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No dia 17 de agosto 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 Kepler de Souza Oliveira Filho, Luiz Fernando Ziebell, 7 

Jonder Morais, Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão e Julian Penkov Geshev, além dos representantes 8 

discentes Eduardo Balbinot, Daniel Schardosim Calovi e Cristina Furlanetto. Justificou sua ausência a 9 

professora Thaisa Storchi Bergmann. APROVAÇÃO DAS ATAS 11/2009 E 12/2009: A Ata nº 11 de 10 

20/07/2009 e a ata nº 12 de 29/07/2009 (extraordinária) foram aprovadas, com algumas alterações. 11 
HOMOLOGAÇÃO DE DECISÕES AD REFERENDUM: Tendo em vista que durante o período de 12 

21 de junho a 16 de agosto de 2009 não houve reunião da CPG, foram ratificadas as seguintes decisões 13 

ad referendum: Disciplina de Pós-Graduação para o semestre 2009/2 (continuação): A seguinte 14 

disciplina proposta ainda foi aprovada: * Física Não Linear, Plasmas e Fluidos: Ondas e Microondas 15 

em Geometrias Compactas, com 4 créditos, sob a responsabilidade, dos professores Felipe Rizzato e 16 

Renato Pakter. Será solicitado ao Departamento de Física que estes dois professores também tenham a 17 

carga didática na pós-graduação contabilizada na carga horária (4 horas) do próximo semestre junto 18 

ao Departamento de Física. Banca de Tese de Doutorado do aluno Fábio Sperotto Bemfica: Foi 19 

encaminhada proposta de Banca para a Tese de Doutorado do aluno Fábio Sperotto Bemfica, 20 

intitulada "Dinâmica Quântica de Sistemas Não-Comutativos”, realizada sob a orientação do prof. 21 
Horácio Oscar Girottii. Como membros externos ao PPGFís da UFRGS, foram escolhidos o Dr.  22 

Marcelo Otávio Caminha Gomes (IF-USP) e o Dr. Albert Petrov (UFPB). Como membros do PPGFís 23 

da UFRGS, foram escolhidos a professora Angela Foerster e o professor Felipe Barbedo Rizzato, tendo 24 

como membros suplentes internos ao programa a professora Sandra Denise Prado. Conforme norma 25 

registrada na Ata 01/2007, foi solicitado à profª. Angela Foerster um parecer preliminar sobre a tese. 26 

A tese será defendida às 14h do dia 03 de setembro de 2009. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE 27 
BOLSAS: Foram comunicados os resultados das seleções para mestrado e para doutorado, como 28 

segue: * Resultado da Seleção de Ingresso no Mestrado em 2009/2: Inscreveram-se 17 candidatos, mas 29 

apenas 12 prestaram exame escrito. Os 09 candidatos aprovados obtiveram os seguintes resultados: 30 

em 1º lugar, Samuel Marini (2,41), em 2º lugar, Jáderson da Silva Schimoia (2,31), em 3º lugar, Rosana 31 

de Oliveira Gomes (1,91), em 4º lugar, Eduardo Alcides Peter (1,88), em 5º lugar, Gabriel Lima Zigue 32 

(1,74), em 6º lugar, Wilson Javier Alvarez Rodriguez (1,60), em 7º lugar, Daniel Ruschel Dutra (1,58), 33 

em 8º lugar, Renato Andrade Galvão (1,58) e em 9º lugar, Rafael de Carvalho Barbosa (1,55). Foram 34 

reprovados os seguintes candidatos: Adriano Luis Vestfahl, James Rudnei Torres e Murilo Sodré 35 

Marques (não fizeram o exame), Alexander Cardona Rodriguez (não enviou as súmulas das 36 

disciplinas no prazo), Diego de Flôor e Silva, Juana Marcela Amaya Ardila, Ramona Gonzalez 37 

Campozani e Yedisson Arley Mello Torres (não alcançaram a média aritmética mínima, ou seja, 1,50). 38 

Tínhamos disponíveis 4 bolsas (3 do CNPq e 1 da CAPES). O 5º colocado, Gabriel Lima Zigue, não 39 
poderá ingressar, pois foi reprovado em uma disciplina na graduação. O 6º colocado não se 40 

manifestou até esta data sobre seu ingresso neste semestre. O 9º classificado, Rafael de Carvalho 41 

Barbosa, optou por não ingressar no curso, por não haver bolsa disponível.  * Resultado da Seleção de 42 

