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No dia 30 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, Henri 6 

Ivanov Boudinov e Kepler de Souza Oliveira Filho, além dos representantes discentes Andressa 7 

Antonini Bertolazzo (supl. dout.) e Artur de Souza Lima Malabarba (supl. mestr.). Justificaram as 8 

ausências os professores Julian Penkov Geshev e Luiz Fernando Ziebell, e o representante discente 9 
David Sanmartim (dout.). APROVAÇÃO DA ATA 10/2011: A Ata 10/2011, de 23/05/2011 foi 10 

aprovada. DECISÃO AD REFERENDUM: Foi ratificada a seguinte decisão ad referendum: Banca para 11 

dissertação de Mestrado da aluna Cecília Petinga Irala: Foi encaminhada e aprovada proposta de 12 

banca para a dissertação da aluna Cecília Petinga Irala, intitulada “Estudo da cinemática e população 13 

estelar do par de galáxias em interação AM2058-381”, realizada sob a orientação da Profª. Miriani 14 

Griselda Pastoriza. Para compor a Banca, como membro externo ao PPGFís da UFRGS, foi escolhido o 15 

Dr. Marcio Antonio Geimba Maia (Observatório Nacional/CNPq RJ). Como membros internos do 16 

PPGFís da UFRGS, foram escolhidos o Prof. Charles José Bonatto e o Prof. Renato Pakter, tendo como 17 

suplente interno ao Programa o Prof. Eduardo Luiz Damiani Bica e como suplente externo ao 18 
Programa o Dr. Marcus Vinicius Fontana Copetti (UFSM). Foi proposta e aprovada a data da 19 

dissertação para o dia 15 de junho de 2011, às 14h. PLANO DE DOUTORADO DO CANDIDATO 20 

RICARDO MELO FERREIRA, PARA INGRESSO EM JUNHO/2011: Foi lido o parecer emitido em 21 

relação ao plano de doutorado, sob o título “Evolução em redes de associação proteica”, proposto 22 

pelo candidato Ricardo Melo Ferreira, pela orientadora Rita Maria Cunha de Almeida e pelo 23 

coorientador Leonardo Gregory Brunnet. O parecer considera o plano claro, relevante e original. O 24 

orientador tem publicações no tema do plano. Foi aprovado o plano e a orientação do aluno. 25 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE BOLSAS: Foi comunicado o resultado da seleção para 26 

Doutorado, como segue: * Resultado da Seleção de Ingresso no Doutorado em Junho (2011/1): Os 27 

candidatos aprovados obtiveram os seguintes resultados: em 1º lugar: Ricardo Melo Ferreira (2,68), 28 

em 2º lugar: Moisés Leonardi de Almeida (2,46) e em 3º lugar, Sherdil Khan (2,08). A CPG aprovou o 29 
resultado da seleção ao Doutorado. Tendo em vista que o Plano de Doutorado do 2º e 3º colocados 30 

não foram aprovados, estes candidatos não ingressarão no mês de junho. Também foi comunicado o 31 

resultado do pedido de aproveitamento de créditos, como segue: * Pedido de equivalência de 32 

disciplinas do mestrado para o doutorado, tendo sido aceito o pedido dos seguintes alunos: * Eliade 33 

Ferreira Lima (mestre pela Fundação Universidade Federal do ABC) na seguinte disciplina cursada na 34 

UFRN: a) “Mecânica Estatística I”: equivalente à disciplina FIP0002 - Mecânica Estatística, com 4 35 

créditos (esta disciplina não havia sido solicitada no primeiro pedido de equivalência feito pela 36 

aluna). * Renato Vitalino Gonçalves (mestre pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS), 37 

nas seguintes disciplinas: a) “Processos Físicos e Químicos da Atmosfera”: equivalente a uma 38 

disciplina especializante, com 4 créditos. b) “Materiais para novas Tecnologias e Métodos da sua 39 

Caracterização” e “Métodos de Física Experimental I”: equivalente à disciplina FIP 10602, com 4 40 
créditos. Ainda solicitou aproveitamento da Escola São Paulo de Ciência Avançada (ESPCA), 41 

referente ao seguinte curso realizado: “New Developments in the Field of Synchrotron Radiation”, 42 

realizado no Laboratório Nacional de Luz Síncroton (LNLS), em Campinas/SP, no período de 17 a 27 43 

de janeiro de 2011. O parecer é, portanto, favorável ao aproveitamento de 10 créditos. * Anelise 44 
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Ramires Meneses (mestre pela Universidade Federal de Pelotas), nas seguintes disciplinas: a) “Teoria 45 

Eletromagnética”: equivalente à disciplina FIP0004 - Teoria Eletromagnética, com 4 créditos. b) 46 

“Mecânica Estatística”: equivalente à disciplina FIP0002 - Mecânica Estatística, com 4 créditos. c) 47 

