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No dia 24 de junho de 2010, às 13h30min, na sala 203 do Prédio 43.135 (prédio O) do Instituto de 3 

Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, reuniu-se a Comissão Coordenadora do 4 

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

Programa. Estiveram presentes a Profª. Thaisa Storchi Bergmann, os professores Kepler de Souza 6 
Oliveira Filho e Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão, além dos representantes discentes Gustavo Gil 7 

da Silveira e Cristina Furlanetto. Justificaram suas ausências os professores Luiz Fernando Ziebell, 8 

Henri Ivanov Boudinov, Julian Penkov Geshev e Jonder Morais e o representante discente Eduardo 9 

Balbinot. APROVAÇÃO DA ATA 12/2010: A Ata 12/2010, de 17/06/2010 foi aprovada. PLANO DE 10 
DOUTORADO DO CANDIDATO GUILHERME GONÇALVES FERRARI, PARA INGRESSO 11 
EM JULHO/2010: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de doutorado do estudante 12 

Guilherme Gonçalves Ferrari, orientado pelo Prof. Horacio Alberto Dottori, sob o título 13 

“Propriedades Físicas de Jatos Associados ao Recuo Gravitacional de Buracos Negros Supermassivos 14 

em Galáxias e Quasares”. O parecer considera o plano claro, relevante e original. O Prof. Horacio 15 

Alberto Dottori tem publicações no tema do plano. Foi aprovado o plano e a orientação do aluno. 16 
PLANO DE DOUTORADO DO CANDIDATO ALEX SANDRE KILIAN, PARA INGRESSO EM 17 
JULHO/2010: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de doutorado do estudante Alex Sandre 18 
Kilian, orientado pelo Prof. Jonder Morais, sob o título “Estudo de Catalisadores – Modelo: Pt-19 

Pd/Cr2O3/Ag(111)”. O parecer considera o plano claro, relevante e original. O prof. Jonder Morais 20 

tem várias publicações no tema do plano. Foi aprovado o plano e a orientação do aluno. 21 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE BOLSAS: A Comissão de Bolsas encaminhou o relatório da 22 

seleção para doutorado, como segue: * Resultado da Seleção de Ingresso no Doutorado em 23 

Julho(2010/1): Os candidatos aprovados obtiveram os seguintes resultados: em 1º lugar, Guilherme 24 

Gonçalves Ferrari (média final 2,54) e em 2º lugar, Alex Sandre Kilian (média final 2,30). Com base na 25 

aprovação dos planos de doutorado e análise dos históricos de Mestrado, a CPG aprovou o resultado 26 

da seleção. Há previsão de duas bolsas CNPq para o mês de julho, que serão concedidas aos dois 27 

classificados. AFASTAMENTO DO ALUNO DE DOUTORADO DANIEL SCHARDOSIM 28 

CALOVI: O referido aluno havia solicitado afastamento na última reunião, referente ao período de 28 29 
de junho a 23 de agosto do corrente, com a concordância do orientador, Prof. Leonardo Gregory 30 

Brunnet, para participar de três atividades distintas: i) visita ao Instituto Ecole Normale Supérieure 31 

(Paris/França), onde participará do encontro “Microbe populations behaviour and Evolution: experiments 32 

and models” além de reunião com os colaboradores do grupo Silvia de Monte e Hugues Chaté. ii) 33 

participação na Escola “Multi-level Modelling of Morphogenesis” (Norwich, Inglaterra). iii) participação 34 

na “Annual International Dictyostelium Conference” (Cardiff, País de Gales). As atividades programadas 35 

têm caráter complementar àquelas realizadas no IF, com vistas à conclusão da tese de doutorado. A 36 
CPG havia esclarecido que ao solicitarem afastamento, os estudantes devem anexar carta 37 

convite/aceite da instituição para onde viajarão. Se for participar de conferência, é necessário 38 

apresentar trabalho e comprovante de participação. O aluno trouxe a complementação dos 39 

documentos solicitados e a CPG aprovou o afastamento. PRORROGAÇÃO DO 40 
CREDENCIAMENTO DO PROFESSOR ARLEI PRESTES TONEL COMO COORIENTADOR DO 41 
DOUTORANDO EDUARDO CERUTTI MATTEI: Foi lida correspondência encaminhada pelo prof. 42 

