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No dia 25 de maio de 2009, às 15h, na sala 211 do Prédio 43.176 do Instituto de Física da Universidade 4 

Federal do Rio Grande do Sul, reuniu-se a Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 5 

em Física, presidida pelo professor Sérgio Ribeiro Teixeira, Coordenador do Programa. Estiveram 6 

presentes os professores Miguel Ângelo Cavalheiro Gusmão, Jonder Morais e Julian Penkov Geshev, 7 

além dos representantes discentes Gustavo Gil da Silveira e Daniel Schardosim Calovi. Ainda esteve 8 

presente a professora Marcia Cristina Bernardes Barbosa, como convidada. Justificaram suas 9 

ausências os professores Kepler de Souza Oliveira Filho, Luiz Fernando Ziebell, Livio Amaral e a 10 
professora Thaisa Storchi Bergmann. APROVAÇÃO DA ATA 06/2009: A Ata nº 06 de 11/05/2009 foi 11 

aprovada, com algumas alterações. DISCUSSÃO SOBRE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES: A 12 

professora Maria Beatriz de Leone Gay Ducati abriu processo, encaminhado à CPG, declarando não 13 

ser possível realizar avaliação do plano de mestrado que recebeu para emitir parecer, por entender 14 

que houve um vício de encaminhamento, tendo em vista que o plano proposto é encaminhado por 15 

dois professores externos ao IF/UFRGS, para serem respectivamente orientador e coorientador, não 16 

contemplando a interação com nenhum grupo do IF. No processo, a referida professora esclarece sua 17 

posição contrária ao encaminhamento dado pela CPG na gestão anterior, aprovando o 18 

credenciamento dos dois professores, sendo que existe um grupo de pesquisa do IF que trabalha na 19 

área. Como vários membros não estavam presentes na reunião passada, ficou resolvido que a questão 20 

seria discutida nesta reunião. A ex-Coordenadora da CPG, profª. Marcia Barbosa, esteve presente 21 
nesta reunião, como convidada, e esclareceu que na ata nº 21/2007, de 13/11/2007 (onde a professora 22 

Maria Beatriz Gay Ducati estava presente), a CPG elaborou algumas regras, que ficaram estabelecidas 23 

na Resolução 03/2007 da CPG (encontrada na página do PPGFís), que determina a regulamentação de 24 

credenciamento como membro permanente ou colaborador do PPGFís, onde cita, no que se refere a 25 

este assunto: “As condições mínimas para que um pesquisador doutor não pertencente à UFRGS seja 26 

credenciado como orientador (permanente ou colaborador) de mestrado e de doutorado são: (a) ou 27 

ter bolsa de produtividade e pesquisa do CNPq ou produção de pelo menos dois artigos qualis A por 28 

ano nos últimos três anos e (b) demonstrar algum vínculo com a UFRGS (por exemplo, aluno 29 

interessado, colaboração com algum grupo de pesquisa, apoio de um grupo de pesquisa)”. A profª. 30 

Marcia Barbosa esclareceu que foi votado e venceu a proposta que dizia “deve ter um aluno OU ter 31 

apoio de um grupo de pesquisa do programa”.  Na ata nº 10/2008, de 26/08/2008, foi aprovado o 32 

credenciamento do prof. Marcos Cardoso Rodriguez e do prof. Cristiano Brenner Mariotto (ambos da 33 

Fundação Universidade Federal de Rio Grande) como orientador e coorientador, respectivamente, da 34 

mestranda Danusa Bueno Espíndola. O credenciamento foi encaminhado e aprovado pela Câmara de 35 

Pós-Graduação. O prof. Sérgio Teixeira agradeceu a presença da ex-Coordenadora e disse que não 36 

poderia ir contra uma decisão da CPG na gestão anterior, e por isso encaminhou o plano de mestrado 37 

da referida aluna para um outro parecerista. Aproveitou para informar que foi consultado pelo prof. 38 

