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No dia 12 de março de 2012, às 13h30min, na sala 211 do Prédio 43.176 do Instituto de Física da 5 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, reuniu-se a Comissão Coordenadora do Programa de 6 
Pós-Graduação em Física, presidida pelo Prof. Sérgio Ribeiro Teixeira, Coordenador do Programa. 7 
Estiveram presentes os professores Luiz Fernando Ziebell, Henri Ivanov Boudinov, Miguel Angelo 8 
Cavalheiro Gusmão, Charles José Bonatto, Kepler de Souza Oliveira Filho e Julian Penkov Geshev, 9 
além do representante discente Artur de Souza Lima Malabarba (supl. mest.). Os representantes 10 
discentes David Sanmartim (dout.), Pablo Roberto Rovani (dout.) e Andressa Bertolazzo (supl. dout.) 11 
justificaram suas ausências. APROVAÇÃO DA ATA 35/2011: A Ata 35/2011, de 19/12/2011 foi 12 
aprovada. DECISÕES AD REFERENDUM: Tendo em vista que durante o período de 20 de 13 
dezembro de 2011 a 11 de março de 2012 que não houve reunião da CPG, foram ratificadas as 14 
seguintes decisões ad referendum: Novo encaminhamento de Banca de Dissertação de Mestrado do 15 
aluno Leandro Batirolla Krott: Foi novamente encaminhada e desta vez aprovada, a proposta de 16 
banca para a dissertação do aluno Leandro Batirolla Krott, intitulada “Um modelo de duas escalas 17 
(tipo água) sob confinamento”, realizada sob a orientação da Profª. Marcia Cristina Bernardes 18 
Barbosa. Com base nos novos nomes sugeridos, para membro externo ao PPGFís da UFRGS, foi 19 
proposto e aprovado o nome da Drª. Vera Henriques (USP/SP) e como suplente externo o nome do 20 
Dr. Alexandre Diehl (UFPel/RS). Como membros internos do PPGFís da UFRGS, já haviam sido 21 
aprovados os nomes do Prof. Leonardo Gregory Brunnet e do Prof. Renato Pakter, tendo como 22 
suplente interno o Prof. Rubem Erichsen Junior. Foi proposta e aprovada a data da dissertação para o 23 
dia 16 de janeiro de 2012, às 13h30min. Banca para dissertação de Mestrado da aluna Rafaela 24 
Debastiani: Foi encaminhada e aprovada proposta de banca para a dissertação da aluna Rafaela 25 
Debastiani, intitulada “Caracterização e Análise Elementar das Etapas de Preparação de Café através 26 
de Feixes de Íons”, realizada sob a orientação do Prof. Johnny Ferraz Dias. Para compor a Banca, 27 
como membro externo ao PPGFís da UFRGS, foi escolhido o Dr. Marcos Nogueira Martins (USP/SP). 28 
Como membros internos do IF da UFRGS, foram escolhidos o Prof. Daniel Lorscheiter Baptista e o 29 
Prof. Leandro Langie Araujo, tendo como suplente interno ao Programa o Prof. Agenor Hentz da 30 
Silva Junior. Foi proposta e aprovada a data da dissertação para o dia 09 de março de 2012, às 10h. 31 
Banca de Exame de Doutorado do aluno Voltaire de Oliveira Almeida: Foi encaminhada e aprovada a 32 
proposta de Banca para o Exame de Qualificação ao Doutorado do aluno Voltaire de Oliveira 33 
Almeida, ingressante em 01/08/2009, sendo orientado pela Profª. Marcia Russman Gallas e 34 
coorientado pela Profª. Naira Maria Balzaretti. O Exame intitula-se “Estudo sobre a incorporação de 35 
materiais carbonáceos em matrizes de ZrO2 utilizando o método sol-gel e a técnica de alta 36 
pressão/alta temperatura”. Com base nos nomes sugeridos, para membro externo à UFRGS, foi 37 
proposto e aprovado o nome da Drª. Kátia Jorge Ciuffi (UNIFRAN/SP). Como membros do PPGFís 38 
da UFRGS, foram propostos e aprovados os nomes do Prof. Flavio Horowitz e do Prof. Marcos 39 
Antônio Zen Vasconcellos, tendo como suplente interno ao Programa o Prof. Jonder Morais e como 40 
suplente externo a Drª. Janete Eunice Zorzi (UCS/RS). Foi proposta e aprovada a data do exame para 41 
o dia 27 de março de 2012, às 14h. Banca de Exame de Doutorado da aluna Fabíola Campos: Foi 42 
encaminhada e aprovada a proposta de Banca para o Exame de Qualificação ao Doutorado da aluna 43 
Fabíola Campos, ingressante em 01/08/2009, sendo orientada pelo Prof. Kepler de Souza Oliveira 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 Pós-Graduação em Física 
 Prédio 43.176 – Sala 204 – Fone: (51) 3308.6435  Homepage: www.if.ufrgs.br/pos  E-mail: cpgfis@if.ufrgs.br 



Filho e coorientada pelo Prof. Charles José Bonatto. O Exame intitula-se “Parâmetros astrofísicos de 45 
aglomerados globulares”. Com base nos nomes sugeridos, para membro externo à UFRGS, foi 46 
