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No dia 16 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 e Julian Penkov Geshev, além dos representantes discentes 7 

Pablo Roberto Rovani (dout.), David Sanmartim (dout.) e Artur de Souza Lima Malabarba (supl. 8 

mestr.). Justificou sua ausência o professor Kepler de Souza Oliveira Filho. APROVAÇÃO DA ATA 9 
08/2011: A Ata 08/2011, de 09/05/2011 foi aprovada. DECISÃO AD REFERENDUM: Foi ratificada a 10 

seguinte decisão ad referendum: Resposta à solicitação da CPG, em relação à aluna Marla Heckler, 11 

acerca do acúmulo de bolsa com vínculo empregatício: Atendendo solicitação da CPG (conforme ata 12 

nº 08/2011, de 02/05/2011), recebemos carta da doutoranda Marla Heckler, onde a aluna manifesta 13 

sua opção pelo rendimento do vínculo empregatício como Professora do Ensino Básico, Técnico e 14 

Tecnológico – Área: FÍSICA, no Instituto Federal Catarinense/Campus Concórdia. Portanto, a bolsa 15 

CNPq da referida aluna (com vigência até jul/2011) foi cancelada no dia 13/05/2011. CASO DO 16 

ALUNO DE DOUTORADO RODRIGO LINK FEDERIZZI: Em resposta à decisão da CPG na 17 

última reunião (conforme ata nº 08/2011), recebemos e-mail do orientador, Prof. Livio Amaral, como 18 

segue: “Na condição de orientador, eu já havia me manifestado para esta CPG, há vários meses, dizendo que o 19 
aluno deveria sim realizar o seu exame de qualificação, pois estávamos já bem passados dos prazos 20 
regulamentares. O aluno Rodrigo Federizzi, que fez um excelente mestrado, depois de iniciar bem o doutorado e 21 
já há mais de dois anos, teve algumas significativas mudanças na sua vida pessoal que me cabe entender, mas 22 
não acho oportuno que sejam trazidas neste momento. Todos os demais alunos e orientações que tive e tenho 23 
continuaram normalmente apesar da minha condição de Diretor de Avaliação da CAPES, que me faz estar 24 
bastante ausente do IF. Neste período tive orientandos que terminaram os respectivos trabalhos tanto na pós da 25 
Física como na pós de Materiais. De qualquer modo a sua opção por ingressar na Petrobrás e, por decorrência, 26 
não mais sequer estar em Porto Alegre, configura uma condição que impossibilita qualquer outra alternativa, 27 
portanto entendo que a CPG tomou a decisão correta e ela em algum modo contempla a realidade atual do aluno 28 
e igualmente o próprio programa de pós-graduação.”. Como o Prof. Livio disse que havia se manifestado 29 

há vários meses sobre o atraso do aluno no Exame, o Coordenador esclareceu que recebemos somente 30 

resposta a e-mails mandados em abril/2010 e agosto/2010, solicitando providências urgentes para 31 

regularização da situação da não defesa do Exame de Doutorado, os quais foram respondidos pelo 32 

orientador dizendo que: “O aluno Rodrigo Federizzi deverá realizar o seu exame em breve e que neste 33 
momento, dado a sua situação de coordenar a avaliação trienal dos mais de 4000 cursos de pós, não tem podido ir 34 
ao IF. No entanto, a partir do meio de agosto (2010), a situação deverá mudar. Será definida, junto com o 35 

Rodrigo, uma data e banca, que deverá ocorrer no início de setembro/2010” (resposta encaminhada à CPG, 36 

em 03/08/2010). A não manifestação do orientador citada na decisão da CPG na última ata, refere-se 37 

ao e-mail enviado em 05/04/2011, onde foi anexado ofício ao orientador e ao aluno, informando que 38 
a CPG havia aprovado a Resolução 01/2011, de 28/03/2011, acerca de atrasos nas defesas de Exame, 39 

e informando que todo aluno que já estivesse em atraso para realização do Exame de Qualificação, 40 

teria um prazo de 30 dias para, juntamente com o seu orientador, submeter à análise da CPG uma 41 

justificativa para o atraso e uma proposta de cronograma para a regularização da situação. A não 42 

observância deste prazo implicaria no desligamento imediato do aluno. Salientando, ainda, que se o 43 

aluno fosse desligado, não poderia ser religado, por não ter defendido o Exame. Enviamos 44 

novamente em anexo o ofício e a Resolução. É em relação a este último e-mail (de 05/04/2011) que a 45 
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CPG referiu que não foi obtido retorno do orientador. Conforme consta na ata 08/2011, de 46 

