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No dia 20 de dezembro de 2010, às 11h30min, 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 Prof. Sérgio Ribeiro Teixeira, Coordenador do Programa. 6 

Estiveram presentes a professora Thaisa Storchi Bergmann e os professores Luiz Fernando Ziebell, 7 
Kepler de Souza Oliveira Filho e Henri Ivanov Boudinov, além dos representantes discentes Cristina 8 

Furlanetto e Daniel Schardosim Calovi (supl. dout.). Justificaram suas ausências os professores Jonder 9 

Morais, Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão e Julian Penkov Geshev. APROVAÇÃO DA ATA 10 

29/2010: A Ata 29/2010, de 06/12/2010 foi aprovada. RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DOS 11 

EXAMES DE QUALIFICAÇÃO AO DOUTORADO: Foram lidos os relatórios de avaliação das 12 

bancas sobre os exames de qualificação ao doutorado ocorridos em dezembro/2010, dos estudantes 13 

Joseima Neves de Quadros e Carlos Claiton Noschang Kuhn, que foram aprovados sem restrições. As 14 

informações sobre providências a serem tomadas pelos estudantes e seus orientadores, com base nos 15 

comentários das bancas, foram examinadas pela CPG. PEDIDO DE RECREDENCIAMENTO DO 16 

PROFESSOR RENATO PAKTER COMO DOCENTE PERMANENTE: Foi lida a carta do Prof. 17 
Renato Pakter solicitando seu recredenciamento como Docente Permanente, para desenvolver 18 

atividades de Ensino e Orientação de Mestrado e Doutorado, no período de 10/01/2011 a 19 

09/01/2016. A CPG analisou o pedido e aprovou o recredenciamento. PARECER SOBRE O PLANO 20 

DE MESTRADO DO ALUNO MATHEUS COELHO ADAM: Foi lido o parecer emitido em relação 21 

ao plano de mestrado, sob o título “Memória não volátil com nano cristais metálicos”, proposto pelo 22 

estudante Matheus Coelho Adam e pelo orientador Henri Ivanov Boudinov. O parecer considera o 23 

plano claro, original e relevante. O Prof. Henri Ivanov Boudinov tem publicações no tema do plano. A 24 

CPG aceitou, então, o plano e a orientação. PARECER SOBRE O PLANO DE MESTRADO DO 25 
ALUNO ANTÔNIO EUDÓCIO POZO DE MATTOS: Foi lido o parecer emitido em relação ao 26 

plano de mestrado, sob o título “Fotoluminescência e eletroluminescência de nanocristais de Si 27 

enterrados em SiO2”, proposto pelo estudante Antônio Eudócio Pozo de Mattos e pelo orientador 28 

Henri Ivanov Boudinov. O parecer considera o plano claro, original e relevante. O Prof. Henri Ivanov 29 

Boudinov tem publicações no tema do plano. A CPG aceitou, então, o plano e a orientação. PLANO 30 
DE DOUTORADO DO CANDIDATO ISMAEL FORTUNA, PARA INGRESSO EM 31 
JANEIRO/2011: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de doutorado, sob o título “Dinâmica 32 
de Crescimento de Espumas Molhadas em Duas e Três Dimensões”, proposto pelo estudante Ismael 33 

Fortuna e pela orientadora Rita Maria Cunha de Almeida. O parecer considera o plano claro, 34 

relevante e original. A orientadora tem publicações no tema do plano. Foi aprovado o plano e a 35 

orientação do aluno. PLANO DE DOUTORADO DA CANDIDATA ELIZANDRA MARTINAZZI, 36 

PARA INGRESSO EM JANEIRO/2011: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de doutorado, 37 

sob o título “Automatização da quantização da análise sinal ruído em mamografias digitais”, 38 

proposto pela estudante Elizandra Martinazzi e pelo orientador Kepler de Souza Oliveira Filho. O 39 

parecer considera o plano claro, relevante e original. O orientador não tem publicações no tema do 40 

plano, exceto a dissertação de mestrado. Foi aprovado o plano e a orientação do aluno. RELATÓRIO 41 

DA COMISSÃO DE BOLSAS: Tendo em vista aprovação do plano de doutorado e análise do 42 

histórico de Mestrado, foi comunicado o resultado da seleção para Doutorado, como segue: * 43 
Resultado da Seleção de Ingresso no Doutorado em Janeiro (2010/2): Os candidatos aprovados 44 
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obtiveram o seguinte resultado: em 1º lugar: Ismael Fortuna (média 2,51) e em 2º lugar: Elizandra 45 

Martinazzi (média 2,21). A CPG aprovou o resultado da seleção ao Doutorado. O 1º colocado receberá 46 

bolsa do CNPq e a 2ª colocada receberá bolsa CAPES. Também foi comunicado o resultado do pedido 47 

de aproveitamento de créditos, como segue: * Pedidos de equivalência de disciplinas do mestrado 48 
para o doutorado, tendo sido aceitos os pedidos dos seguintes alunos: - Ataídes Martins Botelho Neto 49 

