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No dia 02 de maio 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, Charles José Bonatto e 6 

Leonardo Gregory Brunnet (supl.), além dos representantes discentes Pablo Roberto Rovani (dout.), 7 

Eliade Ferreira Lima (supl. dout.) e José Luiz Ferreira da Silva Júnior (mestr.). Justificaram suas 8 

ausências os professores Luiz Fernando Ziebell, Kepler de Souza Oliveira Filho, Henri Ivanov 9 
Boudinov e Julian Penkov Geshev e o representante discente David Sanmartim (dout.). 10 

APROVAÇÃO DA ATA 06/2011: A Ata 06/2011, de 25/04/2011 foi aprovada. DECISÃO AD 11 

REFERENDUM: Tendo em vista que durante o período de 26 de abril a 1º de maio de 2011 não houve 12 

reunião da CPG, foi ratificada a seguinte decisão ad referendum: Banca de Tese de Doutorado do aluno 13 

Joel Pavan: Foi encaminhada e aprovada a proposta de Banca para a Tese de Doutorado do aluno Joel 14 

Pavan, intitulada "Dinâmica Não Linear da Instabilidade Feixe-Plasma Bidimensional” realizada sob 15 

a orientação do Prof. Luiz Fernando Ziebell. Como membros externos à UFRGS, foram propostos e 16 

escolhidos os seguintes nomes: Dr. Abraham Chian Long-Chian (INPE – São José dos Campos/SP) e 17 
Dr. Fernando Haas (UFPR). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram propostos e escolhidos os 18 

nomes do Prof. Yan Levin e do Prof. Pedro Luis Grande, tendo como suplente externo o Dr. Ricardo 19 

Luiz Viana (UFPR) e como suplente interno o Prof. Renato Pakter. Foi proposta e aprovada a data da 20 

defesa da tese para o dia 30 de maio de 2011, às 14h. FORMAÇÃO DA BANCA DE EXAME DE 21 

DOUTORADO DA ALUNA FLAVIA PIEGAS LUCE: Foi encaminhada proposta de Banca para o 22 

Exame de Qualificação ao Doutorado da aluna Flavia Piegas Luce, ingressante em 04/06/2008, sendo 23 

orientada pelo Prof. Paulo Fernando Papaleo Fichtner e coorientada pelo Prof. Fernando Claudio 24 

Zawislak. O Exame intitula-se “Síntese de nanopartículas de Pb e PbSe em matriz de SiO2/Si via 25 
implantação iônica”. Com base nos nomes sugeridos, para membro externo à UFRGS, foi escolhido o 26 

Dr. Andrea Paesano Junior (Universidade Estadual de Maringá/PR). Como membros do PPGFís da 27 

UFRGS, foram escolhidos o Prof. Sérgio Ribeiro Teixeira e a Profª. Naira Maria Balzaretti, ficando a 28 

Profª Márcia Russman Gallas  como suplente interno. Foi proposta e aprovada a data do exame para o 29 

dia 03 de junho de 2011, às 14h. INGRESSO DE ALUNOS NO DOUTORADO EM MAIO/2011: 30 

Tendo em vista aprovação na seleção de abril/2011, ingressou no doutorado em maio/2011 o aluno 31 

Eduardo Balbinot, que receberá bolsa do CNPq. ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS DE ATRASOS 32 

NOS EXAMES DE QUALIFICAÇÃO AO DOUTORADO: Em resposta às cartas enviadas aos 33 

orientadores e aos alunos que estivessem em atraso com a realização do Exame de Qualificação, 34 
informando acerca da Resolução nº 01/2011 da CPG, recebemos as justificativas para o atraso e 35 

proposta de cronograma de quatro alunos, para regularização da situação. O Prof. Yan Levin, 36 

orientador do aluno Tarcísio Nunes Teles, propôs a realização do Exame no período de dois meses (a 37 

contar de 11/04). A CPG aceitou a justificativa apresentada e aguardará até 11/06/2011 o texto e a 38 

proposta de banca para defesa do Exame 30 dias após essa data. A Prof.ª Thaisa Storchi Bergmann, 39 

orientadora do aluno David Sanmartim, informou que o Exame será entregue no final deste mês. A 40 

CPG aceitou a justificativa apresentada e aguardará até 31/05/2011 o texto e a proposta de banca 41 

para defesa do Exame 30 dias após essa data. Recebemos a nova proposta de cronograma do aluno 42 

Alexandre Bonatto, com base na discordância da CPG com o cronograma anteriormente apresentado 43 

(na reunião de 25/04). O Prof. Felipe Barbedo Rizzato, orientador do aluno, propôs, então, que a 44 
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defesa do Exame ocorra no dia 28 de junho. A CPG aceitou a proposta e aguardará até 28/05/2011 o 45 

texto e a proposta de banca para defesa do Exame 30 dias após essa data. E, por último, o Prof. Jason 46 

