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No dia 09 de março de 2010, 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 Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão, Julian Penkov 7 

Geshev e o suplente Henri Boudinov, além dos representantes discentes Cristina Furlanetto, Gustavo 8 

Gil da Silveira e Eduardo Balbinot. Justificaram suas ausências os professores Kepler de Souza 9 

Oliveira Filho, Luiz Fernando Ziebell, Jonder Morais e a professora Thaisa Storchi Bergmann. 10 
APROVAÇÃO DA ATA 22/2009: A Ata 22/2009, de 17/12/2009 foi aprovada, com algumas 11 

alterações. DECISÕES AD REFERENDUM: Tendo em vista que durante o período de 18 de 12 

dezembro de 2009 a 08 de março de 2010 em que não houve reunião da CPG, foram ratificadas as 13 

seguintes decisões ad referendum: Banca para Dissertação de Mestrado do aluno Everton João Agnes: 14 

Foi encaminhada e aprovada nova proposta de banca para a dissertação do aluno Everton João 15 

Agnes, intitulada “Regimes de atividade e sincronização em neurônios de Rulkov”, realizada sob a 16 

orientação do prof. Leonardo Gregory Brunnet. Como membro externo ao PPGFís da UFRGS, foi 17 

escolhido o Dr. Mauro Copelli (Univ. Federal de Pernambuco). Como membros do PPGFís da 18 
UFRGS, foram escolhidos os professores Cristiano Krug e Daniel Stariolo, tendo como suplente 19 

interno ao Programa a professora Angela Foerster e como suplente externo ao Programa o Dr. 20 

Reynaldo Pinto (USP). Conforme norma registrada na Ata 01/2007, foi solicitado ao prof. Cristiano 21 

Krug um parecer preliminar sobre a dissertação. Foi proposta e aprovada a data da dissertação para o 22 

dia 1º de março de 2009, às 10h. Banca para Exame de Doutorado do aluno Guilherme Cañete Vebber: 23 

Foi encaminhada e aprovada a proposta de banca para o exame de doutorado intitulado "Controle 24 

Coerente em Espectroscopia Optogalvânica e Óptica Não Linear”, do aluno Guilherme Cañete 25 

Vebber, orientado pelo prof. Ricardo Rego Bordalo Correia. Para membro externo à UFRGS, foi 26 
aprovado o nome do Dr. Cléber Renato Mendonça (IFSC/USP). Como membros do PPGFís da 27 

UFRGS, foram escolhidos o professor Julian Geshev e a professora Sandra Prado, tendo como 28 

suplente interno o professor Paulo Pureur Neto. Foi proposta e aprovada a data do exame para o dia 29 

29 de janeiro de 2010, às 9h30min. Banca para Exame de Doutorado do aluno Daniel Schardosim 30 

Calovi: Foi encaminhada e aprovada a proposta de banca para o exame de doutorado intitulado 31 

"Simulação dos estágios iniciais do ciclo de vida alternativo da ameba social Dictyostelium discoideum”, 32 

do aluno Daniel Schardosim Calovi, orientado pelo prof. Leonardo Gregory Brunnet. Para membro 33 

externo à UFRGS, foi aprovado o nome do Dr. Oscar Nassif Mesquita (Univ. Federal de Minas 34 
Gerais). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram escolhidos os professores Marcos Antonio Zen 35 

Vasconcellos e Jeferson Arenzon, tendo como suplente interna a professora Marcia Barbosa. Foi 36 

proposta e aprovada a data do exame para o dia 04 de março de 2010, às 14h. Banca para Exame de 37 

Doutorado do aluno Gustavo Gil da Silveira: Foi encaminhada e aprovada a proposta de banca para 38 

o exame de doutorado intitulado "Fotoprodução difrativa do bóson de Higgs em Colisões Periféricas”, 39 

do aluno Gustavo Gil da Silva, orientado pela profª. Maria Beatriz de Leone Gay Ducati. Para 40 

membro externo à UFRGS, foi aprovado o nome do Dr. Rodolfo Sassot (Universidade de Buenos 41 

Aires, Argentina). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram escolhidas as professoras Thaisa 42 
Storchi Bergmann e Angela Foerster, tendo como suplente interno o professor Luiz Fernando Ziebell. 43 

