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No dia 06 de agosto de 2010, às 14h, 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 a Profª. Thaisa Storchi Bergmann e os professores Luiz Fernando Ziebell e 6 
Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão, além dos representantes discentes Gustavo Gil da Silveira e Kelly 7 

Cristine Camargo (suplente discente). Justificaram suas ausências a representante discente Cristina 8 

Furlanetto e os professores Julian Penkov Geshev, Henri Ivanov Boudinov, Jonder Morais e Kepler de 9 

Souza Oliveira Filho. O representante discente Eduardo Balbinot também não compareceu. 10 

APROVAÇÃO DA ATA 17/2010: A Ata 17/2010, de 29/07/2010 foi aprovada.  DECISÃO AD 11 

REFERENDUM: Foi ratificada a seguinte decisão ad referendum: Banca para Dissertação de Mestrado 12 

da aluna Deise Schäfer: Foi encaminhada e aprovada proposta de banca para a dissertação da aluna 13 

Deise Schäfer, intitulada “Modificação da Anisotropia Magnética através de Feixes de Íons”, realizada 14 
sob a orientação do Prof. Pedro Luis Grande e coorientação do Prof. Luis Gustavo Pereira. Como 15 

membro externo ao PPGFís da UFRGS, foi escolhido o Dr. Fernando Luis de Araújo Machado (UFPE). 16 

Como membros do PPGFís da UFRGS, foram escolhidos o Prof. Rubem Erichsen Junior e o Prof. 17 

Gustavo de Medeiros Azevedo, tendo como suplente interno ao Programa o Prof. Jonder Morais. Foi 18 

proposta e aprovada a data da dissertação para o dia 18 de agosto de 2010, às 14h. 19 

HOMOLOGAÇÃO DA TESE DE DOUTORADO DO ALUNO ALEXANDRE MESQUITA: Após 20 

lida a carta do orientador, Prof. César Augusto Zen Vasconcellos, declarando que todas as correções 21 

sugeridas pela banca foram feitas, a tese de doutorado de Alexandre Mesquita foi homologada. 22 
PEDIDO DE CREDENCIAMENTO DO PROFESSOR DANIEL LORSCHEITTER BAPTISTA, 23 
PARA POSTERIOR INCLUSÃO COMO COORIENTADOR DO DOUTORANDO RAFAEL 24 
OTONIEL RIBEIRO RODRIGUES DA CUNHA: Foi lida a carta encaminhada pelo orientador do 25 

aluno, Prof. Luis Gustavo Pereira, solicitando o credenciamento do Prof. Daniel Lorscheitter Baptista, 26 

no período de 16/08/2010 a 15/08/2015 e posterior inclusão como coorientador do doutorando 27 

Rafael Otoniel Ribeiro Rodrigues da Cunha. O orientador do aluno apresentou justificativa de 28 

complementaridade para esta solicitação. A CPG analisou o pedido e aprovou o credenciamento 29 

como Não Docente, para coorientação específica deste aluno. RESPOSTA DO ORIENTADOR 30 
CÉSAR VASCONCELLOS EM RELAÇÃO À SOLICITAÇÃO DA CPG SOBRE AS 31 
CONSIDERAÇÕES CONTIDAS NO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO EXAME DE 32 
QUALIFICAÇÃO AO DOUTORADO DO ALUNO DANIEL TAVARES DA SILVA (ocorrido em 33 

ago/2009): Na última reunião, após examinar as recomendações feitas pela Banca Examinadora do 34 

Exame do aluno Daniel Tavares da Silva, a CPG havia solicitado uma avaliação do orientador do 35 

aluno, Prof. César Vasconcellos, acerca do saneamento das deficiências do estudante durante o 36 

andamento do ano, tendo em vista que o Exame foi realizado em agosto/2009. O orientador do aluno 37 
encaminhou a seguinte resposta: “O aluno Daniel Tavares da Silva tem cumprido um rigoroso e minucioso 38 
programa de estudos com vistas ao aprimoramento de seus conhecimentos em física de partículas, física nuclear, 39 
teoria de campos e relatividade, tendo como base deste estudo as recomendações feitas pela Banca Examinadora 40 
do exame ao qual ele se submeteu. Minha avaliação é que o referido aluno encontra-se hoje em um estágio bem 41 
mais aprimorado no que se refere aos seus conhecimentos nas áreas de física nomeadas. Portanto, de acordo com 42 
minha avaliação, aquelas recomendações feitas pela Banca Examinadora referidas em sua mensagem foram 43 

