Sociedade Brasileira de Física
Reunião de Conselho
25 de novembro de 2014
Sede da Sociedade Brasileira de Física

No dia 25 de novembro de 2014 realizou-se mais uma reunião de Conselho da
Sociedade Brasileira de Física, com início às 9h30 na sede da Sociedade, em
São Paulo, sob a presidência do Prof. Ricardo Magnus Osório Galvão e
secretariada pelo Prof. Vanderlei Salvador Bagnato, Secretário Geral. Estavam
presentes os membros do Conselho Profs. José David Viana, Marcelo Knobel,
Marcos Pimenta, Sérgio Rezende, Sérgio Duarte, Constantino Tsallis, Paulo
Nussenzveig, Helio Chacham, João Antonio Plascak, Mikyia Muramatsu e
Suani de Pinho. Estavam também presentes os membros da Diretoria Profs.
Carlos Chesman Feitosa, Tesoureiro, Belita Koiller, Vice Presidente, Ivo
Hümmelgen, Secretário e Lúcia Helena Sasseron Roberto, Secretária para
Assuntos de Ensino. O Presidente dá início à reunião e ciência da pauta a
seguir: 1) Comunicados da Diretoria e aprovação da ata da reunião de 16 de
julho de 2014; 2) comunicado dos Conselheiros; 3) Discussão sobre proposta
do MEC de criação de OS para contratação de novos professores; 4) novos
membros da CPG do MNPEF; 5) proposta de reforma do Estatuto da SBF e
criação de Regimento Interno; 6) preparação do Encontro de Física 2016; 7)
preparação do relatório de atividades da SBF referente a 2014; 8) resultado
da campanha para trazer mais associados de volta ao quadro; 9) discussão
sobre PLAF. O Presidente começa a reunião e apresenta a ata da reunião de
16 de julho de 2014, que será colocada para aprovação mais para o final da
manhã. Em seguida, ainda no item 1) da pauta, comunicados da Diretoria, o
Presidente informa que esteve em reunião na sede da SBPC para uma
discussão com outras sociedades científicas sobre a política científica no novo
governo e comenta sobre a importância da dotação de R$ 250 milhões para o
CERN. Também informa que uma carta, criticando a maneira com a qual tem
sido tocado o programa “Ciências sem Fronteiras”, circulou na comunidade
científica e estranha que o assunto não tenha sido comentado. O Presidente
também informa que não há indicações de mecanismos para novos recursos.
O resultado da reunião foi a sugestão de uma carta dirigida à Presidente da
República para resgatar as recomendações feitas durante a 4ª Conferência de
Ciência e Tecnologia. Ainda no item 1) da pauta, comunicados da Diretoria, o
Presidente informa que a SBF apoiará algumas atividades ligadas ao Ano
Internacional da Luz e a coordenação de tais atividades ficará a cargo dos
Profs. Vanderlei Bagnato e Nelson Studart. O Presidente informa também que
o Prof. Vanderlei Bagnato estará presente à inauguração do Ano Internacional
da Luz em Paris, na sede da UNESCO. Informa também que o Prof. Carlos
Chesman Feitosa distribuirá kits de ótica no EFNNE e no SNEF e que neste
último evento haverá uma sessão especial sobre o Ano Internacional da Luz.
Também informa que na reunião anual da SBPC, a ser realizada em São
Carlos em julho de 2015, a SBF patrocinará um “Workshop” dividido em dois
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blocos: a) palestras públicas e b) dez palestras de brasileiros e de convidados
estrangeiros e dentre eles, alguns agraciados com o Prêmio Nobel, e também
uma exposição de óptica em praça pública. Neste momento o Prof. Bagnato
informa que foram confeccionados quatro kits com um manual em três idiomas
e que ao longo do ano acontecerão vários eventos internacionais e também
eventos nas instituições de ensino. O Prof. Bagnato também informa que
durante o Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, em Foz do
Iguaçu, haverá uma sessão especial sobre o Ano Internacional da Luz e que a
“Revista Brasileira de Ensino de Física” e a revista “Ciência Hoje” terão edições
comemorativas especiais. Neste momento o Conselheiro Marcelo Knobel
sugere que todas estas atividades sejam divulgadas na página da SBF. O
