
 1 

Sociedade Brasileira de Física 
Reunião de Conselho 

19 de fevereiro de 2015 
Sede da Sociedade Brasileira de Física 

 
 

  
No dia 19 de fevereiro de 2015 realizou-se mais uma reunião de Conselho da 
Sociedade Brasileira de Física, com início às 13h00 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,  
Sérgio Duarte, Paulo Nussenzveig, Helio Chacham, João Antonio Plascak, 
Mikiya Muramatsu, Márcia Barbosa, Adalberto Fazzio, Alberto Saa, Fernando 
Moraes e Caio Lewenkopf. Estavam também presentes os membros da 
Diretoria Profs. 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: aprovação da ata da reunião de 25 de novembro de 2014, finalização 
da discussão sobre proposta de afiliação ao IIF e carta de agradecimento ao 
Prof. Euclydes Marega pelos serviços prestados à OBF; 2) comunicados dos 
Conselheiros; 3) aprovação de desconto nas anuidades para coordenadores da 
OBF e OBFEP; 4) aprovação de edital para atividades a serem realizadas 
pelas secretarias regionais; 5) composição da Comissão de Gênero; 6) 
aprovação final da proposta de estatuto da SBF; 7) OBFEP; 8) eleições 2015 
para Diretoria, Conselho e Secretarias Regionais. O Presidente inicia a reunião 
apresentando a ata de 25 de novembro de 2014 para aprovação. Após pedidos 
de correção na sua redação, a ata é aprovada com uma abstenção. Em 
seguida, ainda no item 1) da pauta, comunicados da Diretoria, o Presidente diz 
que conforme discutido entre os Conselheiros em troca de mensagens 
eletrônicas fica aprovado que a SBF faça uma indicação para o Conselho 
Administrativo do Instituto Internacional de Física - IIF. O Presidente informa 
que a Conselheira Márcia Barbosa esteve em Natal para obter maiores 
esclarecimentos e pede a ela que relate. A Conselheira Márcia Barbosa diz que 
na ocasião conversou com algumas pessoas no IFF e no departamento de 
Física da UFRN e que não há motivos para dúvidas quanto a indicação pela 
SBF de um membro para o Conselho Administrativo da Instituição. O Conselho 
aprova a proposta e em seguida os Conselheiros discutem quem seria o 
representante da SBF e a maioria decide que seja o Presidente da SBF. O 
Presidente coloca a proposta em votação. Aprovada com 7 votos favoráveis, 2 
contrários e uma abstenção. Ainda no item 1) de pauta o Presidente lê uma 
carta que será enviada ao Prof. Euclydes Marega em agradecimento aos 
serviços prestados a OBF e pede que todos os presentes assinem. Ainda no 
item 1) da pauta, comunicados da Diretoria, o Presidente faz um alerta sobre a 
organização dos eventos do calendário oficial da SBF e comenta que a tradição  
de cobrir os gastos dos participantes deixará de existir, pois os recursos 
obtidos através das agências de fomento tendem a diminuir drasticamente, e 
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pede que os Conselheiros mandem sugestões de como lidar com a nova 
situação. O Presidente alerta a todos que seria importante tomar cuidado com 
a escolha das datas dos eventos, para que estas acompanhem a liberação do 
orçamento das instituições. O Presidente passa para o item 2) da pauta, 
comunicado dos Conselheiros, e o Conselheiro Adalberto Fazzio pergunta 
porque a área de Física Estatística não está na programação do Encontro de 
Física da Matéria Condensada deste ano. O Presidente explica a deliberação 
do Conselho, na  reunião de setembro de 2014, que está em ata, e esclarece a 
dúvida. A Conselheira Márcia Barbosa também faz comentários sobre o evento 
de Física Estatística que acontecerá em 2015. O Conselheiro Adalberto Fazzio 
diz que a SBF não deveria apoiar o evento de Física Estatística. Ainda no item 
2) de pauta o Presidente passa a palavra ao Conselheiro Marcelo Knobel que 
comenta sobre o relatório do andamento da organização do livro comemorativo 
do cinqüentenário da SBF, documento entregue aos Conselheiros durante esta 
reunião. Neste momento, através do “Skype” instalado no computador do 
Conselheiro Alberto Saa, o Conselheiro Luis Carlos Crispino passa participar 
da reunião. O Conselheiro Marcelo Knobel continua e comenta que seria 
interessante que se criasse uma comissão para organizar a publicação e 
sugere o Prof. Augusto Videira como participante. O Conselheiro Mikiya 
Muramatsu sugere o Prof. Silvio Salinas para a comissão. O Conselheiro 
Alberto Saa comenta que gostou da proposta da IOP. Fica aprovada a  criação 
da comissão organizadora com a  inclusão do Prof. Silvio Salinas e do Prof. 
Augusto Videira como coordenador. O Conselheiro Marcelo Knobel lembra que 
deverá ser criado um selo comemorativo dos 50 anos da SBF. O Presidente 
comenta que a SBF poderia disponibilizar R$ 20.000,00 para a publicação. O 
Presidente dá continuidade a pauta e passa para o item 3) aprovação de 
desconto nas anuidades para coordenadores da OBF e OBFEP. O Presidente 
explica que a idéia seria dar aos coordenadores um abono e o Conselheiro 
David Viana concorda que a proposta é boa, pois o trabalho exige bastante dos 
coordenadores e é voluntário. O Conselheiro Fernando Moraes comenta sua 
preocupação quanto ao fato de que o abono poderia caracterizar-se como 
vantagem para o associado contrariando cláusula do estatuto. O Conselheiro 
Alberto Saa comenta que esta prática será implantada somente após a 
aprovação do novo estatuto que deverá ocorrer este ano. O Conselheiro Paulo 
Nussenzveig sugere que o benefício seja estendido aos editores das 
publicações da SBF. A proposta e a sugestão do Conselheiro Paulo 