proposto e aprovado o nome da Drª. Beatriz L. S. Barbuy (IAG/USP). Como membros do PPGFís da 47 
UFRGS, foram propostos e aprovados os nomes da Profª. Miriani Griselda Pastoriza e do Prof. 48 
Horácio Alberto Dottori, tendo como suplente interno ao Programa a Profª. Thaisa Storchi Bergmann 49 
e o Prof. Eduardo Luiz Damiani Bica. Foi proposta e aprovada a data do exame para o dia 28 de 50 
março de 2012, às 14h. Banca de Tese de Doutorado do aluno Felipe Lipp Bregolin: Foi encaminhada e 51 
aprovada a proposta de Banca para a Tese de Doutorado do aluno Felipe Lipp Bregolin, intitulada 52 
"Estudo das propriedades óticas e estruturais de nanopartículas (Si, Ge, Eu e Tb) produzidas por 53 
implantação a quente”, realizada sob a orientação do Prof. Moni Behar e coorientação do Prof. Uilson 54 
Schwantz Sias. Como membros externos à UFRGS, foram propostos e escolhidos os seguintes nomes: 55 
Dr. Cid Bartolomeu de Araújo (UFPE) e Dr. Celso Pinto de Melo (UFPE). Como membros do PPGFís 56 
da UFRGS, foram propostos e escolhidos os nomes do Prof. Ricardo Rego Bordalo Correia e do Prof. 57 
Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão, tendo como suplente interno o Prof. João Batista Marimon da 58 
Cunha. Foi proposta e aprovada a data da defesa da tese para o dia 02 de março de 2012, às 10h. 59 
Banca de Tese de Doutorado do aluno Everton Granemann Souza: Foi encaminhada e aprovada a 60 
proposta de Banca para a Tese de Doutorado do aluno Everton Granemann Souza, intitulada "Estudo 61 
de feixes com simetria cilíndrica em canais solenoidais”, realizada sob a orientação do Prof. Felipe 62 
Barbedo Rizzato e coorientação do Prof. Renato Pakter. Como membros externos à UFRGS, foram 63 
propostos e escolhidos os seguintes nomes: Dr. Iberê Luis Caldas (USP/SP) e Dr. Ricardo Luis Viana 64 
(UFPR/PR). Como membros do PPGFís da UFRGS, foram propostos e escolhidos os nomes do Prof. 65 
Pedro Luis Grande e do Prof. Luiz Fernando Ziebell, tendo como suplente interno o Prof. Henri 66 
Boudinov. Foi proposta e aprovada a data da defesa da tese para o dia 02 de março de 2012, às 67 
10h30min. Banca de Tese de Doutorado do aluno Pedro Lovato Gomes Jardim: Foi encaminhada e 68 
aprovada a proposta de Banca para a Tese de Doutorado do aluno Pedro Lovato Gomes Jardim, 69 
intitulada "Análise Teórico-Experimental de Fluidos Não-Newtonianos, que seguem o Modelo de Lei 70 
de Potência, durante o Processo de Spin Coating”, realizada sob a orientação do Prof. Flavio Horowitz. 71 
Como membros externos à UFRGS, foram propostos e escolhidos os seguintes nomes: Drª. Márcia 72 
Carvalho de Abreu Fantini (USP/SP) e Dr. Celso Valentim Santilli (Unesp/SP). Como membros locais 73 
da UFRGS, foram propostos e escolhidos os nomes do Prof. Henri Boudinov e do Prof. Tarso Ledur 74 
Kist (Bio), tendo como suplente interno a Profª. Márcia Becker (IQ). Foi proposta e aprovada a data da 75 
defesa da tese para o dia 02 de março de 2012, às 14h. Banca de Tese de Doutorado do aluno Antônio 76 
Emel Lopez Villanueva: Foi encaminhada e aprovada a proposta de Banca para a Tese de Doutorado 77 
do aluno Antônio Emel Lopez Villanueva, intitulada "Produção de fases nanoestruturadas de carbono 78 
a partir da pirólise em altas pressões de precursores carbonáceos dispersos em matrizes inertes”, 79 
realizada sob a orientação da Profª. Naira Maria Balzaretti. Como membros externos à UFRGS, foram 80 
propostos e escolhidos os seguintes nomes: Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado (UFMG) e 81 
Dr. Antônio Gomes Souza Filho (UFC/CE). Como membros locais da UFRGS, foram propostos e 82 
escolhidos os nomes do Prof. Daniel Lorscheiter Baptista e do Prof. Henri Boudinov, tendo como 83 
suplente interno o Prof. Leonardo Gregory Brunnet e como suplente externo à UFRGS o Dr. Ado Jorio 84 
(UFMG). Foi proposta e aprovada a data da defesa da tese para o dia 20 de março de 2012, às 85 
14h30min. Plano de Doutorado do candidato Leandro Batirolla Krott, para ingresso em 86 
fevereiro/2012: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de doutorado, sob o título “Anomalias 87 
Dinâmicas e Termodinâmicas e Formação de Camadas em um Modelo para Água Confinada entre 88 
Placas Hidrofóbicas e Hidrofílicas”, proposto pelo estudante Leandro Batirolla Krott e pela 89 
