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No dia 04 de abril 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 Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão, Luiz Fernando Ziebell, 6 

Charles José Bonatto e Julian Penkov Geshev, além dos representantes discentes Eliade Ferreira Lima 7 

(supl. dout.), Andressa Antonini Bertolazzo (supl. dout.) e José Luiz Ferreira da Silva Júnior (mestr.). 8 

Não compareceu à reunião o Prof. Kepler de Souza Oliveira Filho. Justificou sua ausência o Prof. 9 
Henri Ivanov Boudinov. APROVAÇÃO DA ATA 03/2011: A Ata 03/2011, de 28/03/2011 foi 10 

aprovada. FORMAÇÃO DA BANCA DE TESE DE DOUTORADO DO ALUNO CHRISTOPHER 11 

THOMAS: Foi encaminhada proposta de banca para a tese de doutorado do aluno Christopher 12 

Thomas, intitulada "Modelo de rede de Kondo sub-blindada aplicado ao estudo de compostos de 13 

urânio e netúnio”, realizada sob a orientação do Prof. José Roberto Iglesias e da coorientação da Profª. 14 

Acirete Souza da Rosa Simões. Como membros externos à UFRGS, foram propostos e escolhidos os 15 

seguintes nomes: Dr. Enrique Victoriano Anda (PUCRJ) e Dr. Sergio Garcia Magalhães (UFF). Como 16 

membros do PPGFís da UFRGS, foram propostos e escolhidos os nomes dos Profs. Miguel Angelo 17 

Cavalheiro Gusmão e Naira Maria Balzaretti, tendo como membro suplente externo o Dr. Valter 18 

Líbero (USP/São Carlos) e tendo como membro suplente interno do IF/UFRGS o Prof. Gerardo 19 

Guido Martinez Pino. Foi proposta e aprovada a data da defesa da tese para o dia 05 de maio de 2011, 20 
às 14h. SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO PROF. MAGNO VALÉRIO TRINDADE 21 

MACHADO COMO NÃO-DOCENTE (COORIENTADOR DE DOUTORADO): Foi lida a carta 22 

encaminhada pelo Prof. Dimiter Hadjimichef solicitando credenciamento do Prof. Magno Valério 23 

Trindade Machado (IF/UFRGS) como Não-Docente, para atuar como coorientador de doutorado da 24 

estudante Anelise Ramires Meneses, no período de 12/04/2011 a 28/02/2016. A CPG analisou o 25 

pedido de credenciamento do Prof. Magno Valério Trindade Machado, mas para atender o Art. 1º da 26 

Resolução 084/2006-CAMPG, a CPG solicita que o orientador explicite melhor a justificativa de 27 

complementaridade para esta solicitação de coorientação, para que a Câmara aprove o pedido de 28 

credenciamento posteriormente. PARECER SOBRE O PLANO DE MESTRADO DE GUILHERME 29 

DOS SANTOS COUTO: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de mestrado, sob o título 30 

“Origem e Cinemática do Gás em Rádio-Galáxias com Espirais Nucleares”, assinado pelo estudante 31 

Guilherme dos Santos Couto e pela orientadora Thaisa Storchi Bergmann. Após contato com a 32 
orientadora, o plano original sofreu alterações, inclusive no seu título. O parecer final considerou o 33 

plano claro, relevante, original e adequado a um mestrado. A Profª. Thaisa Storchi Bergmann tem 34 

publicações no tema do plano. A CPG aceitou, então, o plano e a orientação. INGRESSO DE 35 

ALUNOS NO DOUTORADO EM ABRIL/2011: Tendo em vista aprovação na seleção de 36 

março/2011, ingressaram no doutorado em abril/2011 os seguintes alunos: Caroline Inês Lisevski, 37 

