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No dia 31 de agosto de 2009, às 12h10min, 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 (suplente docente), a 8 

professora Thaisa Storchi Bergmann e os representantes discentes Eduardo Balbinot e Daniel 9 

Schardosim Calovi (suplente doutorado). Justificaram suas ausências os representantes discentes 10 
Cristina Furlanetto e Gustavo Gil da Silveira. O prof. Livio Amaral está desligado da CPGFís, pois 11 

está exercendo a Diretoria de Avaliação da CAPES.  APROVAÇÃO DA ATA 13/2009: A Ata nº 13 de 12 

17/08/2009 foi aprovada, com algumas alterações. HOMOLOGAÇÃO DE DECISÕES AD 13 

REFERENDUM: Tendo em vista que durante o período de 18 a 30 de agosto de 2009 não houve 14 

reunião da CPG, foram ratificadas as seguintes decisões ad referendum: Pedidos de afastamento do 15 

país: 1) Afastamento da profª. Marcia Cristina Bernardes Barbosa, no período de 29 de agosto a 05 16 

de setembro de 2009 (incluindo trânsito), para participar como palestrante convidada, da 17 

“International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems”, em Roma, Itália. As atividades 18 

didáticas do período em questão serão recuperadas após o retorno. 2) Afastamento da profª. Sandra 19 

Denise Prado, no período de 30 de agosto a 1º de outubro de 2009 (incluindo trânsito), para ministrar 20 
curso junto ao programa de Doutorado em Física de Sistemas Complexos e intercâmbio científico, na 21 

Universidad Politécnica de Madri, Espanha. 3) Afastamento da profª. Maria Beatriz De Leone Gay 22 

Ducati, no período de 06 a 15 de setembro de 2009 (incluindo trânsito), para participar como 23 

palestrante convidada, da Conferência “Low x Meeting”, em Ischia, Itália. As atividades didáticas do 24 

período em questão serão recuperadas após o retorno. Formação da Banca para o Exame de 25 

Doutorado da aluna Olinda Joaquim de Freitas, intitulado "Propriedades Magnéticas e de Magneto-26 

Transporte na Fase Normal do Supercondutor de Alta Temperatura Crítica YBa2Cu3O7-δ", realizado 27 

sob a orientação do prof. Paulo Pureur Neto. Como membro externo à UFRGS, foi escolhido o Dr. 28 

Sérgio Magalhães (UFSM). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram escolhidos os professores 29 
Naira Maria Balzaretti e João Batista Marimon da Cunha. Foi proposta e aprovada a data do exame 30 

para o dia 15 de setembro de 2009, às 10h. AFASTAMENTO DO ALUNO DE DOUTORADO 31 

JORGE LUIZ PIMENTEL JUNIOR: O referido aluno solicitou afastamento, no período de 02 de 32 

setembro a 03 de outubro do corrente, com a concordância do orientador, prof. Paulo Pureur Neto, 33 

para participar do “The 9th International Conference on Materials and Mechanisms of Superconductivity 34 

(M2S-IX)”, em Tóquio. Esta conferência realizar-se-á de 07 a 12 de setembro, mas o aluno 35 

permanecerá no Japão em virtude da realização de visitas aos professores Massao Ogata (Tokyo 36 

University) e Kenji Ishida (Kyoto University). A CPG aprovou o pedido de afastamento. 37 
SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DO ORIENTADOR JONDER MORAIS DO ALUNO DE 38 
DOUTORADO SANDRO ELIAS BRAUN: O professor Jonder Morais encaminhou uma carta, 39 

informando seu desligamento como orientador de doutorado do aluno Sandro Elias Braun, tendo em 40 

vista que o aluno não apresentou compatibilidade com a pesquisa proposta e mostrou desempenho 41 

insatisfatório. O Coordenador do PPGFís relatou que o aluno foi convocado para uma reunião e não 42 

compareceu. Então, enviou um e-mail para o aluno, informando que o não comparecimento dele foi 43 
interpretado como desistência do curso e que, a contar de 12/08 (data em que o aluno foi informado 44 

pelo orientador), ele tem 30 dias para comparecer ao PPGFís, justificando sua ausência. No caso de 45 

não comparecimento, será desligado do curso.  A CPG decidiu pelo envio de nova carta, informando 46 

que a CPG já acatou o pedido de desligamento do orientador Jonder Morais de seu orientando 47 

Sandro Braun e que este será desligado do curso a partir de 11/09, conforme já foi avisado. No caso 48 

de comparecer no PPGFís até 11/09, justificando sua ausência, teria até o dia 30/09 para apresentar 49 

novo plano de doutorado, com outro orientador. PARECER SOBRE O PLANO DE MESTRADO DE 50 
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ARTUR DIFINI ACCIOLY: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de mestrado, sob o título 51 

“Estudo do Efeito de Transferência de Spin”, assinado pelo estudante Artur Difini Accioly e pelo 52 
orientador Luis Gustavo Pereira. O parecer considera o plano claro, relevante e original. O prof. Luis 53 

Gustavo Pereira tem publicações no tema do plano. A CPG aceitou, então, o plano e a orientação. 54 

