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No dia 25 de abril de 2011, às 13h30min, na sala 302 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 Kepler de Souza Oliveira Filho, Miguel Angelo Cavalheiro 6 

Gusmão, Henri Ivanov Boudinov, Charles José Bonatto e Julian Penkov Geshev, além dos 7 

representantes discentes Eliade Ferreira Lima (supl. dout.) e José Luiz Ferreira da Silva Júnior 8 

(mestr.). Justificou sua ausência o Prof. Luiz Fernando Ziebell e os representantes discentes Pablo 9 
Roberto Rovani (dout.) e David Sanmartim (dout.). APROVAÇÃO DA ATA 05/2011: A Ata 05/2011, 10 

de 11/04/2011 foi aprovada. DECISÕES AD REFERENDUM: Tendo em vista que durante o período 11 

de 12 a 24 de abril de 2011 não houve reunião da CPG, foram ratificadas as seguintes decisões ad 12 

referendum: Banca de Exame de Doutorado do aluno Alexsandro Marian Carvalho: Foi encaminhada e 13 

aprovada a proposta de Banca para o Exame de Qualificação ao Doutorado do aluno Alexsandro 14 

Marian Carvalho, ingressante em 10/07/2008, orientando do Prof. Sebastián Gonçalves. O Exame 15 

intitula-se “Dinâmica de Doenças Infecciosas em Redes Complexas”. Para membro externo à UFRGS, 16 

foi escolhida a Drª. Rita Maria Zorzenon dos Santos (UFPE). Como membros do PPGFís da UFRGS, 17 
foram escolhidos o Prof. Daniel Adrián Stariolo e a Profª. Rita Maria Cunha de Almeida, ficando o 18 

Prof. Leonardo Gregory Brunnet como suplente interno. Foi proposta e aprovada a data do exame 19 

para o dia 12 de maio de 2011, às 14h. Banca de Exame de Doutorado da aluna Marla Heckler: Foi 20 

encaminhada e aprovada a proposta de Banca para o Exame de Qualificação ao Doutorado da aluna 21 

Marla Heckler, ingressante em 1º/08/2007, orientanda da Profª. Sandra Denise Prado. O Exame 22 

intitula-se “Fenômenos de Espalhamento em Sistemas Classicamente Caóticos”. Para membro externo 23 

à UFRGS, foi escolhida a Drª. Maria Carolina Nemes (UFMG). Como membros do PPGFís da UFRGS, 24 

foram escolhidos o Prof. Leonardo Gregory Brunnet e o Prof. Luiz Fernando Ziebell, ficando o Prof. 25 
Ricardo Rego Bordalo Correia como suplente interno. Foi proposta e aprovada a data do exame para 26 

o dia 24 de maio de 2011, às 10h30min. Banca de Exame de Doutorado do aluno Denilso da Silva 27 

Camargo: Foi encaminhada e aprovada a proposta de Banca para o Exame de Qualificação ao 28 

Doutorado do aluno Denilso da Silva Camargo, ingressante em 1º/11/2007, orientando do Prof. 29 

Charles José Bonatto e coorientando do Prof. Eduardo Luiz Daminani Bica. O Exame intitula-se 30 

“Aspectos da Evolução de Aglomerados Estelares”. Para membro externo à UFRGS, foi escolhido o 31 

Dr. Roberto Dell’Aglio Dias da Costa (IAG/USP). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram 32 

escolhidos o Prof. Basílio Xavier Santiago e a Profª. Miriani Griselda Pastoriza, ficando o Prof. Luiz 33 
Fernando Ziebell como suplente interno. Foi proposta e aprovada a data do exame para o dia 20 de 34 

maio de 2011, às 13h30min. Banca de Tese de Doutorado do aluno Daniel Schardosim Calovi: Foi 35 

encaminhada e aprovada a proposta de Banca para a Tese de Doutorado do aluno Daniel Schardosim 36 

Calovi, intitulada "Simulação do Ciclo de Vida Social da ameba Dictyostelium discoideum”, realizada 37 

sob a orientação do Prof. Leonardo Gregory Brunnet. Como membros externos à UFRGS, foram 38 

propostos e escolhidos os seguintes nomes: Dr. José Carlos Merino Mombach (UFSM) e Dr. Héctor 39 