Alejandra Isabel Guerrero Duymovic e Artur Difini Accioly, que receberão bolsa do CNPq. A 38 

ingressante no doutorado em março, Anelise Ramires Meneses, também estava concorrendo às 39 

quatro bolsas disponíveis em abril e, com base em sua nota 2,42, ficou com a quarta bolsa do CNPq 40 

disponível. APROVAÇÃO DA REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 01/2011: Na reunião passada 41 

(28/03/2011), a CPG decidiu fazer uma Resolução determinando a suspensão da bolsa do aluno aos 42 

30 meses de curso e desligamento do curso aos 36 meses, quando não forem cumpridos os prazos 43 
estipulados no Regimento do PPGFís, conforme § 3º e 4º do Art. 43. Os alunos desligados, seguindo 44 
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essa Resolução, não terão possibilidade de religamento, pois não há regimentalmente possibilidade 45 

de alunos serem religados em caso de não terem defendido o Exame de Qualificação ao Doutorado 46 

(conforme § 2º do Art. 25). Concomitantemente, o orientador terá sua quota de orientação reduzida 47 

em 0,5, sendo essa redução eliminada se o exame for realizado. As providências determinadas nesta 48 
Resolução passarão a vigorar no prazo de 90 dias a contar do dia 28 de março. Todo aluno que esteja 49 

em atraso para realização do Exame de Qualificação tem um prazo de 30 dias para, juntamente com o 50 

seu orientador, submeter à análise da CPG uma justificativa para o atraso e uma proposta de 51 

cronograma para regularização da situação. A não observância deste prazo implicará no 52 

desligamento imediato do aluno. A minuta da Resolução foi trazida para a reunião, para aprovação 53 

da CPG. A CPG aprovou a redação da Resolução nº 01/2011, de 28/03/2011. PROPOSTA DE 54 

REALIZAÇÃO DA “V ESCOLA DE INVERNO DO PPGFÍS”: O Prof. Charles José Bonatto 55 

encaminhou proposta para a realização da “V Escola de Inverno do PPGFís”, da qual será 56 

coordenadora a Profª. Miriani Griselda Pastoriza, propondo o tema ‘Astrofísica’, a realizar-se de 1º a 57 

05 de agosto. Espera receber apoio do PPGFís, no que diz respeito ao apoio financeiro no montante de 58 

R$5.000,00 para custos de estadia e passagens de alguns alunos que participam da Escola. O restante 59 

dos recursos será obtido via agências de fomento. A CPG aprovou a realização da “V Escola de 60 
Inverno”, lembrando que não serão contados créditos como seminários. CASO DO ALUNO DE 61 

DOUTORADO RODRIGO LINK FEDERIZZI: O referido aluno, orientando do Prof. Livio Amaral, 62 

não efetuou sua matrícula neste semestre. Ele ingressou em 1º/09/2006 e ainda não realizou seu 63 

Exame de Qualificação ao Doutorado, que deveria ter ocorrido em março/2009. Em abril/2010 e 64 

agosto/2010 foram mandados e-mails ao orientador e ao aluno, solicitando providências urgentes 65 

para regularização da situação, os quais foram respondidos pelo orientador dizendo que: “O aluno 66 

Rodrigo Federizzi deverá realizar o seu exame em breve e que neste momento, dado a sua situação de 67 

coordenar a avaliação trienal dos mais de 4000 cursos de pós, não tem podido ir ao IF. No entanto, a 68 

partir do meio de agosto (2010), a situação deverá mudar. Será definida, junto com o Rodrigo, uma 69 

data e banca, que deverá ocorrer no início de setembro/2010” (resposta encaminhada à CPG, em 70 

