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No dia 14 de março de 2011, 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 Luiz Fernando Ziebell, Henri Ivanov Boudinov, Miguel Angelo 6 
Cavalheiro Gusmão e Julian Penkov Geshev, além dos representantes discentes David Sanmartim 7 

(dout.), Pablo Roberto Rovani (dout.), José Luiz Ferreira da Silva Júnior (mestr.) e Artur de Souza 8 

Lima Malabarba (como convidado – supl. mestr.). Justificaram suas ausências os professores Charles 9 

José Bonatto e Kepler de Souza Oliveira Filho. APROVAÇÃO DA ATA 30/2010: A Ata 30/2010, de 10 

20/12/2010 foi aprovada. DECISÕES AD REFERENDUM: Tendo em vista que durante o período de 11 

21 de dezembro de 2010 a 13 de março de 2011 em que não houve reunião da CPG, foram ratificadas 12 

as seguintes decisões ad referendum: Banca de Dissertação de Mestrado do aluno Artur Harres de 13 

Oliveira: Foi encaminhada e aprovada proposta de banca para a dissertação do aluno Artur Harres 14 
de Oliveira, intitulada “Exchange Bias em Filmes Policristalinos: Estudo da Importância dos Spins da 15 

Interface e do Volume do Antiferromagneto”, realizada sob a orientação do Prof. Julian Penkov 16 

Geshev. Como membro externo ao PPGFís da UFRGS, foi escolhido o Dr. Rubem Luis Sommer 17 

(CBPF/RJ). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram escolhidos o Prof. Pedro Luis Grande e o 18 

Prof. Henri Ivanov Boudinov, tendo como suplente interno ao Programa o Prof. João Batista Marimon 19 

da Cunha. Foi proposta e aprovada a data da dissertação para o dia 24 de fevereiro de 2011, às 14h. 20 

Banca de Dissertação de Mestrado do aluno Ricardo Melo Ferreira: Foi encaminhada e aprovada 21 

proposta de banca para a dissertação do aluno Ricardo Melo Ferreira, intitulada “Modelo Híbrido de 22 

Rede de Associação Proteica”, realizada sob a orientação da Profª. Rita Maria Cunha de Almeida. 23 
Como membro externo ao PPGFís da UFRGS, foi escolhida a Drª. Suani Tavares Rubim de Pinho 24 

(UFBA/BA). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram escolhidos o Prof. Rubem Erichsen Junior 25 

e o Prof. Sebastián Gonçalves, tendo como suplente interno o Prof. Heitor Carpes Marques Fernandes 26 

e como suplente externo o Prof. Diego Bonatto (Centro de Biotecnologia/UFRGS). Foi proposta e 27 

aprovada a data da dissertação para o dia 11 de março de 2011, às 10h. Banca de Dissertação de 28 

Mestrado do aluno Jardel Caminha Carvalho Cestari: Foi encaminhada e aprovada proposta de 29 

banca para a dissertação do aluno Jardel Caminha Carvalho Cestari, intitulada “Localização de 30 

Anderson em Condensados de Bose-Einstein”, realizada sob a orientação do Prof. Miguel Angelo 31 
Cavalheiro Gusmão e coorientação da Profª Angela Foerster. Como membro externo ao PPGFís da 32 

UFRGS, foi escolhido o Dr. Mucio Amado Continentino (CBPF/RJ). Como membros do PPGFís da 33 

UFRGS, foram escolhidos o Prof. Paulo Pureur Neto e o Prof. Gerardo Guido Martinez Pino, tendo 34 

como suplente interno ao Programa o Prof. Leonardo Gregory Brunnet e como suplente externo o 35 

Prof. Sergio Magalhães (UFF/RJ). Foi proposta e aprovada a data da dissertação para o dia 14 de 36 

março de 2011, às 15h30min. Banca de Dissertação de Mestrado do aluno Artur Difini Accioly: Foi 37 

encaminhada e aprovada proposta de Banca para a Dissertação de Mestrado do aluno Artur Difini 38 

Accioly, intitulada “Estudo do efeito de transferência de spin”, realizada sob a orientação do Prof. 39 