(mestre pela UnB), nas seguintes disciplinas: a) “Eletrodinâmica Clássica I”: equivalente à disciplina 50 

FIP0004 - Teoria Eletromagnética, com 4 créditos; b) “Mecânica Estatística” equivalente à disciplina 51 

FIP0002 - Mecânica Estatística, com 4 créditos; c) “Magnetismo I”: equivalente a uma disciplina 52 

especializante na área de Física da Matéria Condensada, com 4 créditos. A disciplina “Teoria 53 

Quântica I” não foi aceita como equivalente, pois seu conteúdo e bibliografia são comparáveis à 54 

disciplina de Mecânica Quântica do Bacharelado em Física na UFRGS. O parecer é, portanto, 55 

favorável ao aproveitamento de 12 créditos. – Luciana Araújo Velasque (mestre pela Universidade 56 

Federal de Pelotas), nas seguintes disciplinas: a) “Teoria Eletromagnética”: equivalente à disciplina 57 

FIP0004 - Teoria Eletromagnética, com 4 créditos; b) “Mecânica Estatística”: equivalente à disciplina 58 

FIP0002 - Mecânica Estatística, com 4 créditos; c) “Mecânica Quântica”: equivalente à disciplina 59 

FIP0003 - Mecânica Quântica, com 4 créditos; d) “Simulação Molecular” equivalente a uma disciplina 60 
especializante na área de Física da Matéria Condensada, com 4 créditos; e) “Seminários de Física 61 

Estatística”, equivalente a uma disciplina especializante na área de Física Estatística,  com 4 créditos. 62 

O parecer é, portanto, favorável ao aproveitamento de 20 créditos. CASO DOUTORANDA MARLA 63 

HECKLER: A doutoranda Marla Heckler, ingressante em 1º/08/2007, orientanda da Profª. Sandra 64 

Denise Prado, encaminhou documento dizendo que foi chamada para ocupar o cargo de Professor do 65 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Área: FÍSICA, no Instituto Federal Catarinense/Campus 66 

Concórdia. A nomeação com publicação no D.O.U. deverá ocorrer, provavelmente, na última semana 67 

de dezembro. A partir da data publicação, terá 30 dias para tomar posse e 15 dias para entrar em 68 

exercício. Salientou que sua orientadora aceitou sua ausência durante a parte final do doutorado, pois 69 

o trabalho desenvolvido até o momento é suficiente para escrever a tese. Destacou, ainda, que já 70 

cursou todos os créditos e os exames de proficiência necessários, que o Exame de Qualificação está em 71 
fase de elaboração e a data da defesa deste será marcada em janeiro. Considerando a publicação da 72 

Portaria Conjunta nº 1 CAPES/CNPq de 15/07/2010, que permite que os bolsistas da CAPES e do 73 

CNPq matriculados em programa de pós-graduação no país tenham vínculo empregatício, e que ela 74 

está fortemente inclinada a aceitar a vaga do concurso concomitantemente com a etapa final do seu 75 

doutorado, a aluna solicita a posição da CPG para este caso. A CPG decidiu que o afastamento da 76 

aluna está condicionado à aprovação no Exame de Qualificação ao Doutorado, até o final de 77 

março/2011. Se a aluna assumir o cargo em SC e não for aprovada no Exame até março/2011, será 78 

desligada do PPGFís. Paralelamente, quanto à bolsa, será feita consulta ao órgão financiador (CNPq), 79 

verificando se é permitido o pagamento de bolsa, estando o bolsista fora da sede, no caso de assumir 80 

cargo em outro Estado. OUTROS ASSUNTOS: Evitando atrasos dos alunos para as defesas de teses, 81 

o Prof. Kepler de Souza Oliveira Filho propôs que seja diminuída a quota do professor quando alunos 82 
não terminam o doutorado no tempo regulamentar de 5 anos. O representante discente do doutorado 83 

(suplente), Daniel Schardosim Calovi, também apresentou proposta de que o aluno passe a ocupar 1,5 84 

na quota do docente, quando seu orientando atrase o Exame de Qualificação ao Doutorado, passando 85 

dos 30 meses regimentais. Quando o aluno fosse aprovado no Exame, o professor voltaria a ter sua 86 

quota quantificada de forma regular. HOMOLOGAÇÃO DA TESE DE DOUTORADO DA ALUNA 87 

ANA CAROLINA RIBEIRO TEIXEIRA: Após lida a carta do orientador, Prof. Daniel Adrián 88 

Stariolo, declarando que todas as correções sugeridas pela banca foram feitas, a tese de doutorado de 89 
Ana Carolina Ribeiro Teixeira foi homologada. A reunião foi encerrada às 12h55min. A presente ata 90 

foi lavrada por Liane Denise Thier Ruschel (______________________), Secretária do Programa de 91 

Pós-Graduação em Física, e será assinada pelo Coordenador, Prof. Sérgio Ribeiro Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 92 


