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No dia 06 de julho 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 Julian Penkov Geshev, Luiz Fernando Ziebell, Kepler de Souza Oliveira Filho 7 

e a professora Thaisa Storchi Bergmann, além dos representantes discentes Gustavo Gil da Silveira e 8 

Cristina Furlanetto. O representante discente Eduardo Balbinot não compareceu. Justificaram suas 9 

ausências os professores Miguel Ângelo Cavalheiro Gusmão e Jonder Morais. APROVAÇÃO DA 10 
ATA 09/2009: A Ata nº 09 de 22/06/2009 foi aprovada, com algumas alterações. HOMOLOGAÇÃO 11 

DE DECISÃO AD REFERENDUM: Tendo em vista que durante o período de 23 de junho a 05 de 12 

julho de 2009 não houve reunião da CPG, foi ratificada a seguinte decisão ad referendum: Formação da 13 

Banca para Dissertação de Mestrado da aluna Fabíola Campos, intitulada “Os Aglomerados 14 

Globulares NGC 6366 e NGC 6397”, realizada sob a orientação do prof. Kepler de Souza Oliveira 15 

Filho e coorientação do prof. Charles José Bonatto. Como membros externos ao PPGFís da UFRGS, 16 

foram escolhidos a Drª. Beatriz Barbuy (IAG-USP) e o Dr. Jorge Ricardo Ducati (IF-UFRGS). Como 17 

membro do PPGFís da UFRGS, foi escolhido o professor Eduardo Luiz Damiani Bica, tendo como 18 
suplente interno ao programa o professor Horácio Dottori. Conforme norma registrada na Ata 19 

01/2007, foi solicitado ao prof. Eduardo Bica um parecer preliminar sobre a dissertação. Foi proposta 20 

e aprovada a data da dissertação para o dia 17 de julho de 2009, às 14h. BANCA PARA EXAME DE 21 

DOUTORADO DO ALUNO DANIEL TAVARES DA SILVA: Foi encaminhada proposta de Banca 22 

para o Exame de Doutorado do aluno Daniel Tavares da Silva, intitulado "Decaimentos de Mésons 23 

Charmosos no Modelo C3P0", realizado sob a orientação do prof. César Augusto Zen Vasconcellos e 24 

coorientação do prof. Dimiter Hadjimichef. Como membro externo à UFRGS, foi escolhido o Dr. 25 

Gastão Inácio Krein (IFT-UNESP). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram escolhidos os 26 
professores Pedro Luis Grande e Rubem Erichsen Júnior, tendo como membros suplentes internos ao 27 

programa o professor Gerardo Guido Martinez Pino ou Jeferson Jacob Arenzon. Foi proposta e 28 

aprovada a data do exame para o dia 11 de agosto de 2009, às 14h30min. HOMOLOGAÇÃO DA 29 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DO ALUNO ALLAN SCHNORR MÜLLER: Após lida a carta da 30 

orientadora, profª. Thaisa Storchi Bergmann, declarando que todas as correções sugeridas pela banca 31 

foram feitas, a dissertação de mestrado do aluno Allan Müller foi homologada. HOMOLOGAÇÃO 32 
DA TESE DE DOUTORADO DO ALUNO PEDRO CASTRO MENEZES XAVIER DE MELLO E 33 
SILVA: Após lida a carta da orientadora, profª. Alba Graciela Rivas de Theumann, declarando que 34 

todas as correções sugeridas pela banca foram feitas, a tese de doutorado de Pedro Castro Menezes 35 

Xavier de Mello e Silva foi homologada. HOMOLOGAÇÃO DA TESE DE DOUTORADO DO 36 

ALUNO RODRIGO NEMMEN DA SILVA: Após lida a carta da orientadora, profª. Thaisa Storchi 37 

Bergmann, declarando que todas as correções sugeridas pela banca foram feitas, a tese de doutorado 38 

de Rodrigo Nemmen da Silva foi homologada. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE BOLSAS: Tendo 39 

em vista que não houve inscritos para a seleção de doutorado do mês de julho, foram contemplados 40 

com bolsa do CNPq os alunos Maurício de Albuquerque Sortica (média final 2,49), que ingressou em 41 
abril e Allan Schnorr Müller (média final 2,10), que ingressou em junho. Para o mês de julho, havia 42 

duas bolsas disponíveis (uma do aluno Lucas Nicolao, que encerrou seus 48 meses em 30/06, e outra 43 

do aluno Dario Ferreira Sanchez, que trocou sua bolsa por outra do seu orientador Paulo Fernando 44 

