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No dia 19 de abril de 2010, às 13h30min, na sala 211 do Prédio 43.176 do Instituto de Física da 3 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, reuniu-se a Comissão Coordenadora do Programa de 4 

Pós-Graduação em Física, presidida pelo Prof. Sérgio Ribeiro Teixeira, Coordenador do Programa. 5 

Estiveram presentes os professores Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão, Julian Penkov Geshev, 6 
Kepler de Souza Oliveira Filho, Jonder Morais, Luiz Fernando Ziebell, além dos representantes 7 

discentes Gustavo Gil da Silveira e Kelly Cristine Camargo (suplente). Justificaram suas ausências a 8 

Profª. Thaisa Storchi Bergmann e os representantes discentes Eduardo Balbinot e Cristina Furlanetto. 9 

APROVAÇÃO DA ATA 04/2010: A Ata 04/2010, de 12/04/2010 foi aprovada, com algumas 10 

alterações. PARECER SOBRE O PLANO DE MESTRADO DE NICOLAU MOLINA BOM: Foi lido 11 

o parecer emitido em relação ao plano de mestrado, sob o título “Passivação da superfície de 12 

monocristais de Ge e formação de camadas dielétricas sobre esse material”, assinado pelo estudante 13 
Nicolau Molina Bom e pelo orientador Cláudio Radtke. O parecer considera o plano claro, relevante e 14 

original. O Prof. Cláudio Radtke não tem publicações com Ge, mas em materiais similares e seu 15 

credenciamento foi aceito pela CAMPG. A CPG aceitou, então, o plano e a orientação. PREVISÃO 16 

DE EXAME DE DOUTORADO DO ALUNO PEDRO LOVATO GOMES JARDIM: O Prof. Flavio 17 

Horowitz, orientador do referido aluno, solicitou prorrogação do prazo da apresentação do exame de 18 

doutoramento do aluno Pedro Lovato Gomes Jardim, para o dia 16/06/2010. O prazo de 30 meses se 19 

encerraria em abril/2010, pois ingressou no curso em 1º/10/2007. O atraso deve-se a algumas 20 

dificuldades experimentais. Adicionalmente, o orientador estará ausente no início de junho, pois 21 

participará de congresso no exterior.  Foi salientado ainda que o aluno cursou todas as disciplinas 22 
necessárias e está inscrito para a prova da 2ª proficiência, a realizar-se em maio. A CPG aceitou a 23 

justificativa contida na carta do orientador. Alertou-se sobre a necessidade de respeitar os 30 dias de 24 

antecedência no envio da carta com a indicação de sugestões de nomes para comporem a banca 25 

examinadora. AFASTAMENTO DO PAÍS DO PROFESSOR DANIEL ADRIAN STARIOLO: O 26 

Prof. Daniel Adrian Stariolo enviou solicitação de afastamento do país, com ônus limitado, que 27 

realizará no período de 1º de agosto a 15 de dezembro de 2010 (incluindo trânsito), para realizar 28 

estágio de pós-doutoramento na Facultad de Matemática, Astronomia y Física de la Universidad de Córdoba 29 

(FAMAF), na Argentina. Durante o período de afastamento, irá desenvolver atividades de pesquisa e 30 

docência junto ao Grupo de Teoria da Matéria Condensada, com o qual mantém colaboração. Não 31 

está desenvolvendo atividades didáticas no PPGFís e só está coorientando um aluno de Pós. A CPG 32 

aprovou o afastamento. SOLICITAÇÃO DA PROPG ACERCA DA COMUNICAÇÃO 33 
PROCESSUAL DO TCU SOBRE EX-DOUTORANDO DESLIGADO KARIM AQUERE FILHO: 34 
Recebemos solicitação da PROPG, através do Of. nº 117/10, para que fosse atendido o Ofício nº 35 

564/2010-TCU/SECEX-RS, sobre a viabilidade do sr. Karim Aquere Filho concluir o doutorado 36 

iniciado no Programa de Pós-Graduação em Física da UFRGS (PPGFÍS/UFRGS). Historiando a vida 37 

escolar do aluno no PPGFís, foi citado que: O ex-aluno Karim Aquere Filho ingressou no curso de 38 