Foi proposta e aprovada a data do exame para o dia 30 de março de 2010, às 14h. Banca para Exame 44 

de Doutorado do aluno Mairon Melo Machado: Foi encaminhada e aprovada a proposta de banca 45 

para o exame de doutorado intitulado "Difração em colisões hadrônicas altamente energéticas”, do 46 

aluno Mairon Melo Machado, orientado pela profª. Maria Beatriz de Leone Gay Ducati e coorientado 47 

pelo prof. Magno Valério Trindade Machado. Para membro externo à UFRGS, foi aprovado o nome 48 

do Dr. Orlando Luis Goulart Peres (Unicamp). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram 49 

escolhidos os professores Dimiter Hadjimichef e Charles José Bonatto, tendo como                                                                                                                                                                                                                                                                              50 
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suplente interno o professor Pedro Luis Grande. Foi proposta e aprovada a data do exame para o dia 51 

31 de março de 2010, às 10h30min. Banca de Tese de Doutorado do aluno Fabiano Bernardi: Foi 52 

encaminhada nova proposta de banca para a tese do aluno Fabiano Bernardi, intitulada "Estudos das 53 

propriedades eletrônicas e estruturais de catalisadores avançados”, realizada sob a orientação do 54 
prof. Jonder Morais e coorientação da profª Maria do Carmo Martins Alves. Como membros externos 55 

à UFRGS, foram escolhidos o Dr. Miguel Abbate (IF-UFPR) e o Dr. Abner de Siervo (IFGW-56 

UNICAMP). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram escolhidos os professores Gustavo de 57 

Medeiros Azevedo e Pedro Luis Grande, tendo como membro suplente interno do Programa o prof. 58 

Sérgio Luis Teixeira e como suplente externo o Dr. Edmar A. Soares (UFMG). Conforme norma 59 

registrada na Ata 01/2007, foi solicitado ao prof. Pedro Luis Grande um parecer preliminar sobre a 60 
tese. A tese será defendida às 14h do dia 19 de fevereiro de 2010. Banca de Tese de Doutorado do 61 

aluno Tibério Borges Vale: Foi encaminhada proposta de banca para a tese do aluno Tibério Borges 62 

Vale, intitulada "Influência da densidade ambiental na estrutura de discos de galáxias edge-on”, 63 

realizada sob a orientação do prof. Basílio Xavier Santiago. Como membros externos à UFRGS, foram 64 

escolhidos o Dr. Ronaldo Eustáquio de Souza (IAG-USP) e o Dr. Marcio Antônio Geimba Maia 65 

(MCT/ON). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram escolhidos a professora Thaisa Storchi 66 

Bergmann e o professor Renato Pakter, tendo como membro suplente interno do Programa a 67 

professora Miriani Griselda Pastoriza e como suplente externo o Dr. Reinaldo Ramos de Carvalho 68 
(INPE). Conforme norma registrada na Ata 01/2007, foi solicitado à profª. Thaisa Storchi Bergmann 69 

um parecer preliminar sobre a tese. A tese será defendida às 14h do dia 12 de março de 2010. Banca 70 

de Tese de Doutorado da aluna Marcia Martins Szortyka: Foi encaminhada proposta de banca para a 71 

tese da aluna Marcia Martins Szortyka, intitulada "Estudo das Propriedades Dinâmicas e 72 

Termodinâmicas em Sistemas Tipo Água”, realizada sob a orientação da profª. Marcia Cristina 73 

Bernardes Barbosa. Como membros externos à UFRGS, foram escolhidos o Dr. Sylvio Roberto Accioly 74 

Canuto (USP) e o Dr. Wagner Figueiredo (UFSC). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram 75 

escolhidos os professores Ricardo Rego Bordalo Correia e Yan Levin, tendo como membro suplente 76 
interno do Programa o professor Daniel Adrián Stariolo e como suplente externo o Dr. Alexandre 77 

Diehl (UFPel). Conforme norma registrada na Ata 01/2007, foi solicitado ao prof. Ricardo Rego 78 

Bordalo Correia um parecer preliminar sobre a tese. A tese será defendida às 13h30min do dia 23 de 79 

março de 2010. Religamento e Formação de Banca de Tese de Doutorado do aluno desligado Marcelo 80 

