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No dia 20 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 Luiz Fernando Ziebell e Kepler de Souza Oliveira Filho, a professora Rita 7 

Maria Cunha de Almeida, além dos representantes discentes Gustavo Gil da Silveira e Cristina 8 

Furlanetto. Justificaram suas ausências os professores Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão, Julian 9 

Penkov Geshev, Jonder Morais, a professora Thaisa Storchi Bergmann e o representante discente 10 
Eduardo Balbinot. APROVAÇÃO DA ATA 10/2009: A Ata nº 10 de 06/07/2009 foi aprovada, com 11 

algumas alterações. BANCA PARA EXAME DE DOUTORADO DO ALUNO JOEL PAVAN: Foi 12 

encaminhada proposta de Banca para o Exame de Doutorado do aluno Joel Pavan, intitulado 13 

"Dinâmica não-linear da instabilidade feixe-plasma bidimensional", realizado sob a orientação do 14 

prof. Luiz Fernando Ziebell. Como membro externo à UFRGS, foi escolhido o Dr. Abraham Chian 15 

Long-Chian (INPE - São José dos Campos/SP). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram 16 

escolhidos os professores Yan Levin e Felipe Barbedo Rizzato, tendo como membro suplente interno 17 

ao programa o professor Renato Pakter. Foi proposta e aprovada a data do exame para o dia 18 de 18 

agosto de 2009, às 14h. BANCA PARA EXAME DE DOUTORADO DO ALUNO MARCELO 19 
FERREIRA DA COSTA GOMES: Foi encaminhada proposta de Banca para o Exame de Doutorado 20 

do aluno Marcelo Ferreira da Costa Gomes, intitulado "Dinâmica de Propagação de Doenças 21 

Infecciosas", realizado sob a orientação do prof. Sebastián Gonçalves. Como membro externo à 22 

UFRGS, foi escolhida a Drª. Suani Tavares Rubim de Pinho (UFBA). Como membros do PPGFís da 23 

UFRGS, foram escolhidos a profª. Rita Maria Cunha de Almeida e o prof. Pedro Luis Grande, tendo 24 

como membro suplente interno ao programa o professor Marco Aurélio Pires Idiart e como membro 25 

suplente externo o Dr. Ney Lemke (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho). Foi 26 

proposta e aprovada a data do exame para o dia 31 de agosto de 2009, às 14h. BANCA PARA EXAME 27 
DE DOUTORADO DO ALUNO LUCIANO CAMARGO MARTINS: Foi encaminhada proposta de 28 

Banca para o Exame de Doutorado do aluno Luciano Camargo Martins, intitulado "Estabilidade no 29 

Transporte de Feixes de Partículas Relativísticas em um Tubo Condutor", realizado sob a orientação 30 

do prof. Renato Pakter e coorientação do prof. Felipe Rizzato. Como membro externo à UFRGS, foi 31 

escolhido o Dr. Iberê Luiz Caldas (IF-USP). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram escolhidos 32 

os professores Johnny Ferraz Dias e Luiz Fernando Ziebell, tendo como membro suplente interno ao 33 

programa o professor Jeferson Arenzon. Foi proposta e aprovada a data do exame para o dia 27 de 34 

agosto de 2009, às 10h. HOMOLOGAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DO ALUNO 35 

EDUARDO ANDRÉ FLACH BASSO: Após lida a carta da orientadora, profª. Maria Beatriz de Leone 36 
Gay Ducati, declarando que todas as correções sugeridas pela banca foram feitas, a dissertação de 37 

mestrado do aluno Eduardo André Flach Basso foi homologada. SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO 38 

EMERGENCIAL DE He GÁS: O prof. Paulo Pureur Neto encaminhou solicitação de compra 39 

emergencial de He gás, num volume que permita a continuidade de operação dos equipamentos 40 

criogênicos do IF e dos trabalhos de pós-graduação em andamento que dependem crucialmente 41 

destes sistemas. A CPG autorizou a aquisição emergencial de He gás, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 42 

mil reais). A CPG sugeriu a inclusão deste pedido de gás Hélio, em maior volume, dentro do Edital 43 