Nussenzveig são aprovadas. O Presidente passa para o item 4) da pauta,   
aprovação de edital para atividades a serem realizadas pelas secretarias 
regionais. O Presidente comenta que tem sido procurado por alguns 
associados para reativar os editais para as atividades nas secretarias regionais 
e o Conselheiro Mikiya Muramatsu sugere que os recursos poderiam ser 
utilizados para atividades relacionadas ao Ano Internacional da Luz.   O 
Presidente encaminha a questão e diz que se o apoio as secretarias regionais 
não for aprovado ele sugere que sejam  retiradas  do estatuto. A questão é 
colocada em votação com 8 votos favoráveis ao apoio, 1 contrário e 2 
abstenções. O Presidente passa para o item 5) da pauta, e diz que todas as 
comissões que não eram estatutárias foram suspensas com exceção da 
Comissão de Gênero cujos membros solicitaram que a mesma não fosse 
desfeita. O Presidente diz que para mante-la é necessário nomear uma nova 
composição. A Vice-Presidente Profa. Belita Koiller lembra que o Conselheiro 
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Sérgio Rezende sugeriu a criação de um grupo de trabalho para estudar as 
questões de gênero. O Conselheiro Marcelo Knobel sugere a criação de um 
novo grupo de trabalho permanente voltado para estas questões. A 
Conselheira Márcia Barbosa comenta que na IUPAP existe grupo similar que, 
além das discussões sobre as questões pertinentes, organiza atividades e 
eventos. O Conselheiro Paulo Nussenzveig gostaria que houvesse uma lista 
com as missões e iniciativas deste grupo. O Presidente coloca em votação o 
item de pauta da seguinte forma: a) aprovação da  mudança de “status” para  
grupo de trabalho e, b) manutenção dos cargos da atual composição e 
apresentação de um documento com as atribuições do grupo. O Conselho 
aprova as duas propostas. O Presidente passa para o item 6) da pauta, 
aprovação final da proposta do novo estatuto da SBF e comenta sobre a 
importância da criação de um regimento interno. O Presidente pede aos 
Conselheiros que comentem sobre a alteração do estatuto. Alguns fazem  
observações e sugerem que a Comissão de Ética também seja estatutária. O 
Conselheiro Paulo Nussenzveig comenta que na gestão anterior  discutiu-se se 
esta comissão analisaria casos pontuais e sugere que se faça uma revisão das 
suas diretrizes. Ainda sobre o assunto o Conselheiro Marcelo Knobel chama a 
atenção para o fato de que seria necessário fazer uma mudança no estatuto no 
que diz respeito à exclusão do sócio. O Conselheiro Adalberto Fazzio lembra 
também a questão do sigilo quando se trata de questões de ética. O Presidente 
coloca o novo estatuto em votação que é aprovado com as modificações 
sugeridas durante esta reunião.  Em seguida o Presidente passa ao item 7) da 
pauta, OBFEP,  e pede que o Conselheiro David Viana relate e o Conselheiro 
faz um apanhado geral das ações da coordenação a cargo do Prof. Euclydes 
Marega. O Presidente passa ao item 8) da pauta, eleições para Diretoria, 
Conselho e Secretarias Regionais e pede aos Conselheiros que façam as suas 
indicações. O Presidente comunica que a atual Diretoria se propõe a continuar 
com exceção dos Profs. Vanderlei Bagnato e Lúcia Helena Sasseron Roberto, 
respectivamente Secretário-Geral e Secretária para Assuntos de Ensino. Neste 
momento o Presidente retoma o item de pauta mudança do estatuto e comenta 
sobre a existência da Comissão de Ensino que é estatutária e a Comissão de 
Área de Ensino de Física. O Conselheiro Alberto Saa diz  que a Comissão de 
Ensino deve permanecer como estatutária, com um membro da Diretoria na 
sua composição. A Profa. Lúcia Helena afirma que devem ser mantidas as 
duas comissões pois os interesses são  distintos. O Conselheiro Luis Carlos 
Crispino lembra que a Comissão de Ensino é indicada pelo Conselho e a 
comissão de área coordena outras atividades além de assuntos de ensino. O 
Conselho aprova a manutenção das duas comissões. Em seguida o Presidente 
diz que não concorda que a assembléia do SNEF faça indicações para a  
Comissão de Ensino. O Conselheiro Paulo Nussenzveig comenta que não 
haveria nenhum problema se a assembléia do SNEF fizesse somente 
sugestões e não indicações.   O Presidente pede a Secretária para Assuntos 
de Ensino que apresente sugestões para a composição da Comissão de 
Ensino que deverão ser encaminhadas ao Conselho para deliberação. O 
Presidente informa que a assembléia do SNEF indicou o Prof. Orlando Aguiar 
para concorrer ao cargo de Secretário para Assuntos de Ensino nas próximas 
eleições.  Neste momento o Presidente passa ao Conselheiro Adalberto Fazzio 
a condução da reunião para que os Conselheiros possam fazer suas 
indicações e os membros da Diretoria se retiram da sala. Após o término das 
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conversas entre os Conselheiros, a Diretoria retorna à sala e os Conselheiros 
informam os nomes indicados, conforme lista ao final deste relato, seguindo o 
mesmo procedimento das eleições anteriores. O Presidente passa a palavra à 
Vice-Presidente, Profa. Belita Koiller, que lê um documento sobre o CNPq e 
informa que houve uma publicação, a pedido do Prof. Kepler, e como tem 
havido questionamentos de associados, ela irá pedir a ele que explique os 
critérios adotados na mensagem enviada aos associados que se encontra na 
página da SBF. Não havendo mais assuntos de pauta o Presidente encerra a 
reunião às 17h00. 
 
