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No dia 24 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 extraordinariamente a Comissão 5 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Física, presidida pelo professor Sérgio Ribeiro 6 

Teixeira, Coordenador do Programa. Estiveram presentes os professores Kepler de Souza Oliveira 7 

Filho, Luiz Fernando Ziebell, Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão e Julian Penkov Geshev (suplente 8 

docente), a professora Thaisa Storchi Bergmann e a representante discente Cristina Furlanetto. 9 

Justificaram suas ausências o professor Jonder Morais e os representantes discentes Gustavo Gil da 10 
Silveira e Eduardo Balbinot. O prof. Livio Amaral está desligado da CPGFís, pois está exercendo a 11 

Diretoria de Avaliação da CAPES. APROVAÇÃO DA ATA 15/2009: A Ata nº 15 de 17/09/2009 foi 12 

aprovada, com algumas alterações. PEDIDO DE CREDENCIAMENTO DO PROFESSOR MAGNO 13 
VALÉRIO TRINDADE MACHADO COMO DOCENTE COLABORADOR – PROFISSIONAL 14 
EXTERNO (ENSINO E ORIENTAÇÃO DE MESTRADO): Foi lida a carta do professor Magno 15 
Valério Trindade Machado (Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA) solicitando seu 16 

credenciamento junto ao PPGFís como Docente Colaborador do PPG – Profissional Externo 17 

(antigamente chamado de “Colaborador Convidado”), com vistas a realizar atividades de ensino e 18 

orientação de mestrado. Atualmente está credenciado como Não Docente, coorientando o aluno de 19 

doutorado Mairon Melo Machado. A CPG lembrou, conforme Resolução 01/2009 da CPG, que um 20 

pesquisador doutor não pertencente à UFRGS somente pode ser credenciado como Docente 21 

Colaborador, quando mantém colaboração ativa com algum grupo de pesquisa do IF-UFRGS. 22 
Portanto, a CPG solicitou que seja incluída referência a essa colaboração, se esta já existir, com o 23 

grupo do PPGFís, no seu projeto de pesquisa. No caso de ainda não haver colaboração, será 24 

encaminhada cópia do projeto para um docente da área dar parecer. INCLUSÃO DE 25 

COORIENTAÇÃO DA ALUNA DE MESTRADO DEISE SCHAFER: Foi lida correspondência 26 

encaminhada pelo prof. Pedro Luis Grande solicitando a inclusão da coorientação por parte do prof. 27 

Luis Gustavo Pereira em relação à aluna Deise Schafer. A CPG concordou com a formalização da 28 

coorientação da estudante Deise Schafer. RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DOS EXAMES DE 29 

QUALIFICAÇÃO AO DOUTORADO DOS SEGUINTES ALUNOS (desde agosto/2008): Foram 30 

lidos os relatórios de avaliação das bancas sobre os exames de qualificação ao doutorado dos 31 
estudantes Luziane Oliveira Carvalho, Pedro Fernando Teixeira Dorneles, Neusa Teresinha Massoni, 32 

Fabiano Bernardi, Samir de Moraes Shubeita, Márcia Martins Szortyka, Marcos Paulo de Oliveira 33 

Loureiro, Joel Pavan, Marcelo Ferreira da Costa Gomes e Olinda Joaquim de Freitas, que foram 34 

aprovados sem restrições, exceto o de Luziane Oliveira Carvalho, que foi aprovado com restrições. As 35 

informações sobre providências a serem tomadas pelos estudantes e seus orientadores, com base nos 36 

comentários das bancas, foram examinadas pela CPG. DESIGNAÇÃO DE UMA COMISSÃO 37 

ASSESSORA PARA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE RECREDENCIAMENTO: Como em 30 de 38 

novembro dar-se-á o fim da vigência do credenciamento de 43 de nossos docentes (40 Permanentes e 39 

03 Colaboradores), torna-se necessária a designação de uma comissão para analisar os pedidos de 40 

recredenciamento, atendendo as condições mínimas da Resolução 01/2009-CPG (que alterou e 41 

revogou a Resolução 03/2007-CPG), que trata da Regulamentação de Credenciamento como Docente 42 
Permanente ou Docente Colaborador do PPGFís. Alertamos que o Curriculum Vitae dos docentes (na 43 

Plataforma Lattes do CNPq) deverá estar atualizado, pois tanto essa comissão implementada como a 44 

Câmara de Pós-Graduação utiliza este recurso na avaliação dos pedidos de credenciamento e 45 

recredenciamento. A Comissão será formada pelos professores Sérgio Ribeiro Teixeira e Julian 46 

Penkov Geshev. O prof. Miguel Gusmão detectou uma incompatibilidade entre informações 47 

constantes na Resolução 01/2009 e na Resolução nº 01/2007 (que trata da Regulamentação do número 48 

de orientandos por orientador - quotas de orientação). A CPG decidiu que o prof. Miguel Gusmão 49 

redigiria uma proposta de alteração nas Resoluções, devendo trazer para análise da CPG. PEDIDO 50 
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DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO ALUNO DE MESTRADO LUCAS NORBERTO BURIGO PARA 51 
PARTICIPAR DE EVENTO: O aluno Lucas Norberto Burigo havia solicitado auxílio financeiro para 52 

participar, apresentando trabalho, da ‘4th International Workshop on Astronomy and Relativistic 53 