Resende Thielo: Foi encaminhado e aprovado o pedido de religamento e a proposta de banca para a 81 

tese de doutorado do aluno Marcelo Resende Thielo, desligado em 12/03/2005, intitulado "Diagrama 82 
de Fases e Anomalia na Densidade em Modelo de Gás de Rede Associativo", realizada sob a 83 

orientação da profª. Marcia Cristina Bernardes Barbosa. Como membros externos à UFRGS, foram 84 

escolhidos o Dr. Luciano da Silva (UFRN) e o Dr. Liacir Lucena (UFRn). Como membros do PPGFís 85 

da UFRGS, foram escolhidos o prof. Felipe Rizzato e a profª. Naria Balzaretti, tendo como membro 86 

suplente interno ao Programa o prof. Renato Pakter e como suplente externo o Dr. Alexandre Diehl 87 

(UFPel). Conforme norma registrada na Ata 01/2007, foi solicitado ao prof. Felipe Rizzato um parecer 88 

preliminar sobre a tese. Foi proposta e aprovada a data da tese para o dia 23 de fevereiro de 2010, às 89 

10h. Religamento e Formação de Banca de Tese de Doutorado da aluna desligada Virgínia Mello 90 

Alves: Foi encaminhado e aprovado o pedido de religamento e a proposta de banca para a tese de 91 

doutorado da aluna Virgínia Mello Alves, desligada em 13/07/2005, intitulado "Estudo Homogêneo 92 

de Aglomerados Abertos", realizada sob a orientação do prof. Eduardo Luiz Damiani Bica. Como 93 
membros externos à UFRGS, foram escolhidos o Dr. Walter Junqueira Maciel (IAG-USP) e o Dr. 94 

Roberto Cid Fernandes (CFM-UFSC). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram escolhidos os 95 

professores Basílio Xavier Santiago e Paulo Pureur Neto, tendo como membro suplente interno ao 96 

Programa a profª. Miriani Griselda Pastoriza e como suplente externo o Dr. Roberto Dell’Aglio Dias 97 

da Costa (IAG-USP). Conforme norma registrada na Ata 01/2007, foi solicitado ao prof. Paulo Pureur 98 

Neto um parecer preliminar sobre a tese, tendo em vista que o prof. Basílio Santiago estava viajando. 99 

Foi proposta e aprovada a data da tese para o dia 26 de março de 2008, às 14h. Troca de orientador do 100 

doutorando Fernando Bonatto: Recebemos a solicitação de alteração da orientação do doutorando 101 

Fernando Bonatto, passando-a do prof. Israel Baumvol para o professor Cristiano Krug. Informam 102 



que há diversos pontos em comum nos métodos experimentais envolvidos no plano original e no 103 

segundo, a ponto de os proponentes já apresentarem resultados preliminares. O candidato terá bolsa 104 

através da rede NANOBIOTEC-Brasil. A CPG aceitou a nova orientação e o novo plano. Plano de 105 
Doutorado do candidato Leandro Junges, para ingresso em janeiro/2010: Foi lido o parecer emitido 106 

em relação ao plano de doutorado, sob o título “Dinâmica de lasers de semicondutor com 107 

realimentação retardada”, assinado pelo estudante Leandro Junges e pelo orientador Jason Alfredo 108 

Carlson Gallas. O parecer considera o plano claro, relevante e original. O prof. Jason Alfredo Carlson 109 

Gallas tem publicações no tema do plano. Foi aprovado o plano e a orientação do aluno. Plano de 110 

Doutorado da candidata Eliade Ferreira Lima, para ingresso em janeiro/2010: Foi lido o parecer 111 

emitido em relação ao plano de doutorado, sob o título “Evoluções do conteúdo estelar e da dinâmica 112 

em aglomerados de estrelas: busca de vínculos observacionais”, assinado pela estudante Eliade 113 

Ferreira Lima, pelo orientador Eduardo Luiz Damiani Bica e pelo coorientador Charles José Bonatto. 114 

O parecer considera o plano claro, muito bem fundamentado, relevante e original. O prof. Eduardo 115 

Luiz Damiani Bica tem publicações no tema do plano. Foi aprovado o plano, a orientação e a 116 
coorientação do aluno. Plano de Doutorado da candidata Andressa Antonini Bertolazzo, para 117 

ingresso em março/2010: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de doutorado, sob o título 118 

“Anomalias Dinâmicas e Termodinâmicas em Modelo para a Água”, assinado pela estudante 119 

