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No dia 19 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 os professores Julian Penkov Geshev, Luiz Fernando Ziebell e Miguel Angelo 6 
Cavalheiro Gusmão, além dos representantes discentes Gustavo Gil da Silveira e Cristina Furlanetto. 7 
Justificaram suas ausências a Profª. Thaisa Storchi Bergmann e os professores Henri Ivanov 8 
Boudinov, Jonder Morais e Kepler de Souza Oliveira Filho. O representante discente Eduardo 9 
Balbinot também não compareceu. APROVAÇÃO DA ATA 18/2010: A Ata 18/2010, de 06/08/2010 10 
foi aprovada. FORMAÇÃO DA BANCA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DO ALUNO 11 
PABLO ROBERTO ROVANI: Foi encaminhada proposta de banca para a dissertação do aluno Pablo 12 
Roberto Rovani, intitulada “Estruturas tipo granada sob alta pressão e temperatura”, realizada sob a 13 
orientação do Prof. Altair Soria Pereira. Como membro externo ao PPGFís da UFRGS, foi escolhido o 14 
Dr. Andréa Paesano Júnior (Universidade Estadual de Maringá). Como membros internos da UFRGS, 15 
foram escolhidos o Prof. Gustavo de Medeiros Azevedo e o Prof. João Batista Marimon da Cunha, 16 
tendo como suplente interno ao Programa o Prof. Cristiano Krug e como suplente externo ao 17 
Programa o Dr. Rommulo Vieira Conceição (Instituto de Geociências/UFRGS). Foi proposta e 18 
aprovada a data da dissertação para o dia 08 de setembro de 2010, às 10h. FORMAÇÃO DA BANCA 19 
DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO AO DOUTORADO DO ALUNO TIAGO ABREU SAURIN: Foi 20 
encaminhada proposta de banca para o exame de doutorado do aluno Tiago Abreu Saurin, 21 
ingressante em 1º/04/2007, intitulado “Sobre a relação entre os aglomerados estelares embebidos e os 22 
aglomerados estelares abertos e as associações estelares”, realizado sob a orientação do Prof. Eduardo 23 
Luiz Damiani Bica. Como membro externo à UFRGS, foi proposto o nome do Dr. João Francisco 24 
Coelho dos Santos Jr. (ICEx/UFMG) e do Dr. Leandro Kerber (UESC/Ilhéus-BA). Como membros do 25 
PPGFís da UFRGS, foram propostos os nomes das professoras Miriani Griselda Pastoriza e Thaisa 26 
Storchi Bergmann e dos professores Luiz Fernando Ziebell e Paulo Pureur Neto. Foi proposta a data 27 
do exame para o dia 24 de setembro de 2010, às 14h. A banca não foi aprovada pela CPG, porque os 28 
especialistas externos não satisfazem à determinação contida no § 1º do Art. 43 do nosso Regimento, 29 
também citado na Resolução 01/2010-CPG: “A Banca Examinadora é constituída por três doutores de 30 
reconhecida experiência em pesquisa e orientação...”. PARECER SOBRE O PLANO DE MESTRADO DE 31 
LEANDRO BATIROLLA KROTT: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de mestrado, sob o 32 
título “Comportamento de Água confinada em uma matriz celulósica”, proposto pelo estudante 33 
Leandro Batirolla Krott e pela orientadora Marcia Cristina Bernardes Barbosa. O parecer considera o 34 
plano claro, relevante e original. A Profª. Marcia Barbosa tem publicações no tema do plano. A CPG 35 
aceitou, então, o plano e a orientação. PARECER SOBRE O PLANO DE MESTRADO DE RAFAELA 36 
DEBASTIANI: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de mestrado, sob o título “Estudo da 37 
Concentração Elementar do Café Brasileiro e de Extrato de Tomate Utilizando Feixes Iônicos”, 38 
proposto pela estudante Rafaela Debastiani e pelo orientador Johnny Ferraz Dias. O parecer considera 39 
o plano claro, original e também relevante, do ponto de vista da análise de alimentos. O Prof. Johnny 40 
Ferraz Dias tem publicações em temas semelhantes do plano. A CPG aceitou, então, o plano e a 41 
orientação. AFASTAMENTO DO ALUNO DE MESTRADO LUCAS NORBERTO BURIGO: O 42 
referido aluno solicitou afastamento, no período de 1º a 31 de outubro do corrente, com a 43 
concordância do orientador, Prof. Dimiter Hadjimichef, para visitar o Frankfurt Institute for Advanced 44 
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Studies (FIAS), onde planeja-se iniciar um projeto de colaboração em modelagem de impactos de 45 