PARECER SOBRE O PLANO DE MESTRADO DE EDUARDO BALBINOT: Foi lido o parecer 55 

emitido em relação ao plano de mestrado, sob o título “Estudo de diagramas cor-magnitude de 56 

aglomerados de estrelas do Grupo Local”, assinado pelo estudante Eduardo Balbinot e pelo 57 
orientador Basílio Xavier Santiago. O parecer considera o plano claro, relevante e original. O prof. 58 

Basílio Santiago tem publicações no tema do plano. A CPG aceitou, então, o plano e a orientação. 59 

SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LABORATÓRIO DE MAGNETISMO: O 60 

professor Julian Penkov Geshev encaminhou solicitação de um bônus no valor de um mês de bolsa de 61 

Mestrado do Programa (R$ 1.200,00), uma vez que foi cedida por ele, ao PPGFís, uma bolsa de 62 

mestrado do CNPq.  Este pedido fundamenta-se numa decisão anterior desta CPG. O valor solicitado 63 

será usado para auxiliar alunos do Laboratório de Magnetismo que irão à Escola Brasileira de 64 

Magnetismo de 2009 em Natal, RN. A CPG aprovou a solicitação. NOVO COORDENADOR DO 65 
GRUPO DE FÍSICA ESTATÍSTICA: O professor Walter Theumann, tendo em vista sua 66 

aposentadoria, propôs que o professor Rubem Erichsen Junior assuma a coordenação do grupo de 67 

Física Estatística, sendo que ele concordou com a proposta. A CPG tomou conhecimento da indicação. 68 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O EXAME DE INGRESSO NO MESTRADO: O professor Luiz 69 

Fernando Ziebell fez uma análise detalhada a respeito do Exame de Mestrado e seus últimos 70 

resultados (desde 2003) e elaborou uma proposta, sugerindo a utilização de todos os resultados para 71 

análise da média histórica. A proposta vai ser enviada para todos os membros da CPG, inclusive 72 

alunos, para discutirem entre seus pares, para votação na próxima reunião da CPG. DISCUSSÃO 73 

SOBRE DISTRIBUIÇÃO DIDÁTICA: O Coordenador trouxe, a pedido da profª. Maria Beatriz Gay 74 

Ducati, uma proposta de critérios da distribuição didática. A CPG decidiu enviar para os 75 

Departamentos de Física e de Astronomia, para que analisem com cuidado, tendo em vista a CPG 76 
estar com dificuldade de conseguir cursos mais elaborados e inovadores, devido às demandas de 77 

carga horária na graduação. OUTROS ASSUNTOS: DINTER EM FÍSICA: Recebemos e-mail do 78 

Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 79 

Tocantins (IFTO), manifestando interesse em criar uma parceria do IFTO e UFT (Universidade 80 

Federal do Tocantins) com o PPGFís, com o intuito de qualificar seu corpo docente, para que juntos 81 

possamos submeter um Projeto de DINTER (Doutorado Interinstitucional), que tem como objetivo a 82 

qualificação de professores em nível de doutorado das regiões Norte e Nordeste do País. A CPG 83 

solicitou mais especificações sobre a proposta (quem de lá poderá assumir atividades, quais alunos, 84 

quais professores, quais áreas, etc.) para podermos assumir um projeto desses. Como é uma troca 85 

entre professores, teríamos que ter interesse nessa troca e também disponibilidade de tempo dos 86 

nossos professores para irem até o Tocantins. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O 87 

ENCONTRO ACADÊMICO DO IF: O professor Moni Behar, como coordenador do comitê 88 
organizador do Encontro Acadêmico do Instituto de Física em comemoração ao 50º aniversário do IF, 89 

a realizar-se no dia 15/10, encaminhou solicitação de auxílio financeiro para cobrir custos, num total 90 

de R$2.700,00, com os seguintes professores visitantes: prof. Sérgio Rezende (UFPE), o atual Ministro 91 

de Ciência e Tecnologia, prof. João Steiner (USP) e o prof. Cid B. Araújo (UFPE). A CPG aprovou a 92 

solicitação. SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO PROF. ALEXANDRE FASSINI 93 
MICHELS COMO PROFISSIONAL EXTERNO – NÃO DOCENTE (COORIENTAÇÃO DA 94 
ALUNA DE DOUTORADO KELLY CRISTINE CAMARGO): Foi lida a carta do prof. Alexandre 95 
Fassini Michels solicitando seu credenciamento como Não Docente, para desenvolver atividade de 96 

coorientação da aluna de doutorado Kelly Cristine Camargo. A CPG solicitou, por exigência da 97 

CAMPG, que o prof. Flavio Horowitz apresente uma justificativa de complementaridade para esta 98 

solicitação, assinada pelo orientador, seguindo o art. 1º da Res. 084/2006 da CAMPG e solicitou 99 

também um novo plano de trabalho, incluindo o novo co-orientador. A reunião foi encerrada às 100 

13h40min. A presente ata foi lavrada por Liane Denise Thier Ruschel (___________________________), 101 

Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e será assinada pelo Coordenador, prof. Sérgio 102 
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