Luis Gustavo Pereira. Como membro externo ao PPGFís da UFRGS, foi escolhido o Dr. Roberto 40 

Bechara Muniz (UFF/RJ). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram escolhidos o Prof. Daniel 41 
Adrián Stariolo e o Prof. João Batista Marimon da Cunha, tendo como suplente interno ao Programa o 42 

Prof. Ricardo Rego Bordalo Correia. Foi proposta e aprovada a data da dissertação para o dia 16 de 43 

março de 2011, às 14h. Banca de Dissertação de Mestrado da aluna Danusa Bueno Espíndola: Foi 44 
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encaminhada e aprovada proposta de Banca para a Dissertação de Mestrado da aluna Danusa Bueno 45 

Espíndola, intitulada “Produção de Fotinos e Gluínos nas Extensões Supersimétricas da 46 

Eletrodinâmica Quântica e da Cromodinâmica Quântica”, realizada sob a orientação do Prof. Marcos 47 

Cardoso Rodriguez e coorientação do Prof. Cristiano Brenner Mariotto. Como membro externo ao 48 
PPGFís da UFRGS, foi escolhido o Dr. Pedro Mercadante (UFABC/SP). Como membros do PPGFís da 49 

UFRGS, foram escolhidos o Prof. Magno Valério Trindade Machado e a Profª. Marcia Cristina 50 

Bernardes Barbosa, tendo como suplente interno ao Programa o Prof. Dimiter Hadjimichef e como 51 

suplente externo o Prof. José Kenichi Mizukoshi (UFABC/SP). Foi proposta e aprovada a data da 52 

dissertação para o dia 18 de março de 2011, às 10h. Banca de Exame de Doutorado do aluno Heberton 53 

Wender Luiz dos Santos: Foi encaminhada e aprovada proposta de Banca para o Exame de 54 

Qualificação ao Doutorado do aluno Heberton Wender Luiz dos Santos, ingressante em 1º/01/2009, 55 

orientando do Prof. Sérgio Ribeiro Teixeira. O Exame intitula-se “Síntese de Nanopartículas Metálicas 56 

por Deposição Física de Vapor em Líquidos”. Para membro externo à UFRGS, foi escolhido o Dr. 57 
Aldo José Gorgatti Zarbin (UFPR). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram escolhidos os 58 

professores Paulo Fernando Papaleo Fichtner e Gustavo de Medeiros Azevedo, ficando o Prof. Pedro 59 

Luis Grande como suplente interno. Foi proposta e aprovada a data do exame para o dia 21 de março 60 

de 2011, às 13h30min. Banca de Tese de Doutorado do aluno José Luiz Rybarczyk Filho: Foi 61 

encaminhada e aprovada a proposta de Banca para a Tese de Doutorado do aluno José Luiz 62 

Rybarczyk Filho, intitulada "Medidas de Performance Metabólica Usando a Expressão Gênica de 63 

Genoma Completo”, realizada sob a orientação da Profª. Rita Maria Cunha de Almeida. Como 64 

membros externos à UFRGS, foram propostos e escolhidos os seguintes nomes: Dr. Marcio Argollo 65 

Ferreira de Menezes (UFF/RJ) e Dr. Ney Lemke (UNESP/SP). Como membros do PPGFís da UFRGS, 66 
foram propostos e escolhidos os nomes do Prof. Daniel Adrián Stariolo e do Prof. Jeferson Jacob 67 

Arenzon tendo como membro suplente externo o Prof. Sérgio Echeverrigaray Laguna (UCS/RS). Foi 68 

proposta e aprovada a data da defesa da tese para o dia 11 de março de 2010, às 14h. Banca de Tese de 69 

Doutorado do aluno Marcelo Ferreira da Costa Gomes: Foi encaminhada e aprovada a proposta de 70 

Banca para a Tese de Doutorado do aluno Marcelo Ferreira da Costa Gomes, intitulada "Dinâmica de 71 

epidemias: efeitos do atraso e das interações entre agentes”, realizada sob a orientação do Prof. 72 