orientadora Marcia Cristina Bernardes Barbosa. O parecer considera o plano claro, atual, relevante e 90 
original. A orientadora tem publicações no tema do plano. Foram aprovados o plano e a orientação 91 
do aluno. Plano de Doutorado do candidato Samuel Marini: Foi lido o parecer emitido em relação ao 92 
plano de doutorado, sob o título “Estudo cinético da dinâmica eletrônica em sistemas tipo 93 
magnetron”, proposto pelo estudante Samuel Marini, pelo orientador Renato Pakter e pelo 94 
coorientador Felipe Barbedo Rizzato. O parecer considera o plano claro, atual, relevante e original. O 95 
orientador tem publicações no tema do plano. Foram aprovados o plano, a orientação e a coorientação 96 



do aluno. Plano de Doutorado da candidata Chiara das Dores do Nascimento, para ingresso em 97 
fevereiro/2012: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de doutorado, sob o título “Sistemas 98 
materiais contendo calcogenetos isentos de Cd, Pb e Te para aplicações em eletrônica flexível”, 99 
proposto pela estudante Chiara das Dores do Nascimento, pelo orientador Cristiano Krug e pelo 100 
coorientador Gustavo de Medeiros Azevedo. O parecer considera o plano claro, atual, relevante e 101 
original. O orientador tem publicações não exatamente nos materiais sugeridos, mas em estruturas 102 
similares. Foram aprovados o plano, a orientação e a coorientação da aluna. Plano de Doutorado do 103 
candidato Marlon Luiz Hneda, para ingresso em março/2012: Foi lido o parecer emitido em relação ao 104 
plano de doutorado, sob o título “Efeitos da baixa dimensionalidade e frustração magnética nos 105 
compostos do tipo AB2O6”, proposto pelo estudante Marlon Luiz Hneda e pelo orientador João 106 
Batista Marimon da Cunha. O parecer considera o plano claro, atual, relevante e original. O 107 
orientador tem publicações no tema do plano. Foram aprovados o plano e a orientação do aluno. 108 
Plano de Doutorado do candidato Lúcio Flávio dos Santos Rosa, para ingresso em março/2012: Foi 109 
lido o parecer emitido em relação ao plano de doutorado, sob o título “Perfilometria elementar de 110 
filmes ultra-fino através da explosão Coulombiana de feixes moleculares”, proposto pelo estudante 111 
Lúcio Flávio dos Santos Rosa, pelo orientador Pedro Luis Grande e pelo coorientador Johnny Ferraz 112 
Dias. O parecer considera o plano claro, atual, relevante e original. O orientador tem publicações no 113 
tema do plano. Foram aprovados o plano, a orientação e a coorientação do aluno. Plano de 114 
Doutorado do candidato Rafael Cardim Pazim, para ingresso em março/2012: Foi lido o parecer 115 
emitido em relação ao plano de doutorado, sob o título “Controle da dispersão de tamanhos de 116 
nanopartículas utilizando feixes de íons de alta energia”, proposto pelo estudante Rafael Cardim 117 
Pazim, pelo orientador Gustavo de Medeiros Azevedo e pelo coorientador Paulo Fernando Papaléo 118 
Fichtner. O parecer considera o plano claro, atual, relevante e original. O orientador tem publicações 119 
no tema do plano. Foram aprovados o plano, a orientação e a coorientação do aluno. Relatório da 120 
Comissão de Bolsas: Foram comunicados os resultados das seleções para mestrado, como segue: 121 
* Resultado da Seleção de Ingresso no Mestrado em 2012/1: inscreveram-se 26 candidatos, mas apenas 122 
25 prestaram exame escrito, sendo que os 10 candidatos aprovados obtiveram os seguintes resultados: 123 
em 1º lugar: Éder Milton Schneider (2,90); em 2º lugar: Tarso Henz Franarin (2,88); em 3º lugar: David 124 
Willian Sabino Carvalho (2,58); em 4º lugar: Lauren Aranha Galves (2,01); em 5º lugar: Larissa 125 
Teixeira Petruzzelis (1,73); em 6º lugar: Carlos Eduardo Gasparoni Santos (1,72); em 7º lugar: Éber 126 
Camilo Fonseca Pongutá (1,70), em 8º lugar: Vanessa Hoffmann de Quadros (1,63), em 9º lugar: 127 
Adriano Pieres (1,55) e em 10º lugar: Jorge Armando Valderrama Vergara (1,50). Tendo em vista 128 
aprovação dos planos de doutorado e análise dos históricos de Mestrado, foi comunicado o resultado 129 
da seleção para Doutorado, como segue: *Resultado da Seleção de Ingresso no Doutorado em 130 
Fevereiro (2012/1): Os candidatos aprovados obtiveram o seguinte resultado: em 1º lugar: Leandro 131 