“Mecânica Quântica”: equivalente à disciplina FIP0003 - Mecânica Quântica, com 4 créditos; d) 48 
“Teoria Quântica de Campos”: equivalente a uma disciplina especializante na área de Física de 49 

Partículas e Campos, com 4 créditos; e) “Tópicos em Física de Partículas e de Hádrons”: equivalente a 50 

uma disciplina especializante na área de Física Hadrônica e Nuclear, com 2 créditos; f) “Seminários de 51 

Partículas e de Hádrons”, equivalente a uma disciplina especializante na área de Física Hadrônica e 52 

Nuclear, com 2 créditos. O parecer é, portanto, favorável ao aproveitamento de 20 créditos. A CPG 53 

homologou o parecer da Comissão de Bolsas. HOMOLOGAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DE 54 

MESTRADO DO ALUNO JARDEL CAMINHA CARVALHO CESTARI: Após lida a carta do 55 

orientador, Prof. Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão, declarando que não houve quaisquer correções 56 

sugeridas pela banca, a dissertação de mestrado de Jardel Caminha Carvalho Cestari (coorientado 57 

pela Profª. Angela Foerster), intitulada “Localização de Anderson em Condensados de Bose-58 

Einstein”, foi homologada. RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DOS EXAMES DE QUALIFICAÇÃO 59 

AO DOUTORADO: Foram lidos os relatórios de avaliação das bancas sobre os Exames de 60 
Qualificação ao Doutorado ocorridos em maio/2011, dos estudantes Alexsandro Marian Carvalho, 61 

Cristina Furlanetto, Denilso da Silva Camargo e Marla Heckler, que foram aprovados sem restrições. 62 

As informações sobre providências a serem tomadas pelos estudantes e seus orientadores, com base 63 

nos comentários das bancas, foram examinadas pela CPG. SOLICITAÇÃO DE TROCA DE 64 
POSIÇÕES DA ORIENTADORA E DO COORIENTADOR DE ALUNO DE MESTRADO 65 
DANIEL RUSCHEL DUTRA: A Profª. Miriani Griselda Pastoriza solicitou que o coorientador do 66 
aluno Daniel Ruschel Dutra, Prof. Rogério Riffel, passasse a ocupar a posição de orientador e a atual 67 

orientadora passasse a ocupar a função de coorientadora. A CPG não aprovou a solicitação, de acordo 68 

com o Art. 3º da Resolução 084/2006-CAMPG. SOLICITAÇÃO DE NOVO PRAZO PARA DEFESA 69 

DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO AO DOUTORADO DO ALUNO ALEXANDRE BONATTO: O 70 

aluno Alexandre Bonatto, com a ciência de seu orientador Felipe Barbedo Rizzato, enviou carta à 71 

CPG, solicitando a revisão do cronograma para a defesa do seu Exame de Doutorado, tendo em vista 72 

não ter podido cumprir o prazo inicial proposto (aceito pela CPG, conforme ata nº 07/2011), que era 73 

entrega do texto e a proposta de banca até 28/05, para defesa do Exame 30 dias após essa data. 74 

Encaminhou, então, um texto preliminar do Exame para análise da CPG e propôs uma nova data para 75 

entrega do texto e proposta de banca para o dia 20/06, com a defesa ocorrendo em 20/07. A CPG 76 

aceitou a nova proposta, como prazo final, e espera o Exame, com o texto que estiver pronto, em 77 

20/06/2011. OUTROS ASSUNTOS: SOLICITAÇÃO DE NOVO PRAZO PARA DEFESA DO 78 
EXAME DE QUALIFICAÇÃO AO DOUTORADO DO ALUNO DAVID SANMARTIM: Conforme 79 

a ata 07/2011, de 02/05/2011, a CPG havia aceito a justificativa e a proposta de cronograma 80 

apresentada pela Prof.ª Thaisa Storchi Bergmann, orientadora do aluno David Sanmartim, em 81 

resposta às cartas enviadas aos orientadores e aos alunos que estivessem em atraso com a realização 82 

do Exame de Qualificação, informando acerca da Resolução nº 01/2011 da CPG. A CPG havia 83 

concordado em aguardar até 31/05/2011 o texto e a proposta de banca para defesa do Exame 30 dias 84 

após essa data. O aluno e sua orientadora foram contatados para averiguação do andamento do 85 

trabalho e nos foi encaminhada uma nova carta, solicitando ampliação do prazo para a defesa do seu 86 

Exame de Doutorado. Encaminhou um texto preliminar do Exame, para análise da CPG e propôs, 87 

então, uma nova data para entrega do texto e proposta de banca para o dia 13/06, com a defesa 88 

ocorrendo 30 dias após. A CPG aceitou a nova proposta, como prazo final, e espera o Exame, com o 89 
texto que estiver pronto, em 13/06/2011. PERMISSÃO PARA USO EM LIVRO, DE QUESTÕES 90 

CONSTANTES EM PROVAS DE SELEÇÃO DO PPGFís: Recebemos do Prof. Francisco das Chagas 91 