Papaleo Fichtner). Foi informado, ainda, que o aluno Artur Harres de Oliveira solicitou o 45 

encerramento de sua bolsa de mestrado do CNPq, tendo em vista que ganhará bolsa do CNPq de seu 46 

orientador, prof. Julian Geshev. O parecer do Plano de Doutorado do aluno Maurício de 47 

Albuquerque Sortica já foi aprovado na ata 04/2009, de 13/04/2009. O parecer do Plano de 48 

Doutorado do aluno Allan Schnorr Müller já foi aprovado na ata 08/2009, de 08/06/2009. O pedido 49 

de equivalência do aluno Heberton Wender Luiz dos Santos, mestre pela Fundação Universidade 50 
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Federal de Mato Grosso do Sul, ainda está sendo analisado pela Comissão de Bolsas. PEDIDO DE 51 
CREDENCIAMENTO DO PROFESSOR DAVID RENATO DOMINGUEZ CARRETA COMO 52 
PROFISSIONAL EXTERNO/BOLSISTA DE AGÊNCIA DE FOMENTO - DOCENTE VISITANTE 53 
(ESCOPO: ENSINO): Foi lida a carta do professor Rubem Erichsen Jr. solicitando o credenciamento 54 

do prof. David Carreta junto ao PPGFís como Profissional Externo - Docente Visitante, com vistas a 55 
realizar colaboração científica com pesquisadores deste Instituto e atividades de ensino, do dia 30/06 56 

a 1º/10/2009. Apresentou projeto de pesquisa e plano de trabalho na Pós-Graduação. O prof. Carreta 57 

detém bolsa do programa Professor Visitante Estrangeiro (PVE/CAPES), a partir de junho/2009, cuja 58 

instituição de origem é a UAM/EPS (Univ. Autônoma  Madrid). A CPG aprovou o pedido de 59 

credenciamento. DISCUSSÃO SOBRE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES (proposta de nova 60 

Resolução, alterando e revogando a Resolução nº 03/2007-CPG): O Coordenador e o Coordenador 61 

Substituto propuseram na reunião passada a alteração da Resolução 03/2007 da CPG, no que diz 62 
respeito ao credenciamento de pesquisadores externos à UFRGS. Havia sido proposto na reunião 63 

passada o seguinte texto: “... As condições mínimas para que um pesquisador doutor não pertencente à UFRGS seja 64 
credenciado como orientador (colaborador) de mestrado e de doutorado são: (a) ter bolsa de produtividade e pesquisa do 65 
CNPq ou produção de pelo menos dois artigos qualis A por ano nos últimos três anos e (b) necessariamente demonstrar 66 
algum vínculo com a UFRGS (através de colaboração com algum grupo de pesquisa e apoio de um grupo de pesquisa)...”. O 67 

prof. Miguel Gusmão enviou uma proposta com alterações no que diz respeito a correção de forma e 68 

os procedimentos da CPG e da  Câmara de PG. Considerando o volume de alterações, mudou o 69 

