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No dia 18 de julho 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 Kepler de Souza Oliveira Filho, Julian Penkov Geshev, Miguel 6 

Angelo Cavalheiro Gusmão, Charles José Bonatto e Luiz Fernando Ziebell, além dos representantes 7 

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

(supl. mestr.). Justificou sua ausência o professor Henri Ivanov Boudinov. APROVAÇÃO DA ATA 9 
17/2011: A Ata 17/2011, de 11/07/2011, foi aprovada. FORMAÇÃO DA BANCA PARA 10 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DO ALUNO SAMUEL MARINI: Foi encaminhada proposta de 11 

banca para a dissertação do aluno Samuel Marini, intitulada “Análise da dinâmica eletrônica em uma 12 

configuração de campos eletromagnéticos pertinentes a propulsores Hall”, realizada sob a orientação 13 

do Prof. Renato Pakter. Para compor a Banca, como membro externo ao PPGFís da UFRGS, foi 14 

escolhido o Dr. José Leonardo Ferreira (UNB). Como membros internos da UFRGS, foram escolhidos 15 

o Prof. Felipe Barbedo Rizzato e o Prof. Leonardo Gregory Brunnet, tendo como suplente interno ao 16 

Programa o Prof. Rubem Erichsen Junior. Foi proposta e aprovada a data da dissertação para o dia 11 17 

de agosto de 2011, às 10h. FORMAÇÃO DA BANCA DE EXAME DE DOUTORADO DO ALUNO 18 
THIAGO ESCOBAR COLLA: Foi encaminhada a proposta de Banca para o Exame de Qualificação 19 

ao Doutorado do aluno Thiago Escobar Colla, ingressante em 1º/10/2008, sendo orientado pelo Prof. 20 

Yan Levin. O Exame intitula-se “Perfil de sedimentação em suspensões coloidais: dependência da 21 

equação de estado”. Para membro externo à UFRGS, foram propostos os nomes do Dr. Alexandre 22 

Diehl (UFPel) e do Dr. Paulo Kuhn (UFPel). Foi proposta a data do exame para o dia 26 de agosto de 23 

2011, às 14h. A banca não foi aprovada pela CPG, porque os especialistas externos possuem pouca 24 

experiência em orientação, não satisfazendo à determinação contida no § 1º do Art. 43 do nosso 25 

Regimento, também citado na Resolução 01/2010-CPG: “A Banca Examinadora é constituída por três 26 
doutores de reconhecida experiência em pesquisa e orientação...”. PARECER SOBRE O PLANO DE 27 

MESTRADO DE JULLY PAOLA PEÑA PACHECO: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano 28 

de mestrado, sob o título “Estudo da Energia Cinética e Energia do Condensado nas proximidades da 29 

temperatura crítica do sistema supercondutor YBa2Cu3Ox”, proposto pela estudante Jully Paola Peña 30 

Pacheco e pelo orientador Paulo Pureur Neto. O parecer considerou o plano claro, muito relevante e 31 

original. O Prof. Paulo Pureur Neto tem publicações no tema do plano. A CPG aceitou, então, o plano 32 

e a orientação. HOMOLOGAÇÃO DA TESE DE DOUTORADO DO ALUNO GUSTAVO GIL DA 33 

SILVEIRA: Após lida a carta da orientadora do Doutorado, Profª. Maria Beatriz de Leone Gay 34 

Ducati, declarando que todas as correções sugeridas pela banca foram feitas, a tese de doutorado de 35 

Gustavo Gil da Silveira, intitulada “Fotoprodução difrativa do bóson de Higgs em Colisões 36 

Ultraperiféricas”, foi homologada.  AFASTAMENTO DO ALUNO DE DOUTORADO 37 
DIEFFERSON RUBENI DA ROSA DE LIMA: O referido aluno solicitou afastamento, no período de 38 

18 a 22 de julho do corrente, com a concordância da orientadora, Profª. Angela Foerster, para 39 

participar do evento “Escola Brasileira de Mecânica Estatística”, apresentando trabalho. A CPG 40 

aprovou o pedido de afastamento. OUTROS ASSUNTOS: MAIS DISCIPLINAS DE PÓS-41 

GRADUAÇÃO PARA O SEMESTRE 2011/2: As seguintes disciplinas propostas (de 2 créditos) 42 

também foram aprovadas, além das já aprovadas na reunião passada: XIX) FIP20405 Tópicos em 43 

Física de Partículas de Campos: Eletrodinâmica Quântica, com 2 créditos - Profª. Maria Beatriz Gay 44 
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Ducati. XX) FIP20638 Tópicos em Física da Matéria Condensada: Materiais Avançados - Fabricação e 45 