Batirolla Krott (média 2,835), em 2º lugar: Samuel Marini (média 2,815) e em 3º lugar: Chiara das 132 
Dores do Nascimento (média 2,265). *Resultado da Seleção de Ingresso no Doutorado em Março 133 
(2012/1): Os candidatos aprovados obtiveram o seguinte resultado: em 1º lugar: Marlon Luis Hneda 134 
(média 2,83), em 2º lugar: Lúcio Flávio dos Santos Rosa (média 2,78) e em 3º lugar: Rafael Cardim 135 
Pazim (média 2,27). A CPG aprovou o resultado das seleções ao Doutorado. Também foi comunicado 136 
o resultado do pedido de aproveitamento de créditos, como segue: * Pedido de equivalência de 137 
disciplina, tendo sido aceito o pedido dos seguintes alunos: * Ramón Ferreira de Jesus (mestre pela 138 
UFS), nas seguintes disciplinas: a) “Teoria Quântica I”: equivalente à disciplina FIP0003 - Mecânica 139 
Quântica, com 4 créditos. b) “Física Estatística”: equivalente à disciplina FIP0002 - Mecânica 140 
Estatística, com 4 créditos. c) “Teoria Eletromagnética”: equivalente à disciplina FIP0004 - Teoria 141 
Eletromagnética, com 4 créditos. d) “Tópicos Especiais em Espectroscopia”: equivalente a uma 142 
disciplina especializante, com 2 créditos. e) “Tópicos Especiais em Espectroscopia de Lantanídeos”: 143 
equivalente a uma disciplina especializante, com 2 créditos. A disciplina “Teoria dos Sólidos” não foi 144 
aceita como equivalente. O parecer é, portanto, favorável ao aproveitamento de 16 créditos. * Michel 145 
Silva dos Santos (mestre pela UFPel), nas seguintes disciplinas: a) “Teoria Eletromagnética”: 146 
equivalente à disciplina FIP0004 - Teoria Eletromagnética, com 4 créditos. b) “Mecânica Estatística”: 147 
equivalente à disciplina FIP0002 - Mecânica Estatística, com 4 créditos. c) “Mecânica Quântica”: 148 



equivalente à disciplina FIP0003 - Mecânica Quântica, com 4 créditos. d) “Física dos Plasmas”: 149 
equivalente a uma disciplina especializante, com 4 créditos. e) “Tópicos de Física dos Plasmas”: 150 
equivalente a uma disciplina especializante, com 2 créditos. A disciplina “Seminários de Física dos 151 
Plasmas” não foi aceita como equivalente. O parecer é, portanto, favorável ao aproveitamento de 18 152 
créditos. * Rafael de Carvalho Barbosa (mestre pela UFSM), nas seguintes disciplinas: a) “Teoria 153 
Eletromagnética”: equivalente à disciplina FIP0004 - Teoria Eletromagnética, com 4 créditos. b) 154 
“Mecânica Estatística”: equivalente à disciplina FIP0002 - Mecânica Estatística, com 4 créditos. c) 155 
“Mecânica Quântica I”: equivalente à disciplina FIP0003 - Mecânica Quântica, com 4 créditos. d) 156 
“Mecânica Clássica”: equivalente à disciplina FIP0001 - Mecânica Clássica, com 4 créditos. e) “Estado 157 
Sólido I” e “Estado Sólido II”: equivalente a uma disciplina especializante em Física da Matéria 158 
Condensada, com 4 créditos. A disciplina “Docência Orientada I” não foi aceita como equivalente. O 159 
parecer é, portanto, favorável ao aproveitamento de 20 créditos. * Caroline Inês Lisevski (mestre pela 160 
UFPR), nas seguintes disciplinas: a) “Ciências dos Materiais.”: equivalente a uma disciplina 161 
especializante, com 4 créditos. b) “Termodinâmica” equivalente a uma disciplina especializante, com 162 
4 créditos. c) “Tópicos de Instrumentação Científica”: equivalente a uma disciplina especializante, 163 
com 4 créditos. d) “Tópicos Especiais em Engenharia Mecânica”: equivalente a uma disciplina 164 
especializante, com 2 créditos. e) “Mecânica Estatística”: equivalente à disciplina FIP0002 - Mecânica 165 
Estatística, com 4 créditos. O parecer é, portanto, favorável ao aproveitamento de 18 créditos. * Daniel 166 
Alf Drehmer (mestre pela UFABC), nas seguintes disciplinas: a) “Mecânica Quântica I e Mecânica 167 
Quântica II”: equivalente à disciplina FIP0003 - Mecânica Quântica, com 4 créditos. b) 168 
“Eletrodinâmica Clássica”: equivalente à disciplina FIP0004 - Teoria Eletromagnética, com 4 créditos. 169 
O parecer é, portanto, favorável ao aproveitamento de 8 créditos. * Hemerson Pablo Silva Castro 170 
(mestre pela UFAL), nas seguintes disciplinas: a) “Teoria Eletromagnética”: equivalente à disciplina 171 
FIP0004 - Teoria Eletromagnética, com 4 créditos; b) “Mecânica Estatística”: equivalente à disciplina 172 
FIP0002 - Mecânica Estatística, com 4 créditos; c) “Mecânica Quântica”: equivalente à disciplina 173 
