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 3 
No dia 05 de novembro 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 Programa. 6 
Estiveram presentes os professores Luiz Fernando Ziebell, Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão, Julian Penkov 7 
Geshev (suplente docente) e a professora Thaisa Storchi Bergmann, além dos representantes discentes Cristina 8 
Furlanetto e Gustavo Gil da Silveira. Justificaram suas ausências os professores Kepler de Souza Oliveira Filho e 9 
Jonder Morais e o representante discente Eduardo Balbinot. O prof. Livio Amaral está desligado da CPGFís, 10 
pois está exercendo a Diretoria de Avaliação da CAPES. APROVAÇÃO DA ATA 19/2009: A Ata 19/2009, de 11 
22/10/2009 foi aprovada, com algumas alterações. HOMOLOGAÇÃO DE DECISÕES AD REFERENDUM: 12 
Tendo em vista que durante o período de 23 de outubro a 04 de novembro de 2009 não houve reunião da CPG, 13 
foram ratificadas as seguintes decisões ad referendum: Parecer sobre o Plano de Doutorado do candidato 14 
Magnus Kaldieff Pereira, sob o título “Caracterização Óptica através de Controle Coerente Espaço-Temporal”, 15 
assinado pelo candidato Magnus Kaldieff Pereira, pelo futuro orientador Flávio Horowitz e pelo futuro 16 
coorientador Ricardo Rego Bordalo Correia. O parecer considera o plano claro, relevante e original. O prof. 17 
Flávio Horowitz tem publicações no tema do plano. Foi aprovado o plano, a orientação e a coorientação do 18 
candidato. Parecer sobre o Plano de Doutorado do candidato Daniel Alf Drehmer, sob o título “Buracos Negros 19 
Supermassivos no Centro das Galáxias – Efeitos na Dinâmica Estelar”, assinado pelo candidato Daniel Alf 20 
Drehmer e pela futura orientadora Thaisa Storchi Bergmann. O parecer considera o plano claro, relevante, atual 21 
e original. A profª. Thaisa Storchi Bergmann tem várias publicações no tema do plano. Foi aprovado o plano e a 22 
orientação do candidato. Parecer sobre o Plano de Doutorado do candidato Alex Soares Duarte, sob o título 23 
“Produção e caracterização de nanoponteiras usando Focused Ion Beam para montagem de um sistema Tip 24 
Enhanced Raman Spectroscopy - TERS”, assinado pelo candidato Alex Soares Duarte, pelo futuro orientador 25 
Marcos Antonio Zen Vasconcellos e pelo futuro coorientador Ricardo Rego Bordalo Correia. O parecer 26 
considera o plano claro, relevante e original. O prof. Marcos Antonio Zen Vasconcellos tem publicações no tema 27 
do plano. Foi aprovado o plano, a orientação e a coorientação do candidato. Parecer sobre o Plano de 28 
Doutorado do candidato Renato Vitalino Gonçalves, sob o título “Fabricação de Estruturas Nanoporosas e 29 
Nanotubulares a base de Óxido de Vanádio para Suporte de Nanopartículas de Metais de Transição”, assinado 30 
pelo candidato Renato Vitalino Gonçalves e pelo futuro orientador Sérgio Ribeiro Teixeira. O parecer considera 31 
o plano claro, altamente relevante e original. O prof. Sérgio Ribeiro Teixeira tem publicações no tema do plano. 32 
Foi aprovado o plano e a orientação do candidato. Relatório da Comissão de Bolsas: Tendo em vista aprovação 33 
dos planos de doutorado e análise dos históricos de Mestrado, foi comunicado o resultado da seleção para 34 
Doutorado, como segue: * Resultado da Seleção de Ingresso no Doutorado em Novembro (2009/2): Os 4 35 
candidatos aprovados obtiveram os seguintes resultados: em 1º lugar, Magnus Kaldieff Pereira (2,56), em 2º 36 
lugar, Daniel Alf Drehmer (2,38), em 3º lugar, Alex Soares Duarte (2,28), e em 4º lugar, Renato Vitalino 37 
Gonçalves (2,17).  Os três primeiros lugares foram contemplados com bolsas CNPq e o último com bolsa CAPES 38 