Sebastián Gonçalves. Como membros externos à UFRGS, foram propostos e escolhidos os seguintes 73 

nomes: Dr. Roberto Fernandes Silva Andrade (UFBA/BA) e Drª. Rita Maria Zorzenon dos Santos 74 
(UFPE/PE). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram propostos e escolhidos os nomes do Prof. 75 

Jeferson Jacob Arenzon e da Profª. Rita Maria Cunha de Almeida, tendo como membro suplente 76 

interno do IF/UFRGS o Prof. Marco Aurélio Pires Idiart e como suplente externo o Prof. Marcelo 77 

Lobato Martins (UFV/MG). Foi proposta e aprovada a data da defesa da tese para o dia 14 de março 78 

de 2010, às 10h. Pedido de Recredenciamento do Prof. Felipe Barbedo Rizzato como Docente 79 

Permanente: Foi aprovado o pedido de recredenciamento como Docente Permanente do Prof. Felipe 80 

Barbedo Rizzato, para desenvolver atividades de Ensino e Orientação de Mestrado e Doutorado, no 81 

período de 28/03/2011 a 27/03/2016. Plano de Doutorado Sanduíche para aluno especial Amin 82 
Bakhshandeh, para ingresso em fevereiro/2011: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de 83 

doutorado, sob o título “Colóides Carregados”, proposto pelo doutorando Amin Bakhshandeh e pelo 84 

orientador Yan Levin. O parecer considera o plano claro, relevante e original. O orientador tem 85 

publicações no tema do plano. Foi destacado pelo parecerista que se trata de um plano adequado para 86 

um sanduíche, mas muito curto para um doutorado completo. Foi aprovado o plano e a orientação do 87 

estudante. Plano de Doutorado do candidato Jardel Caminha Carvalho Cestari, para ingresso em 88 

março/2011: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de doutorado, sob o título “Modelos de 89 

Hubbard para átomos ultrafrios”, proposto pelo estudante Jardel Caminha Carvalho Cestari, pelo 90 

orientador Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão e pela coorientadora Angela Foerster. O parecer 91 

considera o plano claro, atual, relevante e original. O orientador tem publicações no tema do plano. 92 

Foi aprovado o plano, a orientação e a coorientação do aluno. Plano de Doutorado do candidato 93 
Artur Harres de Oliveira, para ingresso em março/2011: Foi lido o parecer emitido em relação ao 94 

plano de doutorado, sob o título “Estudo das Anisotropias Magnéticas em Nanoestruturas que 95 

apresentam Exchange Bias”, proposto pelo estudante Artur Harres de Oliveira e pelo orientador Julian 96 



Penkov Geshev. O parecer considera o plano claro, atual, relevante e original. O orientador tem 97 

publicações no tema do plano. Foi aprovado o plano e a orientação do aluno. Plano de Doutorado da 98 

candidata Anelise Ramires Meneses, para ingresso em março/2011: Foi lido o parecer emitido em 99 

relação ao plano de doutorado, sob o título “Investigando a Cromodinâmica Quântica em Processos 100 
Exclusivos no Large Hadron Electron Collider (LHeC)”, proposto pela estudante Anelise Ramires 101 

Meneses, pelo orientador Dimiter Hadjimichef e pelo coorientador Magno Valério Trindade Machado 102 

(a ser credenciado). O parecer considera o plano claro, relevante e original. Apesar do orientador não 103 

ser especialista no tema do plano, o coorientador é. O orientador terá papel importante sob dois 104 

aspectos: experiência em orientação e conhecimento teórico amplo. Foi aprovado o plano e a 105 

orientação da aluna. A coorientação será considerada aprovada, após o credenciamento do referido 106 

professor para essa função. Relatório da Comissão de Bolsas: Foram comunicados os resultados das 107 

seleções para mestrado, como segue: * Resultado da Seleção de Ingresso no Mestrado em 2011/1: 108 

inscreveram-se 37 candidatos, mas apenas 28 prestaram exame escrito, sendo que os 08 candidatos 109 

aprovados obtiveram os seguintes resultados: em 1º lugar: Thales Marques Corrêa da Silva (2,93); em 110 

