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No dia 21 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. Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão, membro decano 5 

da CPG. Estiveram presentes os professores Luiz Fernando Ziebell, Charles José Bonatto e Julian 6 
Penkov Geshev, além dos representantes discentes David Sanmartim (dout.), Pablo Roberto Rovani 7 

(dout.), José Luiz Ferreira da Silva Júnior (mestr.) e Eliade Ferreira Lima (como convidada - supl. 8 

dout.). Justificaram suas ausências os professores Sérgio Ribeiro Teixeira, Kepler de Souza Oliveira 9 

Filho e Henri Ivanov Boudinov. APROVAÇÃO DA ATA 01/2011: A Ata 01/2011, de 14/03/2011 foi 10 

aprovada. DECISÕES AD REFERENDUM: Tendo em vista que durante o período de 14 a 20 de 11 

março de 2011 em que não houve reunião da CPG, foi ratificada a seguinte decisão ad referendum: 12 

Mais uma disciplina de Pós-Graduação para o semestre 2011/1: A oferta da seguinte disciplina ainda 13 

foi aprovada: I) FIP20804 Tópicos em Física Não Linear: Introdução à Física de Feixes (2 cr.) – Prof. 14 
Renato Pakter e Felipe Rizzato. RETORNO DA SOLICITAÇÃO DA CPG SOBRE ALUNO 15 

ESPECIAL AMIN BAKHSHANDEH, NO DOUTORADO SANDUÍCHE: Atendendo solicitação da 16 

CPG, o Prof. Yan Levin encaminhou cópia do Visto do aluno especial em doutorado sanduíche, Amin 17 

Bakhshandeh, que ingressou em 17 de fevereiro/2011, tendo vindo com bolsa do Irã, da University of 18 

Tehran, Iran. Seu Visto é Temporário tipo IV – chamante: Inst. Física, com validade de 9 meses. A CPG 19 

aceita como regular o vínculo como bolsista sanduíche. HOMOLOGAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DE 20 

MESTRADO DO ALUNO JOSÉ ANDRÉS HERNÁNDES JIMÉNEZ: Após lida a carta do 21 

orientador de mestrado, Prof. Horacio Alberto Dottori, declarando que todas as correções sugeridas 22 

pela banca foram feitas, a dissertação de mestrado de José Andrés Hernández Jiménez, intitulada 23 

“Estudo Morfológico e Dinâmico de NGC 5427: Estruturas Circum-Nuclear e em Grande Escala”, foi 24 
homologada. SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BOLSA DA DOUTORANDA ANA PAULA 25 

OLIVEIRA MULLER: O orientador da doutoranda Ana Paula Oliveira Muller, Prof. Jason Alfredo 26 

Carlson Gallas, solicitou a manutenção da Bolsa de Doutorado CNPq, em virtude de ela ter sido 27 

aprovada em seleção para Professor Substituto de Matemática, em conformidade com a Portaria 28 

Conjunta CAPES/CNPq nº 1 de 15 de julho de 2010. Declarou que sua doutoranda, ingressante em 29 

1º/02/2008, está bem avançada no doutorado e considera que a nova atividade docente deverá ter 30 

inicialmente algum impacto no tempo que a aluna disporá para o trabalho de doutorado, sem, porém, 31 

prejudicar seu andamento. O ganho para ela será muito grande e deverá enriquecer seu trabalho, já 32 

que tem muito a ver com modelagem de situações realísticas em biofísica, usando PDEs. A CPG 33 

aprovou a solicitação. CASO DOUTORANDA MARLA HECKLER: Na última reunião de dezembro 34 

(ata 30/2010), a doutoranda Marla Heckler, ingressante em 1º/08/2007, orientanda da Profª. Sandra 35 
Denise Prado, havia encaminhado documento dizendo que foi chamada para ocupar o cargo de 36 

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Área: FÍSICA, no Instituto Federal 37 