Rodriguez quanto à possibilidade dele ministrar um curso de leitura para a aluna Danusa Espíndola, em 39 

Rio Grande, no próximo semestre. O Coordenador esclareceu ao prof. que o curso deverá ser 40 

ministrado aqui na UFRGS, buscando a interação com o grupo do PPGFís. PARECER SOBRE O 41 
PLANO DE MESTRADO DE DANUSA BUENO ESPÍNDOLA: Foi lido o parecer emitido em 42 

relação ao plano de mestrado, sob o título “Produção de Squarks e Gluinos no Modelo Padrão 43 

Supersimétrico Mínimo (MPSM)”, assinado pela estudante Danusa Espíndola, pelo orientador Marcos 44 

Cardoso Rodriguez e pelo coorientador Cristiano Brenner Mariotto. O parecer considera o plano 45 

claro, relevante e original. O prof. Marcos Rodriguez tem publicações no tema do plano. A CPG 46 
aceitou, então, o plano, a orientação e a coorientação. SOLICITAÇÃO PAGAMENTO DE UM MÊS 47 

BOLSA DE DOUTORADO PARA ROBERTO MORENO SOUZA DOS REIS: Os professores Henri 48 

Boudinov e Rogério Maltez solicitaram o pagamento do valor equivalente a uma mensalidade de 49 

doutorado do CNPq ao aluno Roberto Moreno Souza dos Reis, com recursos do PPGFís, relativo ao 50 
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pagamento do mês de maio. Tal pedido deve-se ao fato de que o aluno teria sido comunicado que 51 

seria contemplado com uma cota de bolsa de doutorado do CNPq, a partir de 1º/05/2009, mas 52 

constatou-se que não havia duas cotas de bolsa e sim somente uma, que foi destinada ao 1º colocado 53 
na seleção do mês de maio. Os professores salientam que o aluno já se encontra em plena atividade 54 

acadêmica e consideram que se trata de um pagamento excepcional e justo. A CPG entende que não é 55 

cabível o pagamento de uma mensalidade, levando-se em conta que estava previsto o recebimento de 56 

mais uma bolsa, proveniente de um professor do Programa, o que não se concretizou ainda. Roberto 57 

Moreno dos Reis deverá candidatar-se novamente à bolsa. A CPG esclareceu ainda que o aluno pode 58 

ingressar no curso, mesmo sem bolsa. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 59 
DO PROFESSOR CLÁUDIO ANTÔNIO PEROTTONI COMO DOCENTE COLABORADOR - 60 
PROFISSIONAL EXTERNO (ORIENTADOR MESTRANDO FELIPE H. DA JORNADA): Foi lida a 61 

carta do prof. Cláudio Antônio Perottoni, (Universidade de Caxias do Sul), onde solicita a 62 

prorrogação do seu credenciamento como Docente Colaborador do PPG - Profissional Externo 63 

(antigamente chamado de “Colaborador Convidado”), para continuar desenvolvendo atividade de 64 
Ensino e Orientação do aluno de mestrado Felipe Homrich da Jornada. Seu vínculo termina em 65 

31/07/2009. Portanto, solicitamos a continuidade do credenciamento, a partir de 1º/08/2009 até 66 

31/07/2010. A CPG aprovou o pedido de prorrogação do credenciamento. SOLICITAÇÃO DE 67 

PAGAMENTO POR TRABALHO PRESTADO NA OFICINA ELETRÔNICA: O prof. Jonder 68 

Morais, responsável pelo Setor de Eletrônica do IF, solicita o pagamento de R$ 1.500,00 (mil e 69 

quinhentos reais) ao Sr. João Tessaro, referente ao trabalho que vem realizando na oficina eletrônica, 70 

nos últimos seis meses, sem remuneração, tendo em vista que não possui mais bolsa do CNPq. A CPG 71 

aprovou a realização do pagamento solicitado. COMISSÃO DE GESTÃO – CG/PROEX (CAPES) / 72 

