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No dia 17 de setembro de 2009, às 13h30min, 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 Luiz Fernando Ziebell, Miguel Angelo Cavalheiro 7 

Gusmão e Julian Penkov Geshev (suplente docente), a professora Thaisa Storchi Bergmann e os 8 

representantes discentes Cristina Furlanetto e Gustavo Gil da Silveira. Justificaram suas ausências os 9 

professores Kepler de Souza Oliveira Filho e Jonder Morais, além do representante discente Eduardo 10 
Balbinot. O prof. Livio Amaral está desligado da CPGFís, pois está exercendo a Diretoria de 11 

Avaliação da CAPES. APROVAÇÃO DA ATA 14/2009: A Ata nº 14 de 31/08/2009 foi aprovada, com 12 

algumas alterações. HOMOLOGAÇÃO DE DECISÕES AD REFERENDUM: Tendo em vista que 13 

durante o período de 1º a 16 de setembro de 2009 não houve reunião da CPG, foi ratificada a seguinte 14 

decisão ad referendum: Pedido de afastamento do país: 1) Afastamento da profª. Marcia Cristina 15 

Bernardes Barbosa, no período de 19 a 25 de outubro de 2009 (incluindo trânsito), para participar de 16 

reunião do Conselho da IUPAP, como vice-presidente, e realizar visita ao grupo do Prof. H. E. Stanley 17 

em Boston University, Chicago/Boston, USA. As atividades didáticas do período em questão serão 18 

assim recuperadas: a disciplina Seminários em Sistemas Complexos não tem seminários programados 19 
para aquela semana e a disciplina Teoria de Líquidos será recuperada com uma aula extra na semana 20 

seguinte. SITUAÇÃO DO ALUNO DE DOUTORADO SANDRO ELIAS BRAUN: O Coordenador 21 

do PPGFís lembrou que o aluno havia sido convocado para uma reunião e não compareceu. Então, foi 22 

enviado um e-mail para o aluno, dizendo que o não comparecimento dele foi interpretado como 23 

desistência do curso e que, a contar de 12/08, ele teria 30 dias para comparecer à PPGFís, justificando 24 

sua ausência. No caso de não comparecimento, seria desligado do curso. Como não compareceu, foi 25 

desligado do Programa, em 11/09. HOMOLOGAÇÃO DA TESE DE DOUTORADO DO ALUNO 26 

FÁBIO SPEROTTO BEMFICA: Após lida a carta do orientador, prof. Horacio Oscar Girotti, 27 

declarando que todas as correções sugeridas pela banca foram feitas, a tese de doutorado de Fábio 28 

Sperotto Bemfica foi homologada. PARECER SOBRE O PLANO DE MESTRADO DE CECÍLIA 29 
PETINGA IRALA: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de mestrado, sob o título “Efeitos 30 

da Interação de Galáxias na Formação Estelar e Atividade Nuclear”, assinado pela estudante Cecília 31 

Petinga Irala e pela orientadora Miriani Griselda Pastoriza. O parecer considera o plano claro, 32 

relevante e original. A profª. Miriani Pastoriza tem publicações no tema do plano. A CPG aceitou, 33 
então, o plano e a orientação. CONSIDERAÇÕES SOBRE O EXAME DE INGRESSO NO 34 

MESTRADO: O professor Luiz Fernando Ziebell, com base em análise detalhada a respeito do 35 

Exame de Mestrado e seus últimos resultados (desde 2003), elaborou uma proposta, sugerindo a 36 

utilização de todos os resultados para análise da média histórica. A proposta havia sido enviada para 37 

todos os membros da CPG, inclusive alunos, para discutirem entre seus pares, para votação nessa 38 

reunião. Procedeu-se a votação, tendo sido aprovada, por unanimidade, a proposta que considera os 39 

resultados da média histórica dos exames realizados até o momento e será especificada no próximo 40 

Edital de Seleção para o Mestrado. Foi também aprovada a mudança dos pesos relativos entre o 41 

exame escrito e o histórico da graduação, passando a ser de 60% e 40%, respectivamente. 42 
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO PROF. ALEXANDRE FASSINI MICHELS COMO 43 
PROFISSIONAL EXTERNO – NÃO DOCENTE (COORIENTAÇÃO DA ALUNA DE 44 
DOUTORADO KELLY CRISTINE CAMARGO): O prof. Alexandre Fassini Michels entrou com 45 

pedido de credenciamento como Não Docente, na última reunião, para desenvolver atividade de 46 
coorientação da aluna de doutorado Kelly Cristine Camargo. A CPG havia solicitado, por exigência 47 

da CAMPG, que o prof. Flavio Horowitz apresentasse uma justificativa de complementaridade para 48 

esta solicitação, assinada pelo orientador, seguindo o art. 1º da Res. 084/2006 da CAMPG e também 49 

que fosse apresentado um novo plano de trabalho, incluindo o novo coorientador. O prof. Flavio 50 
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Horowitz (orientador da referida aluna) então encaminhou carta justificando a complementaridade 51 

para esta solicitação de coorientação e novo plano de trabalho. Após análise da justificativa, a CPG 52 

não aprovou o pedido de credenciamento, devido à falta de evidências na complementaridade do 53 
projeto. PEDIDO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO ALUNO DE MESTRADO GUILHERME 54 