Ingresso no Doutorado em Agosto (2009/2): Os 3 candidatos aprovados obtiveram os seguintes 43 

resultados: em 1º lugar, Fabíola Campos (2,82), em 2º lugar, Pâmella Gonçalves Barreto (2,41) e em 3º 44 

lugar, Voltaire de Oliveira Almeida (2,18).  Tendo em vista que a CPGFís só tinha uma bolsa (CNPq) 45 

para o mês de agosto, a 2ª colocada, Pâmella Barreto, optou por  ingressar no CBPF. Portanto, 46 

ingressaram no PPGFís os alunos Fabíola Campos e Voltaire de Oliveira Almeida, sendo que este 47 

último receberá bolsa no mês de setembro (até 31/07/2013), quando haverá mais bolsas disponíveis 48 

do CNPq (tendo em vista que não há nenhum inscrito para ingressar no doutorado no próximo mês). 49 

Também estava concorrendo à bolsa o aluno Rafael Ban Jacobsen, que ingressou em 1º/07/2007, que 50 

 

 

 

 
 

Av. Bento Gonçalves, 9500 – prédio 43.176 - Campus do Vale – CEP 91501-970 Porto Alegre/RS  
 Caixa Postal 15051   Homepage: www.if.ufrgs.br 

Fones: (55) (51) 3308.6535, 3308.6429, 3308.6438, 3308.6430 e 3308.6439     Fax: (55) (51) 3308.7286  

Programa de PósPrograma de PósPrograma de PósPrograma de Pós----Graduação em FísicaGraduação em FísicaGraduação em FísicaGraduação em Física    
 Prédio 43.176 – Sala 204 – Fone: (51) 3308.6435  Homepage: www.if.ufrgs.br/pos  E-mail: cpgfis@if.ufrgs.br 



também receberá bolsa no mês de setembro, por 22 meses, até 30/06/2011 (data que finda o prazo 51 

regulamentar de quatro anos para completar o doutorado). A candidata Iram Taj Awan não foi 52 

selecionada, porque o resultado obtido (1,70) foi abaixo do índice mínimo requerido no edital. 53 

PARECER SOBRE O PLANO DE DOUTORADO DA CANDIDATA FABÍOLA CAMPOS: Foi lido 54 
o parecer emitido em relação ao plano de doutorado, sob o título “Parâmetros astrofísicos de 55 

aglomerados globulares”, assinado pela candidata Fabíola Campos, pelo futuro orientador Kepler de 56 

Souza Oliveira Filho e pelo futuro coorientador, Charles José Bonatto. O parecer considera o plano 57 

claro, relevante e original. O prof. Kepler de Souza Oliveira Filho tem publicações no tema do plano. 58 

Foi aprovado o plano, a orientação e a coorientação da candidata. PARECER SOBRE O PLANO DE 59 

DOUTORADO DO CANDIDATO VOLTAIRE DE OLIVEIRA ALMEIDA: Foi lido o parecer 60 

emitido em relação ao plano de doutorado, sob o título “Estudo sobre a incorporação de materiais 61 

carbonáceos em matrizes de ZrO2 utilizando o método SOL-GEL e a técnica de alta pressão/alta 62 

temperatura”, assinado pelo candidato Voltaire de Oliveira Almeida, pela futura orientadora Naira 63 

Maria Balzaretti e pela futura coorientadora, Marcia Russmann Gallas. O parecer considera o plano 64 

claro, relevante e original. A profª. Naira Balzaretti tem publicações no tema do plano. Foi aprovado o 65 

plano, a orientação e a coorientação do candidato. PARECER SOBRE O PLANO DE MESTRADO 66 
DE JARDEL CAMINHA CARVALHO CESTARI: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de 67 

mestrado, sob o título “Localização de Anderson em Condensados de Bose-Einstein”, assinado pelo 68 

estudante Jardel Caminha Carvalho Cestari, pelo orientador Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão e 69 
pela coorientadora Angela Foerster. O parecer considera o plano claro, relevante e original. O prof. 70 

Miguel Gusmão tem publicações no tema do plano. A CPG aceitou, então, o plano, a orientação e a 71 

coorientação. HOMOLOGAÇÃO DA TESE DE DOUTORADO DO ALUNO LUCAS NICOLAO: 72 

Após lida a carta do orientador, prof. Daniel Adrián Stariolo, declarando que todas as correções 73 

sugeridas pela banca foram feitas, a tese de doutorado de Lucas Nicolao foi homologada. PEDIDO 74 
DE CREDENCIAMENTO DA PROFESSORA MARCIA RUSSMAN GALLAS COMO 75 
ORIENTADORA DE DOUTORADO: Foi lida a carta da profª. Marcia Russman Gallas solicitando 76 
seu credenciamento como orientadora de doutorado, para desenvolver atividades de ensino e 77 

orientação de alunos, com vínculo de docente permanente, no período de 1º/09/2009 a 31/08/2014. 78 

