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No dia 09 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, Luiz 6 

Fernando Ziebell, Henri Ivanov Boudinov, Julian Penkov Geshev e Renato Pakter (supl.), além dos 7 

representantes discentes Pablo Roberto Rovani (dout.), David Sanmartim (dout.) e José Luiz Ferreira 8 

da Silva Júnior (mestr.). Justificou sua ausência o professor Kepler de Souza Oliveira Filho. 9 
APROVAÇÃO DA ATA 07/2011: A Ata 07/2011, de 02/05/2011 foi aprovada. DECISÃO AD 10 

REFERENDUM: Foi ratificada a seguinte decisão ad referendum: Banca de Exame de Doutorado do 11 

aluno César Abraham Torrico Chávez: Foi encaminhada e aprovada a proposta de Banca para o 12 

Exame de Qualificação ao Doutorado do aluno César Abraham Torrico Chávez, ingressante em 13 

1º/05/2008, orientando do Prof. Jason Alfredo Carlson Gallas. O Exame intitula-se “Controle de caos 14 

espaço-temporal em redes de osciladores não-lineares”. Para membro externo à UFRGS, foi escolhido 15 

o Dr. Marcus Werner Beims (UFPR). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram escolhidos o Prof. 16 

Luiz Fernando Ziebell e o Prof. Ricardo Rego Bordalo Correia, ficando o Prof. Miguel Angelo 17 
Cavalheiro Gusmão como suplente interno. Foi proposta e aprovada a data do exame para o dia 02 de 18 

junho de 2011, às 14h. RESPOSTAS À SOLICITAÇÃO DA CPG REFERENTES A ACÚMULO DE 19 

BOLSA E VÍNCULO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO: Atendendo solicitação da CPG, 20 

conforme ata nº 07/2011, de 02/05/2011, recebemos o cronograma de atividades da aluna Ana Paula 21 

Oliveira Muller, encaminhado pelo seu orientador, Prof. Jason Gallas, onde está explícito que a defesa 22 

da tese ocorrerá em janeiro/2012, que foi o prazo estipulado pela CPG, quando finda a bolsa da 23 

aluna. De igual forma, recebemos o cronograma de atividades do aluno Ney Marçal Barraz Jr., 24 

encaminhado pela sua orientadora, Profª. Marcia Barbosa, onde está explícito que a defesa da tese 25 

ocorrerá em setembro/2011, que foi o prazo também estipulado pela CPG, quando finda a bolsa do 26 

aluno. A CPG aceitou os cronogramas propostos. RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DA CPG 27 

REFERENTE A ACÚMULO DE BOLSA E VÍNCULO EMPREGATÍCIO: Também atendendo 28 
solicitação da CPG, conforme ata nº 07/2011, de 02/05/2011, recebemos carta do doutorando Rogério 29 

Nunes Wolff, onde o aluno manifesta sua opção pelo rendimento do vínculo empregatício como 30 

servidor técnico-administrativo do quadro da UFRGS, no quadro de Físico. Portanto, a bolsa CNPq 31 

do referido aluno será cancelada. SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO DA DOUTORANDA 32 

MARLA HECKLER ACERCA DO ACÚMULO DE BOLSA E VÍNCULO EMPREGATÍCIO: A 33 

aluna de doutorado Marla Heckler encaminhou solicitação de esclarecimento quanto ao comunicado 34 

enviado pela CPG aos alunos que estão com acúmulo de bolsa e vínculo empregatício. Na 35 

comunicação aos alunos, a CPG havia enviado a Nota esclarecedora publicada sobre a Portaria 36 

Conjunta CAPES/CNPq nº 01/2010 e informado que, com base nos esclarecimentos da Nota, a 37 

situação dos alunos Marla Heckler e Rogério Wolff estaria irregular e, portanto, eles teriam que optar 38 

por um dos dois rendimentos (bolsa ou vínculo empregatício), através de um posicionamento por 39 
escrito, para tomada dos procedimentos necessários. Na carta, a aluna Marla Heckler colocou que: 40 