03/08/2010). Já o aluno encaminhou resposta dizendo que: “Conversei com o Prof. Sérgio Ribeiro 71 
Teixeira sobre o atraso no Exame de Doutorado. Disse que havia um atraso no desenvolvimento do 72 

trabalho, que foi somado à participação do seu orientador, Prof. Livio Amaral, nos comitês nacionais, 73 

o que o impossibilita de estar no campus frequentemente. Conforme resposta do orientador, estariam 74 

organizando o exame para o mês de setembro/2010. Ainda comunicou que teria outro assunto que 75 

necessitaria de atenção, porque tinha sido aprovado num concurso da Petrobrás e chamado para 76 

trabalhar no Rio de Janeiro, a partir do final de setembro. Como, aparentemente, não teria muito 77 

tempo hábil entre a defesa e a viagem, gostaria de saber o que seria necessário para pedir o 78 

desligamento da bolsa, não do vínculo com o IF, para resolver isso o quanto antes”. A Secretária do 79 

PPGFís solicitou que ele mandasse uma carta oficial à CPG, informando sobre sua situação, sendo que  80 

não obteve retorno. A bolsa do aluno teve término de vigência em agosto/2010. A CPG decidiu 81 

mandar uma carta ao orientador informando que o referido aluno não efetuou a matrícula para o 82 
semestre 2011/1 e que ele está fora do prazo regimental para a realização do seu Exame de 83 

Doutorado. Será informado, ainda, que o aluno será desligado do curso caso não submeta à análise da 84 

CPG, num prazo de 30 dias, uma justificativa para o atraso e uma proposta de cronograma para a 85 

regularização da situação, e relembrando que caso não seja respeitado o prazo estipulado, o 86 

desligamento do aluno será definitivo, pois não há regimentalmente possibilidade de aluno ser 87 

religado em caso de não ter defendido o Exame de Qualificação ao Doutorado (§ 2º do Art. 25, do 88 

Regimento do PPGFís). CASO ALUNO DE DOUTORADO CÉSAR ABRAHAM TORRICO 89 

CHÁVEZ: Na reunião de 08/07/2010 (ata nº 15/2010), foi tratado o caso do aluno de doutorado 90 

César Abraham Torrico Chávez, orientando do Prof. Jason Alfredo Carlson Gallas, que vinha 91 

apresentando um comportamento inadequado no IF/UFRGS. Frente à situação dele já ter sido 92 

convidado a se retirar de duas salas diferentes de alunos de PG (devido à dificuldade de manter um 93 

relacionamento adequado com os colegas de sala), já tendo sido advertido verbalmente pelo 94 
Coordenador do Programa e tendo recebido uma advertência formal (salientando a possibilidade de 95 

ser desligado do curso), os representantes discentes trouxeram na reunião de 15/07 (ata nº 16/2010), a 96 



posição dos alunos dizendo que são unânimes em não aceitar o referido doutorando para 97 

compartilhar uma mesma sala, mas também acham uma atitude extrema ele ser desligado do 98 

Programa devido às suas atitudes. Os alunos então sugeriram que ele fosse autorizado a utilizar a 99 

Biblioteca para realização de seus trabalhos acadêmicos (desde que não deixasse seus objetos pessoais 100 
naquele local, como vinha fazendo na sala L205 - Informática). A CPG havia solicitado a posição do 101 

orientador frente a essa questão. Na reunião de 30/08 (ata nº 20/2010), o Coordenador do PPGFís 102 

novamente havia recebido reclamação sobre as atitudes inadequadas que o referido aluno vinha 103 

apresentando na Biblioteca. Nesta reunião, a CPG discutiu novamente a situação do referido aluno, 104 

tendo sido informada pelo orientador que a bolsa do aluno (CNPq-ICTP/CLAF) encerrou-se no mês 105 

de março. O Coordenador trouxe a questão do atraso no Exame de Doutorado, que deveria ter sido 106 

feito até nov/2010, quando o estudante completou 30 meses de curso. A CPG, frente a todos os 107 

problemas que vêm ocorrendo com o aluno, resolveu que será feita uma carta ao orientador, com 108 

cópia ao aluno, comunicando que o prazo de realização do Exame não foi cumprido e que deverá ser 109 

submetida à análise da CPG, num prazo de 30 dias, uma justificativa para o atraso e uma proposta de 110 

cronograma para a regularização da situação, e relembrando que caso não seja respeitado o prazo 111 

estipulado, o desligamento do aluno será definitivo, pois não há regimentalmente possibilidade de 112 
aluno ser religado em caso de não ter defendido o Exame de Qualificação ao Doutorado (§ 2º do Art. 113 