número da resolução. A proposta contém o seguinte texto: “RESOLUÇÃO 01/2009 (Altera e revoga a 70 
Resolução 03/2007) ’Regulamentação de credenciamento como Docente  Permanente ou Docente Colaborador do 71 
PPGFís’: Os membros do corpo docente do PPGFís serão discriminados como Permanentes e Colaboradores de acordo com 72 
as regras vigentes na UFRGS (Resolução 12/2007 do CEPE). A condição mínima para que um pesquisador doutor 73 
pertencente à UFRGS seja credenciado ou recredenciado como docente (permanente ou colaborador) do PPGFís, habilitado a 74 
orientação em nível de mestrado ou de doutorado, é ter bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq ou apresentar uma 75 
média anual de publicações no último triênio de pelo menos dois artigos em periódicos com fator de impacto igual ou 76 
superior a 1,5. Um pesquisador doutor não pertencente à UFRGS somente pode ser credenciado como Docente 77 
Colaborador. Para tal, além de satisfazer as condições de credenciamento e recredenciamento definidas no parágrafo anterior 78 
para docentes da UFRGS, deve manter colaboração ativa com algum grupo de pesquisa do IF-UFRGS. A permanência de 79 
qualquer pesquisador no corpo docente do PPGFís pode ser reavaliada se o mesmo deixar de cumprir os requisitos mínimos 80 
para manutenção de quota de orientação (ver resolução sobre quotas de orientação). Pesquisadores credenciados como 81 
orientadores de mestrado sem experiência anterior em orientação terão sua quota inicial restrita a um estudante. O aumento 82 
dessa quota será analisado após a conclusão do primeiro mestrado. Salvo casos excepcionais, a critério da CPG, o 83 
credenciamento de um pesquisador como orientador de doutorado só poderá ser feito depois do mesmo ter concluído a 84 
orientação de uma dissertação de mestrado. Pesquisadores recém credenciados como orientadores de doutorado terão sua 85 
quota inicial de orientações de doutorado restrita a um estudante. A análise de aumento dessa quota, quando houver 86 
solicitação nesse sentido, será feita após a realização do exame de qualificação ao doutorado do primeiro estudante. As regras 87 
acima não se aplicam para co-orientação específica (orientador não pertencente ao corpo do programa que co-orienta um 88 
aluno específico em conjunto com um docente do programa). Solicitações de co-orientação específica serão analisadas caso a 89 
caso. Obs.: Enquadra-se como co-orientação específica uma proposta de co-orientação de doutorado  se o  docente é 90 
credenciado para orientação de mestrado. As solicitações devem ser acompanhadas do Curriculum Vitae (Plataforma Lattes) 91 
do candidato e serão analisadas em reunião, pela CPG.” A CPG aprovou a Resolução 01/2009, que altera e 92 

revoga a Resolução 03/2007 da CPG. PROPOSTA DE AVALIAÇÃO SEMESTRAL DO 93 

ANDAMENTO DO TRABALHO DOS ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO: Na reunião sobre 94 

Planejamento Estratégico, a professora Naira Balzaretti citou que no PGCIMAT foi elaborado um 95 
questionário avaliativo que é respondido semestralmente pelo orientador, com 4 perguntas (com 96 

notas de 1 a 4), para ver como está o andamento do trabalho. Se o aluno não estiver bem (com notas 1 97 

ou 2), o orientador e o aluno são chamados pelo coordenador. Se não houver avanço no trabalho, a 98 

partir desta conversa com o coordenador, o aluno perde a bolsa. Se o orientador não conseguir um 99 

retorno do aluno, a CPG deverá agir, cobrando resultados. Propôs que a CPG implemente este 100 

formulário de acompanhamento no PPGFís. A CPG aprovou a implementação do formulário no 101 

PPGFís, em papel, para que fique registrado e assinado pelos orientadores. PEDIDO DE AUXÍLIO 102 
FINANCEIRO DO ALUNO DE MESTRADO ARTUR HARRES DE OLIVEIRA PARA 103 
PARTICIPAR DE EVENTO: O aluno Artur Harres de Oliveira, com o aval de seu orientador, prof. 104 

Julian Penkov Geshev, solicitou auxílio financeiro para participar da ‘VII Escola Brasileira de 105 



Magnetismo’, que ocorrerá no período de 05 a 09 de outubro de 2009, em Natal/RN. O auxílio 106 

financeiro solicitado totaliza o valor de R$ 1.000,00. O Coordenador da CPGFís lembrou que os alunos 107 

de mestrado têm uma verba de até R$ 1.000,00 por ano para participar de 108 
cursos/encontros/seminários, o que dá direito a este aluno receber esta ajuda de custo. A CPG, 109 

portanto, aprovou a solicitação. PEDIDO DA ALUNA DE MESTRADO FABÍOLA CAMPOS PARA 110 

INSTALAÇÃO DE CÚPULA NO DAEF: A aluna Fabíola Campos, representando os demais alunos 111 

do Grupo de Astrofísica, solicitou a verba de R$ 1.300,00 para cobrir os custos de instalação de uma 112 

cúpula no terraço acima do DAEF, que abrigará um pequeno telescópio que os alunos de PG 113 

utilizarão em aulas práticas de obtenção e redução de dados astrofísicos. Como os alunos de mestrado 114 
têm uma verba de até R$ 1.000,00 por ano para participar de cursos/encontros/seminários, que não 115 

foi utilizado por ela, entende que este valor poderia ser revertido para este fim, e o restante pode ser 116 

justificado pelo fato de o benefício advindo deste investimento se estender a todos alunos de pós-117 

graduação do Grupo de Astrofísica. A CPG aprovou a solicitação. DISCIPLINAS DE PÓS-118 