Marques (UNICAMP) a solicitação de que o PPGFís permitisse a colocação de problemas que 92 

constaram em provas de seleção da nossa Instituição (problemas foram enviados em arquivo anexo), 93 

tendo em vista que o referido professor da UNICAMP está editando um livro de Física, intitulado 94 

“Física – Mecânica”, em nível dos cursos básicos de graduação, a ser publicado pela Editora Manole, 95 

no qual estão sendo colocados problemas de exames de entrada na pós-graduação de algumas 96 



universidades brasileiras. A CPG concordou com a solicitação. QUESTÃO DOS ORIENTANDOS 97 

DO PROF. PAULO PUREUR NETO: Na última reunião da CPG, foi feito um convite para que o 98 

Prof. Paulo Pureur Neto e seu aluno Jorge Luiz Pimentel Jr. comparecessem nesta reunião, para 99 

tratarem de assuntos referentes ao atraso na defesa do Exame de Doutorado e também das quotas de 100 
orientação do professor. Aluno e professor compareceram nesta reunião, onde foi amplamente 101 

discutido o propósito da realização dos Exames de Qualificação ao Doutorado. Devido às dúvidas 102 

dos convidados quanto à necessidade de realização do Exame de Doutorado, foi esclarecido que foi 103 

com o intuito de manter a atenção dos alunos e de seus orientadores para o cumprimento dos prazos 104 

regimentais em relação ao Exame de Qualificação ao Doutorado, que a CPG aprovou a Resolução 105 

01/2011, de 28/03/2011. Foi ressaltado, conforme Art. 43 do Regimento, que o Exame de Qualificação 106 

consiste da apresentação e defesa do projeto de tese de doutorado e relatório do seu 107 

desenvolvimento, feita pelo aluno perante uma Banca Examinadora. E que, como se sabe, o Exame 108 

nessa modalidade foi criado para que fossem detectados eventuais problemas a tempo de corrigi-los. 109 

Se ele não é feito no prazo correto (até 30 meses de curso), perde essa função. A intenção do Exame 110 

não é mostrar um trabalho concluído e não tem caráter punitivo, nem ameaçador. A intenção da CPG 111 

é a de que os alunos atentem para seus compromissos, evitando prejuízos futuros tanto para o 112 
Programa como para eles próprios. Foi destacado, ainda, que a CAPES, agência financiadora do 113 

PPGFís, fiscaliza através de relatórios anuais, todo o andamento do Programa. Se não atentarmos 114 

para o cumprimento de prazos, corremos o risco de perder nosso status atual junto a esta agência, o 115 

que implica em perda de recursos para a sustentação da Pós-Graduação em nosso Instituto. Em 116 

relação ao primeiro assunto, havia sido acordado na reunião de 11/04/2011, conforme ata nº 05/2011, 117 

que a defesa do Exame do aluno Jorge Pimentel Jr. ocorreria na 1ª quinzena de junho, sendo 118 

necessário para isso o envio do texto e a proposta de banca até 15/05/2011, o que não ocorreu. Com 119 

base na discussão, solicitou ampliação do prazo para a defesa do seu Exame, declarando que se 120 

compromete com a entrega do texto e proposta de banca no dia 28/06, com a defesa ocorrendo em 121 

28/07. A CPG aceitou a nova proposta, como prazo final, e espera o Exame, com o texto que estiver 122 

pronto, em 28/06/2011. Também foi discutida a questão das quotas do professor, que estão 123 
extrapoladas. A CPG esperava uma manifestação do professor, solicitada através de ofícios. Foi 124 

ressaltado pela CPG que a aluna Jully Paola Peña Pacheco, ingressante em 1º/08/2010, encontra-se 125 

em situação irregular, pois está sem um plano aprovado e sem orientador oficial, tendo em vista que 126 

o Plano de Mestrado proposto pelo Prof. Pureur não foi aceito, pois não há quota disponível para tal 127 

orientação. Já havia sido solicitada uma manifestação oficial urgente do professor, através de carta 128 

enviada em 22/03/2011. Foi relatado, ainda, que a CPG recebeu do Prof. Pureur, mais uma proposta 129 

de orientação, desta vez do candidato a doutorado Moisés Leonardi de Almeida, com a coorientação 130 

do Prof. Fábio Teixeira Dias (da UFPel), que necessitaria ter seu credenciamento aprovado para atuar 131 

nesta função. Encaminhamos solicitação de esclarecimentos, acerca da situação dos orientandos do 132 

Prof. Pureur, a luz da decisão da CPG sobre quotas de orientação (Resolução nº 01/2009) e 133 

aguardamos sua manifestação. A reunião foi encerrada às 16h40min. A presente ata foi lavrada por 134 
Liane Denise Thier Ruschel (_______________________), Secretária do Programa de Pós-Graduação 135 

em Física, e será assinada pelo Coordenador, Prof. Sérgio Ribeiro Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 136 