núcleos acelerados em tecidos vivos, conforme o convite recebido. O orientador ressalta que o 46 
afastamento seria extremamente relevante para o desenvolvimento do seu projeto, não acarretando 47 
nenhum prejuízo ao plano de estudo. A CPG homologou o afastamento. PEDIDO DE AUXÍLIO 48 
TRANSPORTE PARA O EX-PROFESSOR LUIZ CARLOS CAMARGO MIRANDA NAGAMINE: 49 
O ex-Prof. Luiz Carlos Camargo Miranda Nagamine, exonerado, a pedido, a partir de 30/10/2009 50 
(conforme Portaria nº 5588 de 05/11/2009), encaminhou solicitação de auxílio transporte (passagem 51 
São Paulo-Porto Alegre-São Paulo) para participar da banca do aluno de doutorado Gustavo 52 
Montgomery Bonfim Castro, desligado por limite de prazo em 1º/08/2010, do qual foi coorientador. 53 
A CPG não aprovou a solicitação. OFERECIMENTO DE DISCIPLINAS FORA DO PRAZO: O 54 
Coordenador trouxe a questão de que em todos os semestres sempre são propostas disciplinas fora do 55 
prazo estipulado e neste semestre também acabamos recebendo três novas solicitações, sendo que 56 
para este semestre o prazo se encerrou em 02 de julho, o que acarreta transtornos administrativos ao 57 
Programa. As listas de disciplinas oferecidas e as listas de alunos matriculados terão que ser 58 
reformuladas e reimpressas e como o prazo das matrículas on line no sistema encerrou-se em 04 de 59 
agosto, as matrículas nessas disciplinas terão que ser incluídas manualmente no POSGRAD, não 60 
aparecendo no Portal da UFRGS. Portanto, ficou decidido que nos próximos semestres não serão 61 
aceitas submissões de disciplinas fora dos prazos estabelecidos. Serão estipulados dois prazos, 62 
primeiramente para as disciplinas de quatro créditos, para os professores organizarem suas cargas 63 
didáticas e posteriormente haverá um prazo para oferecimento de disciplinas de dois créditos, sendo 64 
que todas devem ser aprovadas pela CPG antes do prazo das matrículas via Internet. Para o semestre 65 
em curso (2010/2), excepcionalmente foram abertas as seguintes disciplinas: I) FIP20410 Tópicos em 66 
Física de Partículas e Campos: Os modelos padrões cosmológicos e da Física de Partículas (2 cr.) – 67 
Profª. Maria Beatriz Gay Ducati; II) FIP20115 Tópicos em Astronomia e Astrofísica: Atividade Nuclear 68 
(2 cr.) – Profª. Thaisa Storchi Bergmann; III) FIP30204 Seminários em Sistemas Complexos II (2 cr.) – 69 
Profª. Marcia Cristina Bernardes Barbosa. OUTROS ASSUNTOS: ATAS DE DEFESA DE TESE DE 70 
DOUTORADO E DISSERTAÇÃO DE MESTRADO: Tendo em vista questão levantada, foi 71 
discutido o fato dos nomes dos orientadores e coorientadores não aparecerem nas atas de defesa de 72 
mestrado e doutorado, desde o início do Programa. A CPGFís então decidiu que as atas de defesa de 73 
tese e dissertação serão reformuladas, passando a incluir os nomes dos orientadores (e 74 
coorientadores, quando houver). PORTARIA CNPq/CAPES AUTORIZANDO ACÚMULO DE 75 
BOLSA COM ATIVIDADE REMUNERADA: A CPG continuou a discutir sobre a Portaria Conjunta 76 
nº 1 de 15 de julho de 2010, publicada no D.O.U. em 16/07/2010, que autoriza o acúmulo de bolsa 77 
com atividade remunerada, pois a discussão ainda não está esgotada com relação à aplicabilidade da 78 
mesma. Os seguintes pontos foram definidos pela CPGFís: a Comissão de Pós-Graduação considera 79 
indispensável o aluno já ter um orientador e um plano de trabalho aprovados pela CPG, além da 80 
necessidade de que a solicitação de bolsa deve ser justificada pelo orientador, demonstrando 81 
compatibilidade da área do mestrado/doutorado com a atividade do trabalho do aluno e 82 
evidenciando que haverá disponibilidade de tempo para realização das atividades acadêmicas. 83 
Satisfeitas essas condições, a CPG analisará cada caso em particular. A reunião foi encerrada às 84 
16h15min. A presente ata foi lavrada por Liane Denise Thier Ruschel (___________________________), 85 
Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e será assinada pelo Coordenador, Prof. Sérgio 86 
Ribeiro Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 87 