GRADUAÇÃO PARA O SEMESTRE 2009/2: As seguintes disciplinas propostas foram aprovadas: I) 119 

Tópicos em Física das Partículas e Campos: Introdução aos Modelos Supersimétricos, com 2 créditos, 120 

sob a responsabilidade do prof. Marcos Cardoso Rodriguez; II) Seminários do PPGFís: Física 121 

Computacional, com 2 créditos, sob a responsabilidade da profª. Marcia Barbosa; III) Mecânica 122 

Clássica, com 4 créditos, sob a responsabilidade da profª. Maria Beatriz de Leone Gay Ducati; IV) 123 
Tópicos em Física Estatística: Teoria da Informação, com 2 créditos, sob a responsabilidade do prof. 124 

visitante (PVE/CAPES) David Dominguez Carreta (mediante aprovação do credenciamento pela Câmara de 125 

Pós-Graduação); V) Mecânica Quântica, com 4 créditos, sob a responsabilidade do prof. Miguel A. C. 126 

Gusmão; VI) Seminários do Grupo de Física de Altas Pressões II, com 2 créditos, sob a 127 

responsabilidade do prof. Cláudio Antônio Perottoni (mediante aprovação do credenciamento pela Câmara 128 

de Pós-Graduação); VII) Estágio Docente II, com 2 créditos, sob a responsabilidade da profª. Angela 129 

Foerster; VIII) Tópicos em Física Matemática e Geral: Introdução ao método algébrico do ansatz de 130 

Bethe, com 2 créditos, sob a responsabilidade da profª. Angela Foerster; IX) Tópicos em Física da 131 

Matéria Condensada: Deposição de Filmes Finos por Pulverização Catódica, com 2 créditos, sob a 132 

responsabilidade do prof. Cristiano Krug; X) Tópicos em Física Hadrônica e Nuclear: Estrelas 133 

Compactas, com 2 créditos, sob a responsabilidade do prof. César Augusto Zen Vasconcellos; XI) 134 
Seminários do Grupo de Espectroscopia de elétrons, com 2 créditos, sob a responsabilidade do prof. 135 

Jonder Morais; XII) Tópicos em Física Estatística: Teoria de Líquidos, com 2 créditos, sob a 136 

responsabilidade da profª. Marcia Barbosa; XIII) Tópicos em Astronomia e Astrofísica: Arcos 137 

gravitacionais em aglomerados de galáxias, com 2 créditos, sob a responsabilidade do prof. Basílio 138 

Xavier Santiago; XIV) Astronomia e Astrofísica: Técnicas Observacionais e Instrumentais, com 4 139 

créditos, sob a responsabilidade do prof. Kepler de Souza Oliveira Filho; XV) Seminários do Grupo de 140 

Fenomenologia de Partículas de Altas Energias, com 2 créditos, sob a responsabilidade da profª. 141 

Maria Beatriz de Leone Gay Ducati; XVI) Tópicos em Física da Matéria Condensada: 142 

Supercondutividade I, com 2 créditos, sob a responsabilidade do prof. Paulo Pureur Neto; XVII) 143 

Tópicos em Física da Matéria Condensada: Uso de feixe de íons para confeccionar e analisar materiais 144 

magnéticos, com 2 créditos, sob a responsabilidade dos profs. Pedro Luis Grande e Luis Gustavo 145 

Pereira; XVIII) Tópicos em Astronomia e Astrofísica: Atividade Nuclear, com 2 créditos, sob a 146 
responsabilidade da profª. Thaisa Storchi Bergmann. Ressaltamos que três professores submeteram a 147 

disciplina Mecânica Clássica (com 4 créditos): prof. José Roberto Iglesias, prof. Felipe Barbedo Rizzato 148 

e profª Maria Beatriz de Leone Gay Ducati. Apesar de treze alunos terem enviado um abaixo-assinado 149 

solicitando que esta disciplina fosse ministrada pelo prof. Felipe Rizzato, a CPG optou pela profª. 150 