Mestrado do PPGFís em 1º/03/1996, tendo defendido sua dissertação em 14/01/2000, após ter sido 39 

religado. Ingressou no curso de Doutorado do PPGFís em 1º/03/2000, tendo sido desligado por 40 
limite de prazo em 06/04/2005. Foi lida a avaliação de desempenho do ex-aluno, elaborado por sua 41 

orientadora, Profª. Rita Maria Cunha de Almeida. De acordo com o parágrafo 2º do Artigo 25 do 42 

Regimento do PPGFís, o sr. Karim Aquere Fº não cumpriu o prazo estipulado para ser religado ao 43 

Programa, visando a defesa da sua tese. Consequentemente, os créditos advindos das disciplinas 44 
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cursadas durante o período em que estava matriculado no Programa perderam validade, além do fato 45 

de que o ex-aluno não cumpriu os requisitos do Exame de Qualificação ao Doutorado, tornando-se 46 

assim inviável o seu religamento para defesa da tese. FORMAÇÃO DA BANCA DE TESE DE 47 

DOUTORADO DO ALUNO DESLIGADO ALEXANDRE MESQUITA: Foi encaminhada pelo Prof. 48 
César Augusto Zen Vasconcellos proposta de banca para defesa de tese de doutorado do aluno 49 

desligado Alexandre Mesquita, intitulada "Condensação de Kaons em Estrelas de Nêutrons". A CPG 50 

considerou não cabível a solicitação como apresentada, por se tratar de aluno desligado de doutorado 51 

desde 30/04/2004 (há mais de 6 anos). Por esse motivo, solicitará ao Prof. César Vasconcellos um 52 

novo encaminhamento, solicitando o religamento do ex-aluno e apresentando justificativa a respeito 53 

da não solicitação do religamento no prazo regulamentar. Deve propor uma nova data para defesa, 54 

respeitando o prazo contido na Resolução 03/2010 da CPGFís e no Regimento. Além disso, 55 

atendendo a mesma resolução, a carta de encaminhamento deve conter um relatório sobre o 56 

desempenho do aluno, incluindo declaração formal de que a Tese está em condições de ser 57 

apresentada à Banca Examinadora e comprovação de que o aluno cumpriu todos os demais requisitos 58 

para a obtenção do título de Doutor, especificados no Art. 42 do Regimento do PPGFís. OUTROS 59 

ASSUNTOS: REUNIÃO COPG: A CPG decidiu convocar reunião do COPG para que seja feita 60 
votação para alteração no Regimento, no que diz respeito ao prazo para realização dos exames de 61 

proficiência em língua estrangeira. Foi esclarecido que a CAMPG (Câmara de Pós-Graduação) 62 

revogou a legislação que determinava a necessidade de fazer as provas de proficiência no primeiro 63 

ano do curso e, com isso, a CPG irá atualizar seu Regimento, para se adequar a nova legislação. 64 

SOLICITAÇÃO DO PROF. MARCOS VASCONCELLOS: O referido professor enviou carta à CPG, 65 

solicitando que fosse aceita a inscrição do aluno Saulo Cordeiro Lima na seleção ao doutorado, tendo 66 

em vista que no último dia de inscrições para concorrer à seleção do mês de maio, chegou à Secretaria 67 

às 17h30min, quando esta já estava fechada, alegando que estava participando da defesa da 68 

dissertação do mestrado do referido aluno e alegando que a Secretaria estava de “greve”. A Secretária 69 

da PPGFís esclareceu que no dia 15/04 havia paralisação dos servidores técnico-administrativos e não 70 

“greve”, e apesar disto, estavam realizando trabalho interno e recebendo inscrições para o doutorado, 71 
por ser o último dia, neste mês, para entrega dos documentos. A CPG não aprovou a solicitação, 72 

tendo em vista que, conforme edital, não é necessário entregar a inscrição ao doutorado somente após 73 

a defesa do mestrado. E outro fato é que é de conhecimento de todos que o horário de atendimento 74 

externo da Secretaria do PPGFís é das 13h às 16h. O candidato poderá participar da seleção de junho. 75 

A reunião foi encerrada às 15h30min. A presente ata foi lavrada por Liane Denise Thier Ruschel 76 

(___________________________), Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e será assinada 77 

pelo Coordenador, Prof. Sérgio Ribeiro Teixeira-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 78 