Raúl Montagne Dugrós (Univ. Federal Rural de Pernambuco). Como membros do PPGFís da UFRGS, 40 
foram propostos e escolhidos os nomes do Prof. Jeferson Jacob Arenzon e do Prof. Daniel Adrián 41 

Stariolo, tendo como suplente externo o Dr. Ubirajara Agero Batista (UFMG) e como suplente interno 42 

o Prof. Marcos Antonio Zen Vasconcellos. Foi proposta e aprovada a data da defesa da tese para o dia 43 

23 de maio de 2011, às 14h. HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO 44 
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MESTRADO PARA O SEMESTRE 2011/2: Os membros da CPG analisaram a proposta do Edital de 45 

Seleção ao Mestrado 2011/2 do PPGFís, que foi aprovado por unanimidade. As inscrições estarão 46 

abertas de 09/06 a 08/07/2011. O Exame Escrito será realizado no dia 21/07/2011 (5ª f.), sendo que a 47 

lista dos classificados será divulgada no dia 25/07/2011 (2ª f.) e a lista final, após o prazo de recursos, 48 
no dia 02/08/2011 (3ª f.). O Edital será enviado à Câmara de Pós-Graduação, para aprovação, 49 

atendendo a Resolução nº 150/2008-CAMPG, de 26/08/2008, que determina que os editais de seleção 50 

para ingresso nos Programas de Pós-Graduação da UFRGS devem ser submetidos para análise desta 51 

Câmara. Os editais deverão ser homologados pela Câmara de Pós-Graduação previamente à sua 52 

publicação. A comissão de elaboração da prova de seleção ao mestrado será composta pelos 53 

professores Luiz Fernando Ziebell, Rubem Erichsen Junior e Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão. E a 54 

comissão de correção da prova será composta pelos professores Luiz Fernando Ziebell e Rubem 55 

Erichsen Junior. A Comissão de Bolsas procederá à análise dos históricos escolares dos candidatos. 56 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO AO DOUTORADO: Foi lido o 57 

relatório de avaliação da banca sobre o exame de qualificação ao doutorado ocorrido em abril/2011, 58 

do estudante Felipe Lipp Bregolin, que foi aprovado sem restrições. As informações sobre 59 

providências a serem tomadas pelos estudantes e seus orientadores, com base nos comentários das 60 
bancas, foram examinadas pela CPG. NOVO PARECER SOBRE O PLANO DE MESTRADO DO 61 

ALUNO JOSÉ LUIZ FERREIRA DA SILVA JÚNIOR: Foi lido o parecer emitido em relação ao novo 62 

plano de mestrado, sob o título “Frustração e efeito Kondo em uma rede kagome”, proposto pelo 63 

estudante José Luiz Ferreira da Silva Júnior e pelo orientador José Roberto Iglesias. O plano anterior, 64 

aprovado na ata 22/2010, intitulava-se “Aplicação da transformação de Schrieffer-Wolff a pontos 65 

quânticos com spin 1”. O parecer considera o plano claro, original e relevante. O Prof. José Roberto 66 

Iglesias tem publicações no tema do plano. A CPG aceitou, então, o novo plano. PLANO DE 67 

DOUTORADO DO CANDIDATO EDUARDO BALBINOT, PARA INGRESSO EM MAIO/2011: 68 

Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de doutorado, sob o título “O Halo desconhecido: 69 

novos aglomerados, satélites, caudas e remanescentes”, proposto pelo candidato Eduardo Balbinot e 70 

pelo orientador Basílio Xavier Santiago. O parecer considera o plano claro, relevante e original. O 71 
orientador tem publicações no tema do plano. Foi aprovado o plano e a orientação do aluno. 72 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE BOLSAS: Tendo em vista aprovação do plano de doutorado e 73 

análise do histórico de Mestrado, foi comunicado o resultado da seleção para Doutorado, como segue: 74 

* Resultado da Seleção de Ingresso no Doutorado em Maio (2011/1): O candidato aprovado obteve o 75 

seguinte resultado: em 1º lugar: Eduardo Balbinot (2,49). A CPG aprovou o resultado da seleção ao 76 