satisfatoriamente superadas e o aluno encontra-se apto para prosseguir em seu trabalho de doutorado.” A CPG 44 

tomou ciência da resposta e ficou satisfeita com as informações, que serão acrescentadas ao material 45 
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do Exame do aluno. PORTARIA CNPq/CAPES AUTORIZANDO ACÚMULO DE BOLSA COM 46 

ATIVIDADE REMUNERADA: Na reunião passada foi informado que recebemos a Portaria 47 

Conjunta nº 1 de 15 de julho de 2010, publicada no D. O.U. em 16/07/2010, autorizando o acúmulo 48 

de bolsa com atividade remunerada. A CPG continuou a discutir sobre esse assunto, com base na 49 
entrevista dada pelo presidente da CAPES, Jorge Almeida Guimarães, que foi divulgada pela PROPG 50 

para tentar elucidar as dúvidas que estão surgindo nos Programas de Pós-Graduação. 51 
SOLICITAÇÃO DE BOLSA PARA O DOUTORANDO CARLOS CLAITON NOSCHANG KUHN: 52 
O doutorando Carlos Claiton Noschang Kuhn, com a aquiescência de sua orientadora, Profª. Angela 53 

Foerster, solicitou a concessão de uma Bolsa de Doutorado CNPq ou CAPES, em virtude desta 54 

concessão ter sido legalizada na Portaria Conjunta nº 1 de 15 de julho de 2010. Ressaltou que sua 55 
atividade remunerada como Administrador de Redes Windows e Linux do Hospital de Aeronáutica 56 

de Canoas favorece a realização dos seus trabalhos acadêmicos, disponibilizando flexibilidade de 57 

horários e cursos na área de informatização. Declarou que seu doutorado, iniciado em 1º/01/2009, 58 

está em pleno desenvolvimento e sua orientadora citou que seu exame de qualificação está previsto 59 

para novembro deste ano. Uma próxima etapa será a comparação dos resultados já obtidos com 60 

resultados experimentais. Para este fim, foi aceito para realizar um estágio com o Prof. Murray T. 61 

Batchelor, um dos maiores nomes nesta área de pesquisa, na Universidade Nacional Australiana, no 62 

período de 1º/03/2011 a 28/02/2012. Assim, a supracitada requisição de bolsa de doutorado se faz 63 

necessária para a futura requisição da bolsa de doutorado sanduíche, cuja solicitação tem que ser 64 

realizada até o dia 30/09/2010, impreterivelmente. Foi enfatizado que só é possível solicitar uma 65 

bolsa sanduíche do CNPq, que não exige Toefl, se o aluno tiver bolsa de doutorado, CNPq ou CAPES. 66 
O estudante informou, ainda, que solicitou o afastamento total não remunerado de suas atividades 67 

exercidas na Aeronáutica no período do estágio e sua esposa solicitou o desligamento do Exército 68 

Brasileiro, estando assim desempregada para poder acompanhá-lo. A CPG fez a análise do pedido do 69 

aluno e considerou que não ficou claramente caracterizada a adequação de sua atuação profissional 70 

com a sua formação acadêmica. Entretanto, levando em consideração que a CPG não fez uma análise 71 

aprofundada das condições de aplicabilidade da Portaria Conjunta CNPq/CAPES nº 1 de 15 de julho 72 

de 2010, a CPG julga este caso como uma excepcionalidade, uma vez que o aluno precisa de um 73 

vínculo como bolsista para concorrer à bolsa doutorado sanduíche, prevista para o próximo ano. 74 

Além disso, o estudante tem demonstrado bom desempenho acadêmico e tem todo o apoio de sua 75 

orientadora para a solicitação. Portanto, o aluno poderá concorrer na próxima seleção às bolsas de 76 
doutorado disponíveis (para setembro). PEDIDO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO ALUNO DE 77 

