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No dia 21 de maio de 2012, às 13h30min, na sala 211 do Prédio 43.176 do Instituto de Física da 4 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, reuniu-se a Comissão Coordenadora do Programa de 5 

Pós-Graduação em Física, presidida pelo Prof. Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão, membro decano 6 

da CPGFís. Estiveram presentes os professores Charles José Bonatto, Henri Ivanov Boudinov, Julian 7 
Penkov Geshev, Luiz Fernando Ziebell e Leonardo Gregory Brunnet (supl. docente), além dos 8 

representantes discentes Cíntia Barbosa Passos (dout.), Deise Schäfer (supl. dout.) e Thales Marques 9 

Corrêa da Silva (supl. mestr.). Os professores Sérgio Ribeiro Teixeira e Kepler de Souza Oliveira Filho 10 

justificaram suas ausências. APROVAÇÃO DA ATA 08/2012: A Ata 08/2012, de 14/05/2012, foi 11 

aprovada. AFASTAMENTO DA ALUNA DE DOUTORADO ROSANA DE OLIVEIRA GOMES: A 12 

referida aluna comunicou seu afastamento, no período de 21 a 25 de maio, com a concordância do 13 

orientador, Prof. César Augusto Zen Vasconcellos, com o intuito de fazer uma colaboração com a 14 

aluna de pós-doutorado Verônica Antocheviz Dexheimer, na UFSC (ex-aluna do nosso PPGFís). A 15 

colaboração visa o desenvolvimento de cálculos referentes à inclusão de campos magnéticos em 16 
modelos efetivos da hadrodinâmica quântica, com os quais a matéria nuclear no interior de estrelas 17 

de nêutrons é descrita, e que fazem parte do tema do projeto de doutorado da aluna. A CPG tomou 18 

ciência do afastamento. AVALIAÇÃO INTERNA DO PPGFÍS, SOLICITADA PELA PROPG: 19 

Recebemos Of. Circ. nº 09/2012, onde a PROPG solicita, em decisão conjunta com a CAMPG, que a 20 

Comissão Coordenadora do Programa analise os dados dos relatórios dos anos de 2010 e 2011 à luz 21 

do documento de área da CAPES e verifique que medidas podem ser tomadas para melhorar o 22 

conceito do Programa. Solicitam, por escrito, o retorno dessa avaliação interna e das medidas 23 

possíveis através de um breve relatório à PROPG, até o dia 18 de junho próximo. A CPG considera 24 

que como o PPGFís vem mantendo a nota máxima (7) na avaliação da CAPES, desde o início, 25 

devemos continuar nos esforçando para manter o desempenho e os aspectos positivos. Ficou decidido 26 

que o Coordenador do PPGFís fará o relatório, com base nos relatórios CAPES (Coleta). RETORNO 27 
DA SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA “IX MOSTRA DE PG IF/UFRGS”: Na 28 

última reunião (ata 08/2012), a Comissão Organizadora da IX Mostra PG havia encaminhado 29 

solicitação de auxílio financeiro para cobrir as despesas com material de apoio, passagens aéreas, 30 

diárias e alimentação, no valor de R$ 9.000,00. A Mostra deverá ser realizada entre os dias 02 e 03 de 31 

agosto, e será encerrada com uma mesa-redonda, para a qual serão convidados importantes 32 

representantes de órgãos como a CAPES, CNPq, ANPG e da APG local. A CPG havia solicitado 33 

discriminação de custos e esclarecimentos sobre a razão do aumento do pedido de auxílio, 34 

considerando que a CPG tradicionalmente colabora com a Mostra com R$ 5.000,00. A representante 35 

discente Cíntia Passos encaminhou uma discriminação de custos e esclarecimentos sobre o valor 36 

solicitado, lembrando que o organizador do evento do ano passado lhe informou que foi cedido pela 37 

CPG o valor de R$ 7.000,00. O material foi analisado pela CPG, que acabou aprovando o valor de até 38 
R$ 7.000,00 dentro dos gastos de custeio permitidos pelo PPGFís. OUTROS ASSUNTOS: 39 

RECREDENCIAMENTO DO PROFESSOR JULIAN PENKOV GESHEV: Foi lida a carta do Prof. 40 

Julian Penkov Geshev solicitando seu recredenciamento para desenvolver atividades de Ensino e 41 

Orientação de alunos de mestrado e doutorado, com vínculo como permanente, no período de 42 

22/06/2012 a 21/06/2017. A CPG aprovou o pedido de recredenciamento. PARECER SOBRE O 43 

PLANO DE MESTRADO DE LARISSA TEIXEIRA PETRUZZELLIS: Foi lido o parecer emitido em 44 
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relação ao plano de mestrado, sob o título “Estudo da Dinâmica de Fluxos Dissipativos”, assinado 45 

pela estudante Larissa Petruzzellis e pelo orientador Jason Alfredo Carlson Gallas. O parecer 46 

considera o plano claro, relevante e original. O orientador tem publicações no tema do plano. A CPG 47 

aceitou, então, o plano e a orientação. NOVA FORMA DE COMUNICAÇÃO DOS 48 
AFASTAMENTOS DOS ALUNOS: Para tornar mais fácil a comunicação dos afastamentos discentes 49 

para atividades fora da UFRGS, será criado um link na homepage do PPGFís, para preenchimento de 50 

um formulário simples. Uma lista de afastamentos será trazida para a reunião da CPG, para análise. 51 

A reunião foi encerrada às 14h50min. A presente ata foi lavrada por Liane Denise Thier Ruschel 52 

(______________________), Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e será assinada pelo 53 

Coordenador, Prof. Sérgio Ribeiro  Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 54 