Catarinense/Campus Concórdia. A nomeação com publicação no D.O.U. ocorreria, provavelmente, 38 

na última semana de dezembro. A partir da data publicação, teria 30 dias para tomar posse e 15 dias 39 

para entrar em exercício. Salientou que sua orientadora aceitou sua ausência durante a parte final do 40 

doutorado, pois o trabalho desenvolvido até o momento era suficiente para escrever a tese. Destacou, 41 

ainda, que já cursou todos os créditos e os exames de proficiência necessários, que o Exame de 42 

Qualificação estava em fase de elaboração e a data da defesa deste seria marcada em janeiro. 43 

Considerando a publicação da Portaria Conjunta nº 1 CAPES/CNPq de 15/07/2010, que permite que 44 
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os bolsistas da CAPES e do CNPq matriculados em programa de pós-graduação no país tenham 45 

vínculo empregatício, e que ela estava fortemente inclinada a aceitar a vaga do concurso 46 

concomitantemente com a etapa final do seu doutorado, a aluna havia solicitado a posição da CPG 47 

para este caso. A CPG havia decidido que o afastamento da aluna estaria condicionado à aprovação 48 
no Exame de Qualificação ao Doutorado, até o final de março/2011. Se a aluna assumisse o cargo em 49 

SC e não fosse aprovada no Exame até março/2011, seria desligada do PPGFís. Paralelamente, quanto 50 

à bolsa, seria feita consulta ao órgão financiador (CNPq), verificando se é permitido o pagamento de 51 

bolsa, estando o bolsista fora da sede, no caso de assumir cargo em outro Estado. O Coordenador 52 

consultou o CNPq, que esclareceu que se houvesse possibilidade de continuação do desenvolvimento 53 

da tese de forma satisfatória, cumprindo o prazo de defesa da tese dentro do prazo da bolsa, não 54 

haveria problema em continuar recebendo a bolsa, mesmo fora da sede da universidade onde estava 55 

sendo realizado o curso de doutorado, devido ao fato da aluna ter assumido cargo em SC. Por 56 

conseguinte, o Coordenador do PPGFís acabou solicitando que a orientadora da aluna, Profª. Sandra 57 

Prado, fizesse uma carta assegurando que a aluna defenderia a Tese de Doutorado no prazo de 48 58 

meses de curso/bolsa e que o Exame de Qualificação seria apresentado até março/2011. Recebemos 59 

da Profª. Sandra uma carta enviada ao Diretor do Inst. Federal de Educação Catarinense, onde sua 60 
aluna Marla está atuando, declarando que a aluna está em fase final do seu projeto de Doutorado, 61 

tendo em vista o Exame e a defesa da tese estarem previstos para o 1º sem/2011, e enfatizando que há 62 

necessidade de liberação da aluna nas 2ªs. feiras, para que seja possível cumprir o cronograma 63 

previsto para a defesa da tese. Considerando que o prazo de defesa do exame até final de março não 64 

foi cumprido, a CPG decidiu que o Coordenador deveria enviar à Profª. Sandra uma carta oficial, 65 

solicitando um pronunciamento urgente, que responda com mais clareza os pontos solicitados pela 66 

CPG. Já não existe viabilidade para o exame ocorrer ainda em março, portanto, a Profª. Sandra 67 

deveria tentar uma data próxima e nos comunicar, evitando que a aluna seja desligada do Programa.  68 

A Profª. Sandra, tomando ciência da decisão da CPG, encaminhou uma carta de sua aluna, datada de 69 

16 de março p.p., informando sua ciência quanto à decisão da CPG e informando as dificuldades que 70 

encontrou ao assumir seu cargo como professora em SC, e informando o cronograma que estabeleceu, 71 
juntamente com sua orientadora, com o prazo final para a escrita final do Exame ocorrendo até 30 de 72 

março e mais 15 dias para avaliação e correção dos detalhes. Já tem garantidas, pelo Instituto Federal 73 

