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No dia 22 de junho de 2009, às 15h, na sala 211 do Prédio 43.176 do Instituto de Física da 4 

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

Pós-Graduação em Física, presidida pelo professor Sérgio Ribeiro Teixeira, Coordenador do 6 

Programa. Estiveram presentes os professores Miguel Ângelo Cavalheiro Gusmão, Julian Penkov 7 

Geshev, além dos representantes discentes Gustavo Gil da Silveira, Eduardo Balbinot e Cristina 8 

Furlanetto. Justificaram suas ausências os professores Livio Amaral, Jonder Morais, Luiz Fernando 9 

Ziebell, Kepler de Souza Oliveira Filho e a professora Thaisa Storchi Bergmann. APROVAÇÃO DA 10 
ATA 08/2009: A Ata nº 08 de 08/06/2009 foi aprovada, com algumas alterações. HOMOLOGAÇÃO 11 

DE DECISÃO AD REFERENDUM: Tendo em vista que durante o período de 08 a 21 de junho de 12 

2009 não houve reunião da CPG, foi referendada a seguinte decisão ad referendum: Formação da Banca 13 

de Tese de Doutorado do aluno Lucas Nicolao, intitulada "Fases moduladas em filmes magnéticos 14 

ultrafinos com anisotropia perpendicular: modelos e simulações”, realizada sob a orientação do prof. 15 

Daniel Adrián Stariolo. Como membros externos à UFRGS, foram escolhidos o Dr. Wagner Figueiredo 16 

(UFSC) e o Dr. Luiz Sampaio (CBPF-RJ). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram escolhidos os 17 
professores Jeferson Jacob Arenzon e Miguel Ângelo Cavalheiro Gusmão, tendo como membro 18 

suplente interno ao programa a profª. Marcia Cristina Barbosa. Conforme norma registrada na Ata 19 

01/2007, foi solicitado ao prof. Jeferson Arenzon um parecer preliminar sobre a tese. A tese será 20 

defendida às 14h do dia 08 de julho de 2008.  FORMAÇÃO DA BANCA PARA DISSERTAÇÃO DE 21 

MESTRADO JUMIR VIEIRA DE CARVALHO JÚNIOR: Foi encaminhada proposta de banca para a 22 

dissertação do aluno Jumir Vieira de Carvalho Júnior, intitulada “Passivação da Superfície do 23 

Germânio visando ao uso em Nanoeletrônica”, realizada sob a orientação do prof. Cristiano Krug. 24 

Como membro externo ao PPGFís da UFRGS, foi escolhido o Dr. João Henrique Zimnoch dos Santos 25 
(Deptº Química Inorgânica - UFRGS). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram escolhidos os 26 

professores Henri Ivanov Boudinov e Leonardo Gregory Brunnet, tendo como suplente interno ao 27 

programa o professor Johnny Ferraz Dias e como suplente externo o Dr. Marcelo Eduardo Huguenin 28 

Maia da Costa (PUC/RJ). Conforme norma registrada na Ata 01/2007, foi solicitado ao prof. Henri 29 

Boudinov um parecer preliminar sobre a dissertação. Foi proposta e aprovada a data da dissertação 30 

para o dia 24 de julho de 2009, às 14h. PEDIDO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO ALUNO DE 31 

MESTRADO EDUARDO BALBINOT PARA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO: O aluno Eduardo 32 
Balbinot, com o aval de seu futuro orientador, prof. Basílio Xavier Santiago, solicitou auxílio 33 

financeiro para participar, apresentando trabalho, do simpósio “IAU Symposium 266 – Star Clusters 34 

Basic Galactic Building Blocks Throughout Time and Space”, que ocorrerá no período de 03 a 14 de agosto 35 

de 2009, no Rio de Janeiro/RJ, como parte do “International Astronomical Union General Meeting”. O 36 

auxílio financeiro refere-se a despesas com a viagem e estadia, totalizando R$ 1.000,00. O 37 