Conselheiro Mikyia Muramatsu sugere atividades em conjunto com outras
sociedades científicas. O Prof. Bagnato comenta que haverá atividades em
conjunto com as sociedades de Biologia e de Química. O Conselheiro Sérgio
Duarte pergunta se haveria alguma possibilidade que os alunos do MNPEF
também participassem e sugere que pelo menos um professor de cada pólo
possa ter acesso aos kits. O Presidente, ainda dentro do item 1) da pauta,
comunicados da Diretoria, passa a palavra à Profa. Belita Koliller¨, Vice
Presidente, que relata sua ida ao ICTP representando a SBF no aniversário da
instituição. O Presidente continua e passa a palavra ao Prof. Ivo Hümmelgen,
Secretário, que relata sua participação na reunião de Conselho da IUPAP. O
Prof. Ivo relata que as indicações feitas pela SBF foram aceitas e muitos países
aumentaram o seu número de cotas. O Presidente continua e comunica que o
Prof. Álvaro Ferraz, da UFRN, solicitou que a SBF participasse do Conselho
Administrativo do Instituto Internacional de Física, sediado naquela
universidade. O Conselheiro Marcos Pimenta pergunta quem são os
associados do Instituto. O Conselheiro Sérgio Duarte pergunta se o Instituto é
ligado ao MEC ou ao MCTI. O Prof. Carlos Chesman Feitosa explica que foi
criada uma OS cuja finalidade é fomentar as ações do Instituto, e que esta OS
pode contratar pessoas, mas que este não é seu objetivo final. A SBF faria
parte do Conselho Administrativo, que trata somente de questões
administrativas. Em seguida o Conselheiro Sérgio Rezende discorre sobre a
natureza de uma OS dizendo que durante a gestão do governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso muitas OS puderam fazer propostas em ciência,
tecnologia ou saúde, com recursos federais, estaduais e municipais, mas que
ainda hoje não há legislação sobre o assunto. O Conselheiro Marcos Pimenta
pergunta se a instituição quer que a SBF seja sua associada e a resposta é
que não, mas, a SBF teria um representante no Conselho Administrativo. O
Conselheiro Paulo Nussenzveig pergunta se a SBF indicaria uma pessoa física
e comenta que se este for o caso, o indicado deveria fazer relatos à SBF. O
Conselheiro Marcos Pimenta acredita que a situação não é tão simples quanto
parece e sugere que os advogados sejam consultados para que se possa ter
uma visão jurídica mais clara sobre o assunto. O Presidente informa que os
advogados já foram consultados e que acha que a SBF deve usar seu prestígio
para a indicação de um conselheiro. O Conselheiro Marcelo Knobel comenta
que a situação é similar a encontrada nos conselhos das universidades onde
há pessoas indicadas pela sociedade civil. O Conselheiro Paulo Nussenzveig
diz que é importante que a SBF mantenha uma postura de apoiar iniciativas no
campo da Física como é o caso da UFRN. O Conselheiro Sérgio Duarte
comenta que se as OS proliferarem a SBF não terá mãos a medir mediante
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tantos pedidos de representações e sugere que haja um critério para sua
adesão as OS. O Conselheiro Hélio Chacham pergunta se não há a
possibilidade de conflito entre o posicionamento da SBF e o da UFRN , ao que
o Presidente responde explicando que a participação da SBF seria somente na
área da administração do Instituto. O Secretario Geral Prof. Vanderlei Bagnato
concorda que o Instituto Internacional de Física é muito importante e que a SBF
deveria fazer a indicação. Neste momento o Presidente encaminha a questão e
pergunta a) quantos conselheiros são favoráveis a aprovação da proposta; e b)
quantos são favoráveis à proposta do Conselheiro Marcos Pimenta de se fazer
uma consulta jurídica para se ter mais segurança e uma política clara de
participação em OS. Para a opção a) 5 conselheiros responderam
afirmativamente. Para a opção b) 6 conselheiros responderam afirmativamente.
Fica decidido que serão procurados maiores esclarecimentos sobre o assunto.