Arlei Prestes Tonel solicitando a prorrogação do seu credenciamento como coorientador puntual do 43 

estudante Eduardo Cerutti Mattei, de 19/07/2010 a 31/12/2011. O aluno é orientado pela Profª. 44 

Angela Foerster. A CPG deferiu a solicitação. RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DOS EXAMES DE 45 
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QUALIFICAÇÃO AO DOUTORADO DOS SEGUINTES ALUNOS: Foram lidos os relatórios de 46 

avaliação das bancas sobre os exames de qualificação ao doutorado dos estudantes Carla Eliete 47 

Iochims dos Santos, Vilarbo da Silva Júnior e Ana Cláudia Soares Pereira, ocorridos em junho/2010, 48 

que foram aprovados sem restrições. As informações sobre providências a serem tomadas pelos 49 
estudantes e seus orientadores, com base nos comentários das bancas, foram examinadas pela CPG. 50 
DISCUSSÃO SOBRE AS RESOLUÇÕES/2010 DA CPG (ENCAMINHAMENTO DAS DEFESAS 51 
DE DISSERTAÇÕES, TESES E EXAMES): Tendo em vista um problema ocorrido com o exame de 52 

uma aluna do Programa, cuja versão acabou não sendo entregue a um membro da Banca 53 

Examinadora, que estava afastado em viagem por três semanas, apesar das várias tentativas de 54 

contato, sem sucesso, a defesa teve que ser transferida para o dia útil seguinte. Com base no 55 

acontecido, a CPGFís, tomou a seguinte decisão, no que se refere ao encaminhamento das Defesas das 56 
Dissertações de Mestrado, das Teses de Doutorado, dos Exames de Doutorado: A CPG solicitará ao 57 

estudante/orientador o encaminhamento aos membros internos do PPGFís, das versões das teses, 58 

dissertações e exames, juntamente com a carta-convite. As cópias aos membros externos serão 59 

enviadas pela CPGFís, juntamente com a carta-convite. Ressalte-se que continua a orientação de que 60 

as cópias devem ser entregues à Secretaria do PPGFís no momento em que a solicitação de Banca é 61 

encaminhada. Solicita-se que na carta de encaminhamento do orientador, sugerindo nomes para 62 

composição da Banca Examinadora, já sejam indicados os endereços completos (com CEP) dos 63 

membros externos, para agilizar as providências de encaminhamento pela CPG, via correio, da cópia 64 

da tese, dissertação ou exame. E ainda, para segurança do próprio aluno/orientador, sugere-se que 65 

estes enviem aos membros da Banca, um e-mail com o trabalho em formato 'PDF'. OUTROS 66 
ASSUNTOS: AFASTAMENTOS DE ALUNOS: Por solicitação do representante discente Gustavo 67 

Gil da Silveira, foi rediscutida a questão dos afastamentos dos alunos. O Coordenador esclareceu que 68 

a CPG precisa estar ciente dos afastamentos e guardar os devidos registros, para que estes dados 69 

sejam incluídos no Coleta/CAPES, que serve para avaliação do Programa e também porque existe a 70 

possibilidade da CPG ser questionada pelo TCU (Tribunal de Contas da União), tendo que apresentar 71 
documentação comprobatória. CANDIDATOS ESTRANGEIROS: Continuamos recebendo e-mails 72 

de candidatos estrangeiros com interesse em estudar aqui no PPGFís, através do TWAS - The Academy 73 

of Sciences for the Developing World, que é uma organização internacional autônoma, com base em 74 

Trieste, Itália. Ficou decidido que antes do Coordenador mandar carta de aceite aos candidatos, a 75 

carta deverá passar pela CPG, pois os candidatos deverão passar pela seleção existente através dos 76 

nossos Editais. A reunião foi encerrada às 15h. A presente ata foi lavrada por Liane Denise Thier 77 

Ruschel (___________________________), Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e será 78 

assinada pelo Coordenador, Prof. Sérgio Ribeiro Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 79 