Catarinense, suas vindas semanais ao IF para reuniões com a orientadora e pede à CPG que aumente 74 

o prazo para a defesa de seu Exame. A CPG, considerando a manifestação da estudante, dizendo que 75 

estaria pronta para apresentar o Exame até 15 de abril, concordou em aguardar até esta data para que 76 

seja encaminhada proposta de Banca para o Exame, que deverá ocorrer 30 dias após esta data. Caso 77 

não sejam respeitados os novos prazos estipulados, o desligamento da aluna será definitivo, pois não 78 

há regimentalmente possibilidade de aluno ser religado em caso de não ter defendido o Exame de 79 

Qualificação ao Doutorado (conforme § 2º do Art. 25: Estudantes desligados por terem ultrapassado os 80 
prazos de permanência terão os créditos já obtidos validados pelo período de três anos, no caso do Mestrado, e 81 
por cinco anos, no caso do Doutorado, contados a partir do desligamento. Dentro deste período, caso a 82 
apresentação da Tese ou Dissertação seja o único requisito ainda não cumprido para obtenção do título, o 83 
estudante poderá solicitar readmissão, apresentando, com a concordância do orientador, uma Tese ou 84 

Dissertação pronta para ser encaminhada a uma Banca Examinadora). PARECER SOBRE O PLANO DE 85 

MESTRADO DE GABRIEL CURY PERRONE: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de 86 

mestrado, sob o título “Transcriptograma em duas dimensões”, assinado pelo estudante Gabriel Cury 87 
Perrone, pela orientadora Rita Maria Cunha de Almeida e pelo coorientador Leonardo Gregory 88 

Brunnet. O parecer considera o plano claro, relevante e original. A Profª. Rita Maria Cunha de 89 

Almeida tem publicações no tema do plano. A CPG aceitou, então, o plano, a orientação e a 90 

coorientação. PARECER SOBRE O PLANO DE MESTRADO DE ROGÉRIO NUNES WOLFF: Foi 91 

lido o parecer emitido em relação ao plano de mestrado, sob o título “Formação de estruturas em 92 

gases de rede com escalas competitivas”, assinado pelo estudante Rogério Nunes Wolff, pelo 93 

orientador Jeferson Jacob Arenzon e pelo coorientador Daniel Adrián Stariolo. Após contato com o 94 

orientador, o plano original sofreu pequenas correções. O parecer final considerou o plano claro, 95 

relevante e original. O Prof. Jeferson Jacob Arenzon tem publicações no tema do plano. A CPG 96 



aceitou, então, o plano, a orientação e a coorientação. PEDIDO DE RECREDENCIAMENTO DO 97 

PROF. SILVIO RENATO DAHMEN COMO DOCENTE COLABORADOR: O Prof. Silvio Renato 98 

Dahmen encaminhou pedido de recredenciamento como Docente Colaborador, para desenvolver 99 

atividades de Ensino e Orientação de Mestrado, no período de 11/04/2011 a 10/04/2016. Foi 100 
aprovado o pedido de recredenciamento. OUTROS ASSUNTOS: HOMOLOGAÇÃO DA TESE DE 101 

DOUTORADO DA ALUNA CLAUDIA MARIA HAETINGER: Após lida a carta do orientador, 102 

Prof. Paulo Pureur Neto, declarando que todas as correções sugeridas pela banca foram feitas, a tese 103 

de doutorado de Claudia Maria Haetinger, intitulada “Fenomenologia Crítica em Sistemas 104 

Magnéticos Reentrantes” foi homologada. CARTA DE RECONHECIMENTO DOS ALUNOS À 105 

CPG: Os alunos da Pós-Graduação de Física encaminharam carta à Direção e Coordenação do PPGFís 106 

do Instituto de Física, em reconhecimento à melhoria da infra-estrutura das salas dos alunos de pós-107 
graduação, como a instalação de novos ar-condicionados, remoção dos materiais que não estavam 108 

sendo usados e a instalação do gerador de energia para os computadores e a rede. Salientaram que 109 

essas melhorias contribuirão para um melhor desenvolvimento de suas pesquisas e estudos. A CPG 110 

agradece a manifestação. SOLICITAÇÃO DE ACESSO À INTERNET NA SALA G215: A Profª. 111 