Astrophysics’, que ocorrerá no período de 04 a 08 de outubro de 2009, em Maresias/SP. O auxílio 54 

financeiro engloba passagens aéreas e hospedagem. A CPG solicitou, na última reunião, tendo em 55 

vista que existe proposta de orientação encaminhada pelo professor Dimiter Hadjimichef (que está 56 

sendo analisada pela CPG) esclarecimentos sobre a participação do aluno com trabalho em área 57 
diversa a do plano de trabalho proposto. O professor Dimiter Hadjimichef encaminhou justificativa, 58 

que foi aceita pela CPG. O Coordenador da CPGFís lembrou que os alunos de mestrado têm uma 59 

verba de até R$ 1.000,00 por ano para participar de cursos/encontros/seminários, apresentando 60 

trabalho, desde que sejam apresentados os cartões de embarque dos vôos (necessariamente 61 

comprados via agência de turismo vinculada à UFRGS), além de comprovante de participação no 62 

evento. PEDIDO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROFESSOR SEBASTIÁN GONÇALVES 63 

PARA MINISTRAR CURSO (PREFALC): O prof. Sebastián Gonçalves, como professor participante 64 
do PREFALC (acordo de cooperação assinado em 2008 entre o IF e a Universidade de Lyon), solicitou 65 

auxílio financeiro para ministrar curso para alunos de mestrado da Universidade de Lyon, no período 66 

de 26 de outubro a 06 de novembro de 2009, em Lyon/França. A Universidade de Lyon arcará com as 67 

passagens aéreas e mais R$ 667,00 (250 €). Solicita o valor de R$ 3.099,00, que é a diferença entre os 68 

gastos com hospedagem, seguro e alimentação (que totaliza R$ 3.766,00). A CPG solicitou 69 

esclarecimentos sobre o acordo PREFALC (aprovada na ata 05/2008-CPG). CASO BOLSA DE 70 
DOUTORADO CONCOMITANTE COM CONTRATO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO – 71 
ALUNO VOLTAIRE DE OLIVEIRA ALMEIDA: Recebemos o processo (nº 23078.202303/07-80) 72 

solicitando uma autorização da CPG para que o doutorando Voltaire de Oliveira Almeida, 73 

ingressante no curso em agosto de 2009, orientado pela profª. Naira Maria Balzaretti e coorientado 74 

pela profª. Márcia Russman Gallas, continue seu contrato como professor substituto na graduação do 75 

Instituto de Física, até o final do semestre 2009/2, concomitante com a bolsa do CNPq, que recebe 76 

desde setembro de 2009. Sua coorientadora atestou concordância com esta concomitância, mas a CPG 77 
manifesta-se contrária à atuação do referido doutorando como docente substituto concomitante com o 78 

curso de Doutorado, devido ao não cumprimento dos requisitos da Resolução 05/2004 desta CPGFís, 79 

de 30/08/2004, constante na homepage do PPGFís (http://www.if.ufrgs.br/pos/). DISTRIBUIÇÃO DE 80 

BOLSAS DOUTORADO CNPq: Como temos três bolsas de doutorado disponíveis para início em 81 

outubro e nenhum candidato inscrito para a seleção, foi divulgada esta disponibilidade de bolsas 82 

entre os alunos do PPGFís. Recebemos dois pedidos de troca de bolsas de alunos já matriculados no 83 

Programa, ambos com bolsa CAPES. A CPG decidiu pela troca das bolsas CAPES pelas bolsas CNPq, 84 

dos alunos Alexsandro Marian Carvalho e Denilso da Silva Camargo, a partir de outubro/2009. 85 
APLICAÇÃO DE PROVA DO EXAME UNIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÕES EM FÍSICA NO 86 
IF/UFRGS: Recebemos o pedido do Coordenador do PPGFís da UFPR, solicitando a aplicação do 87 

Exame Unificado de Pós-Graduações em Física (EUF) no IF/UFRGS, tendo em vista o interesse de 88 

vários candidatos em realizar a prova. Para tanto, seria necessária a disponibilidade de uma pessoa 89 

para fiscalizar a prova e aplicar os procedimentos necessários relativos à identificação dos candidatos, 90 

e o recebimento e envio das provas. O exame de seleção seria realizado em duas etapas, nos dias 20 e 91 

21 de outubro de 2009, das 14h às 18h (horário de Brasília). A CPG concordou em atender a 92 

solicitação. O professor Sérgio Teixeira ainda mostrou-se interessado em que seja feita uma nova 93 

análise por parte da CPG quanto à inclusão deste Exame na seleção do Mestrado do PPGFís/UFRGS. 94 
OUTROS ASSUNTOS: AFASTAMENTO DO ALUNO DE DOUTORADO ITALO GABRIEL 95 
NEIDE: O referido aluno, ingressante em 1º de maio de 2007, solicitou afastamento no período de 29 96 

de setembro a 15 de dezembro do corrente, com a concordância do orientador, prof. Sebastián 97 