“Considerando que a CPG reiterou a decisão tomada na reunião passada, solicito esclarecimento sobre o que 41 
impediria tal acúmulo, visto que entrou em contato com o CNPq, tendo sido confirmado que a Portaria 42 
Conjunta CAPES-CNPq n° 01/2010 continua válida, mesmo com a publicação da Nota. A Portaria Conjunta 43 
afirma no Art. 1º que os bolsistas da CAPES e do CNPq matriculados em Programa de Pós-Graduação no país 44 
poderão receber complementação financeira, proveniente de outras fontes, desde que se dediquem a atividades 45 
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relacionadas à sua área de atuação e de interesse para sua formação acadêmica, científica e tecnológica. É vedada 46 
a acumulação de bolsas provenientes de agências públicas de fomento. Os referidos bolsistas poderão exercer 47 
atividade remunerada, especialmente quando se tratar de docência como professores nos ensinos de qualquer 48 
grau. Ainda saliento que quando assumi o cargo, a própria CPG consultou o CNPq sobre a manutenção da 49 
bolsa, (conforme consta na Ata 01/2011), tendo o CNPq esclarecido que se houvesse possibilidade de 50 
continuação do desenvolvimento da tese de forma satisfatória, cumprindo o prazo de defesa da tese dentro do 51 
prazo da bolsa, não haveria problema em continuar recebendo a bolsa, mesmo fora da sede da universidade onde 52 
estava sendo realizado o curso de doutorado, devido ao fato da aluna ter assumido cargo em SC. Portanto, 53 
entendo que os dados apresentados não apontam motivos para que sua situação como aluna seja considerada 54 
irregular e consequentemente justifique o corte da bolsa ou término do vínculo. Pergunto no que foi baseada a 55 
decisão da CPG”. Em resposta ao pedido, a CPG decidiu salientar que está claro que a situação da 56 

aluna é irregular, com base na publicação da Nota sobre acúmulo de bolsa e vínculo empregatício, 57 

que foi enviada à aluna e sua orientadora. A permissão original da CPG foi baseada na Portaria 58 

Conjunta CAPES-CNPq n° 01/2010 e a nova decisão da CPG se baseia na Nota, que foi publicada 59 

posteriormente à Portaria. Será comunicado à aluna que se não houver manifestação até o dia 13/05, 60 

a bolsa será cancelada. CASO DO ALUNO DE DOUTORADO RODRIGO LINK FEDERIZZI: 61 

Historiando o caso, na ata nº 04/2011, de 04/04/2011, foi informado que o referido aluno, orientando 62 

do Prof. Livio Amaral, não havia efetuado sua matrícula neste semestre. Ele ingressou em 1º/09/2006 63 

e ainda não realizou seu Exame de Qualificação ao Doutorado, que deveria ter ocorrido até 64 

março/2009. Em abril/2010 e agosto/2010 foram enviados e-mails ao orientador e ao aluno, 65 
solicitando providências urgentes para regularização da situação, os quais foram respondidos pelo 66 

orientador da seguinte forma: “O aluno Rodrigo Federizzi deverá realizar o seu exame em breve e que neste 67 
momento, dado a sua situação de coordenar a avaliação trienal dos mais de 4000 cursos de pós, não tem podido ir 68 
ao IF. No entanto, a partir do meio de agosto (2010), a situação deverá mudar. Será definida, junto com o 69 
Rodrigo, uma data e banca, que deverá ocorrer no início de setembro/2010” (resposta encaminhada à CPG, 70 

em 03/08/2010). Já o aluno havia encaminhado resposta dizendo que: “Conversei com o Prof. Sérgio 71 
Ribeiro 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, o que o 73 
impossibilita de estar no campus frequentemente. Conforme resposta do orientador, estariam organizando o 74 
exame para o mês de setembro/2010. Ainda comunicou que teria outro assunto que necessitaria de atenção, 75 
porque tinha sido aprovado num concurso da Petrobrás e chamado para trabalhar no Rio de Janeiro, a partir do 76 
final de setembro. Como, aparentemente, não teria muito tempo hábil entre a defesa e a viagem, gostaria de saber 77 
o que seria necessário para pedir o desligamento da bolsa, não do vínculo com o IF, para resolver isso o quanto 78 

antes”. A Secretária do PPGFís solicitou que ele mandasse uma carta oficial à CPG, informando sobre 79 

sua situação, sendo que  não obteve retorno. A bolsa do aluno teve término de vigência em 80 

agosto/2010. A CPG havia decidido mandar uma carta ao orientador informando que o referido 81 
aluno não havia efetuado a matrícula para o semestre 2011/1 e que ele estava fora do prazo 82 

regimental para a realização do seu Exame de Doutorado. Foi informado, ainda, na carta datada de 83 

