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SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA 

REUNIÃO DE CONSELHO 

7 DE DEZEMBRO DE 2022 

REUNIÃO VIRTUAL 

 

No dia 7 de dezembro, às 8h00, foi realizada mais uma reunião do Conselho da 

SBF. 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, Andrea 

Latgé, Anderson Gomes, Ricardo Galvão, Rogério Rosenfeld, Olival Freire, 

Andréia Guerra e Teldo Anderson Pereira. Estavam também presentes os 

membros da Diretoria Profas. Susana Souza Lalic, Secretária-Geral e Katemari 

Rosa, Secretária para Assuntos de Ensino, os Profs. Rodrigo Capaz, Vice-

Presidente, Caio Lewenkopf, Secretário e Gustavo Dalpian, Tesoureiro. Além 

dos Conselheiros Titulares e membros da Diretoria também estavam presentes 

os Conselheiros Suplentes, Cristiano de Mattos, Thereza Paiva, Marta Barroso 

e Manoel Messias Ferreira Jr. Os secretários e secretárias estaduais foram 

convidados especialmente para esta reunião para apresentarem as ações da 

SBF em seus estados e regiões. A  Presidente inicia a reunião, agradece a 

presença de todos e informa a pauta, que é aprovada: 1) Ata de 17/10 : 

confirmação de aprovação; 2) Comunicados da Diretoria; 3) Comunicados dos 

Conselheiros; 4) Proposta de regimento da SBF; 5) Proposta de regimento do 

MNPEF; 6) Seguro Bradesco: criação do GT-Seguro e análise sobre a forma de 

extensão do contrato com Arquitetos da Saúde; 7) apresentação das atividades 

das Secretarias Estaduais.  Item 1) ata aprovada. A Presidente passa para o 

item 2) de pauta, Comunicados da Diretoria e pede ao Tesoureiro, Prof. Gustavo 

Dalpian que relate qual a atual situação financeira da SBF, que tem tido um bom 

desempenho graças a diversas iniciativas. Após a apresentação alguns 

Conselheiros fazem perguntas sobre o assunto. O Conselheiro Adalberto Fazzio 

pergunta sobre as salas da SBF que estão alugadas. O Conselheiro Manoel 

Messias Ferreira pergunta sobre os royalties do “Brazilian Journal of Physics” e 

como se calcula o valor da reserva técnica do seguro saúde. A Presidente explica 

que esse valor é relativo a 6% do total pago mensalmente. O Conselheiro 
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Rogério Rosenfeld parabeniza o Tesoureiro pela a ótima gestão financeira.  A 

Presidente continua, apresenta uma tabela com reajustes das anuidades e pede 

que o Conselho opine sobre os valores. Após algumas discussões sobre o 

assunto a Presidente encaminha: 1) coloca em votação a proposta da nova 

tabela de valores das anuidades, 2) suspensão do pagamento da 1ª anuidade 

para os sócios aspirantes. A proposta é aprovada por unanimidade. A Presidente 

continua e apresenta o calendário para as eleições do próximo ano, que é 

aprovado da seguinte forma: 13/02 a 24/03 – recebimento de inscrições e 

reunião de Conselho com pauta única, 15 /04 - prazo para quitação de débitos, 

17/04 - abertura da urna e 16/06 - apuração. Ainda nos Comunicados da 

Diretoria, a Profa Katemari Rosa informa que vários debates sobre o Ensino 

Médio serão organizados periodicamente e transmitidos pelo canal de You Tube 

da SBF. Em seguida a Presidente passa para o item 3) de pauta: Comunicados 

dos Conselheiros e pergunta se alguém deseja se manifestar. O Conselheiro 

Rogério Rosenfeld informa que em julho de 2026 será realizado mais um ICHEP 

(International Conference on High Energy Physics) e que irá apresentar o Brasil 

como candidato para sediar o evento. Ele comenta que gostaria que a SBF fosse 

a anfitriã e, que neste caso, seria necessário usar toda a infraestrutura de 

eventos. Os Conselheiros aprovam a sugestão  de sediar o ICHEP no Brasil e 

na ocasião adequada o Conselheiro Rogério Rosenfeld trará os detalhes para a 

organização. O Conselheiro Cristiano de Mattos comenta que o Prof. Roberto 

Nardi recebeu um prêmio conferido pela Comissão C14 da IUPAP.  Não havendo 

mais nenhum comunicado dos Conselheiros, a Presidente segue para o item 4) 