MESTRADO EDUARDO BALBINOT PARA PARTICIPAR DE EVENTO: O aluno Eduardo 78 

Balbinot, com a concordância de seu orientador, Prof. Basílio Xavier Santiago, solicitou auxílio 79 

financeiro para participar da ‘Reunião Anual da Sociedade Astronômica Brasileira’, que ocorrerá no 80 

período de 07 a 12 de setembro de 2010, em Passa Quatro/MG, onde apresentará trabalho. A 81 

solicitação será atendida, tendo em vista que os alunos de mestrado têm uma verba de até R$ 1.000,00 82 

por ano para participar de cursos/encontros/seminários, apresentando trabalho, quando for o caso, 83 
desde que sejam apresentados os cartões de embarque dos vôos (necessariamente comprados via 84 

agência de turismo indicada pela CPGFís), além de comprovante de participação no evento. 85 

OUTROS ASSUNTOS: RELATÓRIO DA COMISSÃO DE BOLSAS: Foi comunicado o resultado 86 

do pedido de aproveitamento de créditos, como segue: * Pedido de equivalência de disciplinas do 87 

mestrado para o doutorado, tendo sido aceito o pedido do aluno Rubens Diego Barbosa de Carvalho 88 

(mestre pela Universidade Federal de Sergipe) nas seguintes disciplinas: a) “Física Estatística”: 89 

equivalente à disciplina FIP00002 (Mecânica Estatística), com 4 créditos. b) “Teoria Quântica I”: 90 

equivalente à disciplina FIP00003 (Mecânica Quântica), com 4 créditos. c) “Teoria Eletromagnética”: 91 

equivalente à disciplina FIP00004 (Teoria Eletromagnética), com 4 créditos. d) “Teoria do 92 

Magnetismo”: equivalente a uma disciplina especializante na área de Física da Matéria Condensada, 93 
com 4 créditos. Não foi aceito o pedido de aproveitamento da disciplina “Teoria dos Sólidos” porque, 94 

com base no programa e na bibliografia correspondente, a disciplina não pode ser considerada como 95 

equivalente nem à disciplina formativa Física da Matéria Condensada: Estado Sólido, nem a outras 96 

disciplinas especializantes do nosso PPG, assemelhando-se mais a uma disciplina de nível de 97 



graduação na área de Matéria Condensada, em nossa Instituição. O parecer é, portanto, favorável ao 98 

aproveitamento de 16 créditos. A CPG homologou o parecer da Comissão de Bolsas. ALUNOS 99 

INGRESSANTES EM AGO/2010: A Secretária do PPGFís divulgou os nomes dos alunos que 100 

ingressaram neste mês nos cursos de Mestrado e Doutorado, como segue: * Ingressantes no 101 
Mestrado em Agosto (2010/2): Foram aprovados 11 candidatos na seleção do último Edital, mas 102 

somente 10 alunos ingressaram. São eles: Rogério Nunes Wolff, Gabriel Cury Perrone, Antônio 103 

Eudócio Pozo de Mattos, Jully Paola Peña Pacheco, Josiane Bueno Salazar, Matheus Coelho Adam, 104 

Deancarlo Bordin Degregori, Maurício Redaelli, Gabriel Lima Zigue e Guilherme dos Santos Couto. O 105 

candidato que ficou em 8º lugar, Ludmar Guedes Matos, resolveu se matricular no PGCIMAT, tendo 106 

em vista que naquele Programa há possibilidade de conseguir bolsa e aqui no PPGFís só havia 6 107 

bolsas disponíveis (5 do CNPq e 1 da CAPES). * Ingressantes no Doutorado em Agosto (2010/2): 108 

Foram aprovados 6 candidatos na última seleção e todos ingressaram. São eles: Diefferson Rubeni da 109 

Rosa de Lima, Carine Priscila Beatrici, Alexander Lunkes dos Santos, Mirian Thurow Griep, José 110 

Rafael Bordin e Cíntia Barbosa Passos. Tínhamos disponíveis 06 bolsas (3 do CNPq e 3 da CAPES) 111 

que foram concedidas aos referidos alunos. A reunião foi encerrada às 15h50min. A presente ata foi 112 

lavrada por Liane Denise Thier Ruschel (___________________________), Secretária do Programa de 113 
Pós-Graduação em Física, e será assinada pelo Coordenador, Prof. Sérgio Ribeiro Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 114 