 Lista das indicações feitas pelo Conselho: 
 
Diretoria: 
 
Ricardo Magnus Osório Galvão – Presidente 
Belita Koiller -  Vice-Presidente 
Marcelo Knobel – Secretário-Geral 
Ivo Alexandre Hümmelgen – Secretário 
Carlos Chesman Araujo Feitosa – Tesoureiro 
Orlando Gomes de Aguiar Jr. – Secretário para Assuntos de Ensino 
 
Conselho: (por regiões) 
 
Norte: 
Ângela Burlamaqui Klautau 
Sanclayton Geraldo Carneiro Moreira 
José Ricardo de Souza 
Miguel Gustavo de Campos Batista 
Roberto Camara de Araujo 
 
Nordeste: 
Antonio Azevedo da Costa 
Fernando Jorge Sampaio Moraes 
João Antonio Plascak 
Suani Tavares Rubim de Pinho 
Valdir Barbosa Bezerra 
Antonio Gomes de Souza Filho 
Katiuscia Nadyne Cassemiro 
Mário Ernesto Girolo Valério 
 
Centro Oeste: 
Álvaro de Almeida  Caparica 
Tarcisio Marciano da Rocha Filho 
Paulo Henrique Lana Martins 
Lucas Chibebe Celeri 
Cássio Costa Laranjeiras  
José Nicodemos Teixeira Rabelo 
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Sudeste: 
Luiz Davidovich 
Múcio Amado Continentino 
Marcus Aloizio Aguiar 
Anna Maria Pessoa de Carvalho 
José Antonio Brum 
Andréa Brito Latge 
Helio Chacham 
Gustavo Martini Dalpian 
Mikiya Muramatsu 
Nelson Studart Filho 
José D´Albuquerque e Castro 
Antonio Martins Figueiredo Neto 
Fenando Brandt 
Renata Zukanovich Funchal 
Ildeu de Castro Moreira 
 
Sul: 
Nilson Marcos Dias Garcia 
Luiz Fernando Ziebell 
Vitor Gonçalves 
Marcio Henrique Franco Bettega 
Wagner Figueiredo 
Débora Perez Menezes 
Luiz Roberto Evangelista 
Paulo César Piquini    


