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No dia 06 de junho 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 Eliade Ferreira 7 

Lima (supl. dout.) e Artur de Souza Lima Malabarba (supl. mestr.). Justificaram suas ausências na 8 

reunião os professores Julian Penkov Geshev e Luiz Fernando Ziebell, além do representante discente 9 
Pablo Roberto Rovani (dout.). APROVAÇÃO DA ATA 11/2011: A Ata 11/2011, de 30/05/2011, foi 10 

aprovada. INGRESSO DE ALUNOS NO DOUTORADO EM JUNHO/2011: Tendo em vista 11 

aprovação na seleção de maio/2011, ingressou no doutorado em junho/2011 o aluno Ricardo Melo 12 

Ferreira, que receberá bolsa do CNPq. HOMOLOGAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 13 

DO ALUNO RICARDO MELO FERREIRA: Após lida a carta da orientadora do Mestrado, Profª. 14 

Rita Maria Cunha de Almeida, declarando que todas as correções sugeridas pela banca foram feitas, a 15 

dissertação de mestrado de Ricardo Melo Ferreira, intitulada “Modelo Híbrido de Rede de Associação 16 

Proteica”, foi homologada. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO – PROF. JASON 17 

ALFREDO CARLSON GALLAS: O Prof. Jason Gallas encaminhou solicitação de pagamento de £ 500 18 

(500 libras), para pagamento em julho, referente à permissão para usar uma imagem de sua autoria, 19 

representando as árvores Stern-Brocot, para a capa externa de Físico-Química Químico-Física, edição 20 
26 de PCCP. A imagem poderá também ser usada em material promocional da PCCP e para fins de 21 

publicidade de outros RSC, inclusive em sites da RSC's. Foi salientado que a PCCP tem fator de 22 

impacto 4.16. A CPG concordou com a autorização de uso de imagem e autorizou o pagamento. 23 
CANCELAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA VISITA DO PROF. KIM SNEPPEN AO 24 
IF: O Prof. Sérgio Ricardo de Azevedo Souza havia encaminhado, conforme ata 06/2011, uma 25 

solicitação de auxílio financeiro, por meio de pagamento de diárias, para o Dr. Kim Sneppen, do 26 

Instituto Niels Bohr (University of Copenhagen), por ocasião de sua visita ao IF, de 30/05 a 04/06. O 27 
auxílio financeiro seria concedido, no valor de R$1.000,00, com base nos dados fornecidos pelo Prof. 28 

Sérgio Souza, que informou que se tratava de uma visita científica onde haveria o desenvolvimento 29 

de projetos científicos, ligados à econofísica e redes randômicas biológicas. Entretanto, recebemos a 30 

informação do Prof. Sérgio Souza, de que o visitante cancelou a viagem ao Brasil, por motivo de 31 

doença na família. O Prof. Sérgio Souza agradeceu a Pós-graduação e pediu o cancelamento do 32 

pagamento de diárias. A CPG tomou ciência do cancelamento. MANIFESTAÇÃO DO PROF. 33 

PAULO PUREUR NETO EM RELAÇÃO ÀS QUOTAS DE ORIENTAÇÃO: Na última reunião da 34 

CPG, o Prof. Paulo Pureur Neto esteve presente na reunião, a convite da CPG, onde foi discutida, 35 

entre outras questões, a questão das quotas do professor, que estão extrapoladas. Havia sido 36 

ressaltado pela CPG que a aluna Jully Paola Peña Pacheco, ingressante em 1º/08/2010, encontrava-se 37 

em situação irregular, pois está sem um plano aprovado e sem orientador oficial, tendo em vista que 38 

o Plano de Mestrado proposto pelo Prof. Pureur não havia sido aceito, pois não há quota disponível 39 
para tal orientação. Foi relatado também nessa reunião, que a CPG recebeu do Prof. Pureur, mais uma 40 

proposta de orientação, desta vez do candidato a doutorado Moisés Leonardi de Almeida, com a 41 