FIP0003 - Mecânica Quântica, com 4 créditos; d) Introdução à Fotônica: equivalente a uma disciplina 174 
especializante, com 4 créditos. O parecer é, portanto, favorável ao aproveitamento de 16 créditos. A 175 
CPG homologou o parecer da Comissão de Bolsas. Solicitação de Afastamento para Doutorado 176 
Sanduíche no País do aluno Alex Sandre Kilian: O orientador Jonder Morais enviou solicitação de 177 
afastamento no país do aluno de doutorado Alex Sandre Kilian, ingressante em 1º/07/2010, para 178 
realização de estágio “sanduíche” no país do seu doutorado, no grupo do Prof. Abner de Siervo, 179 
coorientador do aluno e professor do IF da UNICAMP, Gleb Wataghin, em Campinas/SP, no período 180 
de 05 de março de 2012 a 04 de setembro de 2012, com bolsa do Doutorado-Sanduíche no País (SWP) 181 
do CNPq. O aluno já concluiu todos os créditos, faltando somente a realização do Exame de 182 
Qualificação, estando no prazo. Foi aprovado o afastamento para doutorado sanduíche, embora 183 
saliente-se que a solicitação de afastamento deveria ter sido feita com mais antecedência. Solicitação 184 
de Afastamento para Doutorado Sanduíche e Solicitação de Auxílio Financeiro do aluno José Rafael 185 
Bordin: A orientadora Marcia Barbosa e o coorientador Alexandre Diehl enviaram solicitação de 186 
afastamento do país para o aluno de doutorado José Rafael Bordin, ingressante em 1º/08/2010, para 187 
realização de estágio “sanduíche” do seu doutorado no Institute for Computational Physics da 188 
Universidade de Stuttgart, sob orientação do Dr. Christian Holm, no período de abril de 2012 a março 189 
de 2013, pelo programa PDSE/CAPES. O aluno já concluiu todos os créditos e já realizou o Exame de 190 
Qualificação ao Doutorado. Também foi solicitado o apoio financeiro na forma de diárias, para os 191 
meses de janeiro e fevereiro que passou em Pelotas, no valor de R$ 2.300,00, realizando trabalho de 192 
colaboração com seu coorientador Alexandre Diehl. Foi aprovado o afastamento para doutorado 193 
sanduíche e o auxílio financeiro. FORMAÇÃO DA BANCA DE TESE DE DOUTORADO DO 194 
ALUNO DENILSO DA SILVA CAMARGO: Foi encaminhada a proposta de Banca para a Tese de 195 
Doutorado do aluno Denilso da Silva Camargo, intitulada "Aspectos da Evolução de Aglomerados 196 
Estelares”, realizada sob a orientação do Prof. Charles José Bonatto e coorientação do Prof. Eduardo 197 
Luiz Damiani Bica. Como membros externos à UFRGS, foram propostos e escolhidos os seguintes 198 
nomes: Dr. Roberto Dell’Aglio Dias da Costa (USP/SP) e Dr. Walter Junqueira Maciel (USP/SP). 199 
Como membros locais da UFRGS, foram propostos e escolhidos os nomes do Prof. Rogério Riffel e da 200 



Profª. Thaisa Storchi Bergmann, tendo como suplente interno a Profª. Miriani Griselda Pastoriza. Foi 201 
proposta e aprovada a data da defesa da tese para o dia 11 de abril de 2012, às 14h. INGRESSO DE 202 
ALUNOS NO MESTRADO EM MARÇO/2011: Tendo em vista aprovação na seleção, ingressaram 203 
no mestrado em março/2011: Éder Milton Schneider (2,90); Tarso Henz Franarin (2,88); David Willian 204 
Sabino Carvalho (2,58); Lauren Aranha Galves (2,01); Larissa Teixeira Petruzzelis (1,73); Carlos 205 
Eduardo Gasparoni Santos (1,72); Vanessa Hoffmann de Quadros (1,63) e Adriano Pieres (1,55). Os 206 
cinco primeiros foram contemplados com bolsa do CNPq. Os estudantes Carlos Eduardo Gasparoni 207 
Santos e Adriano Pieres receberam bolsa CAPES. O selecionado Éber Camilo Fonseca Pongutá (1,70) 208 
já encaminhou os papéis de matrícula, mas ainda não chegou da Colômbia e receberá bolsa CAPES 209 
que estará disponível a partir de abril, tendo em vista que demorará para chegar ao Brasil e fazer o 210 
CPF. A aluna Vanessa de Quadros tem vínculo empregatício. O 10º colocado optou por não ingressar, 211 
por não ter obtido bolsa. INGRESSO DE ALUNOS NO DOUTORADO EM JANEIRO/2012: Tendo 212 
em vista aprovação na seleção de dezembro/2011, ingressaram no doutorado em janeiro/2012 os 213 
seguintes alunos: Eduardo Alcides Peter, Rosana Oliveira Gomes e Tiago Silva de Ávila, sendo que 214 
nenhum dos alunos foi contemplado com bolsa, pois não havia nenhuma disponível. Os três 215 
manifestaram que concorreriam às próximas bolsas. INGRESSO DE ALUNOS NO DOUTORADO 216 