(instaurada mais uma bolsa este mês, totalizando 6 de doutorado). A CPG aprovou o resultado da seleção. Foi 39 
ainda comunicado o resultado dos pedidos de aproveitamento de créditos, como segue: * Pedidos de 40 
equivalência de disciplinas do mestrado para o doutorado, tendo sido aceitos os pedidos dos seguintes alunos 41 
para as seguintes disciplinas: * Heberton Wender Luiz dos Santos: mestre pela Universidade Federal do Mato 42 
Grosso do Sul: “Processos físicos e químicos da atmosfera” (como disciplina especializante, totalizando 4 43 
créditos), “Métodos de Física Experimental I” e “Materiais para novas tecnologias e métodos de sua 44 
caracterização” (totalizando 4 créditos, equivalendo à disciplina formativa FIP 10602). * Dario Ferreira Sánchez: O 45 
aluno solicitou esclarecimentos sobre o não aproveitamento de créditos referentes à disciplina “Física do Estado 46 
Sólido”, cursada na Universidade Federal do Paraná: após novo exame, a Comissão de Bolsas reitera o parecer 47 
anterior, contrário ao aproveitamento dos créditos, tendo em vista que a súmula da disciplina mostra que ela 48 
não chega a cobrir 75% dos conteúdos ministrados na disciplina formativa FIP10601 Estado Sólido. “Curso 49 
teórico-prático de microscopia eletrônica de transmissão”, realizado em 2008 no Laboratório de Microscopia 50 
Eletrônica do LNLS, em Campinas/SP: após nova análise, considerando a natureza do curso, oferecido para 51 
pesquisadores e estudantes de PG, bem como a duração do curso e os procedimentos de avaliação utilizados, a 52 
Comissão de Bolsas é favorável ao aproveitamento de 2 créditos, considerando o curso como equivalente a uma 53 
disciplina especializante do tipo “tópicos”, no PPGFís. “Segunda Escola de Inverno do PPGFís da UFRGS”, 54 
realizado em 2008 no IF-UFRGS: considerando a natureza da atividade, que é projetada para alunos em cursos 55 
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de graduação, a Comissão de Bolsas é de parecer contrário à concessão de aproveitamento de créditos para 56 
integralização dos créditos necessários para o curso de Doutorado em Física no PPGFís. * Danusa Bueno 57 
Espíndola: “Segunda Escola de Inverno do PPGFís da UFRGS”, realizado de 28 de julho a 08 de agosto de 2008, 58 
no IF-UFRGS: considerando a natureza da atividade, que é projetada para alunos em cursos de graduação, a 59 
Comissão de Bolsas é de parecer contrário à concessão de aproveitamento de créditos para integralização dos 60 
créditos necessários para o curso de Mestrado em Física no PPGFís. OBS: O presente parecer baseia-se na 61 
avaliação efetuada pela Comissão de Bolsas a respeito da natureza da atividade. Entretanto, deve-se salientar 62 
que o entendimento da CPG na gestão anterior diferia dessa opinião. Verifica-se que dois alunos do PPGFís (um 63 
de mestrado e um de doutorado) tiveram créditos computados relativos a essa atividade, considerada como 64 
integrante de uma disciplina de “Seminários do PPGFís“ no semestre 2008/2, na qual os referidos alunos 65 
estavam regularmente matriculados. * Kelly Cristine Camargo: a aluna, que ingressou no Doutorado em junho 66 
2008, solicitou aproveitamento de créditos referente a duas disciplinas cursadas durante o mestrado na 67 
Universidade Estadual de Maringá, as quais não tinham sido objeto da solicitação anterior. As súmulas 68 
encaminhadas são extremamente sucintas e com base nelas, o parecer foi o seguinte: “Espectroscopia 69 
Mössbauer I (4 créd.)” – parecer favorável ao aproveitamento de 2 créditos, como uma disciplina de ‘tópicos’ do 70 