Pró-Equipamentos CAPES, inclusive vendo a possibilidade de apoio do Instituto de Química, que 44 

também utiliza o gás Hélio do IF, dentro deste Edital. LEVANTAMENTO DE INTERESSES PARA 45 

OFERTA DE CURSOS A DISTÂNCIA: A SEAD (Secretaria de Educação a Distância) da UFRGS está 46 

realizando levantamento de interesses para oferta de cursos de graduação e pós-graduação na 47 
modalidade a distância. Esta iniciativa visa criar estratégias de planejamento a médio e longo prazo, 48 

buscando qualificar o atendimento aos editais, principalmente da Universidade Aberta do Brasil 49 

(UAB), bem como a construção de uma política de expansão da Educação a Distância no âmbito da 50 
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Universidade. Para tanto, a SEAD julga oportuno que sejam promovidas discussões internas nas 51 

unidades, no sentido de dar consistência às propostas. As manifestações de interesse deverão ser 52 

encaminhadas à SEAD até 31/08, mediante o preenchimento do formulário eletrônico, disponível no 53 

endereço www.ufrgs.br/sead/cursos. A secretaria da CPG enviará esta informação aos professores, 54 
via e-mail. Temos que primeiramente aprovar no COPG a possibilidade de realização de defesas de 55 

dissertação/tese através de teleconferências, com um membro virtual da Banca Examinadora. A 56 

COPG precisa discutir esta questão, num âmbito mais amplo. SUGESTÃO SOBRE INDICAÇÃO DE 57 

BANCAS EXAMINADORAS: O professor Horacio Girotti manifestou sua preocupação com o 58 

constrangimento passado pelos orientadores ao terem que convidar os membros suplentes para as 59 

Bancas Examinadoras de teses/dissertações/exames. Sugeriu, então, uma alternativa, onde o 60 

orientador indicaria cinco membros externos e cinco membros internos, para então a CPG designar 61 

quem ficaria como membro titular e como suplente. A CPG ressaltou que nossa regra já é indicar mais 62 

nomes para a CPG escolher, sendo que esses indicados já deverão ter sido consultados sobre a 63 

disponibilidade para participarem da banca, agilizando todo o processo, salientando-se que quem 64 

tomará a decisão da escolha é a CPG. Após a CPG escolher a banca, o orientador somente comunica a 65 

decisão da CPG aos membros, não lhe cabendo a responsabilidade de decidir quem é titular e quem é 66 
suplente e, portanto, considera que não deve haver qualquer constrangimento com esta questão. 67 

DISCIPLINAS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA O SEMESTRE 2009/2 (continuação): As seguintes 68 

disciplinas propostas ainda foram aprovadas: I) Seminários em Sistemas Complexos, com 2 créditos, 69 

sob a responsabilidade da profª. Marcia Barbosa; II) Seminários do Grupo de Astronomia e 70 

Astrofísica, com 2 créditos, sob a responsabilidade do prof. Kepler de Souza Oliveira Filho; III) 71 

Tópicos em Física Estatística: redes e dinâmica de epidemias, com 2 créditos, sob a responsabilidade 72 

do prof. Sebastián Gonçalves; IV) Tópicos em Física da Matéria Condensada: teorias de atrito 73 

microscópico, com 2 créditos, sob a responsabilidade do prof. Sebastián Gonçalves; V) Física Atômica 74 

e Molecular e Óptica: Fundamentos de Fotônica II (continuação da cadeira I, oferecida em 2009/1), 75 

com 2 créditos, sob a responsabilidade do prof. Ricardo Rego Bordalo Correia; VI) Estágio Docente I, 76 