Andressa Antonini Bertolazzo e pela orientadora Marcia Cristina Bernardes Barbosa. O parecer 120 

considera o plano claro, relevante e original. A profª. Marcia Barbosa tem publicações no tema do 121 

plano. Foi aprovado o plano e a orientação da aluna. Relatório da Comissão de Bolsas: Foram 122 

comunicados os resultados das seleções para mestrado, como segue: * Resultado da Seleção de 123 

Ingresso no Mestrado em 2010/1: inscreveram-se 30 candidatos, mas apenas 26 prestaram exame 124 

escrito, sendo que os 13 candidatos aprovados obtiveram os seguintes resultados: em 1º lugar: 125 

ARTUR DE SOUZA LIMA MALABARBA (3,00); em 2º lugar: EDUARDO TREMEA CASALI (3,00); 126 

em 3º lugar: JOSÉ LUIZ FERREIRA DA SILVA JÚNIOR (2,80); em 4º lugar: VAGNER ZEIZER 127 

CARVALHO PAES (2,60); em 5º lugar: LEANDRO BATIROLLA KROTT (2,36); em 6º lugar: 128 
NICOLAU MOLINA BOM (2,29); em 7º lugar: MAURÍCIO REDAELLI (1,95); em 8º lugar: LUCAS 129 

RAMOS VIEIRA (1,92); em 9º lugar: GUILHERME NUNES BREMM (1,85); em 10º lugar: DIEGO DE 130 

FLÔOR E SILVA (1,75); em 11º lugar: RAFAELA DEBASTIANI (1,72); em 12º lugar: PABLO JAVIER 131 

VALVERDE ARIAS (1,66) e em 13º lugar: MARLON LUIZ HNEDA (1,50). A aceitação da inscrição do 132 

candidato Maurício Redaelli estava condicionada à aprovação da CPG, por ter sido realizada fora do 133 

prazo constante no Edital de Seleção. Tendo em vista aprovação dos planos de doutorado e análise 134 

dos históricos de Mestrado, foi comunicado o resultado da seleção para doutorado, como segue: * 135 

Resultado da Seleção de Ingresso no Doutorado em Janeiro (2010/1): Os candidatos aprovados 136 

obtiveram os seguintes resultados: em 1º lugar, Leandro Junges (média final 2,82) e em 2º lugar, 137 

Eliade Ferreira Lima (média final 2,07). A CPGFís tinha duas bolsas (CNPq) para o mês de janeiro, 138 

que foram concedidas aos dois candidatos. Resultado da Seleção de Ingresso no Doutorado em Março 139 
(2010/1): A candidata aprovada obteve o seguinte resultado: em 1º lugar, Andressa Antonini 140 

Bertolazzo (média final 2,87). A 2ª candidata, Elis Moura Stori, chegou a fazer a prova de mestrado,  141 

por não ter feito seu mestrado em Física, mas obteve escore menor que 1,5 (escore 0,8), portanto, não 142 

satisfez a condição prevista no Edital. A CPG aprovou o resultado das seleções. Mais disciplinas de 143 

Pós-Graduação para o semestre 2010/1: A oferta das seguintes disciplinas ainda foi aprovada para o 144 

próximo semestre: I) FIP20610 Tópicos em Física da Matéria Condensada: Supercondutividade II (2 145 

cr.) - Prof: Paulo Pureur; II) FIP20702 Tópicos em Física Estatística: Mecânica Estatística de Sistemas 146 

Carregados (2 cr.) - Prof. Yan Levin; III) FIP20108 Tópicos de Astrofísica: Interação entre núcleos 147 

ativos e suas galáxias hospedeiras (2 cr.) – Profª. Thaisa Bergmann; IV) FIP20810 Tópicos de Física 148 

Não Linear, Plasmas e Fluidos: Física de Plasmas A (2 cr.) – Prof. Luiz Fernando Ziebell. A disciplina 149 

FIP00002 Mecânica Estatística (4 cr.), que seria ministrada pela Profª. Marcia Barbosa, será ministrada 150 
pela Profª Alba Theumann, tendo em vista necessidades institucionais. DISCUSSÃO SOBRE A 151 