PPGFís. “Física dos Cristais Líquidos I (4 créd.)” - parecer favorável ao aproveitamento de 2 créditos, como uma 71 
disciplina de ‘tópicos’ do PPGFís. A CPG homologou os pareceres da Comissão de Bolsas. FORMAÇÃO DA 72 
BANCA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DO ALUNO LEANDRO JUNGES: Foi encaminhada 73 
proposta de banca para a dissertação do aluno Leandro Junges, intitulada “A equação de Schrödinger não linear 74 
discreta com desordem determinística num campo elétrico dc externo”, realizada sob a orientação do prof. 75 
Gerardo Guido Martínez Pino. Como membro externo ao PPGFís da UFRGS, foi proposto o nome do Dr. 76 
Alexandre Tavares Baraviera (Inst. Matemática/UFRGS). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram 77 
propostos os professores Felipe Barbedo Rizzato e Sebastián Gonçalves, tendo como suplente interno ao 78 
Programa o professor Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão e como suplente externo ao Programa o Dr. Hugo 79 
Nicolas Nazareno (UnB). Foi proposta a data da dissertação para o dia 04 de dezembro de 2009, às 9h30min. A 80 
banca não foi aprovada, pois a CPG não aprovou o membro externo Alexandre Tavares Baraviera, por sentir 81 
falta de um profissional especialista na área do mestrado do aluno. FORMAÇÃO DA BANCA DE TESE DE 82 
DOUTORADO DA ALUNA ISABEL KREY: Foi encaminhada proposta de banca para a tese da aluna Isabel 83 
Krey, intitulada "Implementação de uma Proposta de Ensino para a disciplina de Estrutura da Matéria Baseada 84 
na Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud”, realizada sob a orientação do prof. Marco Antonio Moreira. 85 
Como membros externos à UFRGS, foram propostos os seguintes nomes: Dr. Rodrigo Covaleda (Universidad 86 
de Antioqia, Colômbia) e Drª. Célia Maria Soares Gomes de Sousa (UnB). Como membros do PPGFís da 87 
UFRGS, foram propostos os professores César Zen Vasconcellos e Paulo Pureur Neto, tendo como membro 88 
suplente interno do Programa o prof. Felipe Barbedo Rizzato. Foi proposta a data da tese para o dia 04 de 89 
dezembro de 2009, às 13h30min. De acordo com os critérios da CPG, foi solicitada a reformulação da proposta 90 
de banca em relação à indicação do primeiro membro externo. RECREDENCIAMENTO DOS DOCENTES 91 
DO PPG EM FÍSICA: A Comissão de Pós-Graduação aprovou a listagem final dos seguintes 45 docentes deste 92 
PPGFís, cujos credenciamentos se encerram em 30/11/2009, sendo 44 Docentes Permanentes e 01 Docente 93 
Colaborador, no período de 1º/12/2009 a 30/11/2014, conforme tabela em anexo, a ser encaminhada à Câmara 94 
de Pós-Graduação para prorrogação dos credenciamentos. Permanentes: ALBA GRACIELA RIVAS DE 95 
THEUMANN (Docente Convidada), ANGELA FOERSTER, BASILIO XAVIER SANTIAGO, CESAR AUGUSTO 96 
ZEN VASCONCELLOS, CHARLES JOSE BONATTO, DANIEL ADRIAN STARIOLO, EDUARDO LUIZ 97 
DAMIANI BICA, FERNANDA CHIARELLO STEDILE, FERNANDO CLAUDIO ZAWISLAK (Docente 98 
Convidado), FLAVIO HOROWITZ, GERARDO GUIDO MARTINEZ PINO, HENRI IVANOV BOUDINOV, 99 
HORACIO ALBERTO DOTTORI, JASON ALFREDO CARLSON GALLAS, JEFERSON JACOB ARENZON, 100 
JOAO ALZIRO HERZ DA JORNADA, JOAO BATISTA MARIMON DA CUNHA, JOAO EDGAR SCHMIDT, 101 
JONDER MORAIS, JOSE ROBERTO IGLESIAS, KEPLER DE SOUZA OLIVEIRA FILHO, LEONARDO 102 
GREGORY BRUNNET, LIVIO AMARAL, LUIZ FERNANDO ZIEBELL, MARCIA CRISTINA BERNARDES 103 
BARBOSA, MARCO AURELIO PIRES IDIART, MARCOS ANTONIO ZEN VASCONCELLOS, MARIA 104 
BEATRIZ DE LEONE GAY DUCATI, MARIO NORBERTO BAIBICH, MIGUEL ANGELO CAVALHEIRO 105 
GUSMAO, MIRIANI GRISELDA PASTORIZA (Docente Convidada), MONI BEHAR, NAIRA MARIA 106 