coorientação do Prof. Fábio Teixeira Dias (da UFPel), que necessitaria ter seu credenciamento 42 

aprovado para atuar nesta função. Havíamos encaminhado solicitação de esclarecimentos, acerca da 43 

situação dos orientandos do Prof. Pureur, a luz da decisão da CPG sobre quotas de orientação 44 
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(Resolução nº 01/2009). Em resposta à solicitação, recebemos carta do Prof. Pureur explicando o 45 

andamento e a importância do trabalho que a aluna Jully Paola Pena Pacheco vem desenvolvendo e 46 

afirmando que estava certo que a CPG saberia encontrar uma solução adequada para o caso, já que 47 

seu impedimento de orientá-la é de natureza burocrática. A CPG, considerando que o aluno Fabiano 48 
Mesquita da Rosa, orientando do referido professor, defenderá a dissertação em 17 de junho próximo, 49 

decide que a aluna Jully Pacheco passará a ocupar a referida quota. O aluno Fabiano Mesquita da 50 

Rosa, caso concorra ao ingresso no doutorado, e também o outro candidato ao Doutorado, Moisés 51 

Leonardi de Almeida (aprovado na seleção de maio/2011), não poderão ingressar no curso sem que 52 

sejam liberadas quotas do Prof. Pureur, atendendo a decisão da CPG sobre quotas de orientação 53 

(Resolução nº 01/2009). OUTROS ASSUNTOS: AFASTAMENTOS DISCENTES: A CPG reiterou a 54 

necessidade dos alunos de PG solicitarem autorização a esta Comissão, por escrito, com a 55 

concordância de seus orientadores, quando realizarem afastamentos. SOLICITAÇÃO DA 56 

COMGRAD: A COMGRAD do IF solicitou a posição oficial da CPG acerca da possibilidade dos 57 

alunos de PG eventualmente ministrarem aulas na graduação. A CPG manifestou que não aprova a 58 

participação de alunos da Pós-graduação em atividades docentes não supervisionadas. Entretanto, a 59 

CPG sempre lembra aos alunos acerca da obrigatoriedade dos doutorandos com bolsa CAPES 60 
realizarem um Estágio Docente (com a supervisão de um professor responsável). Além disso, mesmo 61 

para os bolsistas do CNPq, a CPG recomenda a realização de pelo menos um Estágio Docente, pois 62 

trata-se da única disciplina do curso que tem por objetivo propiciar ao aluno uma oportunidade de 63 

preparação para a docência. SOLICITAÇÃO DE FORMAÇÃO DE BANCAS: A Profª. Maria Beatriz  64 

de Leone Gay Ducati solicitou que a CPG apreciasse na próxima reunião (13/06) a designação das 65 

bancas de defesa de Tese dos alunos Gustavo Gil da Silveira e Mairon Melo Machado, para 12 e 66 

13/07, respectivamente, e também a banca para Exame de Doutorado do aluno Eduardo André Flach 67 

Basso, para o dia 14/07. Justificou o pedido para incluir na participação das bancas três 68 

pesquisadores ativos provenientes de Instituições estrangeiras, os quais estarão em visita ao RJ e SP 69 

no período que abrangerá as datas previstas para as defesas, sendo que estes pesquisadores 70 

participarão de um workshop, onde cada um deles participará de um seminário no IF. A CPG 71 
concordou com a solicitação e pautará as definições de bancas para a reunião de 13/06. Chegando o 72 

material (cartas com as sugestões de membros para comporem as três bancas, juntamente com as 73 

cópias das Teses e Exame) até o meio dia do dia 13/06, as solicitações serão apreciadas pela CPG 74 

naquele mesmo dia. A reunião foi encerrada às 15h. A presente ata foi lavrada por Liane Denise Thier 75 

Ruschel (_______________________), Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e será 76 

assinada pelo Coordenador, Prof. Sérgio Ribeiro Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 77 