INSCRIÇÃO DE MAURÍCIO REDAELLI NA SELEÇÃO AO MESTRADO DO PPGFÍS: O 152 

Coordenador do PPGFís historiou o caso e a CPG, após analisar os dados, decidiu pela não aceitação 153 

da inscrição de Maurício Redaelli no processo seletivo do Mestrado do PPGFís, tendo em vista que 154 



seu requerimento foi entregue em data posterior ao último dia das inscrições, determinado em Edital 155 

de Seleção para Ingresso no Mestrado, Edital este que foi aprovado pela Câmara de Pós-Graduação 156 

da UFRGS. PARECER SOBRE O PLANO DE MESTRADO DE EDUARDO ALCIDES PETER: Foi 157 

lido o parecer emitido em relação ao plano de mestrado, sob o título “Efeitos de Distribuição de Carga 158 

na Instabilidade de Estados com Partículas Aprisionadas em Free-Electron Lasers”, assinado pelo 159 
estudante Eduardo Alcides Peter e pelo orientador Felipe Barbedo Rizzato. O parecer considera o 160 

plano claro, relevante e original. O prof. Felipe Barbedo Rizzato tem publicações no tema do plano. A 161 

CPG aceitou, então, o plano e a orientação. PARECER SOBRE O PLANO DE MESTRADO DE 162 

JADERSON SCHIMOIA: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de mestrado, sob o título 163 

“Discos de Acreção em Liners”, assinado pelo estudante Jaderson Schimoia e pela orientadora Thaisa 164 

Storchi Bergmann. O parecer considera o plano claro, bem fundamentado, relevante e original. A 165 

profª. Thaisa Storchi Bergmann tem numerosas publicações no tema do plano, sendo considerada, em 166 
nível internacional, uma das maiores especialistas na área. A CPG aceitou, então, o plano e a 167 

orientação. PARECER SOBRE O PLANO DE MESTRADO DE RENATO ANDRADE GALVÃO: 168 

Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de mestrado, sob o título “Processos de carregamento 169 

de partículas de poeira em dusty plasmas e seus efeitos no formalismo cinético para o estudo de ondas 170 

eletrostáticas e eletromagnéticas”, assinado pelo estudante Renato Andrade Galvão e pelo orientador 171 

Luiz Fernando Ziebell. O parecer considera o plano claro, relevante e original. O prof. Luiz Fernando 172 

Ziebell tem publicações no tema do plano. A CPG aceitou, então, o plano e a orientação. PARECER 173 

SOBRE O PLANO DE MESTRADO DE SAMUEL MARINI: Foi lido o parecer emitido em relação 174 

ao plano de mestrado, sob o título “Dinâmica não linear e confinamento eletrônico em uma 175 

configuração de campos tipo Hall”, assinado pelo estudante Samuel Marini e pelo orientador Renato 176 

Pakter. O parecer considera o plano claro, de grande relevância tecnológica e original. O prof. Renato 177 
Pakter ainda não tem publicações exatamente relacionadas ao tema do plano, mas tem várias 178 

publicações recentes relacionadas a um tema correlato, a Física de aceleradores. A CPG aceitou, então, 179 

o plano e a orientação. PROPOSTA DE PLANO DE MESTRADO DA ALUNA ROSANA DE 180 

OLIVEIRA GOMES: O prof. César Vasconcellos encaminhou o projeto de mestrado da aluna Rosana 181 

Gomes, informando que está, juntamente com o prof. Dimiter Hadjimichef, planejando a defesa de 182 

doutorado para o mês de março dos alunos desligados Alexandre Mesquita e Mário Luiz Lopez da 183 

Silva. Foi adiada a decisão da CPG, após discussão do assunto. HOMOLOGAÇÃO DA 184 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DO ALUNO TARCÍSIO NUNES TELES: Após lida a carta do 185 

orientador, prof. Yan Levin e do coorientador, prof. Renato Pakter, declarando que todas as correções 186 

sugeridas pela banca foram feitas, a dissertação de mestrado de Tarcísio Nunes Teles foi homologada. 187 
HOMOLOGAÇÃO DA TESE DE DOUTORADO DO ALUNO LUCIANO CAMARGO 188 
MARTINS: Após lida a carta do orientador, prof. Renato Pakter e do coorientador, prof. Felipe 189 

Barbedo Rizzato, declarando que todas as correções sugeridas pela banca foram feitas, a tese de 190 

doutorado de Luciano Camargo Martins foi homologada. HOMOLOGAÇÃO DA TESE DE 191 

DOUTORADO DA ALUNA ISABEL KREY: Após lida a carta do orientador, prof. Marco Antonio 192 
Moreira, declarando que todas as correções sugeridas pela banca foram feitas, a tese de doutorado de 193 