Caracterização de Nanoestruturas, com 2 créditos - Prof. Livio Amaral. COORDENAÇÃO COMITÊS 46 
FAPERGS: Tendo em vista manifestação de disponibilidade da Profª. Marcia Cristina Bernardes 47 

Barbosa em continuar na Coordenação dos Comitês de Assessoramento das diferentes áreas do 48 

conhecimento da FAPERGS, em novo mandato, tendo em vista que está tentando organizar ações 49 
junto à FAPERGS visando aumento de visibilidade, a CPG fez uma moção de apoio à recondução da 50 

referida professora na função citada. DESLIGAMENTO DA ALUNA DE DOUTORADO ANELISE 51 

RAMIRES MENESES: A CPG recebeu carta da doutoranda Anelise Ramires Meneses, com a 52 

anuência de seu orientador, Prof. Dimiter Hadjimichef, solicitando seu desligamento do Programa e 53 

da respectiva bolsa do CNPq (iniciada em abr/2011), em virtude de sua nomeação em um concurso 54 

público para professor do ensino básico técnico e tecnológico, com lotação na cidade de Alegrete, no 55 

dia 28/06/2011, tendo em vista que considera inviável o término dos créditos, bem como o respectivo 56 

trabalho de doutoramento, no período de 4 anos. A CPG providenciará o desligamento da aluna e o 57 

cancelamento da bolsa, salientando que o CNPq provavelmente exigirá a devolução dos quatro meses 58 

pagos. ESTÁGIO DOCENTE: Devido à dificuldade que a CPG vem encontrando para receber dos 59 

professores os planejamentos de Estágios Docentes dos alunos de PG, esta Comissão de Pós-60 
Graduação decidiu que a partir desse semestre (2011/2), passará a ser exigido do professor da 61 

disciplina onde será realizado o Estágio Docente, a entrega, na Secretaria do PPGFís, de um plano de 62 

trabalho a ser realizado na disciplina, com o nome do professor que supervisionará este estágio. Após 63 

aprovação do plano, o aluno será matriculado em Estágio Docente (pela Secretaria do PPGFís). 64 

Portanto, os alunos não poderão mais se matricular em Estágio Docente via Portal do Aluno. Os 65 

alunos e professores serão informados desse novo procedimento. Será informado, ainda, que a 66 

Resolução nº 02/2009 do CEPE é o instrumento normatizador da atuação de alunos de pós-graduação 67 

em atividades de ensino de graduação. Conforme consta no Art. 5º, para fins de sua atuação na 68 

Graduação, o pós-graduando deverá submeter Plano de Trabalho à aprovação: a) de seu orientador; 69 

b) do Departamento responsável pela atividade de ensino de graduação. Portanto, o 70 

Departamento terá que fazer a avaliação e a eventual aprovação dos planos de trabalho dos pós-71 

graduandos. No final do semestre, como o responsável pela apropriação de conceitos dos Estágios 72 
Docentes é o Coordenador do PPGFís, os professores que tiverem alunos realizando estágio em suas 73 

disciplinas, precisam entregar, por escrito e assinado, os conceitos dos alunos que fizeram Estágio 74 

Docente, para que possamos realizar a apropriação dos conceitos no sistema POSGRAD, no período 75 

apropriado. A CPGFís salienta a obrigatoriedade dos alunos de doutorado com bolsa CAPES 76 

realizarem um Estágio Docente. Além disso, mesmo para os bolsistas do CNPq, a CPGFís recomenda 77 

a realização de pelo menos um Estágio Docente, pois trata-se da única disciplina do curso que tem 78 

por objetivo propiciar ao aluno uma oportunidade de preparação para a docência. 79 
HOMOLOGAÇÃO DA TESE DE DOUTORADO DO ALUNO HEBERTON WENDER LUIZ DOS 80 
SANTOS: Após lida a carta do orientador do Doutorado, Prof. Sérgio Ribeiro Teixeira, declarando 81 

que todas as correções sugeridas pela banca foram feitas, a Tese de Doutorado de Heberton Wender 82 

Luiz dos Santos, intitulada “Síntese de nanopartículas metálicas por deposição física de vapor em 83 

líquidos iônicos e óleos vegetais”, foi homologada. A reunião foi encerrada às 14h45min. A presente 84 

ata foi lavrada por Liane Denise Thier Ruschel (_______________________), Secretária do Programa 85 

de Pós-Graduação em Física, e será assinada pelo Coordenador, Prof. Sérgio Ribeiro Teixeira.-.-.-.-.-.-.- 86 