BALZARETTI, PAULO FERNANDO PAPALEO FICHTNER, PAULO PUREUR NETO, PEDRO LUIS 107 
GRANDE, RICARDO REGO BORDALO CORREIA, RITA MARIA CUNHA DE ALMEIDA, RUBEM 108 
ERICHSEN JUNIOR, SEBASTIÁN GONCALVES, SERGIO RIBEIRO TEIXEIRA, THAISA STORCHI 109 
BERGMANN, WALTER KARL THEUMANN (Docente Convidado), YAN LEVIN. Colaborador: MARCO 110 
ANTONIO MOREIRA. Na ata 16/2009, de 24/09, a CPG havia decidido que o prof. Miguel Gusmão redigiria 111 
uma proposta de alteração nas Resoluções 01 e 02/2009, devendo trazer para análise da CPG. A CPG analisou e 112 



aprovou as alterações nas Resoluções 01 e 02/2009, que foram compatibilizadas e são descritas, na íntegra, a 113 
seguir: RESOLUÇÃO 01/2009, de 24/09/2009 (Substitui a Res. 01/2007, eliminando referência ao Qualis da CAPES), 114 
Regulamentação do número de orientandos por orientador: O número de orientandos que cada orientador do Programa de Pós-115 
Graduação em Física da UFRGS pode ter simultaneamente é limitado de acordo com as especificações abaixo. 1. Para fins de contagem 116 
numérica, não se faz distinção entre orientação de mestrado e de doutorado. Porém, faz-se distinção  entre orientação plena (único 117 
orientador) e co-orientação; no  segundo caso, não se faz distinção entre orientador principal e  co-orientador. Uma orientação plena 118 
corresponde a uma “unidade de orientação" e uma co-orientação corresponde a "meia unidade de orientação". 2. Pesquisadores com bolsa 119 
de produtividade em pesquisa do CNPq nos níveis 1A e 1B ou com bolsa sênior têm quota de seis unidades de orientação. 3. 120 
Pesquisadores com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq nos níveis 1C e 1D têm quota de cinco unidades de orientação. 4. 121 
Pesquisadores com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq no nível 2 têm quota de quatro unidades de orientação. 5. Pesquisadores 122 
sem bolsa de produtividade em pesquisa têm três unidades de orientação desde que atinjam um escore igual ou superior a 7,5 na soma dos 123 
pontos correspondentes aos seus artigos publicados nos últimos cinco anos, sendo esses pontos atribuídos da seguinte forma: * 1,5 pontos 124 
por artigo em periódico com fator de impacto igual ou superior a 1,5 ou pertencente ao conjunto de periódicos na classificação "Alfa" do 125 
Comitê de Física e Astronomia do CNPq; * 1 (um) ponto por artigo em periódico com fator de impacto  maior ou igual a 1 (um) e menor a 126 
1,5 ou pertencente ao conjunto de periódicos na classificação "Beta" do Comitê  de Física e Astronomia do CNPq. 6. Incluem-se na quota 127 
em uso os estudantes desligados ainda associados ao orientador, dentro do prazo regimental para readmissão (Art. 25 do Regimento). 7. 128 
A atualização do cálculo de quotas de orientação será feita anualmente no mês de março. Pode ser feita a qualquer momento a atualização 129 
de uma quota individual, por solicitação do interessado. 8. Orientadores que venham a se encontrar com disponibilidade de quota inferior 130 
à quota em uso podem continuar as orientações em andamento, mas não podem assumir novas orientações (mesmo no caso de aluno que 131 
tenha concluído o mestrado e queira continuar com o mesmo orientador no doutorado). RESOLUÇÃO 02/2009, de 24/09/2009 132 
(Substitui a Resolução 03/2007, compatibilizando-a com a Res. 01/2009,) Regulamentação do credenciamento de Docentes: Os 133 
membros do corpo docente do PPGFís serão discriminados como Docentes Permanentes e Docentes Colaboradores, de acordo com as 134 
regras vigentes na UFRGS (Resolução 12/2007 do CEPE). Para ser credenciado como Docente (Permanente ou Colaborador) do PPGFís, 135 