Doutorado. ANÁLISE DE JUSTIFICATIVA DE ATRASO NO EXAME DE QUALIFICAÇÃO AO 77 

DOUTORADO: Em resposta às cartas enviadas aos orientadores e aos alunos que estivessem em 78 

atraso com a realização do Exame de Qualificação, informando acerca da Resolução nº 01/2011 da 79 

CPG, recebemos a justificativa para o atraso e proposta de cronograma do aluno Alexandre Bonatto, 80 

para regularização da situação. O Prof. Felipe Barbedo Rizzato, orientador do aluno, propôs que a 81 

defesa do Exame ocorra na 1ª quinzena de agosto. A CPG aceita a justificativa apresentada, mas não 82 
concorda com a proposta de data, devendo eles se adequarem aos 90 dias de prazo, a contar do dia 28 83 

de março, data em que passa a vigorar a Resolução. RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO 84 

FINANCEIRO PARA VISITA DO PROF. KIM SNEPPEN AO IF: O Prof. Sérgio Ricardo de 85 

Azevedo Souza havia encaminhado na última reunião (ata 05/2011) solicitação de auxílio financeiro, 86 

por meio de pagamento de diárias, para o Dr. Kim Sneppen, do Instituto Niels Bohr (University of 87 

Copenhagen), por ocasião de sua visita ao IF, de 30/05 a 04/06, período em que apresentará palestra e 88 

estará aberto a discussões com a comunidade, estando acessível aos alunos de PG. A CPG havia 89 

solicitado que o professor Sérgio Souza esclarecesse os seguintes pontos: - Que pesquisadores e 90 

alunos da PG estão envolvidos? - Quais atividades? - Qual a natureza da visita? A CPG ainda havia 91 

sugerido que o referido professor apresentasse um Colóquio no IF durante sua estada em Porto 92 

Alegre. O auxílio financeiro foi concedido, no valor de R$1.000,00, com base nos dados fornecidos 93 

pelo Prof. Sérgio Souza, que informou que se tratava de uma visita científica onde haverá o 94 
desenvolvimento de projetos científicos, ligados à econofísica e redes randômicas biológicas. Os 95 

professores de PG envolvidos são Jeferson Arenzon, Leonardo Brunnet, Rita de Almeida, Marcia 96 



Barbosa, Daniel Stariolo, Sebastián Goncalves, Marco Idiart, Roberto Iglesias e ele próprio. Os alunos 97 

envolvidos são os estudantes de mestrado e doutorado dos professores citados. Trata-se de um 98 

intercâmbio, onde será aproveitada a vinda do Dr. Snepper à Reunião Anual da SBF, para a qual ele 99 

foi convidado a dar uma palestra, o que tornou o custo de sua vinda ao Instituto extremamente baixo. 100 
Quanto ao Colóquio, a Profª. Marcia Barbosa já reservou um dia na semana de sua visita para que ele 101 

fale nos Seminários de Sistemas Complexos. PEDIDO DE RECREDENCIAMENTO DO PROF. 102 

ALTAIR SORIA PEREIRA COMO DOCENTE COLABORADOR: O Prof. Altair Soria Pereira 103 

encaminhou pedido de recredenciamento como Docente Colaborador, para desenvolver atividades 104 

de Ensino e Orientação de Mestrado e Doutorado, no período de 23/05/2011 a 22/05/2016. Foi 105 

aprovado o pedido de recredenciamento. OUTROS ASSUNTOS: AFASTAMENTO DO PAÍS DO 106 

PROFESSOR JASON ALFREDO CARLSON GALLAS: O Prof. Jason Gallas enviou solicitação de 107 

afastamento do país, com ônus limitado, no período de 1º de junho a 31 de dezembro de 2011 108 

(incluindo trânsito), para realizar visita de intercâmbio científico junto a Universität Erlangen-109 

