 1) 

Ata de 26/07: confirmação de aprovação; 2) Comunicados da Diretoria; 3) 

Comunicados dos Conselheiros; 4) Proposta de regimento da SBF, incorporando 

o regimento da Comissão Fiscal e nova proposta de composição da Diretoria; 5) 

Proposta de Código de Conduta.  6) Proposta de regimento da OBF; 7) Proposta 

de regimento da OBFEP (item retirado da pauta por decisão unânime). O item 1) 

é aprovado e a Presidente passa para o item 2) de pauta, comunicados da 

diretoria, e informa que recebeu reclamações por parte de alguns membros da 

comunidade de Ensino sobre a não realização do SNEF no próximo ano. A 

Presidente diz que o assunto deve ser discutido durante esta reunião, dada a 

importância do evento. Alguns Conselheiros perguntam se o SNEF poderia ser 

realizado em julho, como foi em 2021. A Profa. Susana Lalic, secretária-geral, 

comenta que não houve nenhuma proposta para coordenação e local do evento.  

O Conselheiro Adalberto Fazzio pergunta se não seria possível que o SNEF 

ocorresse durante a reunião anual da SBPC, em julho.  Fica decidido que a 

Profa. Susana Lalic vai se reunir com as comissões ligadas ao Ensino de física 

para chegar a uma solução possível. Em seguida a Presidente passa para o item 
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3) de pauta, comunicados dos conselheiros, e pergunta se algum dos 

conselheiros ou conselheiras deseja se manifestar. O Conselheiro Rogério 

Rosenfeld comunica que em 12 de setembro se realizou, em Cabo Verde, mais 

uma reunião da UFPLP, que foi muito bem sucedida. O Prof. Ricardo Galvão foi 

o coordenador do programa científico e a próxima edição será em Coimbra, 

Portugal, juntamente com o aniversário da Sociedade Portuguesa de Física. O 

Conselheiro Rogério Rosenfeld também informa que haverá eleições para os 

cargos diretivos.    O Conselheiro Anderson Gomes chama a atenção para um 

documentário produzido pela ABC sobre a contaminação de mercúrio. Sem mais 

comunicados dos conselheiros, a Presidente segue para o item 4) de pauta, 

proposta de regimento da SBF, incorporando o regimento da Comissão Fiscal e  

nova proposta de composição de Diretoria. A Presidente pede aos conselheiros 

e conselheiras suas considerações sobre a proposta de mudança da governança 

da SBF, em relação aos cargos eletivos, para que haja uma continuidade de 

gestão e sobre a criação de um novo cargo “vice-presidente eleito”.  A proposta 

foi apresentada pelo GT do regimento, composta pelos Profs. Rogério 

Rosenfeld, Rodrigo Capaz e Marcos Pimenta. A Presidente pergunta a todos se 

a discussão deve continuar ou se deve se manter o “status” atual.  O Conselheiro 

Marcos Pimenta comenta que muitas sociedades cientificas já fizeram essa 

mudança, como no exterior, por exemplo, a American Physical Society – APS e 

no Brasil, a Sociedade Brasileira de Química – SBQ.  A ideia é preparar o 

presidente para a próxima gestão e, desta forma criar uma continuidade de 

gestão. O Conselheiro Anderson Gomes, que participou de um GT de 

governança da SBF, comenta que essa pergunta foi feita à comunidade, mas 

que naquele momento não houve muitas respostas.  A Conselheira Márcia 

Barbosa diz que o assunto precisa ser referendado pela comunidade. O 

Conselheiro Rogério Rosenfeld comenta que a mudança implicará na alteração 

do estatuto e que sua aprovação deverá passar pela assembleia geral. A 

Conselheira Andréia Guerra concorda que a manter a continuidade é importante, 

mas alerta  para a visibilidade da eleição para presidente. O Conselheiro Ricardo 

Galvão chama a atenção sobre o fato de que existem chapas de candidatos e 

que seria importante saber em qual delas ficaria o vice-presidente e que, neste 

caso, haveria necessidade de articulação. O Conselheiro Teldo Anderson 

Pereira concorda com o Prof. Ricardo Galvão  e sugere que o novo cargo seja 
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conhecido como “conselheiro da presidência”. O Conselheiro Ricardo Galvão 

apoia o prosseguimento do estudo porque a transição deve ser suave. Depois 

de alguns comentários dos presentes a Presidente encaminha uma decisão: 

proposta de mudanças no estudo feito pelo GT, incorporando a sugestão 

Conselheiro Ricardo Galvão de que os candidatos serão indicados pelo vice-

presidente eleito e pode haver mais do que um nome indicado. O vice-

presidente, Prof. Rodrigo Capaz confirma que vai incluir as novas sugestões na 

proposta que passarão por deliberação do Conselho. Fica decidido que o GT vai 

readaptar o documento e que itens específicos serão votados por meio de email. 

Em seguida a Presidente segue para o item 5) de pauta, proposta de código de 

conduta, e pede a Conselheira Márcia Barbosa que relate. Após o relato há 

pedido de pequenas alterações e o código de conduta é aprovado. A Presidente 

informa que já houve uma denúncia, que está em análise. Ela também informa 

que a Profa. Vera Henriques pediu para sair da Comissão e pede indicação de 

novos nomes. São sugeridas as Profas. Marcia Fantini, Celia Anteneodo e 

Angela Klautau que serão consultadas nesta ordem.   Em seguida a Presidente 

passa para  o item 6) de pauta, regimento da OBF, e pede que o Prof. Rodrigo 

Capaz relate. Ela informa que esta parte será gravada. O Prof. Rodrigo Capaz 

comenta que o regimento está bem redigido, mas faz algumas ressalvas de 

formas a padronizar o formato do documento. Os presentes levantam algumas 

dúvidas, principalmente em relação aos  coordenadores/vice coordenadores 

estaduais e sugerem que estes devem ser indicados pelo Conselho e devem ser 

sócios da SBF. O Prof. Rogério Rosenfeld reforça que deve ter um tempo 

de mandato definido para os cargos, com a possibilidade de reconduções. 

A Presidente faz o seguinte encaminhamento: o art 1º do capítulo III, que trata 

das coordenações, deverá ser reescrito e constar que o regimento da OBF deve 

estar em concordância com o regimento geral da SBF. O link desta gravação 

será encaminhado aos conselheiros/conselheiras para que deliberam por email. 

A Presidente já marca uma nova reunião para dezembro e informa que os 

secretários estaduais serão convidados para que apresentem as atividades de 

suas secretarias e para que fique esclarecido quais são as suas 

responsabilidades. Não havendo mais assuntos de pauta, a reunião se encerra 

às 13h20.  
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Débora Peres Menezes  

Presidente 

 

 

Maria Beatriz da Costa Santos 

Secretária da reunião 

 