um docente ativo da UFRGS deve ser portador do título de Doutor e satisfazer as condições para atribuição de quota de orientação 136 
definidas na Resolução 01/2009. Um pesquisador doutor não pertencente à UFRGS pode ser credenciado somente como Docente 137 
Colaborador. Para tal, além de satisfazer as condições para atribuição de quota de orientação referidas no item anterior, deve manter 138 
colaboração ativa com algum grupo de pesquisa do IF-UFRGS. A permanência de qualquer pesquisador no corpo docente do PPGFís pode 139 
ser reavaliada se o mesmo deixar de cumprir os requisitos mínimos para manutenção de quota de orientação. A habilitação de um docente 140 
como orientador de Doutorado (e Mestrado) ou somente de Mestrado será definida pela CPG, após análise do curriculum vitae do 141 
candidato. Pesquisadores sem experiência anterior em orientação serão credenciados como orientadores de mestrado e terão sua quota 142 
inicial restrita a um estudante. O aumento dessa quota será analisado após a conclusão do primeiro mestrado. Salvo casos excepcionais, a 143 
critério da CPG, o credenciamento de um pesquisador como orientador de doutorado só poderá ser feito depois do  mesmo ter concluído a 144 
orientação de uma dissertação de mestrado. Pesquisadores recém credenciados como orientadores de doutorado terão sua quota inicial de 145 
orientações de doutorado restrita a um estudante. A análise de aumento dessa quota, quando houver solicitação nesse sentido, será feita 146 
após a realização do exame de qualificação ao doutorado do primeiro estudante. As regras acima não se aplicam para co-orientações 147 
específicas, que serão analisadas caso a caso. Em geral, tal modalidade caracteriza-se por um pesquisador não pertencente ao corpo 148 
docente do programa que co-orienta um determinado aluno, cujo orientador principal é um docente do programa. Também se enquadra 149 
como co-orientação específica uma proposta de co-orientação de doutorado se o docente é credenciado no programa para orientação de 150 
mestrado. As solicitações de credenciamento devem ser acompanhadas do curriculum vitae (Plataforma Lattes) do candidato e serão 151 
analisadas em reunião pela CPG. PEDIDO DE CREDENCIAMENTO DO PÓS-DOUTORANDO ROGÉRIO 152 
RIFFEL COMO COORIENTADOR DO ALUNO DE MESTRADO DANIEL RUSCHEL DUTRA: Na reunião 153 
passada, o aluno de POSDOC Rogério Riffel entrou com pedido de credenciamento como Não Docente, para 154 
desenvolver atividade de Coorientação do aluno de mestrado Daniel Ruschel Dutra. A carta da profª. Miriani 155 
Griselda Pastoriza, orientadora do referido aluno, justificando a complementaridade para esta solicitação de 156 
coorientação, havia sido lida na última reunião. Entretanto, a CPG havia solicitado que a orientadora 157 
explicitasse mais a justificativa de complementaridade para esta solicitação de coorientação, atendendo a 158 
Resolução 084/2006 da CAMPG (Câmara de Pós-Graduação), o que foi atendido pela profª Miriani Pastoriza. A 159 
CPG considerou a justificativa pertinente e aprovou o pedido de credenciamento, no período de 03/12/2009 a 160 
28/02/2012. PLANO BIANUAL DE METAS ACADÊMICAS DO PPGFÍS: A Comissão de Gestão – 161 
CG/PROEX, instaurada em 25/05/2009, conforme ata 07/2009, formada pelos docentes Sérgio Ribeiro Teixeira 162 
(presidente), Kepler de Souza Oliveira Filho e Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão e o representante discente 163 
Gustavo Gil da Silveira, providenciou ontem o envio do Plano Bianual de Metas Acadêmicas, previsto no art. 7º 164 
da Portaria nº 034/2006 (descrição sobre o artigo no ofício de origem). SOLICITAÇÃO DE TROCA DE 165 