Thaisa Storchi Bergmann encaminhou carta à CPG, solicitando que seja viabilizada a conexão com a 112 

Internet na sala G215 (prédio 43.124), tendo em vista a importância desta ferramenta para todas as 113 

disciplinas de PG. O pedido será encaminhado à COMINF (Comissão de Informática do IF). 114 
ELEIÇÃO DOS MEMBROS DOCENTES DA COMISSÃO DE BOLSAS DA CPGFís PARA O 115 
BIÊNIO 2011-2012: Tendo em vista concordância dos Profs. Luiz Fernando Ziebell e Julian Penkov 116 

Geshev, estes foram reeleitos como membros docentes da Comissão de Bolsas da CPG para o biênio 117 

2011-2012, tendo sido sugerido o nome do Prof. Charles José Bonatto para substituir a Profª Thaisa 118 

Storchi Bergmann como suplente nesta Comissão, o que foi aceito pelo referido professor. Como o 119 

Coordenador (e o Coordenador Substituto, na sua ausência) é membro nato, continuam fazendo parte 120 
da Comissão de Bolsas o Prof. Sérgio Ribeiro Teixeira e o Prof. Kepler de Souza Oliveira Filho (como 121 

suplente). As representantes discentes que comporão a Comissão de Bolsas, conforme já havia sido 122 

informado na Ata 01/2011, são as seguintes alunas: Kelly Cristine Camargo e Cristina Furlanetto 123 

(suplente).  MATRÍCULAS NÃO AVALIADAS PELOS ORIENTADORES: A Secretária do PPGFís 124 

trouxe a questão das matrículas de alunos que não foram avaliadas por seus orientadores no prazo 125 

estipulado (doze professores não o fizeram neste semestre), apesar dos inúmeros e-mails enviados no 126 

decorrer do período de matrículas. Com isso, o Coordenador fica numa situação difícil, pois tem 127 

prazo a cumprir para chancelá-las, e não sabe se o orientador concorda com os pedidos de seus 128 

orientandos. Neste semestre, acabou chancelando todos os pedidos, mesmo os não avaliados, para 129 

não prejudicar os alunos, mas quer saber como proceder no próximo semestre. A CPG considera que 130 

os professores devem ser alertados dois dias antes do último dia de matrículas (como já é feito) e que 131 
se não houver a avaliação por parte do professor, a matrícula não deve ser chancelada e o aluno terá 132 

que levar seu pedido de matrícula por escrito para o orientador assinar. Depois disto, as matrículas 133 

terão que ser realizadas pela Secretaria, via POSGRAD, manualmente, caso a caso. PEDIDO DE 134 
AUXÍLIO FINANCEIRO DO ALUNO DE MESTRADO NICOLAU MOLINA BOM PARA 135 
PARTICIPAR DE EVENTO: O aluno Nicolau Molina Bom, com o aval de seu orientador, Prof. 136 

Cláudio Radkte, solicitou auxílio financeiro para participar, apresentando trabalho, da ‘20th 137 

International Conference on Ion Beam Analysis’, no período de 10 a 15 de abril de 2011, em Itapema/SC. 138 
O Coordenador da CPGFís lembrou que os alunos de mestrado têm uma verba de até R$ 1.000,00 por 139 

ano para participar de cursos/encontros/seminários, apresentando trabalho, quando for o caso, 140 

desde que sejam apresentados os cartões de embarque dos vôos (necessariamente comprados via 141 

agência de turismo vinculada à UFRGS), além de comprovante de participação no evento. A reunião 142 

foi encerrada às 15h05min. A presente ata foi lavrada por Liane Denise Thier Ruschel 143 

(______________________), Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e será assinada pelo 144 

Coordenador, Prof. Sérgio Ribeiro Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 145 