Maria Beatriz Gay Ducati para ministrar a disciplina, pois existe a tradição de permitir que o professor 151 

ministre a disciplina em duas edições consecutivas, levando em consideração o trabalho de 152 

planejamento, pois ela ministrou em 2008/2 (em 2009/1 não foi ofertada a disciplina) e o prof. Felipe 153 

Rizzato ministrou em 2007/1 e 2007/2. Ainda foram submetidas as seguintes disciplinas: * A profª 154 

Marcia Barbosa propôs “Seminários em Sistemas Complexos”, com 2 créditos. A CPG solicitou 155 

esclarecimentos à professora, pois na proposta só constavam 9 seminários e para que a carga horária 156 

contemple as 30h/s, devem haver 15 seminários, ao menos. * O prof. Sebastián Gonçalves ofereceu 157 



uma disciplina chamada “Dinâmica de Epidemias” (mas não mandou formulário, pois está afastado 158 

no exterior). Após especificação de dados da disciplina, ela será analisada pela CPG. * O prof. Dimiter 159 

Hadjimichef ainda ofereceu a disciplina “Tópicos em Física de Partículas e Campos: Teoria Eletro-160 

Fraca”, com 2 créditos. Como o referido professor ainda não regularizou a situação do seu 161 
credenciamento junto ao PPGFís (pois está aguardando sua transferência da UFPel para a UFRGS), 162 

não poderá oferecer a disciplina. A CPG decidiu estender o prazo para envio de disciplinas, até o dia 163 

17/07, tendo em vista o baixo número de ofertas de disciplinas de 4 créditos. Foi citado, ainda, que o 164 

Coordenador recebeu uma solicitação de uma aluna, em nome de seus colegas do PPG Ensino de 165 

Física, dizendo que no próximo semestre cursará apenas disciplinas do ensino e que assim como ela, 166 

outras duas colegas lecionam em outras universidades e dispõem de poucos horários para estar aqui 167 

na UFRGS. Para viabilizar a participação dessas três alunas nas disciplinas de ensino para o semestre 168 

2009/2, elas deverão ocorrer nas 4ªs.feiras, das 9h às 13h (disciplina do prof. Moreira) e das 13h30 às 169 

15h30 (disciplina do prof. Lang), único dia em comum para as referidas alunas. Por isso, solicitaram 170 

que as cadeiras obrigatórias de Física (Mecânica Clássica e Mecânica Quântica) não sejam colocadas 171 

nestes horários. Isso permitiria que os demais colegas do Ensino se matriculassem simultaneamente 172 

nas várias cadeiras, evitando ter que mudar o horário das cadeiras do Ensino para dias que 173 
inviabilizariam a participação delas. A CPG encaminhará a referida solicitação para os professores 174 

Miguel Gusmão e Maria Beatriz Gay Ducati, para que, na medida do possível, possam atendê-la. 175 
OUTROS ASSUNTOS: REVOGAÇÃO DA DECISÃO SOBRE OS CRÉDITOS DE ESTÁGIO 176 
DOCENTE: A decisão tomada pela CPG em 17/06/2008, conforme ata 07/2008, dizendo que a 177 

disciplina de Estágio Docente para alunos de mestrado deveria ter 2 créditos e para alunos de 178 

doutorado deveria ter 4 créditos, foi REVOGADA nesta reunião de 06/07/2009, pois viola o 179 
Regimento do PPGFís, item IV do art. 26, como segue: "Art. 26 - As disciplinas do Programa de Pós-Graduação 180 
em Física, ministradas pelos docentes do programa credenciados para este fim, dividem-se em Disciplinas Formativas, 181 
Disciplinas Especializantes, Seminários, Estágios Docentes e Estágio Profissional, caracterizadas a seguir: .... IV. Estágio 182 
Docente I e Estágio Docente II são disciplinas de 2 (dois) créditos, desenvolvidas na forma de estágios 183 
supervisionados de docência, visando a preparar os estudantes de pós-graduação para a docência. Cabe ao professor 184 
responsável por cada uma dessas disciplinas: (a) escolher, o conjunto de disciplinas de graduação ou pós-graduação no qual 185 
poderá ter lugar o estágio, mediante prévia aquiescência dos respectivos professores; (b) estabelecer, de comum acordo com o 186 
professor da disciplina, as atividades que o aluno estagiário deverá desenvolver; (c) avaliar o aluno estagiário, ouvido o 187 
professor da disciplina.". HOMOLOGAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DO ALUNO 188 
ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS: Após lida a carta do orientador, prof. Yan Levin, 189 

declarando que todas as correções sugeridas pela banca foram realizadas, a dissertação de mestrado 190 

do aluno Alexandre Pereira dos Santos foi homologada. PARECER SOBRE O PLANO DE 191 