2º lugar: Fernanda Pereira da Cruz Benetti (2,73); em 3º lugar: Beatriz Eymi Pimentel Mizusaki (2,64); 111 

em 4º lugar: Thiago Timm Vahl (2,53); em 5º lugar: Robson Kalata Nazareth (2,38); em 6º lugar: 112 
Alexandre Penteado Furlan (2,11); em 7º lugar: Samoel Renan Mello da Silva (2,11) e em 8º lugar: 113 

André Rodrigues de la Rocha (2,04). Tendo em vista aprovação dos planos de doutorado e análise dos 114 

históricos de Mestrado, foi comunicado o resultado da seleção para Doutorado, como segue: 115 

*Resultado da Seleção de Ingresso no Doutorado em Março (2011/1): Os candidatos aprovados 116 

obtiveram o seguinte resultado: em 1º lugar: Jardel Caminha Carvalho Cestari (média 2,97), em 2º 117 

lugar: Artur Harres de Oliveira (média 2,91) e em 3º lugar: Anelise Ramires Meneses (média 2,42). A 118 

CPG aprovou o resultado da seleção ao Doutorado. Solicitação de Afastamento para Doutorado 119 

Sanduíche no Exterior do aluno Alex Soares Duarte: O orientador Marcos Antonio Zen Vasconcellos e 120 

o coorientador Ricardo Rego Bordalo Correia enviaram solicitação de afastamento do país do aluno 121 

de doutorado Alex Soares Duarte, para realização de estágio “sanduíche” do seu doutorado no 122 

Instituto de Físico-Química da Universidade de Heidelberg, sob orientação do Dr. Marcus Motzkus, 123 
no período de 1º de fevereiro de 2011 a 31 de março de 2012, pelo programa CAPES/DAAD 124 

(290167/2010-8). O aluno já concluiu todos os créditos. Foi aprovado o afastamento para doutorado 125 

sanduíche. Ingresso de aluno especial no doutorado sanduíche, em fevereiro/2011: Ingressou em 17 de 126 

fevereiro/2011, como aluno especial em doutorado sanduíche, o doutorando Amin Bakhshandeh, 127 

orientado pelo Prof. Yan Levin, tendo vindo com bolsa do Irã, da University of Tehran, Iran. A 128 

matrícula está condicionada à comprovação de um Visto que permita as atividades de estudante. 129 

Solicitação de Auxílio Financeiro para publicação IWARA/09: O Prof. César Vasconcellos solicitou a 130 

concessão da quantia equivalente a U$750,00 (setecentos e cinqüenta dólares) para que possa 131 

complementar o pagamento da publicação dos artigos do 4th International Workshop on Astronomy and 132 

Relativistic Astrophysics (IWARA/09), em uma edição do International Journal of Modern Physics D, uma 133 

revista especializada nas temáticas do encontro. O valor foi pago em jan/2011. INGRESSO DE 134 
ALUNOS NO MESTRADO EM MARÇO/2011: Tendo em vista aprovação na seleção, ingressaram 135 

no mestrado em março/2011: em 1º lugar: Thales Marques Corrêa da Silva; em 2º lugar: Fernanda 136 

Pereira da Cruz Benetti; em 3º lugar: Beatriz Eymi Pimentel Mizusaki; em 4º lugar: Thiago Timm 137 

Vahl; em 5º lugar: Robson Kalata Nazareth; em 6º lugar: Alexandre Penteado Furlan; em 7º lugar: 138 

Samoel Renan Mello da Silva e em 8º lugar: André Rodrigues de la Rocha. Os três primeiros foram 139 

contemplados com bolsa do CNPq. O 4º colocado não tem direito à bolsa, pois é sargento da 140 

Aeronáutica, passando a quarta bolsa disponível do CNPq ao 5º colocado. O 6º e 7º colocados 141 

receberam bolsa CAPES e o 8º colocado não quis receber bolsa, pois é autônomo (sem vínculo 142 

empregatício). INGRESSO DE ALUNOS NO DOUTORADO EM MARÇO/2011: Tendo em vista 143 

aprovação na seleção de fevereiro/2011, ingressaram no doutorado em março/2011 os seguintes 144 

alunos: Jardel Caminha Carvalho Cestari, Artur Harres de Oliveira e Anelise Ramires Meneses, tendo 145 

somente os dois primeiros sido contemplados com as bolsas do CNPq disponíveis. A terceira 146 
colocada concorrerá às bolsas disponíveis em abril. PARECER SOBRE O PLANO DE MESTRADO 147 