PLANO DE METAS ACADÊMICAS: A CAPES solicita, com urgência, devido ao PPGFís ter 73 

assumido o compromisso de constituir a Comissão de Gestão – CG/PROEX, que seja encaminhada a 74 
ata ou portaria de nomeação dos membros da comissão mencionada e que seja esclarecido de que 75 

forma a comissão foi constituída, para fins de cumprimento do Regulamento do Programa de 76 

Excelência Acadêmica. Solicitam, ainda, que seja providenciado, brevemente, o envio do Plano 77 

Bianual de Metas Acadêmicas, previsto no art. 7º da Portaria nº 034/2006 (descrição sobre o artigo no 78 

ofício de origem). A CPG nomeou, então, a Comissão de Gestão (CG/PROEX), com a seguinte 79 

composição: docentes Sérgio Ribeiro Teixeira (presidente), Kepler de Souza Oliveira Filho e Miguel 80 

Ângelo Cavalheiro Gusmão e o representante discente Gustavo Gil da Silveira. A comissão foi assim 81 
constituída através de eleição na CPG. RELATO DA REUNIÃO DO FÓRUM DOS 82 

COORDENADORES: A Vice Pró-Reitora da PROPG enviou e-mail com a síntese da reunião do 83 

Fórum de Coordenadores e informando que está sendo preparado um novo treinamento do 84 

POSGRAD (Sistema de Pós-Graduação). A pauta da reunião foi a seguinte: - Eleição da Presidência e 85 

Vice-Presidência do Fórum; - Renovação da Comissão de Gerência do PROF; - Recursos PROF e 86 

lançamento de edital; - Planejamento de metas dos PPG’s; - Assuntos Gerais. O Prof. Aldo Bolten 87 

Lucion, Pró-Reitor da PROPG, fez os seguintes relatos: * Expôs pedido da Secretaria de Relações 88 

Internacionais para que sejam oferecidas disciplinas em inglês na PG com o objetivo de atender 89 
demandas de estudantes estrangeiros de intercâmbio de curta duração. Expôs a necessidade para que 90 

os PPG’s elaborem um planejamento e definição de metas a médio e longo prazo. Se o PAPG, que está 91 

em fase de negociação da ANDIFES com MEC e MCT, for aprovado (com verba de 5 bilhões de reais 92 

para o país), o planejamento de, no mínimo, 5 anos é condição para o projeto institucional. Projeto 93 

PRÓ-MULTIPLICAR da CAPES - treinamento de alunos bolsistas de doutorado da CAPES para atuar 94 

como monitores e multiplicadores na divulgação do Portal de Periódicos. Membros da Câmara de 95 

Pós-Graduação farão visita aos PPG’s, para renovação dos credenciamentos. OUTROS ASSUNTOS: 96 

PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE TAXA DE BANCADA – DENILSO DA SILVA CAMARGO: O 97 

aluno de doutorado Denilso Camargo, bolsista da CAPES, solicitou a liberação de verba referente à 98 

taxa de bancada, para que possa comprar peças para seu computador. A CPG disse que ele tem 99 
direito a doze parcelas de R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais) por ano. SAÍDA DA CPG – 100 

PROF. LIVIO AMARAL: O prof. Livio Amaral encaminhou carta à CPG, solicitando orientações 101 

sobre o procedimento a seguir, considerando que está exercendo a Diretoria de Avaliação da CAPES. 102 



A CPG esclareceu que se o professor ficar um curto tempo afastado, deverá solicitar somente 103 

afastamento, mas se for um tempo longo, deverá pedir demissão da CPG e deverá haver nova eleição 104 

da Comissão. A reunião foi encerrada às 17h. A presente ata foi lavrada por Liane Denise Thier 105 
Ruschel (___________________________), Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e será 106 

assinada pelo Coordenador, prof. Sérgio Ribeiro Teixeira-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 107 