GONÇALVES FERRARI PARA PARTICIPAR DE EVENTO: O aluno Guilherme Gonçalves Ferrari, 55 

com o aval de seu orientador, prof. Horacio Dottori, solicitou auxílio financeiro para participar, 56 

apresentando trabalho, da ‘4th International Workshop on Astronomy and Relativistic Astrophysics’, que 57 

ocorrerá no período de 04 a 08 de outubro de 2009, em Maresias/SP. O auxílio financeiro engloba 58 

passagens aéreas e hospedagem. O Coordenador da CPGFís lembrou que os alunos de mestrado têm 59 
uma verba de até R$ 1.000,00 por ano para participar de cursos/encontros/seminários, apresentando 60 

trabalho, o que dá direito a este aluno receber esta ajuda de custo, desde que sejam apresentados os 61 

cartões de embarque dos vôos (necessariamente comprados via agência de turismo vinculada à 62 

UFRGS), além de comprovante de participação no evento. A CPG aprovou a solicitação. PEDIDO DE 63 
AUXÍLIO FINANCEIRO DO ALUNO DE MESTRADO LUCAS NORBERTO BURIGO PARA 64 
PARTICIPAR DE EVENTO: O aluno Lucas Norberto Burigo solicitou auxílio financeiro para 65 

participar, apresentando trabalho, da ‘4th International Workshop on Astronomy and Relativistic 66 

Astrophysics’, que ocorrerá no período de 04 a 08 de outubro de 2009, em Maresias/SP. O auxílio 67 

financeiro engloba passagens aéreas e hospedagem. O Coordenador da CPGFís lembrou que os 68 

alunos de mestrado têm uma verba de até R$ 1.000,00 por ano para participar de 69 

cursos/encontros/seminários, apresentando trabalho, desde que sejam apresentados os cartões de 70 
embarque dos vôos (necessariamente comprados via agência de turismo vinculada à UFRGS), além 71 

de comprovante de participação no evento. A CPG, tendo em vista que existe proposta de orientação 72 

encaminhada pelo professor Dimiter Hadjimichef (que está sendo analisada pela CPG), solicita 73 

esclarecimento sobre a participação do aluno com apresentação de trabalho em área diversa a do 74 

plano de trabalho proposto. PEDIDO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA ALUNA DE MESTRADO 75 

DEISE SCHÄFER PARA PARTICIPAR DE EVENTO: A aluna Deise Schäfer, com o aval de seu 76 

orientador, prof. Pedro Luis Grande, solicitou auxílio financeiro para participar da ‘VII Escola 77 
Brasileira de Magnetismo’, que ocorrerá no período de 05 a 09 de outubro de 2009, em Natal/RN. O 78 

Coordenador da CPGFís lembrou que os alunos de mestrado têm uma verba de até R$ 1.000,00 por 79 

ano para participar de cursos/encontros/seminários, o que dá direito a esta aluna receber esta ajuda 80 

de custo, desde que sejam apresentados os cartões de embarque dos vôos (necessariamente 81 

comprados via agência de turismo vinculada à UFRGS), além de comprovante de participação no 82 

evento. A CPG aprovou a solicitação. FORMAÇÃO DA BANCA PARA DISSERTAÇÃO DE 83 

MESTRADO DO ALUNO ALEX SOARES DUARTE: Foi encaminhada proposta de banca para a 84 
dissertação do aluno Alex Soares Duarte, intitulada “Efeitos não Lineares e Dinâmica Ultrarrápida em 85 

Nanoponteiras Metálicas”, realizada sob a orientação do prof. Ricardo Rego Bordalo Correia e 86 

coorientação do prof. Marcos Antonio Zen Vasconcellos. Como membro externo ao PPGFís da 87 

UFRGS, foi escolhido o Dr. Leonardo de Souza Menezes (UFPE). Como membros do PPGFís da 88 

UFRGS, foram escolhidos os professores Luis Gustavo Pereira e Sebastián Gonçalves, tendo como 89 

suplente interno ao programa o professor Leonardo Gregory Brunnet. Conforme norma registrada na 90 

Ata 01/2007, foi solicitado ao prof. Luis Gustavo Pereira um parecer preliminar sobre a dissertação. 91 
Foi proposta e aprovada a data da dissertação para o dia 02 de outubro de 2009, às 14h. FORMAÇÃO 92 

DA BANCA PARA EXAME DE DOUTORADO DO ALUNO FELIPE KREMER: Foi encaminhada 93 

proposta de banca para o exame de doutorado do aluno Felipe Kremer, intitulado "Formação de Ilhas 94 

Metálicas de Sn e Pb em Interfaces SiO2/Si e SiO2/SiN via Implantação Iônica e Tratamento Térmico", 95 

realizado sob a orientação do prof. Fernando Claudio Zawislak e coorientação do prof. Paulo 96 

Fernando Papaleo Fichtner. Como membro externo à UFRGS, foi escolhido o Dr. André Avelino Pasa 97 

(UFSC). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram escolhidos os professores Gerardo Guido 98 
Martinez Pino e Cristiano Krug, tendo como suplentes internos os professores Cláudio Antônio 99 

Perottoni e Ricardo Rego Bordalo Correa. Foi proposta e aprovada a data do exame para o dia 14 de 100 

outubro de 2009, às 9h30min. TROCA DE ORIENTADOR DO DOUTORANDO DANIEL 101 

SCHARDOSIM CALOVI: Recebemos a solicitação de alteração da orientação do doutorando Daniel 102 



Schardosim Calovi, passando-a da profª. Rita Maria Cunha de Almeida para o professor Leonardo 103 

Gregory Brunnet. Informam que não haverá qualquer alteração no projeto de doutorado do aluno e 104 

que o mesmo deve apresentar o exame de doutoramento no 2º semestre deste ano. A CPG aceitou a 105 
nova orientação. A reunião foi encerrada às 15h20min e o restante da pauta prevista será analisada 106 

em reunião extraordinária, a realizar-se no dia 24/09. A presente ata foi lavrada por Liane Denise 107 

Thier Ruschel (___________________________), Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e 108 

será assinada pelo Coordenador, prof. Sérgio Ribeiro Teixeira-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 109 