EM FEVEREIRO/2012: Tendo em vista aprovação na seleção de janeiro/2012, ingressaram no 217 
doutorado em fevereiro/2012 os seguintes alunos: Leandro Batirolla Krott e Chiara das Dores do 218 
Nascimento, tendo somente o primeiro candidato sido contemplado com a bolsa do CNPq disponível, 219 
tendo em vista que teve média superior ao 1º colocado ingressante em janeiro/2012, que também 220 
estava concorrendo à única bolsa disponível de fevereiro. Os outros colocados (inclusive os 221 
ingressantes de janeiro) concorrerão às bolsas disponíveis nos próximos meses. O 2º colocado da 222 
seleção de janeiro, com vistas ao ingresso em fevereiro, Samuel Marini, optou por ingressar em 223 
março. INGRESSO DE ALUNOS NO DOUTORADO EM MARÇO/2012: Tendo em vista aprovação 224 
na seleção de fevereiro/2012, ingressaram no doutorado em março/2012 os seguintes alunos: Marlon 225 
Luis Hneda (média 2,83), Lúcio Flávio dos Santos Rosa (média 2,78) e Rafael Cardim Pazim (média 226 
2,27). O selecionado de fevereiro, Samuel Marini (média 2,815) optou por ingressar em março. Os 227 
candidatos Marlon, Lúcio e Samuel foram contemplados com as três bolsas do CNPq disponíveis. O 228 
outro colocado (e inclusive os ingressantes de janeiro e a ingressante de fevereiro) concorrerá às 229 
próximas bolsas. NOVO PLANO DE DOUTORADO DO CANDIDATO FELIPE FRANÇA DORIA: 230 
Foi lido o novo parecer emitido em relação ao plano de doutorado, sob o título “Rede Ecológica com 231 
estrutura mesoscópica”, proposto pelo candidato Felipe França Doria, pelo orientador Rubem 232 
Erichsen Junior e pelo coorientador David Renato Carreta Dominguez – a ser credenciado. O plano de 233 
doutorado não foi aprovado novamente e deverá ser refeito. PARECER SOBRE O PLANO DE 234 
MESTRADO DE CRISTINA GAVAZZONI: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de 235 
mestrado, sob o título “Anomalias dinâmicas e termodinâmicas em um modelo de dímeros com 236 
interação de duas escalas”, assinado pela estudante Cristina Gavazzoni, pela orientadora Marcia 237 
Cristina Bernardes Barbosa e pelo coorientador Paulo Augusto Netz (IQ/UFRGS), a ser credenciado. 238 
O parecer considera o plano claro, relevante e original. A Profª. Marcia Cristina Bernardes 239 
Barbosa tem publicações no tema do plano. A CPG aceitou, então, o plano e a orientação. A 240 
coorientação será considerada aprovada, após o credenciamento do referido professor. PARECER 241 
SOBRE O PLANO DE MESTRADO DE GABRIEL GUTERRES MARMITT: Foi lido o parecer 242 
emitido em relação ao plano de mestrado, sob o título “Estudo dos efeitos de espalhamento múltiplo 243 
em simulação computacional para caracterização de nanopartículas enterradas”, assinado pelo 244 
estudante Gabriel Guterres Marmitt e pelo orientador Pedro Luis Grande. O parecer considera o 245 
plano claro, relevante e original. O orientador tem publicações no tema do plano. A CPG aceitou, 246 
então, o plano e a orientação. PARECER SOBRE O PLANO DE MESTRADO DE ANA PAULA 247 
LAMBERTI BERTOL: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de mestrado, sob o 248 
título “Determinação experimental de seção de choque de ionização com feixes de prótons e 249 
elétrons”, assinado pela estudante Ana Paula Lamberti Bertol e pelo orientador Marcos Antonio Zen 250 
Vasconcellos. O parecer considera o plano claro, relevante e original. O orientador tem publicações no 251 
tema do plano. A CPG aceitou, então, o plano e a orientação. PARECER SOBRE O PLANO DE 252 



MESTRADO DE NICOLE MARTINS DE MARCH: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano 253 
de mestrado, sob o título “Descoerência quântica através de interações fracas com um meio não-254 
dissipativo”, assinado pela estudante Nicole Martins de March, pela orientadora Sandra Denise Prado 255 
e pelo coorientador Leonardo Gregory Brunnet. Como a orientadora e o coorientador não têm quotas 256 
disponíveis, a Profª. Sandra Prado foi alertada pela Secretaria e encaminhou uma carta ressaltando 257 
que tem um aluno seu (Diego de Flôor e Silva) que irá defender até o dia 30/04 próximo, liberando 258 
uma quota. E quanto ao Prof. Leonardo Brunnet, este já foi consultado e concordou em participar do 259 
plano somente como colaborador e não como coorientador oficial. Portanto, a CPG solicitou que o 260 