DOUTORADO DE CARLOS CLAITON NOSCHANG KUHN: Foi lido o parecer emitido em 192 

relação ao plano de doutorado, sob o título “Ansatz de Bethe Termodinâmico Aplicado a Modelos de 193 

Condensados de Bose-Einstein Fermiônicos”, assinado pelo estudante Carlos Claiton Noschang Kuhn 194 

e pela orientadora Angela Foerster. O parecer considera o plano claro, preciso, relevante e original. A 195 

profª. Angela Foerster tem publicações no tema do plano. A CPG aceitou, então, o plano e a 196 

orientação do aluno, que ingressou em 1º/01/2009. PARECER SOBRE O PLANO DE 197 
DOUTORADO DE ALBERTO SPEROTTO DOS SANTOS ROCHA: Foi lido o parecer emitido em 198 

relação ao plano de doutorado, sob o título "Matéria Estranha em Estrelas Compactas Rotantes a T = 0 199 

e à Temperatura Finita”, assinado pelo estudante Alberto Sperotto dos Santos Rocha e pelo orientador 200 

César Augusto Zen Vasconcellos. O parecer considera o plano claro, relevante e original. O prof. 201 

César Vasconcellos tem publicações no tema do plano. A CPG aceitou, então, o plano e a orientação 202 

do aluno, que ingressou em 1º/02/2009. MATRÍCULAS: A Secretária Liane Ruschel informou que os 203 

dias de matrículas já estão divulgados no site, e ocorrerão de 28/07 a 03/08, via Portal do Aluno 204 

(homepage da UFRGS). Os professores deverão chancelar as matrículas dos alunos, de 04 a 06/08. O 205 

início do semestre 2009/2 está marcado para 10 de agosto. APROPRIAÇÃO DE CONCEITOS 2009/1: 206 

A Secretária Liane Ruschel informou que os professores deverão fazer as apropriações de conceitos 207 
das disciplinas ministradas em 2009/1, do dia 06 ao dia 27/07, impreterivelmente. REUNIÃO COPG: 208 

Os membros permanentes da CPG foram convocados para reunião do COPG, para eleição de um 209 

membro docente para a CPG e eleição de um membro da Comissão de Bolsas, na vaga do prof. Livio 210 



Amaral, que está desligado da CPG, pois está exercendo a Diretoria de Avaliação da CAPES. A 211 

reunião ocorrerá às 14h30min do dia 04/08 (3ª feira), no Anfiteatro Antônio Cabral. MENÇÃO 212 

HONROSA - PRÊMIO CAPES 2008: Foi comunicado que o prof. Kepler de Souza Oliveira Filho 213 
receberá a Menção Honrosa no Prêmio CAPES 2008, na área de Astronomia/Física, por ter orientado 214 

a tese “Sismologia das Estrelas ZZ Ceti”, defendida em 06/07/2007 pela aluna Bárbara Garcia 215 

Castanheira. A solenidade de premiação está prevista para o dia 22/07/2009, em Brasília, quando 216 

serão comemorados os 58 anos da CAPES. FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO PORTAL 217 

DE PERIÓDICOS DA CAPES – PROJETO PRÓ-MULTIPLICAR: Recebemos da PROPG carta 218 

informando que foi agendado o treinamento para a formação de multiplicadores do portal de 219 
periódicos da CAPES, para os dias 29, 30 e 31 de julho. O Projeto Pró-Multiplicar tem por objetivo 220 

capacitar bolsistas de doutorado da CAPES para que atuem como monitores e multiplicadores na 221 

divulgação do Portal de Periódicos. A PROPG receberá as inscrições dos bolsistas, preferencialmente 222 

de doutorado, até o dia 17/7/2009. O programa e o projeto do PRÓ-MULTIPLICAR estão disponíveis 223 

no site da PROPG. A reunião foi encerrada às 17h05min. A presente ata foi lavrada por Liane Denise 224 

Thier Ruschel (___________________________), Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e 225 

será assinada pelo Coordenador, prof. Sérgio Ribeiro Teixeira-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 226 