Isabel Krey foi homologada. REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA DE DOUTORADO DE DIRK 194 

REINER MUELLER, EDUARDO GOLDANI ALTMANN E RAQUEL GIULIAN: O Coordenador 195 

designou os pareceristas Angela Foerster e Ricardo Rego Bordalo Correia para examinarem os 196 

pedidos de reconhecimento de diplomas de Dirk Reiner Mueller e Eduardo Goldani Altmann ambos 197 

realizados na Alemanha. A análise foi realizada pelos pareceristas, tendo sido aprovado o pedido e 198 

homologado o parecer pela CPG. O Coordenador também designou os pareceristas Angela Foerster e 199 

Ricardo Rego Bordalo Correia para examinarem o pedido de reconhecimento de diploma de Raquel 200 

Giulian, da Austrália, que nos chegou a posteriori. A análise foi realizada pelos pareceristas, tendo 201 

sido aprovado o pedido e homologado o parecer pela CPG. SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO 202 
DE PRAZO DO EXAME DE DOUTORADO DO ALUNO JOSÉ RYBARCZYK FILHO: A profª. Rita 203 

Maria Cunha de Almeida, orientadora do aluno José Luiz Rybarczyk Filho, informou que o exame de 204 

doutoramento do seu aluno está previsto para ocorrer até a primeira quinzena de abril. A CPG 205 

aceitou a justificativa contida na carta da orientadora, que diz que ele concluiu o mestrado no PPG em 206 



Ciências Médicas, tendo, portanto, que cursar todos os 36 créditos referentes ao doutorado, 207 

explicando a demora na realização do exame. Alertou-se sobre a necessidade de respeitar os 30 dias 208 

de antecedência no envio da carta com a indicação de sugestões de nomes para comporem a banca 209 

examinadora. AFASTAMENTO DO ALUNO DE DOUTORADO EDGAR GONZAGA DE SOUZA 210 
DOS SANTOS: O referido aluno solicitou afastamento, no período de 21 de fevereiro a 27 de março 211 

do corrente, com a concordância do coorientador, prof. João Batista Marimon da Cunha, para 212 

participar do curso “HERCULES (Higher European Research Course for Users of Large Experimental 213 

Systems)”, com as despesas pagas pela organização do referido curso. A CPG aprovou o pedido de 214 

afastamento. PEDIDO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA ALUNA DE MESTRADO DANUSA 215 

BUENO ESPÍNDOLA PARA PARTICIPAR DE EVENTO: A aluna Danusa Bueno Espíndola havia 216 

solicitado auxílio financeiro para participar, apresentando trabalho, do ‘International Workshop XI 217 

Hadron Physics’, que ocorrerá no período de 22 a 27 de março de 2010, em Maresias/SP. O auxílio 218 
financeiro engloba passagens aéreas e hospedagem. O Coordenador da CPGFís lembrou que os 219 

alunos de mestrado têm uma verba de até R$ 1.000,00 por ano para participar de 220 

cursos/encontros/seminários, apresentando trabalho, desde que sejam apresentados os cartões de 221 

embarque dos vôos (necessariamente comprados via agência de turismo vinculada à UFRGS), além 222 

de comprovante de participação no evento. CREDENCIAMENTOS EM DILIGÊNCIA NA CAMPG: 223 

Foram os seguintes os pareceres da CAMPG em relação aos pedidos de credenciamento dos seguintes 224 

professores: * Gerardo Guido Martinez Pino: “Para concluir a análise do pedido, solicitamos 225 
esclarecimentos quanto à compatibilidade entre a produção bibliográfica registrada no Curríulo 226 

Lattes do professor e os critérios de produtividade da área, considerando o nível de excelência do 227 

Programa. Causou estranheza o registro de orientações iniciadas em 2001 e 2003 e ainda não 228 

concluídas. Aguardamos manifestação do Programa para concluir a análise do processo”. * Rubem 229 

Erichsen Junior: “A produção bibliográfica e a atuação com orientação do professor não parecem 230 

compatíveis com o credenciamento como docente permanente, nem com o nível de excelência do 231 

Programa. Para concluir a análise da solicitação, aguardamos manifestação ou justificativa do 232 