plano fosse refeito, incluindo as referências de artigos da orientadora (e do colaborador) no plano, 261 
conforme indicação do parecerista. PARECER SOBRE O PLANO DE MESTRADO DE MARIA 262 
ALEXANDRA PUERTO MEDINA: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de mestrado, sob 263 
o título “Efeitos de altas pressões em compostos moleculares orgânicos”, assinado pela 264 
estudante Maria Alexandra Puerto Medina, pela orientadora Naira Maria Balzaretti e pelo 265 
coorientador Cláudio Antônio Perottoni – UCS, a ser credenciado. O parecer considera o plano claro, 266 
relevante e original. A Profª. Naira Maria Balzaretti tem publicações no tema do plano. A CPG 267 
aceitou, então, o plano e a orientação. A coorientação será considerada aprovada, após o 268 
credenciamento do referido professor. SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO PROF. 269 
GILBERTO LIMA THOMAS: Foi lida a carta encaminhada pelo Prof. Gilberto Thomas solicitando 270 
seu credenciamento como Colaborador, para desenvolver atividades de Ensino, no período de 271 
12/03/2012 a 31/07/2012. A CPG aprovou o credenciamento do Prof. Gilberto Thomas, para o 272 
referido escopo. SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO PROF. CLÁUDIO ANTÔNIO 273 
PEROTTONI COMO COORIENTADOR DE MESTRADO DA ALUNA MARIA ALEXANDRA 274 
PUERTO MEDINA (VÍNCULO COMO NÃO-DOCENTE – PROFISSIONAL EXTERNO): Foi lida 275 
a carta encaminhada pela Profª. Naira Maria Balzaretti solicitando credenciamento do Prof. Cláudio 276 
Antônio Perottoni (UCS) como Não-Docente, para atuar como coorientador de mestrado da estudante 277 
Maria Alexandra Puerto Medina, no período de 20/03/2012 a 31/01/2014. A CPG aprovou o 278 
credenciamento do Prof. Cláudio Antônio Perottoni como Não-Docente, especificamente para atuar 279 
como coorientador da referida aluna. SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO PROF. PAULO 280 
AUGUSTO NETZ COMO COORIENTADOR DE MESTRADO DA ALUNA CRISTINA 281 
GAVAZZONI (VÍNCULO COMO NÃO-DOCENTE): Foi lida a carta encaminhada pela Profª. 282 
Marcia Cristina Bernardes Barbosa solicitando credenciamento do Prof. Paulo Augusto Netz 283 
(IQ/UFRGS) como Não-Docente, para atuar como coorientador de mestrado da estudante Cristina 284 
Gavazzoni, no período de 20/03/2012 a 31/01/2014. A CPG aprovou o credenciamento do Prof. 285 
Paulo Augusto Netz como Não-Docente, especificamente para atuar como coorientador da referida 286 
aluna. SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO PROF. JORGE ERNESTO HORVATH 287 
(IAG/USP) COMO COORIENTADOR DE DOUTORADO (VÍNCULO COMO NÃO-DOCENTE – 288 
PROFISSIONAL EXTERNO): Foi lida a carta encaminhada pelo Prof. César Augusto Zen 289 
Vasconcellos solicitando credenciamento do Prof. Jorge Ernesto Horvath (IAG/USP) como Não-290 
Docente, para atuar como coorientador de doutorado da estudante Rosana de Oliveira Gomes, no 291 
período de 20/03/2012 a 31/12/2016. A CPG aprovou o credenciamento do Prof. Jorge Ernesto 292 
Horvath como Não-Docente, especificamente para atuar como coorientador da referida 293 
aluna. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO DE MATRÍCULAS NÃO CHANCELADAS PELOS 294 
ORIENTADORES: Os seguintes alunos não tiveram suas matrículas chanceladas por seus 295 
orientadores, pelos mais diferentes motivos, sendo que estes tiveram que enviar carta justificando os 296 
não chancelamentos e solicitando uma nova oportunidade de matrícula para seus orientandos: Alex 297 
Soares Duarte (Marcos Antonio Zen Vasconcellos), Marla Heckler (Sandra Prado), Rosana de Oliveira 298 
Gomes (César Augusto Zen Vasconcellos), Fabiano Mesquita da Rosa (Paulo Pureur Neto) e Samoel 299 
Renan Mello da Silva (Rita Maria Cunha de Almeida). As justificativas foram aceitas pela CPG e a 300 
Secretaria procederá as matrículas de forma manual, já que o período on-line já está fechado no Portal 301 
do Aluno. SITUAÇÃO DO ALUNO FERNANDO BONATTO: Quanto ao não chancelamento da 302 
matrícula do aluno Fernando Bonatto, o orientador Cristiano Krug não o fez devido ao atraso do 303 
aluno com seu Exame de Qualificação. Foi mandada carta do Coordenador ao aluno, com cópia para 304 



o orientador, informando que o aluno precisava entregar a proposta de defesa do Exame no início da 305 
semana passada, para regularizar a situação junto ao PPGFís e que a não observância deste prazo 306 