Coordenador da CPGFís lembrou que os alunos de mestrado têm uma verba de até R$ 1.000,00 por 38 

ano para participar de cursos/encontros/seminários, o que dá direito a este aluno receber esta ajuda 39 
de custo. A CPG, portanto, aprovou a solicitação. INSCRIÇÕES ABERTAS DO EDITAL 40 

PNPD/2009: A PROPG informou que estão abertas, de 08/06 a 10/07/2009, as inscrições do Edital 41 

Programa Nacional de Pós-Doutorado - PNPD/2009 - Edital MEC/CAPES e MCT/FINEP. O Edital e 42 

inscrições on-line estão disponíveis no site da CAPES (http://www.capes.gov.br/editais/abertos/2782-43 

pnpd). A CPG precisa fazer uma consulta à comunidade para ver quem se enquadra no Edital e 44 

sugeriu que o Coordenador faça uma reunião sobre o assunto com os chefes dos grupos de pesquisa. 45 

A reunião ficou marcada para o dia 25/06 (5ª f.), às 14h, na sala 211 do prédio administrativo. 46 
DISCUSSÃO SOBRE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES (com base na Resolução nº 03/2007-47 
CPG): O Coordenador e o Coordenador Substituto propuseram a alteração da Resolução 03/2007 da 48 

CPG, no que diz respeito ao credenciamento de pesquisadores externos à UFRGS. Propõem que as 49 

condições mínimas para que um pesquisador doutor não pertencente à UFRGS seja credenciado como 50 
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orientador (colaborador) de mestrado e de doutorado sejam: (a) ter bolsa de produtividade e pesquisa 51 

do CNPq ou produção de pelo menos dois artigos qualis A por ano nos últimos três anos e (b) 52 

necessariamente demonstrar algum vínculo com a UFRGS (através de colaboração com algum grupo 53 

de pesquisa e apoio de um grupo de pesquisa). O prof. Miguel Gusmão concordou, dizendo não achar 54 
correto que seja proposto um projeto de mestrado ou doutorado cujo tema não seja objeto de pesquisa 55 

no Instituto. A proposta é vincular a colaboração com o restante do grupo, devendo necessariamente 56 

haver uma carta de um grupo que tivesse interesse em credenciar determinada pessoa de fora como 57 

colaborador. A decisão sobre a mudança da resolução será tomada na próxima reunião. OUTROS 58 

ASSUNTOS: SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA CPG DO PROF. LIVIO AMARAL: Tendo 59 

em vista orientação da CPG (conforme ata nº 07/2009, de 25/05), em relação à solicitação do 60 

procedimento a ser seguido, considerando que o prof. Livio Amaral está exercendo a Diretoria de 61 

Avaliação da CAPES, a CPG havia esclarecido que se o professor ficasse um curto tempo afastado, 62 
deveria solicitar somente afastamento, mas no caso de ser um tempo longo, deveria pedir demissão 63 

da CPG e deveria haver nova eleição da Comissão. Portanto, o prof. Livio encaminhou seu pedido de 64 

desligamento da CPG, que foi aceito. Deverá ser feita nova eleição de um membro para a CPG e de 65 

um membro para a Comissão de Bolsas, pela COPG, para substituir o referido professor. 66 

SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROF. VISITANTE: O prof. Horacio Girotti 67 

solicitou auxílio financeiro equivalente a uma diária para custear parcialmente a vinda ao Instituto do 68 

prof. Vladislav Kupriyanov (bolsista de pós-doutorado da FAPESP na USP), no período de 29/06 a 69 
04/07, para desenvolver atividades de pesquisa e ministrar seminário junto ao grupo de Teoria 70 

Quântica de Campos. A CPG autorizou o pagamento de uma diária. A reunião foi encerrada às 71 

16h45min. A presente ata foi lavrada por Liane Denise Thier Ruschel (___________________________), 72 

Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e será assinada pelo Coordenador, prof. Sérgio 73 

Ribeiro Teixeira-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 74 