Neste momento o Presidente apresenta a ata da reunião de 16 de julho de
2014 que é aprovada com uma abstenção. Em seguida o Presidente segue
para o item 2) da pauta, comunicados dos Conselheiros, e passa a palavra ao
Conselheiro Paulo Nussenzveig, que comunica aos demais a realização de três
eventos na USP e na UNICAMP em homenagem aos Profs. Carolina Nemes e
Kioko (??) falecidos este ano. Em seguida o Conselheiro David Viana pergunta
ao Presidente sobre a reunião da FEIASOFI e o Presidente responde que
participou da reunião na qualidade de representante da SBF já que o Conselho
havia aprovado a participação da SBF como associado. O Presidente informa
que a Diretoria da FEIASOFI foi renovada e que ele foi eleito Tesoureiro. Neste
momento o Prof. Ivo Hümmelgen pede para retornar ao item 1) de pauta,
comunicados da Diretoria, e informa que as mensalidades do plano de saúde
Bradesco tiveram um aumento de 15,64%. A SBF propôs ao Bradesco um
aumento de 10%, mas como as negociações se estenderam um pouco a
aprovação foi mais demorada. O Conselheiro Constantino Tsallis pergunta qual
o motivo do aumento e o Prof. Ivo Hümmelgen responde que pedirá à
Corretora Ransom uma resposta formal. Neste momento o Presidente segue
para o item 3) de pauta, discussão sobre proposta do MEC de criação de OS
para contratação de novos professores e o Conselheiro Sérgio Rezende diz
que, aparentemente, o MEC já rejeitou esta proposta e diz que os Professores
devem discutir a contratação de visitantes e idioma em suas próprias
instituições, evitando uma centralização federal. O Conselheiro Sérgio Rezende
diz que se a informação for correta, acha que não há necessidade de levar a
adiante a discussão. O Presidente coloca a proposta do Conselheiro Sérgio
Rezende em votação e ela é aprovada com unanimidade. Em seguida o
Presidente passa para o item 4) da pauta, novos membros da CPG do
MNPEF, e informa que os Profs. Iramaia Jorge Cabral de Paulo (UFMT) e
Jorge Megid (UNICAMP) são os novos membros convidados da CPG. Neste
momento o Conselheiro David Viana comenta que foi procurado por um
Professor do Maranhão que informou que no pólo da UFMA não há nenhum
Físico na coordenação e que gostaria de saber porque a sua proposta não
havia sido aceita. A Profa. Lucia Helena, Secretária de Assuntos de Ensino,
respondeu que foram enviadas cartas com justificativas para a aprovação ou
não dos pólos. Neste momento o Presidente informa que os recursos para a 2ª
turma já estavam liberados. O Presidente passa para o item 5) da pauta,
proposta de reforma do Estatuto da SBF e criação de Regimento Interno e dá
conta de alguns pontos novos a serem incorporados tais como a criação de um
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regimento interno. Em seguida o Presidente explica cada um dos novos itens.
Os Conselheiros propõem algumas mudanças na redação do Estatuto que
serão incorporadas ao mesmo. Em seguida o Presidente propõe que se houver
mais alguma proposta que ela seja encaminhada em até uma semana. A
proposta de alteração do Estatuto é aprovada. Para finalizar este item de
pauta, o Conselheiro Marcos Pimenta pergunta como ficará a questão da
criação do IBF ao que o Presidente responde que a decisão ficará postergada
até se verificar como funcionarão na prática as alterações feitas no Estatuto. O
Presidente passa ao item 6) da pauta, preparação do Encontro de Física 2016
e informa que já realizou algumas reuniões com os coordenadores das
Comissões de Área e que algumas discussões já foram iniciadas e decidiu-se
que o evento não poderá ocorrer em julho, porque coincidirá com as
Olimpíadas. O Presidente informa que nas próximas reuniões os
coordenadores já deverão trazer algumas definições de datas e local, assim
como lista de convidados. O Presidente solicita aos Conselheiros que se
tiverem algumas sugestões que as enviem aos coordenadores da sua
Comissão de Área. O Presidente diz que durante o Encontro de Física 2016
haverá a distribuição de uma publicação comemorativa do cinqüentenário da
SBF e que esteve conversando com a IOP, e informa os valores discutidos que
os Conselheiros consideram elevados. O Conselheiro Marcelo Knobel sugere
que se crie uma comissão para organizar esta publicação. O Conselheiro
Sérgio Rezende pergunta qual seria o impacto de tal publicação. O Conselheiro
Mikyia Muramatsu diz que na USP já existe material que foi levantado
recentemente. O Conselheiro Marcos Pimenta concorda com a publicação,
mas acha que ela deve ter impacto internacional e que seja feita por brasileiros
e inserida em publicação internacional. Neste momento a comissão sugerida
acima é criada e os nomes escolhidos são: Conselheiros Marcelo Knobel
(Coordenador), David Viana, Mikyia Muramatsu e Marcos Pimenta. O
Presidente solicita que uma proposta definitiva seja apresentada até o final de
fevereiro. O Presidente passa para o item 7) de pauta, preparação do relatório
de atividades da SBF referente a 2014 e informa que as ações já estão em
andamento. O Presidente passa para o item 8) da pauta, resultado campanha
para trazer mais associados de volta ao quadro e pede ao Tesoureiro, Prof.
Carlos Chesman Feitosa que relate. O Tesoureiro informa que o número de
anuidades pagas aumentou, mas que ainda há 88 associados inadimplentes
que possuem seguro saúde Bradesco. O Tesoureiro pergunta aos
Conselheiros se permitem que se faça uma advertência a estes associados. O
Conselho aprova a ação. O Presidente passa para o último item de pauta 9)
PLAF e diz que o coordenador do projeto Prof. Antonio Gomes informa que não
houve uma grande demanda pelo programa, mas que pediu prorrogação do
mesmo. O Presidente pergunta aos Conselheiros se acham que o programa
deve continuar e informa que haverá um evento no ICTP. Não havendo mais
itens de pauta ou manifestação por parte dos Conselheiros o Presidente
encerra a reunião às 15h00.
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