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No dia 05 de dezembro 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, Luiz Fernando Ziebell, Henri 6 

Ivanov Boudinov, Charles José Bonatto e Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão, além dos 7 

representantes discentes Artur de Souza Lima Malabarba (mestr.) e David Sanmartim (dout.). 8 

Justificaram suas ausências o Prof. Julian Penkov Geshev e o representante discente Pablo Roberto 9 
Rovani (dout.), APROVAÇÃO DA ATA 32/2011: A Ata 32/2011, de 28/11/2011, foi aprovada. 10 

DISCIPLINAS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA O SEMESTRE 2012/1: A oferta das seguintes 11 

disciplinas foi aprovada, além das já aprovadas na reunião de 28/11: IX) FIP20712 (código novo) 12 

Tópicos em Física Estatística: Ordem orientacional em sistemas com interações competitivas (2 cr.) – 13 

Prof. Daniel Adrián Stariolo; X) FIP20120 (código novo) Tópicos em Astronomia e Astrofísica: 14 

Processos físicos no meio interestelar (2 cr.) – Profª. Miriani Griselda Pastoriza. A submissão de 15 

disciplinas de 2 créditos para o semestre 2012/1 ainda poderá ser feita  até 06 de dezembro, no 16 

site  http://pccpg1.if.ufrgs.br/disciplinas/ (no final da página há um formulário on-line), que está na 17 

página http://www.if.ufrgs.br/pos/portugues/discip.html do PPGFís. O aluno Alexandre Bonatto 18 

enviou solicitação de verificação da possibilidade da CPGFís oferecer, em caráter extraordinário, a 19 

disciplina FIP00003 Mecânica Quântica no 1º semestre de 2012, para poder concluir seu doutorado no 20 
prazo previsto (ago/2012), pois não observou que a mesma é oferecida a cada dois semestres, como 21 

as demais disciplinas obrigatórias. A CPG negou o pedido, pois não há possibilidade de solicitar 22 

liberação de um professor para o Departamento, para um aluno. RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO 23 

DOS EXAMES DE QUALIFICAÇÃO AO DOUTORADO: Foram lidos os relatórios de avaliação 24 

das bancas sobre os Exames de Qualificação ao Doutorado ocorridos em novembro/2011, dos 25 

estudantes José Rafael Bordin e Maurício de Albuquerque Sortica, que foram aprovados sem 26 

restrições. As informações sobre providências a serem tomadas pelos estudantes e seus orientadores, 27 

com base nos comentários das bancas, foram examinadas pela CPG. HOMOLOGAÇÃO DA TESE 28 

DE DOUTORADO DO ESTUDANTE CHRISTOPHER THOMAS: Após lida a carta da 29 

coorientadora do Doutorado, Profª. Acirete S. da Rosa Simões, declarando que todas as correções 30 

sugeridas pela banca foram feitas, a tese de doutorado de Christopher Thomas, orientado pelo Prof. 31 

José Roberto Iglesias, intitulada “Modelo de rede Kondo sub-blindada aplicado ao estudo de 32 
compostos de urânio e netúnio”, foi homologada. PEDIDO DE REVISÃO DO RESULTADO DA 33 

INDICAÇÃO DE TESE – PRÊMIO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO: O aluno Heberton 34 

Wender Luiz dos Santos solicitou revisão da decisão referente ao resultado da indicação da melhor 35 

tese defendida neste Instituto no período 01/01 a 28/10/2011 (Prêmio Casimiro Montenegro Filho no 36 

PPG em Física da UFRGS). O candidato coloca em sua carta que, como publicado na ATA 31/2011, 37 

concorreram os ex-alunos Joel Pavan, Heberton Wender Luiz dos Santos e Sabrina Nicolodi de 38 