implicaria no desligamento do aluno e corte da bolsa (que é do orientador). Como não houve 307 
manifestação por parte do aluno, o caso foi analisado pela CPGFís, que decidiu que o aluno deverá 308 
entregar a carta de encaminhamento da proposta de defesa do Exame de Qualificação ao Doutorado, 309 
juntamente com as cópias do Exame, até o dia 26/04/2012, como prazo final, improrrogável, para 310 
entrar na reunião da CPG do dia 30/04/2012, marcando a defesa do Exame até o final de maio/2012, 311 
para regularizar sua situação junto ao PPGFís. A não observância deste prazo implicará no 312 
desligamento imediato do curso. PROJETO DE MISSÃO DE CURTA DURAÇÃO NO EXTERIOR 313 
PARA O DOUTORANDO EDUARDO BALBINOT: A CPG aprovou o encaminhamento do pedido 314 
de missão de curta duração do aluno Eduardo Balbinot, orientando do Prof. Basílio Xavier Santiago, 315 
dentro do Edital 01/2012 da PROPG/UFRGS, tendo em vista que o estudante fará uma missão de 316 
trabalho junto a um destacado grupo de pesquisadores da Universidade de Padova, na Itália, 317 
liderado pelo Dr. Léo Girardi, no período de 14 a 24 de maio de 2012, com recursos financeiros da 318 
UFRGS, cujo plano de trabalho intitula-se “Usando o software Trilegal para ajustar modelos de 319 
estrutura de nossa Galáxia”. HOMOLOGAÇÃO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DO 320 
ESTUDANTE LEANDRO BATIROLLA KROTT: Após lida a carta da orientadora do Mestrado, 321 
Profª. Marcia Barbosa, declarando que todas as correções sugeridas pela banca foram feitas, a 322 
dissertação de mestrado de Leandro Krott, intitulada "Um modelo de duas escalas (tipo água) sob 323 
confinamento”, foi homologada. HOMOLOGAÇÃO DA TESE DE DOUTORADO DO 324 
ESTUDANTE PEDRO LOVATO GOMES JARDIM: Após lida a carta do orientador do Doutorado, 325 
Prof. Flavio Horowitz, declarando que todas as correções sugeridas pela banca foram feitas, a tese de 326 
doutorado de Pedro Lovato Gomes Jardim, intitulada “Análise teórico-experimental de fluidos não-327 
newtonianos, que seguem o Modelo de Lei de Potência, durante o Processo de Spin Coating”, foi 328 
homologada. HOMOLOGAÇÃO DA TESE DE DOUTORADO DO ESTUDANTE DANIEL 329 
TAVARES DA SILVA: Após lida a carta do orientador do Doutorado, Prof. César Augusto Zen 330 
Vasconcellos, declarando que todas as correções sugeridas pela banca foram feitas, a tese de 331 
doutorado de Daniel Tavares da Silva, que foi coorientado pelo Prof. Dimiter Hadjimichef, intitulada 332 
“Decaimentos de mésons D e DSJ no Modelo C3P0”, foi homologada. RELATÓRIOS DE 333 
AVALIAÇÃO DOS EXAMES DE QUALIFICAÇÃO AO DOUTORADO: Foram lidos os relatórios 334 
de avaliação das bancas sobre os Exames de Qualificação ao Doutorado ocorridos em dezembro/2011 335 
e janeiro/2012, dos estudantes Guilherme Gonçalves Ferrari e Allan Schnorr Müller, que foram 336 
aprovados sem restrições. As informações sobre providências a serem tomadas pelos estudantes e 337 
seus orientadores, com base nos comentários das bancas, foram examinadas pela CPG. PEDIDO DE 338 
AUXÍLIO FINANCEIRO DA ALUNA DE MESTRADO FERNANDA PEREIRA DA CRUZ 339 
BENETTI, PARA PARTICIPAR DE EVENTO: O Prof. Yan Levin, orientador da aluna Fernanda 340 
Pereira da Cruz Benetti (sob a coorientação do Prof. Renato Pakter), solicitou auxílio financeiro para 341 
sua aluna participar de Workshop na Ecole Normale Superiéure de Lyon, na França, que ocorre de 27 a 342 
31/08/2012. O Coordenador lembrou que a CPGFís tem por norma disponibilizar aos alunos de 343 
mestrado uma verba de até R$ 1.000,00 por ano para participar de cursos/encontros/seminários, 344 
apresentando trabalho, quando for o caso, desde que sejam apresentados os cartões de embarque dos 345 
vôos e recibos de compra necessariamente com dados do convênio, além de comprovante de 346 
participação no evento. Neste caso será disponibilizado, excepcionalmente, até 2.000,00, devido à 347 
aluna não ter utilizado a verba no primeiro ano de curso. A reunião foi encerrada às 16h. A presente 348 
ata foi lavrada por Liane Denise Thier Ruschel (______________________), Secretária do Programa de 349 
Pós-Graduação em Física, e será assinada pelo Coordenador, Prof. Sérgio Ribeiro Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.- 350 