Nürnberg, em Erlangen, na Alemanha, a convite do Prof. Thorsten Pöschel. A visita contará com apoio 110 
financeiro do Governo Alemão. O convite deverá beneficiar diretamente os alunos de doutorado que 111 

orienta (Ana Paula Müller, Leandro Junges e Artur Difini Accioly), pois cada um deles passará 112 

períodos de três a quatro semanas trabalhando com o professor, com recursos da taxa de bancada e 113 

outros. O referido professor salientou que durante o período de afastamento, virá a Porto Alegre 114 

algumas vezes. A CPG aprovou o afastamento, condicionado à apresentação da sua posição oficial 115 

sobre o aluno César Abraham Torrico Chávez, pois o nome deste aluno não consta na carta 116 

explicando como os seus orientandos serão atendidos durante seu afastamento. NOTA SOBRE 117 
ACÚMULO DE BOLSA E VÍNCULO EMPREGATÍCIO – PORTARIA CONJUNTA CAPES/CNPq 118 
Nº 01/2010: A CAPES e o CNPq informam na nota que, devido à interpretação errônea que algumas 119 

IES estão fazendo acerca da Port. Conjunta CAPES/CNPq n° 01 de 15/07/2010, que trata de acúmulo 120 

de bolsas de mestrado e doutorado com vínculo empregatício, vínculo este adquirido pelo bolsista já 121 

no gozo da condição de aluno-bolsista da CAPES ou do CNPq, fizeram os seguintes esclarecimentos: 122 

“A Portaria tem o propósito claro de permitir aos bolsistas da CAPES ou do CNPq a opção de acumular a bolsa 123 
de pós-graduação, níveis mestrado e doutorado, com um vínculo empregatício remunerado, desde que venha a 124 
atuar profissionalmente na sua área de formação e cujo trabalho seja correlacionado com o tema da sua 125 
dissertação/tese e, portanto, quando tal vínculo empregatício seja resultante de sua condição de bolsista e como 126 
consequência do tipo de projeto que esteja desenvolvendo. Para obter esse benefício o bolsista terá que ter a 127 
anuência de seu orientador que comunicará oficialmente à coordenação do PPG e se responsabilizará pelo bom 128 
andamento acadêmico do aluno bolsista com vínculo empregatício, e em consequência sem causar prejuízo ao 129 
bom desempenho do curso como um todo. Além disso, essa Portaria possui como principal objetivo induzir a 130 
formação de mestres e doutores em áreas estratégicas nas quais é academicamente desejável a maior aproximação 131 
do pós-graduando com o mercado, tais como engenharias, ciências agrárias, biotecnológicas, computação, 132 
serviços em saúde e educação básica. Em complemento, a CAPES alerta de que não aceitará absolutamente a 133 
interpretação completamente equivocada da Portaria Conjunta CAPES-CNPq n° 01/2010, feita por 134 
coordenadores de PPG’s, e orientadores responsáveis pela formalização da indicação do bolsista, na direção de 135 
beneficiar professores e servidores e outros candidatos já possuidores de tais vínculos empregatícios, com bolsas 136 
de estudos dos programas da Demanda Social, Ex-PROF, PROSUP e PROEX, das Instituições de Ensino 137 
Superior Públicas, Federais, Estaduais e Particulares, e das Instituições pertencentes à Rede Federal de 138 
Educação Profissional e Tecnológica. Vale salientar de que para o financiamento da titulação desses professores 139 
acima mencionados, a CAPES mantém uma política clara de qualificação desses quadros por meio de programas 140 
específicos baseados em um planejamento institucional que define quais são as áreas estratégicas da IFES. A 141 
CAPES também mantém mais de 200 DINTERS para formação doutoral de cerca de 3000 professores de IES 142 
Públicas, Federais, Estaduais, e das Instituições pertencentes à Rede Federal de Educação Profissional e 143 
Tecnológica. Por fim, enfatizamos que a referida portaria não abrange os bolsistas do PROSUP, uma vez que 144 
este programa possui, desde o ano 2000, modalidade específica de bolsa (modalidade II) que permite o acúmulo 145 
do benefício com o vínculo empregatício.”. A CPG decidiu mandar cópia da nota da CAPES/CNPq para 146 

os alunos Marla Heckler, Ana Paula Muller, Ney Marçal Barraz Jr., e Rogério Wolff, informando-os 147 

que a situação deles como alunos está irregular, e solicitando que eles se posicionem por escrito, 148 



acerca da opção por um dos dois rendimentos (bolsa ou vínculo empregatício). A reunião foi 149 

encerrada às 15h05min. A presente ata foi lavrada por Liane Denise Thier Ruschel 150 

(______________________), Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e será assinada pelo 151 

Coordenador, Prof. Sérgio Ribeiro Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 152 