com 2 créditos, sob a responsabilidade do prof. Pedro Luis Grande. Ficou decidido que seria 77 
solicitado ao Departamento de Física que os seguintes professores tivessem a carga didática na pós-78 

graduação contabilizada na carga horária do próximo semestre junto ao Departamento de Física: 79 

profª. Maria Beatriz de Leone Gay Ducati (4 horas) e prof. Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão (4 80 

horas). OUTROS ASSUNTOS: HOMOLOGAÇÃO DA TESE DE DOUTORADO DO ALUNO 81 

CLOVIS BELBUTE PERES: Após lida a carta do orientador, prof. Horacio Alberto Dottori, 82 

declarando que todas as correções sugeridas pela banca foram feitas, a tese de doutorado do aluno 83 

Clovis Belbute Peres foi homologada. MENÇÃO HONROSA: Recebemos e-mail do Pró-Reitor de 84 

Pós-Graduação cumprimentando o prof. Kepler de Souza Oliveira Filho e sua ex-orientanda Bárbara 85 

Garcia Castanheira, pela Menção Honrosa do trabalho no Prêmio CAPES de Teses 2008, dizendo 86 

tratar-se de uma conquista de muita relevância, uma distinção significativa, considerando que o 87 
sistema de pós-graduação no Brasil titulou 10.711 doutores em 2008. Destacou o brilhantismo 88 

intelectual e dedicação da jovem pesquisadora e a capacidade e maturidade científica do orientador, 89 

além da solidez da linha de pesquisa. Indicou, ainda, a qualidade e a competência do sistema de pós-90 

graduação da UFRGS, tendo em vista o expressivo número de Prêmios e Menções Honrosas de teses 91 

de Cursos de PG da UFRGS. AFASTAMENTO DO ALUNO DE DOUTORADO SAMIR DE 92 

MORAES SHUBEITA: O referido aluno estará afastado de 04 de setembro a 14 de outubro do 93 
corrente, sendo de 07 a 11/set, no IBA 2009 (Ion Beam Analysis), em Cambridge, UK e de 12/set a 94 

12/out, para realizar pesquisa em caráter de colaboração no INSP (Institut des Nanosciences de Paris), 95 

em Paris, FR. O orientador Pedro Luis Grande e o coorientador Johnny Ferraz Dias concordaram com 96 

o afastamento e a CPG avalizou. RELATÓRIO DO FÓRUM DOS COORDENADORES: Foram 97 

relatados os seguintes assuntos tratados na última reunião, ocorrida em 14/07: * Critérios para 98 

credenciamento: foi chamada a atenção para os percentuais de docentes permanentes e docentes 99 

colaboradores, segundo as normas da CAPES, sendo que os permanentes podem ser credenciados em 100 
dois Programas, no máximo. As coorientações seguem a Resolução 84/2006-CAMPG; * Para as co-101 

tutelas, indicou-se seguir orientação no site; * Novo Edital Pró-Equipamentos recebeu um total de 102 



R$83.000.000,00 para equipamentos de pequeno e médio porte, para todas as IFE’s, com data final 103 

para apresentação em 07/08/2009. O Edital Institucional (equipamento de uso para teses, etc.) prevê 104 

um total de R$2.000.000,00 para a UFRGS; * Aumento do número das bolsas/CAPES para Institutos 105 
de áreas emergentes (região norte); * Projeto Pró-Multiplicar: tem por objetivo capacitar bolsistas de 106 

doutorado da CAPES para que atuem como monitores e multiplicadores na divulgação do Portal de 107 

Periódicos (programação no site). Foi agendado o treinamento para os dias 29, 30 e 31/07; * Relatório 108 

alunos PRODOC: entregar até 31/07. A reunião foi encerrada às 17h. A presente ata foi lavrada por 109 

Liane Denise Thier Ruschel (___________________________), Secretária do Programa de Pós-110 

Graduação em Física, e será assinada pelo Coordenador, prof. Sérgio Ribeiro Teixeira-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 111 