Gonçalves, para atuar como pesquisador convidado, no “Consortium of the Americas for Interdisciplinary 98 

Science”, na University of New México, em Albuquerque, New Mexico/USA. A CPG concordou com o 99 

afastamento. AFASTAMENTO DO ALUNO DE DOUTORADO MARCELO FERREIRA DA 100 
COSTA GOMES: O referido aluno, ingressante em 1º de agosto de 2006, solicitou afastamento no 101 

período de 29 de setembro a 30 de novembro do corrente, com a concordância do orientador, prof. 102 



Sebastián Gonçalves, quando estará, a estudo, no Instituto Balseiro y Centro Atômico Bariloche”, pelo 103 

projeto CAPES MINCyt Brasil/Argentina 2009. A CPG concordou com o afastamento. 104 
SOLICITAÇÃO DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR DO ALUNO CHRISTOPHER 105 
THOMAS: A CPG recebeu o projeto de pesquisa e outros documentos relacionados à solicitação de 106 

Doutorado Sanduíche do estudante Christopher Thomas, com o aval do seu orientador José Roberto 107 

Iglesias e sua coorientadora Acirete Souza da Rosa Simões, a ser realizado no Institut Louis Néel em 108 

Grenoble, em Grenoble/França, sob a orientação da Drª. Claudine Lacroix, com duração de 6 meses a 109 

contar de fevereiro de 2010. O projeto versa sobre o tema “Estudo da rede de Anderson 110 

‘underscreened’ aplicada a compostos de urânio”. O referido aluno pretende apresentar seu exame de 111 

doutorado até o final de novembro de 2009. A CPG aprovou o pedido. SOLICITAÇÃO DE 112 
DESLIGAMENTO DO ORIENTADOR KEPLER DE SOUZA OLIVEIRA FILHO DO ALUNO DE 113 
DOUTORADO MARCELO VIDALIS: O professor Kepler de Souza Oliveira Filho encaminhou uma 114 

carta, informando seu desligamento como orientador de doutorado do aluno Marcelo Vidalis, tendo 115 

em vista que não houve progresso significativo no trabalho, no decorrer do período que transcorreu 116 

sua orientação. O referido aluno foi orientado pela profª Thaisa Bergmann, no período de 1º/10/2007 117 

a 10/12/2008. De 11/12/2008 até a presente data, foi orientado pelo prof. Kepler Oliveira Filho. A 118 

CPG acatou o pedido de desligamento do orientador Kepler Oliveira Filho de seu orientando Marcelo 119 
Vidalis. O referido aluno terá até dia 24/10/2009 para apresentar novo plano de doutorado com outro 120 

orientador (incluindo cronograma de dois anos, mais seis meses para realizar o exame de qualificação 121 

ao doutorado). Caso não apresente um novo plano de trabalho no prazo estabelecido, será desligado 122 

do Programa. SOLICITAÇÃO DE COMPUTADORES PARA SALA O209: O prof. Kepler Oliveira 123 

Filho solicitou a aquisição de 10 computadores para a sala O209 (ao custo de R$ 1.000 cada um, 124 

aproximadamente). Tal pedido deve-se ao fato que o grupo de Astrofísica desenvolve material 125 

hipermidiático para as aulas de astronomia, mas a sala do CREF está sem computadores funcionando, 126 

o que impede a utilização pelos alunos de forma interativa, conforme planejado na disciplina 127 

Técnicas Observacionais. O prof. Miguel Gusmão sugeriu que seja discutido com o CREF sobre um 128 

possível acordo, dividindo as responsabilidades. O Coordenador da CPG fará um levantamento das 129 

finanças, para ver a possibilidade de atender à solicitação. PRÊMIO DE MELHOR TESE DE 130 
DOUTORADO PELO ANO DO CINQUENTENÁRIO DO IF: A profª. Thaisa Bergmann comunicou 131 

que foi convidada pelo prof. Edemundo da Rocha Vieira, ex-diretor do IF, para organizar uma 132 

premiação para a escolha da ‘Melhor Tese de Doutorado do Ano do Cinqüentenário do IF’. O ex-133 

diretor fez uma doação de R$ 10.000 (dez mil reais) para que seja oferecida como prêmio. A 134 

professora Thaisa Bergmann sugeriu que sejam analisadas as teses compreendidas no período de um 135 

ano, de out/2008 a set/2009, o que totaliza doze trabalhos concorrentes. Sugeriu, ainda, que o prêmio 136 

seja dividido em três partes, sendo R$ 5.000 para o 1º lugar, R$ 3.000 para o 2º lugar e R$ 2.000 para o 137 

3º lugar. A CPG concordou com as sugestões e decidiu instaurar uma comissão julgadora, que será 138 

composta pelos professores Sérgio Ribeiro Teixeira, Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão e Horacio 139 

Alberto Dottori. A reunião foi encerrada às 16h15min. A presente ata foi lavrada por Liane Denise 140 

Thier Ruschel (___________________________), Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e 141 
será assinada pelo Coordenador, prof. Sérgio Ribeiro Teixeira-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 142 