DE GABRIEL LIMA ZIGUE: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de mestrado, sob o título 148 



“Efeito do retardo na dinâmica de epidemias em redes”, assinado pelo estudante Gabriel Lima Zigue 149 

e pelo orientador Sebastián Gonçalves. O parecer considera o plano claro, relevante e original. O Prof. 150 

Sebastián Gonçalves tem publicações no tema do plano. A CPG aceitou, então, o plano e a orientação. 151 

PARECER SOBRE O PLANO DE MESTRADO DE DEANCARLO BORDIN DEGREGORI: Foi 152 
lido o parecer emitido em relação ao plano de mestrado, sob o título “Transições de fases em sistemas 153 

unidimensionais com interações competitivas”, assinado pelo estudante Deancarlo Bordin Degregori 154 

e pelo orientador Daniel Adrián Stariolo. Após contato com o orientador, o plano original sofreu 155 

pequenas correções. O parecer final considerou o plano claro, relevante, consistente, original e viável. 156 

O Prof. Daniel Adrián Stariolo tem publicações no tema do plano. A CPG aceitou, então, o plano e a 157 

orientação. SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO PROF. MARCELO BARBALHO 158 

PEREIRA COMO NÃO-DOCENTE (COORIENTADOR DE MESTRADO): Foi lida a carta 159 

encaminhada pelo Prof. Henri Ivanov Boudinov solicitando credenciamento do Prof. Marcelo 160 

Barbalho Pereira (IF/UFRGS) como Não-Docente, para atuar como coorientador de mestrado do 161 

estudante Antônio Eudócio Pozo de Mattos, no período de 28/03/2011 a 28/02/2013. A CPG 162 

aprovou o credenciamento do Prof. Marcelo Barbalho Pereira como Não-Docente, especificamente 163 

para atuar como coorientador do referido aluno. SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO 164 
CREDENCIAMENTO DO PROFESSOR MAGNO VALÉRIO TRINDADE MACHADO COMO 165 
NÃO-DOCENTE (COORIENTADOR DO DOUTORANDO MAIRON MELO MACHADO): Foi 166 

lida a carta do Prof. Magno Valério Trindade Machado solicitando a prorrogação do seu 167 

credenciamento como coorientador do doutorando Mairon Melo Machado, no período de 02/04 a 168 

31/05/2011, pois seu credenciamento com Não-Docente se encerra em 1º/04/2011. A CPG aprovou o 169 

pedido de prorrogação. HOMOLOGAÇÃO DA TESE DE DOUTORADO DO ALUNO GUSTAVO 170 
MONTGOMERY BONFIM CASTRO: Após lida a carta do orientador, Prof. João Edgar Schmidt 171 

(coorientador Luis Carlos Camargo Miranda Nagamine), declarando que todas as correções sugeridas 172 

pela banca foram feitas, a tese de doutorado de Gustavo Montgomery Bonfim Castro foi homologada. 173 

INFORMAÇÃO SOBRE NOVOS REPRESENTANTES DISCENTES ELEITOS (a partir de março 174 

2011): Para comporem a CPG foram eleitos os seguintes alunos: David Sanmartin (Doutorado) - 175 

davidsnm@gmail.com, Pablo R. Rovani (Doutorado) - rovani.pr@gmail.com, José Luiz Ferreira Jr. 176 

(Mestrado) - jlfsjunior@gmail.com, Suplentes: Eliade Ferreira Lima (Doutorado) - 177 

eliade.lima@ufrgs.br, Andressa Antonini Bertolazzo (Doutorado) - andressaab@gmail.com e Artur de 178 
Souza Lima Malabarba (Mestrado) - artursm@hotmail.com. Para comporem a Comissão de Bolsas 179 

foram eleitos os seguintes alunos: Kelly Cristine Camargo - kcfis@yahoo.com.br e Cristina Furlanetto 180 