A CPG aprovou o pedido de credenciamento, salientando que a referida professora já está 79 

credenciada para orientar doutorado no PGCIMAT. PEDIDO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO 80 
ALUNO DE MESTRADO JOSÉ ANDRÉS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ PARA PARTICIPAR DE 81 
EVENTO: O aluno José Andrés Hernández Jiménez, com o aval de seu futuro orientador, prof. 82 

Horacio Dottori, solicitou auxílio financeiro para participar, apresentando trabalho, da “XXVII IAU 83 

(International Astronomical Union) General Assembly”, que ocorreu no período de 03 a 14 de agosto de 84 

2009, no Rio de Janeiro/RJ, onde apresentou o trabalho “The Circum-nuclear Spiral Pattern of NGC 85 

5427”. O auxílio financeiro refere-se a despesas com passagens aéreas e hospedagem. O Coordenador 86 

da CPGFís lembrou que os alunos de mestrado têm uma verba de até R$ 1.000,00 por ano para 87 
participar de eventos (cursos/encontros/seminários), o que dá direito a este aluno receber esta ajuda 88 

de custo, desde que sejam apresentados os cartões de embarque dos vôos, comprados  via agência de 89 

turismo vinculada à UFRGS, além de comprovante de participação no evento. A CPG aprovou a 90 

solicitação. PROVA UNIFICADA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA: O prof. Luiz Fernando 91 

Ziebell recebeu mensagem do Prof. Orlando Peres, da Unicamp (nosso ex-aluno). Ele viu na 92 

homepage do PPGFís as atas das reuniões da CPG e teve a atenção chamada pela discussão a respeito 93 
do exame de ingresso nacional (ata 02/2009). Em vista disso enviou esclarecimentos, deixando claro 94 

que fala como professor da UNICAMP, e que seu comentário era pessoal e não uma resposta da CPG 95 

de lá. O esclarecimento dele basicamente era o seguinte: Os alunos não são identificados na prova 96 

para ser uma prova corrigida de forma aleatória, sem qualquer bias. Mas todos os alunos são 97 

identificados por foto ao entrar na sala e sua assinatura é conferida com a assinatura da identificação. 98 

Portanto, existe sim um controle de quem faz a prova. Para esclarecer, diz que o exame é feito por 99 

uma banca de vários professores de diferentes instituições. Os professores que elaboram as questões 100 
não são os mesmos que corrigem as provas, as quais são corrigidas de forma cega (daí a não 101 

identificação dos estudantes). Inclusive os professores não sabem se estão corrigindo provas de 102 



alunos concorrendo a qual instituição. Somente a comissão de pós-graduação sabe a que alunos 103 

correspondem os códigos. A CPGFís agradece o esclarecimento, informando que foi um relato de 104 

alunos presentes na reunião da CPG que fizeram a referida prova. AFASTAMENTO DO ALUNO 105 
DE DOUTORADO MAURÍCIO DE ALBUQUERQUE SORTICA: O referido aluno solicitou 106 

afastamento, com a concordância do orientador Pedro Grande, para realizar medidas de Medium 107 

Energy Ion Scattering (MEIS) no laboratório de Daresbury e análise de dados na universidade de 108 

Warwick, Inglaterra, no período de 11 de setembro a 30 de novembro do corrente, sob a supervisão 109 

do prof. dr. D. P. Woodruff. A CPG aprovou o pedido de afastamento. OUTROS ASSUNTOS: 110 
PEDIDO DE RECREDENCIAMENTO DO PROFESSOR DIMITER HADJIMICHEF COMO 111 
DOCENTE COLABORADOR (ENSINO E ORIENTAÇÃO DE DOUTORADO): Foi lida a carta do 112 

professor Dimiter Hadjimichef solicitando seu recredenciamento junto ao PPGFís como ‘Profissional 113 

Externo’ (antigamente chamado de “Colaborador Convidado”), com o vínculo com o PPG como 114 

Docente Colaborador, com vistas a dar continuidade às atividades de ensino e orientação de alunos, 115 

no período de 1º/09/2009 a 31/08/2014. A CPG aprovou o pedido de credenciamento, destacando 116 
que a orientação em nível de doutorado está restrita a uma quota, ou seja, como orientador da 117 

doutoranda Joseima Neves de Quadros, conforme decisão da CPG registrada na ata 01/2008, de 118 

04/03/2008. O professor estava credenciado, conforme parecer 7039 da Câmara, de 19/03/2008 a 119 

02/04/2009 (esse período contemplava o período de vigência do seu vínculo de ‘Profissional com 120 

Vínculo Empregatício com outra Instituição’, necessitando desta renovação). A reunião foi encerrada 121 

às 17h10min. A presente ata foi lavrada por Liane Denise Thier Ruschel 122 

(___________________________), Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e será assinada 123 

pelo Coordenador, prof. Sérgio Ribeiro Teixeira-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 124 