Oliveira Viegas. Segundo informações da própria ATA 31/2011, a decisão foi conduzida 39 

considerando a área da tese, citações, artigos e seus parâmetros de impacto. O candidato coloca que, 40 

no que toca às contribuições científicas obtidas por ele durante o doutoramento, tanto o número de 41 

artigos, quanto seus respectivos parâmetros de impacto e número de citações foram superiores aos 42 

demais candidatos. Quanto ao tema da tese, ele considera que este se enquadra perfeitamente na área 43 
da Física da Matéria Condensada. Sendo assim, ele entende que a referida avaliação não foi justa. A 44 

 

 

 
 

Av. Bento Gonçalves, 9500 – prédio 43.176 - Campus do Vale – CEP 91501-970 Porto Alegre/RS  

 Caixa Postal 15051   Homepage: www.if.ufrgs.br 
Fones: (55) (51) 3308.6535, 3308.6429, 3308.6438, 3308.6430 e 3308.6439     Fax: (55) (51) 3308.7286  

Programa de PósPrograma de PósPrograma de PósPrograma de Pós----Graduação em FísicaGraduação em FísicaGraduação em FísicaGraduação em Física    
 Prédio 43.176 – Sala 204 – Fone: (51) 3308.6435  Homepage: www.if.ufrgs.br/pos  E-mail: cpgfis@if.ufrgs.br 



Comissão Avaliadora do Prêmio, analisando o pedido de reconsideração, declarou que: • Quanto ao 45 

número de publicações resultantes das teses, a tese selecionada e a do reclamante foram bastante 46 

semelhantes, com 5 e 6 publicações, respectivamente, considerando um artigo ainda submetido na 47 

data da tese em ambos os casos. • No âmbito dos Programas de Pós-Graduação, os fatores de impacto 48 
de periódicos são refletidos no qualis da CAPES. O reclamante teve uma publicação em qualis A2, 49 

três em qualis C e duas sem classificação no qualis de Astronomia/Física, enquanto que a tese 50 

selecionada resultou em quatro publicações em qualis B1 e uma em qualis B3. • Quanto às áreas, a 51 

comissão considerou que a tese selecionada se enquadra claramente em Física da Matéria 52 

Condensada, sendo a do reclamante melhor caracterizada como Ciência de Materiais. Com base nos 53 

esclarecimentos acima, a Comissão Avaliadora mantém a sua decisão relativa ao Prêmio Casimiro 54 

Montenegro Filho. A CPG ratifica a decisão da Comissão Avaliadora e aproveita para lembrar o que 55 

foi citado na ata 30/2011, de 07/11/2011, linhas 41 a 42, que transcreve o que consta no Regulamento 56 

do Concurso de Teses Marechal-do-Ar Casimiro Montenegro Filho: “As decisões da Comissão Julgadora 57 

não serão suscetíveis de recursos ou impugnações”. O Coordenador Substituto, Prof. Kepler de Souza 58 

Oliveira Filho, ainda ressaltou que as decisões das Comissões são também qualitativas e não somente 59 

quantitativas. REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA DE DOUTORADO DE LEANDRO ANTUNES 60 
BERTI: Foram designados os pareceristas Sérgio Ribeiro Teixeira e Ricardo Rego Bordalo Correia 61 

para examinarem o pedido de reconhecimento do diploma de Leandro Antunes Berti, realizado na 62 

Inglaterra. A análise foi realizada pelos pareceristas, tendo sido aprovado o pedido e homologado o 63 

parecer pela CPG. SOLICITAÇÃO DE CONSERTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO 64 

DA SALA N101: O grupo de pesquisa em Astrofísica solicitou auxílio da CPGFís para pagar o 65 

conserto dos aparelhos de ar condicionado da sala N101 (Laboratório de Astronomia), tendo em vista 66 

que uma série de alunos e professores de PG utilizam aquela sala. A CPG aprovou a solicitação. A 67 

reunião foi encerrada às 14h45min. A presente ata foi lavrada por Liane Denise Thier Ruschel 68 

(_______________________), Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e será assinada pelo 69 

Coordenador, Prof. Sérgio Ribeiro Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 70 