05/04/2011, que o aluno seria desligado do curso caso não submetesse à análise da CPG, num prazo 84 

de 30 dias, uma justificativa para o atraso e uma proposta de cronograma para a regularização da 85 

situação, e relembrando que caso não fosse respeitado o prazo estipulado, o desligamento do aluno 86 

seria definitivo, pois não há regimentalmente possibilidade de aluno ser religado em caso de não ter 87 

defendido o Exame de Qualificação ao Doutorado (§ 2º do Art. 25, do Regimento do PPGFís). Foi 88 

recebido um e-mail do referido aluno, em 06/05/2011, onde ele escreve: “Desculpe pela demora na 89 
resposta. Minha situação atual é a seguinte: estou trabalhando no Rio de Janeiro, pois passei em um concurso da 90 
Petrobras para o cargo de geofísico. Ainda estou no curso de formação para novos funcionários, pois não tenho 91 
nenhuma formação em Geologia. O curso termina na metade de junho, quando serei alocado para algum setor da 92 
empresa, podendo permanecer aqui ou ir para algum outro lugar. Infelizmente, a gerência mais próxima de 93 
Porto Alegre é em Itajaí, SC, mas dificilmente haverá vaga lá. Após a designação de local, terei que conversar 94 
com meu gerente para saber se haverá a possibilidade de dar prosseguimento ao meu trabalho de Doutoramento. 95 
Além disso, perdi contato com o Livio. Meu orientador durante o Mestrado foi o Cassio Moura, que saiu da 96 
UFRGS logo após o término do meu trabalho. O Livio aceitou continuar o meu trabalho, mesmo não sendo da 97 
área dele, visto que ele era meu coorientador. Durante algum tempo, mantivemos reuniões constantes para 98 



discutir o trabalho, onde apresentava o que havia feito e os próximos passos. Como era próximo, mas não da área 99 
dele, muitas vezes fiquei preso em certos trechos do trabalho sem conseguir avançar. Então, com as constantes 100 
viagens para Brasília, ficou bem difícil de me encontrar com ele. Também, por motivos pessoais, acabei me 101 
distanciando da UFRGS, realizando boa parte do projeto em casa. Em março do ano passado, procurei-o na sala 102 
dele durante o mês inteiro, deixando uma cópia da minha proposta de Exame e enviando-a por email. Ainda não 103 
recebi resposta. Continuei com o trabalho, mas acabei fazendo o concurso e passando. Assim sendo, não sei se 104 

será possível terminar. Pelo menos, não tenho como dar a resposta neste momento.”. Com base no exposto, 105 

devido ao não cumprimento do prazo estipulado e à não manifestação do orientador frente à 106 

solicitação da CPG, a Comissão de PG manifesta-se favorável ao desligamento definitivo do aluno, 107 

pois não há regimentalmente possibilidade de aluno ser religado em caso de não ter defendido o 108 

Exame de Qualificação ao Doutorado (§ 2º do Art. 25, do Regimento do PPGFís). OUTRO 109 
ASSUNTO: PEDIDO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO ALUNO DE MESTRADO NICOLAU 110 
MOLINA BOM PARA PARTICIPAR DE EVENTO: O Prof. Cláudio Radtke, orientador do aluno 111 

Nicolau Molina Bom, solicitou auxílio financeiro para o aluno participar do evento internacional: 112 

‘Summer School Phelma-Minatec’, em Grenoble, França. O Coordenador da CPGFís lembrou que os 113 

alunos de mestrado têm uma verba de até R$ 1.000,00 por ano para participar de 114 

cursos/encontros/seminários, apresentando trabalho, quando for o caso, desde que sejam 115 

apresentados os cartões de embarque dos vôos (necessariamente comprados via agência de turismo 116 
vinculada à UFRGS), além de comprovante de participação no evento. A reunião foi encerrada às 117 

14h35min. A presente ata foi lavrada por Liane Denise Thier Ruschel (_______________________), 118 

Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e será assinada pelo Coordenador, Prof. Sérgio 119 

Ribeiro Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 120 