de pauta, Regimento da SBF e pede que o Conselheiro Rogério Rosenfeld 

relate. O Conselheiro explica que o estudo se divide em 2 partes:  a 1ª parte 

onde está o detalhamento das comissões, GTs, divisões estaduais e outras 

atividades da SBF. A Presidente sugere encaminhamento para a votação desta 

1ª parte: 1) aprovação e consulta aos advogados, 2) votação eletrônica e 3) não 

aprovar. A decisão é pela primeira alternativa: aprovação e consulta aos 

advogados. A 2ª parte do  estudo do regimento diz respeito à governança da 

SBF e a decisão é a seguinte: o GT fará  uma releitura da proposta e o assunto 

será levado para a próxima reunião de Conselho com a sugestão de inclusão de 

um item sobre disposições transitórias. A Presidente segue para o item 5) da 

pauta, regimento do MNPEF e faz um pequeno histórico sobre o assunto. A 
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Conselheira Andréia Guerra e o Conselheiro Cristiano de Mattos sugerem 

alterações no documento. Para tanto, os Conselheiros Cristiano de Mattos, Olival 

Freire e as Conselheiras Andréia Guerra e Marta Barroso irão juntar todas as 

sugestões e  preparar um texto que será enviado à CPG e ao Conselho do 

MNPEF. O documento deve estar pronto até o dia 16 de dezembro e será 

encaminhado à Presidente, que por sua vez o encaminhará à CPG e ao 

Conselho do MNPEF. A Presidente passa para o item 6) de pauta, Seguro 

Bradesco: criação do GT-Seguro e análise sobre a forma de extensão do 

contrato com Arquitetos da Saúde. A Presidente pede que o Prof. Caio 

Lewenkopf, Secretário, relate. O Prof. Caio Lewenkopf informa que a SBF teve 

muitos problemas com a corretora Ransom e, por esse motivo, foi criado um GT 

para analisar a troca da corretora. A SBF deverá fazer a rescisão e algumas 

questões foram discutidas entre os membros do GT. As possibildades são: 1) 

substituir a Ransom,  2) a comissão que é paga à corretora seria dividida entre 

um novo corrector e a empresa Arquitetos da Saúde e o acordo seria selado em 

contrato, 3) a SBF poderia ficar com parte da comissão e tercerizaria a operação. 

A Presidente pergunta aos membros do Conselho se a Diretoria pode ir adiante, 

neste momento, com a rescisão do contrato com a corretora Ransom  ou deve 

esperar a época da negociação do reajuste, ação que ficaria para a próxima 

gestão.  O Conselho aprova que a rescisão do contrato ocorra logo.A Presidente 

passa para o item 7) de pauta, apresentação das atividades das secretarias 

estaduais. Como a reunião se alongou mais do que o esperado, alguns 

secretários tiveram que sair. Aqueles que ficaram, Profs Eliel Faria, Roraima, 

Prof. Domingos Lopes da Silva Jr., Goiás, Prof. Julio Fabris, Espírito Santo e 

Prof. Teldo da região formada pelos estados do Acre, Mato Grosso e Rondônia 

apresentaram as atividades de seus estados e região. A Presidente vai solicitar 

aos demais que enviem vídeos que serão postados na página da SBF. Sem mais 

assuntos de pauta, a reunião se encerra às 13h15.  

 

Débora Peres Menezes 

Presidente da SBF 

 

Maria Beatriz da Costa Santos 

Secretária da reunião      