Alfredo Carlson Gallas, orientador do aluno César Abraham Torrico Chávez, informou que o Exame 47 

será entregue até dia 10 deste mês. A CPG aceitou a justificativa apresentada e aguardará até 48 
10/05/2011 o texto e a proposta de banca para defesa do Exame 30 dias após essa data. 49 
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO DA DOUTORANDA ANA PAULA OLIVEIRA 50 
MULLER ACERCA DO ACÚMULO DE BOLSA E VÍNCULO EMPREGATÍCIO: A aluna de 51 

doutorado Ana Paula Oliveira Muller encaminhou solicitação de esclarecimento quanto ao 52 

comunicado enviado pela CPG aos alunos que estão com acúmulo de bolsa e vínculo empregatício. 53 

Na comunicação aos alunos, a CPG enviou anexada a Nota esclarecedora publicada sobre a Portaria 54 

Conjunta CAPES/CNPq nº 01/2010 e informa que, com base nos esclarecimentos da Nota, a situação 55 
destes alunos é irregular e eles teriam que optar por um dos dois rendimentos (bolsa ou vínculo 56 

empregatício), através de um posicionamento por escrito, para tomada dos procedimentos 57 

necessários. A aluna solicita esclarecimento sobre o que impede tal acúmulo, visto que: 1) O item 4.2.3 58 

letra “f” do Anexo IV da RN-017/2006 – Bolsas por quota no país do CNPq afirma o seguinte: f) não 59 

receber remuneração proveniente de vínculo empregatício ou funcional, concomitante com a bolsa 60 

CNPq, exceto quando contratado como professor substituto nas instituições públicas de ensino 61 

superior, desde que devidamente autorizado pela coordenação do curso com a anuência do 62 

orientador; 2) A Port. Conjunta CAPES/CNPq nº 01/2010 afirma o seguinte: Art. 1º: Os bolsistas da 63 

CAPES e do CNPq matriculados em programa de pós-graduação no país poderão receber 64 

complementação financeira, proveniente de outras fontes, desde que se dediquem a atividades 65 

relacionadas à sua área de atuação e de interesse para sua formação acadêmica, científica e 66 
tecnológica. § 1º É vedada a acumulação de bolsas provenientes de agências públicas de fomento. § 2º 67 

Os referidos bolsistas poderão exercer atividade remunerada, especialmente quando se tratar de 68 

docência como professores nos ensinos de qualquer grau. A aluna entende que os dados apresentados 69 

não indicam motivos para o corte da bolsa ou término do vínculo e solicita um embasamento legal da 70 

CPG para enviar tal comunicado. A CPG analisou o assunto e entende que o caso da aluna não está 71 

amparado na Portaria Conjunta CAPES/CNPq nº 01/2010, mas se enquadra na RN-017/2006 (Bolsas 72 

por quota no país do CNPq) e na regulamentação interna do curso (Resolução 05/2004 - 73 

Regulamentação do contrato de Professor Substituto concomitante com bolsa de pós-graduação). 74 

Portanto, com base na Resolução 05/2004, a CPG solicita à aluna e seu orientador, Prof. Jason Gallas, 75 

um cronograma de atividades que explicite que a defesa de tese deverá ocorrer no prazo de duração 76 

da bolsa (até janeiro/2012). O mesmo procedimento deverá ser feito pelo aluno Ney Marçal Barraz 77 

Junior, que deverá entregar, juntamente com sua orientadora, Profª. Marcia Barbosa, um cronograma 78 
de atividades que explicite que a defesa de tese deverá ocorrer no prazo de duração da bolsa (até 79 

setembro/2011). A CPG reitera a decisão tomada na reunião passada, de informar que a situação dos 80 

alunos Marla Heckler e Rogério Wolff está irregular, solicitando que eles se posicionem por escrito, 81 

acerca da opção por um dos dois rendimentos (bolsa ou vínculo empregatício). OUTROS 82 

ASSUNTOS: AFASTAMENTO DA ALUNA DE DOUTORADO MIRIAM THUROW GRIEP: A 83 

referida aluna solicitou afastamento, no período de 05 a 10 de junho do corrente, com a concordância 84 

da orientadora, Profª. Maria Beatriz de Leone Gay Ducati, para participar do “Encontro de Física 2011”, 85 

em Foz do Iguaçu. A CPG aprovou o pedido de afastamento. A reunião foi encerrada às 15h10min. A 86 

presente ata foi lavrada por Liane Denise Thier Ruschel (______________________), Secretária do 87 

Programa de Pós-Graduação em Física, e será assinada pelo Coordenador, Prof. Sérgio Ribeiro 88 

Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 89 