09/05/2011, o aluno foi desligado definitivamente do Programa. SOLICITAÇÃO DE 47 
CREDENCIAMENTO DO PROF. JOSÉ EDUARDO DA SILVEIRA COSTA COMO 48 
COORIENTADOR DE DOUTORADO (VÍNCULO COMO NÃO-DOCENTE): Foi lida a carta 49 

encaminhada pelo Prof. Kepler de Souza Oliveira Filho solicitando credenciamento do Prof. José 50 

Eduardo da Silveira Costa (IF/UFRGS) para atuar como coorientador de doutorado da estudante 51 

Elizandra Martinazzi (vínculo como Não-Docente). A CPG analisou o pedido de credenciamento do 52 

Prof. José Eduardo da Silveira Costa, mas para atender o Art. 1º da Resolução 084/2006-CAMPG, a 53 

CPG solicita que o orientador justifique melhor a complementaridade para esta solicitação de 54 

coorientação. SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DA PROFª. ACIRETE SOUZA DA ROSA 55 

SIMÕES COMO COORIENTADORA DE MESTRADO (VÍNCULO COMO NÃO-DOCENTE): Foi 56 
lida a carta encaminhada pelo Prof. José Roberto Iglesias solicitando credenciamento da Profª. Acirete 57 

Souza da Rosa Simões (IF/UFRGS) para atuar como coorientadora de mestrado do estudante José 58 

Luiz Ferreira da Silva Júnior (vínculo como Não-Docente), no período de 24/05/2011 a 31/08/2012. 59 

A CPG aprovou o pedido de credenciamento, no sentido de viabilizar a realização da defesa da 60 

dissertação de mestrado do aluno no prazo, considerando o afastamento previsto do orientador pelo 61 

período de três meses, com início em out/2011. OUTROS ASSUNTOS: PROPOSTA DO PROF. 62 
PAULO PUREUR NETO, ENCAMINHANDO CONSULTA SOBRE POSSÍVEL ORIENTAÇÃO E 63 
COORIENTAÇÃO DE MOISÉS LEONARDI DE ALMEIDA: A CPG recebeu consulta sobre 64 

possível orientação e coorientação do possível candidato Moisés Leonardi de Almeida (pois não 65 

recebemos ainda os documentos de inscrição para a seleção ao doutorado), cuja proposta é de 66 

orientação do Prof. Paulo Pureur Neto e coorientação do Prof. Fábio Teixeira Dias (da UFPel), sendo 67 

que este último necessitaria ter seu credenciamento aprovado para atuar nesta função. A CPG 68 

encaminhará solicitação de esclarecimentos ao Prof. Paulo Pureur, acerca da situação de seus 69 

orientandos (Jorge Luiz Pimentel Jr., Paula de Azambuja Sobocinski, Fabiano Mesquita da Rosa e 70 

Reginaldo Barco (OP), além das doutorandas desligadas Patricia Fernanda Duarte e Olinda Joaquim 71 

de Freitas), a luz da decisão da CPG sobre quotas de orientação (Resolução nº 01/2009), tendo em 72 

vista que a sua quota está extrapolada. Em relação à aluna Paula de Azambuja Sobocinski (que 73 

deveria ter defendido o Exame até fev/2011), a CPG já havia lhe informado que concordou em 74 
aguardar até 12 de julho de 2011 para avaliar o andamento da tese. Conforme ata da CPG nº 05/2011, 75 

de 11/04/2011 (linhas 46 a 49), “o Prof. Paulo Pureur Neto, orientador do aluno Jorge Luiz Pimentel Junior, 76 
propôs a defesa do Exame na 1ª quinzena de junho e a defesa da Tese na 2ª quinzena de julho. A CPG aceitou as 77 
justificativas apresentadas e aguardará até 15/05/2011 o texto e a proposta de banca para defesa do Exame 30 78 
dias após essa data”. Considerando que o prazo proposto findou, a CPG aguarda esclarecimentos. 79 

Outro caso ressaltado pela CPG diz respeito ao Plano de Mestrado da aluna Jully Paola Peña Pacheco, 80 

proposto sob a orientação do Prof. Paulo Pureur, que não foi aceito, pois não há quota disponível para 81 

tal orientação. Já havia sido solicitada uma manifestação oficial urgente do professor, através de carta 82 

enviada em 22/03/2011, sem retorno, sendo que esta aluna, ingressante em 1º/08/2010, encontra-se, 83 

portanto, em situação irregular, sem um plano aprovado e sem orientador oficial. A CPG aguardará 84 

manifestação do referido professor. A reunião foi encerrada às 15h10min. A presente ata foi lavrada 85 

por Liane Denise Thier Ruschel (_______________________), Secretária do Programa de Pós-86 

Graduação em Física, e será assinada pelo Coordenador, Prof. Sérgio Ribeiro Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 87 