(suplente) - cristina.furlanetto@ufrgs.br. CASO DOUTORANDA MARLA HECKLER: Na última 181 

reunião de dezembro (ata 30/2010), a doutoranda Marla Heckler, ingressante em 1º/08/2007, 182 

orientanda da Profª. Sandra Denise Prado, havia encaminhado documento dizendo que foi chamada 183 

para ocupar o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Área: FÍSICA, no Instituto 184 

Federal Catarinense/Campus Concórdia. A nomeação com publicação no D.O.U. ocorreria, 185 

provavelmente, na última semana de dezembro. A partir da data publicação, teria 30 dias para tomar 186 

posse e 15 dias para entrar em exercício. Salientou que sua orientadora aceitou sua ausência durante a 187 

parte final do doutorado, pois o trabalho desenvolvido até o momento era suficiente para escrever a 188 
tese. Destacou, ainda, que já cursou todos os créditos e os exames de proficiência necessários, que o 189 

Exame de Qualificação estava em fase de elaboração e a data da defesa deste seria marcada em 190 

janeiro. Considerando a publicação da Portaria Conjunta nº 1 CAPES/CNPq de 15/07/2010, que 191 

permite que os bolsistas da CAPES e do CNPq matriculados em programa de pós-graduação no país 192 

tenham vínculo empregatício, e que ela estava fortemente inclinada a aceitar a vaga do concurso 193 

concomitantemente com a etapa final do seu doutorado, a aluna havia solicitado a posição da CPG 194 

para este caso. A CPG havia decidido que o afastamento da aluna estaria condicionado à aprovação 195 

no Exame de Qualificação ao Doutorado, até o final de março/2011. Se a aluna assumisse o cargo em 196 

SC e não fosse aprovada no Exame até março/2011, seria desligada do PPGFís. Paralelamente, quanto 197 

à bolsa, seria feita consulta ao órgão financiador (CNPq), verificando se é permitido o pagamento de 198 

bolsa, estando o bolsista fora da sede, no caso de assumir cargo em outro Estado. O Coordenador 199 

consultou o CNPq, que esclareceu que se houvesse possibilidade de continuação do desenvolvimento 200 



da tese de forma satisfatória, cumprindo o prazo de defesa da tese dentro do prazo da bolsa, não 201 

haveria problema em continuar recebendo a bolsa, mesmo fora da sede da universidade onde estava 202 

sendo realizado o curso de doutorado, devido ao fato da aluna ter assumido cargo em SC. Por 203 

conseguinte, o Coordenador do PPGFís acabou solicitando que a orientadora da aluna, Profª. Sandra 204 
Prado, fizesse uma carta assegurando que a aluna defenderia a Tese de Doutorado no prazo de 48 205 

meses de curso/bolsa e que o Exame de Qualificação seria apresentado até março/2011. Recebemos 206 

da Profª. Sandra uma carta enviada ao Diretor do Inst. Federal de Educação Catarinense, onde sua 207 

aluna Marla está atuando, declarando que a aluna está em fase final do seu projeto de Doutorado, 208 

tendo em vista o Exame e a defesa da tese estarem previstos para o 1º sem/2011, e enfatizando que a 209 

necessidade de liberação da aluna nas 2ªs. feiras, para que seja possível cumprir o cronograma 210 

previsto para a defesa da tese. Considerando que o prazo de defesa do exame até final de março não 211 

foi cumprido, a CPG decidiu que o Coordenador deverá enviar à Profª. Sandra uma carta oficial da 212 

CPG, solicitando um pronunciamento urgente, que responda com mais clareza os pontos solicitados 213 

pela CPG. Já não existe viabilidade para o exame ocorrer ainda em março, portanto, a Profª. Sandra 214 

deverá tentar uma data próxima e nos comunicar, evitando que a aluna seja desligada do Programa. 215 

A CPG aguarda manifestação urgente da Profª. Sandra Prado. OUTROS ASSUNTOS: PEDIDO DE 216 
AUXÍLIO FINANCEIRO DA ALUNA DE MESTRADO JOSIANE BUENO SALAZAR PARA 217 
PARTICIPAR DE EVENTO: A aluna Josiane Bueno Salazar, com o aval de seu orientador, Prof. Luis 218 