Programa quanto ao vínculo e escopo pretendidos”. * Paulo Fernando Papaleo Fichtner: “O professor, 233 

até 30/11/2009, era credenciado como docente permanente em três programas (Física, 234 

Microeletrônica e Ciências dos Materiais), o que contraria as normas da Capes. O credenciamento 235 

junto ao PPG em Ciências dos Materiais ainda é válido. Esclarecemos que o professor somente poderá 236 

ser recredenciado como permanente em dois Programas. Aguardamos manifestação do Programa 237 
quanto a essa questão para concluir a análise da presente solicitação”. A CPG decidiu que o 238 

Coordenador Sérgio Teixeira analisará os currículos Lattes atualizados dos professores Gerardo 239 

Martinez Pino e Rubem Erichsen Junior e responderá aos questionamentos da CAMPG. Quanto à 240 

diligência do prof. Paulo Fichtner, ele será comunicado que terá que escolher em quais dos três PPG’s 241 

ele irá querer continuar como Permanente. ORIENTAÇÕES SOBRE FORMAÇÃO DE BANCAS 242 

EXAMINADORAS: Não foi possível tratar deste item da pauta, por falta de tempo. Ficou para a 243 

próxima reunião. OUTROS ASSUNTOS: BOLSAS DE MESTRADO E DOUTORADO: Tínhamos 244 

disponíveis 9 bolsas de Mestrado (5 do CNPq e 4 da CAPES). Entretanto, o 2º classificado na seleção 245 

não quis bolsa de estudos, embora tenha se matriculado no curso. O 4º e o 8º classificados optaram 246 

por não ingressar no curso, mesmo com bolsa, pois passaram em outras universidades. O 13º 247 
classificado não se matriculou, pois não havia bolsa na época das matrículas, passando a haver 248 

disponibilidade depois da decisão da CPG em relação a não aceitação da inscrição de um candidato 249 

após o prazo constante no Edital. Como no semestre anterior, acabou sobrando uma bolsa de 250 

mestrado da CAPES. A CPGFís tinha duas bolsas de doutorado CNPq para o mês de março e três 251 

bolsas CAPES desde janeiro, sendo que uma das bolsas CNPq foi concedida à selecionada e a outra 252 

ficará para o próximo mês, juntamente com as da CAPES. HOMOLOGAÇÃO DA TESE DE 253 

DOUTORADO DO ALUNO FABIANO BERNARDI: Após lida a carta do orientador, prof. Jonder 254 

Morais e da coorientadora, profª. Maria do Carmo Martins Alves, declarando que todas as correções 255 

sugeridas pela banca foram feitas, a tese de doutorado de Fabiano Bernardi foi homologada. 256 
SOLICITAÇÃO DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR DO ALUNO CHRISTOPHER 257 
THOMAS: A CPG havia aprovado, conforme ata 16/2009, de 24/09/2009, a solicitação de Doutorado 258 



Sanduíche do estudante Christopher Thomas, com o aval do seu orientador José Roberto Iglesias e 259 

sua coorientadora Acirete Souza da Rosa Simões, a ser realizado no Institut Louis Néel em Grenoble, em 260 

Grenoble/França, sob a orientação da Drª. Claudine Lacroix, com duração de 6 meses. O período 261 

contaria a partir de fevereiro de 2010, mas houve uma mudança, alterando o período de afastamento 262 
para 1º/03/2010 a 31/08/2010. O projeto versa sobre o tema “Estudo da rede de Anderson 263 

‘underscreened’ aplicada a compostos de urânio”. A CPG aprovou o afastamento, com a mudança de 264 

datas. LEVANTAMENTO DAS MATRÍCULAS: Foi trazido um levantamento do número de alunos 265 

matriculados nas disciplinas e foi verificado que na disciplina FIP10404 - Física de Partículas e 266 

Campos: Astropartículas (4cr.), oferecida pela Profª. Maria Beatriz de Leone Gay Ducati, só havia uma 267 

aluna de mestrado matriculada. O Coordenador falará com a referida professora, informando que se 268 

ela não quiser desenvolver a disciplina de 4 créditos somente para uma aluna, poderá cancelar a 269 

disciplina. A reunião foi encerrada às 16h10min. A presente ata foi lavrada por Liane Denise Thier 270 

Ruschel (___________________________), Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e será 271 

assinada pelo Coordenador, prof. Sérgio Ribeiro Teixeira-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  272 