POSIÇÕES DA ORIENTADORA E DA COORIENTADORA DO ALUNO DE DOUTORADO VOLTAIRE 166 
DE OLIVEIRA ALMEIDA: A profª. Márcia Russman Gallas solicitou a troca das posições das professoras 167 
responsáveis pela orientação do aluno de doutorado Voltaire de Oliveira Almeida, com a concordância da atual 168 
orientadora, profª. Naira Maria Balzaretti, passando esta de orientadora para coorientadora e a solicitante, de 169 
coorientadora para orientadora. O Plano de Doutorado continua o mesmo, tendo sido somente trocados os 170 
nomes. A CPG acatou o pedido, tendo em vista concordância de ambas as partes, além da concordância do 171 
aluno. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA NEGATIVA À SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO 172 
PROF. ALEXANDRE FASSINI MICHELS COMO PROFISSIONAL EXTERNO – NÃO DOCENTE 173 
(COORIENTAÇÃO DA ALUNA DE DOUTORADO KELLY CRISTINE CAMARGO): O prof. Alexandre 174 



Fassini Michels havia entrado com pedido de credenciamento como Não Docente para desenvolver atividade 175 
de coorientação da aluna de doutorado Kelly Cristine Camargo. A CPG havia solicitado, por exigência da 176 
CAMPG, que o prof. Flavio Horowitz apresentasse uma justificativa de complementaridade para esta 177 
solicitação, assinada pelo orientador, seguindo o art. 1º da Res. 084/2006 da CAMPG e também que fosse 178 
apresentado um novo plano de trabalho, incluindo o novo coorientador. O prof. Flavio Horowitz (orientador da 179 
referida aluna) então encaminhou carta justificando a complementaridade para esta solicitação de coorientação 180 
e novo plano de trabalho. Após análise da justificativa, a CPG não aprovou o pedido de credenciamento, devido 181 
à falta de evidências na complementaridade do projeto, conforme ata nº 15/2009, de 17/09/2009. Entretanto, o 182 
prof. Flavio Horowitz apresentou nova carta, ressaltando pontos importantes da experiência profissional do 183 
prof. Alexandre Michels que vêm acrescentar ao trabalho da aluna. A CPG solicita que o prof. Flavio altere a 184 
carta de solicitação, melhorando a justificativa de complementaridade para esta solicitação, pois esta 185 
justificativa apresentada não será aprovada na Câmara de Pós-Graduação. RELATO DA REUNIÃO DO 186 
FÓRUM DOS COORDENADORES DOS PPG’S EM 13/10: A Vice Pró-Reitora da PROPG enviou e-mail com 187 
a síntese da reunião do Fórum de Coordenadores, como segue: - Avaliação da Pós-graduação da UFRGS (considerações do Pró-188 
Reitor Dr. Aldo Lucion). Início há 40 anos; Questões de fundo que devem ser discutidas: metas e objetivos para o futuro, políticas para a Pós-graduação, 189 
fundamentos, conceitos básicos e missão: produzir pesquisa e formação de docentes x formação de pesquisadores; Simpósios com Temas e Perspectivas em 190 
preparação ao III Seminário de Avaliação da PG UFRGS; Simpósios organizados no Fórum, mensais, com 3 palestrantes; Sugestão de palestrantes: 191 
docentes fundadores, docentes jovens e discentes de PG; Temas dos Seminários: Pós-graduação em I.E.S. Públicas, Relação da PG com a Graduação,  192 
Relação da PG com a IC, Administração da PG, Sistema de Pós-doutoramento, Avaliação trienal da PG pela CAPES; III Seminário Institucional de 193 
Avaliação da PG-UFRGS: Previsão para maio/junho de 2010, Primeiro ano de novo triênio de Avaliação. Propostas do Fórum: Discussão nas diferentes 194 
Áreas de Conhecimento, Histórico dos Cursos ao longo das décadas, Novo triênio de avaliação, proposta de novos parâmetros. REUNIÃO - dia 27 de 195 
outubro: II - Projeto Pró-multiplicar CAPES, relato do Prof. Germani relativo à continuidade da ação multiplicadora pelos alunos que realizaram o 196 