Gustavo Pereira, solicitou auxílio financeiro para participar, da ‘20th International Conference on Ion 219 

Beam Analysis’, no período de 10 a 14 de abril de 2011, em Itapema/SC. O Coordenador da CPGFís 220 

lembrou que os alunos de mestrado têm uma verba de até R$ 1.000,00 por ano para participar de 221 

cursos/encontros/seminários, apresentando trabalho, quando for o caso, desde que sejam 222 
apresentados os cartões de embarque dos vôos (necessariamente comprados via agência de turismo 223 

vinculada à UFRGS), além de comprovante de participação no evento. PEDIDO DE AUXÍLIO 224 
FINANCEIRO DA ALUNA DE MESTRADO RAFAELA DEBASTIANI PARA PARTICIPAR DE 225 
EVENTO: A aluna Rafaela Debastiani, com o aval de seu orientador, Prof. Johnny Ferraz Dias, 226 

solicitou auxílio financeiro para participar, apresentando trabalho, da ‘20th International Conference on 227 

Ion Beam Analysis’, no período de 10 a 15 de abril de 2011, em Itapema/SC. O Coordenador da CPGFís 228 

lembrou que os alunos de mestrado têm uma verba de até R$ 1.000,00 por ano para participar de 229 
cursos/encontros/seminários, apresentando trabalho, quando for o caso, desde que sejam 230 

apresentados os cartões de embarque dos vôos (necessariamente comprados via agência de turismo 231 

vinculada à UFRGS), além de comprovante de participação no evento. SOLICITAÇÃO DE 232 

MANUTENÇÃO DA BOLSA DO DOUTORANDO NEY MARÇAL BARRAZ JUNIOR: A 233 

orientadora do doutorando Ney Marçal Barraz Junior, Profª. Marcia Cristina Bernardes 234 

Barbosa, solicitou a manutenção da Bolsa de Doutorado CAPES, em virtude de ele ter sido aprovado 235 

em seleção para professor substituto em uma Universidade do Paraná, em conformidade com a 236 

Portaria Conjunta CAPES/CNPq nº 1 de 15 de julho de 2010. Declarou que seu doutorando, 237 

ingressante em 1º/10/2007, está com tudo pronto para terminar o doutorado, faltando escrever dois 238 

artigos e a tese. A orientadora assegurou que o aluno terminará no prazo se a bolsa for mantida, pois 239 

ele vai precisar da mesma para vir trabalhar no IF/UFRGS. Com base nos seguintes pontos, que já 240 
haviam sido definidos pela CPGFís, na ata nº 19/2010: a Comissão de Pós-Graduação considera 241 

indispensável o aluno já ter um orientador e um plano de trabalho aprovados pela CPG, além da 242 

necessidade de que a solicitação de bolsa deve ser justificada pelo orientador, demonstrando 243 

compatibilidade da área do mestrado/doutorado com a atividade do trabalho do aluno e 244 

evidenciando que haverá disponibilidade de tempo para realização das atividades acadêmicas, a CPG 245 

aprovou a solicitação. FORMAÇÃO DA BANCA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DO 246 

ALUNO LUCAS NORBERTO BURIGO: Foi encaminhada proposta de banca para a dissertação do 247 

aluno Lucas Norberto, intitulada “Hadronterapia: Simulações da Contribuição de Processos 248 

Nucleares para o Tratamento de Tumores”, realizada sob a orientação do Prof. Dimiter Hadjimichef. 249 

Para compor a Banca, como membro externo ao PPGFís da UFRGS, foi escolhida a Drª. Gabriela Hoff 250 
(PUC/RS). Como membros internos da UFRGS, foram escolhidos o Prof. Jeferson Jacob Arenzon e o 251 

Prof. Henri Ivanov Boudinov, tendo como suplente interno ao Programa o Prof. Rubem Erichsen 252 



Júnior. Foi proposta e aprovada a data da dissertação para o dia 04 de abril de 2011, às 14h30min. A 253 

reunião foi encerrada às 15h30min. A presente ata foi lavrada por Liane Denise Thier Ruschel 254 

(______________________), Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e será assinada pelo 255 

Coordenador, Prof. Sérgio Ribeiro Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 256 