25, do Regimento do PPGFís). SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 114 

FÍSICA DO EX-ALUNO MIGUEL COIFMAN BRANCHTEIN: Na reunião passada (28/03/2011), a 115 

CPG recebeu o pedido de certificado de Especialização em Física, do ex-aluno do curso de Mestrado, 116 

Miguel Coifman Branchtein, por ter cursado os 24 créditos do curso, de 1992/2 a 1995/1, sob 117 

orientação da Profª. Rita Maria Cunha de Almeida, tendo solicitado seu desligamento em 25/09/1996 118 

(ata 26/96), sem ter concluído a dissertação. Justificou seu pedido considerando que tinha publicado 119 

o artigo "Categorization And Generalization In The Hopfield Model" (BRANCHTEIN, M. C.; ARENZON, J. 120 

J.), The European Physical Journal. B, Condensed Matter Physics, v. 2, p. 2019-2024, 1992 (anexado ao 121 

pedido), que entende que poderia ser considerado como trabalho de conclusão. Considerando, 122 

também, que as exigências referentes ao período de validade dos créditos e ao trabalho de conclusão, 123 
para fins da concessão do certificado de especialização só vieram a ser feitas posteriormente. A CPG, 124 

após discutir o assunto, havia nomeado o Prof. Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão para redigir um 125 

parecer circunstanciado sobre o assunto, para análise e aprovação nesta reunião. Com base no parecer 126 

feito pelo Prof. Miguel Gusmão, e com base no Art. 21 da Resolução nº 19/2004 do CEPE, a Comissão 127 

de Pós-Graduação reconhece a validade dos créditos cursados para os fins da solicitação em apreço e 128 

aprova a concessão do Certificado de Especialização em Física ao solicitante. HOMOLOGAÇÃO DA 129 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DO ALUNO ARTUR HARRES DE OLIVEIRA: Após lida a carta 130 

do orientador de mestrado, Prof. Julian Penkov Geshev, declarando que todas as correções sugeridas 131 

pela banca foram feitas, a dissertação de mestrado de Artur Harres de Oliveira, intitulada “Exchange 132 

Bias em Filmes Policristalinos: Estudo da Importância dos Spins de Interface e de Volume do 133 

Antiferromagneto”, foi homologada. OUTRO ASSUNTO: PEDIDO DE AUXÍLIO FINANCEIRO 134 
DA ALUNA DE MESTRADO ROSANA DE OLIVEIRA GOMES PARA PARTICIPAR DE 135 
EVENTO: O Prof. César A. Zen Vasconcellos, orientador da aluna Rosana de Oliveira Gomes 136 

(coorientada pelo Prof. Dimiter Hadjimichef), solicitou auxílio financeiro para ela participar, com 137 

apresentação de pôster, de dois eventos internacionais: ‘First Caribbean Symposium on Nuclear and 138 

Astroparticle Physics – STARS2011’, em Havana, Cuba e ‘2nd International Symposium on Strong 139 

Electromagnetic Fields and Neutron Stars – SMFNS2011’, em Varadero, Cuba. O Coordenador da 140 

CPGFís lembrou que os alunos de mestrado têm uma verba de até R$ 1.000,00 por ano para participar 141 
de cursos/encontros/seminários, apresentando trabalho, quando for o caso, desde que sejam 142 

apresentados os cartões de embarque dos vôos (necessariamente comprados via agência de turismo 143 

vinculada à UFRGS), além de comprovante de participação no evento. A reunião foi encerrada às 144 

15h20min. A presente ata foi lavrada por Liane Denise Thier Ruschel (______________________), 145 

Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e será assinada pelo Coordenador, Prof. Sérgio 146 

Ribeiro Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 147 