treinamento oferecido pela CAPES e Editores em julho/2009, considerado FASE 1. Os alunos que participaram desta fase (multiplicadores) receberão 1 197 
crédito, que será registrado no POSGRAD pela PROPG. FASE 2: em execução durante 2009/2. Os multiplicadores deverão realizar treinamento dos seus 198 
colegas de curso e/ou área.  Nesta fase, os multiplicadores e os treinados deverão receber 1 crédito, a ser registrado pela secretaria de cada PPG. As ações 199 
multiplicadoras, na maioria, estão ocorrendo dentro de disciplina de tópicos Especiais, com matrícula e controle nos PPG’s. Os multiplicadores deverão 200 
apresentar relatório para a coordenação do projeto. Assuntos Diversos - manifestações do plenário: a) Necessidade de incrementar a mobilidade estudantil 201 
dentro da própria UFRGS, pois em alguns casos é mais fácil conseguir matricular aluno em outra instituição e até no exterior do que uma matrícula em 202 
outro curso da UFRGS.  b) Relatadas dificuldades na compra de passagens com a empresa Shopping Tour, tendo em vista que preços dos sites da empresas 203 
aéreas não aparecem nos orçamentos da Shopping Tour.  Também freqüentemente as solicitações retornam, pois o preço da passagem mudou, o que 204 
aumenta a despesa. PROPG pede que as reclamações sejam encaminhadas por e-mail.  c) Foi apresentada sugestão para que os alunos estrangeiros 205 
africanos sejam entrevistados, via on line, com o objetivo de conhecer melhor as habilidades dos candidatos. d) Foi apresentada reclamação na execução de 206 
recursos de capital, pois as licitações/pregões têm preço acima do praticado pelo mercado. Avisos PROPG. 1) Conforme sugerido neste Fórum, a PROPG 207 
fez contato com a Direção do Instituto de Letras e Chefia do Deptº. de Línguas Modernas, para verificar da possibilidade de apoio para as traduções dos 208 
sites dos programas de pós-graduação. A idéia foi bem recebida pelo Departamento, que pede à PROPG fazer um levantamento da demanda, pois as 209 
traduções poderão fazer parte da atividade didática dos estudantes em 2010/01 e, esclareceu que as traduções poderão feitas para Inglês, Espanhol, Francês 210 
e Alemão, sendo uma atividade estimulante para os estudantes considerando que seus créditos constarão nos sites dos PPG’s. 2) Solicitação específica para 211 
que os Programas de Pós-Graduação atentem aos prazos de execução dos recursos divulgados pelo DECOR para que os recursos possam ser empenhados, 212 
empresas pagas e NÃO devolução dos recursos. OUTROS ASSUNTOS: SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO 213 
PARA PUBLICAÇÃO IWARA09: O prof. César Vasconcellos solicitou a concessão da quantia de R$1.621,87 214 
para que possa complementar o pagamento da publicação dos artigos do 4th International Workshop on 215 
Astronomy and Relativistic Astrophysics (IWARA09), em uma edição do International Journal of Modern Physics D, 216 
uma revista especializada nas temáticas do encontro, cujo fator de impacto atingiu neste ano 1,967. O valor total 217 
do custo da referida edição é de US$3.750,00, sendo seu custo total, se aprovado, assim subdividido: R$3.200,00 218 
pelo IAG/USP, R$1.621,87 pela PROPESQ/UFRGS e R$1.621,87 pela CPGFís/UFRGS. A CPG, após discutir o 219 
assunto, aprovou a solicitação. A reunião foi encerrada às 16h20min. A presente ata foi lavrada por Liane 220 
Denise Thier Ruschel (________________________), Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e será 221 
assinada pelo Coordenador, prof. Sérgio Ribeiro Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 222 


