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No dia 28 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. Sérgio Ribeiro Teixeira, Coordenador do Programa. 6 

Estiveram presentes os professores Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão, Henri Ivanov Boudinov, Luiz 7 
Fernando Ziebell e Leonardo Gregory Brunnet (supl. docente), além dos representantes discentes 8 

Fernanda Pereira da Cruz Benetti (mestr.), Cíntia Barbosa Passos (dout.), Rosana de Oliveira Gomes 9 

(dout.) e Deise Schäfer (supl. dout.), esta última como convidada. Os professores Charles José 10 

Bonatto, Julian Penkov Geshev e Kepler de Souza Oliveira Filho justificaram suas ausências. 11 

APROVAÇÃO DA ATA 09/2012: A Ata 09/2012, de 21/05/2012, foi aprovada. PLANO DE 12 
DOUTORADO DA CANDIDATA NATÁLIA AMARINHO NUNES, PARA INGRESSO EM 13 
JUNHO/2012: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de doutorado, sob o título “Uma 14 

perspectiva pan-cromática de aglomerados estelares”, proposto pela estudante Natália Amarinho 15 

Nunes e pelo orientador Charles José Bonatto. O parecer recomenda a aprovação do plano, com 16 

ressalvas encaminhadas ao orientador. O orientador tem publicações no tema do plano. Foram 17 

aprovados o plano e a orientação da aluna. PLANO DE DOUTORADO DO CANDIDATO FELIPE 18 

FRANÇA DORIA, PARA INGRESSO EM JUNHO/2012: Foi lido o parecer emitido em relação ao 19 

plano de doutorado, sob o título “Rede ecológica com estrutura mesoscópica”, proposto pelo 20 

estudante Felipe França Doria, pelo orientador Rubem Erichsen Junior e pelo coorientador David 21 

Renato Carreta Dominguez – a ser credenciado. O parecer considera o plano claro, relevante e 22 
original. O orientador tem publicações em temas correlatos, cujas técnicas serão empregadas no 23 

estudo proposto. Foram aprovados o plano e a orientação do aluno. A coorientação será considerada 24 

aprovada, após o credenciamento do referido professor. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE 25 

BOLSAS: Os candidatos inscritos e aprovados na seleção realizada em maio/2012 foram: Natália 26 

Amarinho Nunes, que obteve a média 2,30 e Felipe França Doria, que obteve a média 2,10. 27 

*Resultado da Seleção para Ingresso no Doutorado em Junho (2012/1): Considerando a aprovação do 28 

plano de doutorado e análise do histórico de Mestrado, foi aprovado o ingresso de Natália Amarinho 29 

Nunes e Felipe França Doria, a partir de junho/2012. SOLICITAÇÃO DE DOUTORADO 30 

SANDUÍCHE NO EXTERIOR, DO ALUNO EVERTON JOÃO AGNES: O orientador Leonardo 31 

Gregory Brunnet enviou solicitação de doutorado sanduíche para o aluno Everton João Agnes, 32 

coorientado pelo Prof. Rubem Erichsen Junior, a ser realizado no Brain Mind Institute, École 33 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, em Lausanne, Suíça, sob orientação do Dr. Wulfram Gerstner, por 34 

um período de nove meses, iniciando em janeiro de 2013. O aluno já cumpriu todos os créditos 35 

necessários, já realizou seus exames de proficiência e tem defesa do Exame de Qualificação ao 36 

Doutorado prevista para julho próximo. O estudante é bolsista do CNPq e estará pleiteando auxílio 37 

financeiro da agência CAPES e/ou CNPq. A CPG tomou conhecimento da solicitação e informou que 38 

será formada uma comissão de seleção para avaliar o projeto. Em caso de parecer favorável, o pedido 39 

de doutorado sanduíche será encaminhado à PROPG. RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DOS 40 

EXAMES DE QUALIFICAÇÃO AO DOUTORADO: Foram lidos os relatórios de avaliação das 41 

bancas sobre os Exames de Qualificação ao Doutorado ocorridos em maio/2012, dos estudantes 42 

Renato Vitalino Gonçalves, Leandro Junges e Magnus Kaldieff Pereira, que foram aprovados sem 43 

restrições. As informações sobre providências a serem tomadas pelos estudantes e seus orientadores, 44 
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com base nos comentários das bancas, foram examinadas pela CPG. HOMOLOGAÇÃO DA 45 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DO ESTUDANTE ARTUR DE SOUZA LIMA MALABARBA: 46 

Após lida a carta da coorientadora do Mestrado, Profª. Sandra Denise Prado, declarando que todas as 47 

correções sugeridas pela banca foram feitas, a dissertação de mestrado de Artur de Souza Lima 48 
Malabarba, orientando da Profª Rita Maria Cunha de Almeida, intitulada "Produção de Entropia 49 

Devido a Flutuações da Métrica em um Sistema de N Partículas”, foi homologada. 50 
HOMOLOGAÇÃO DA TESE DE DOUTORADO DA ESTUDANTE KELLY CRISTINE 51 
CAMARGO: Após lida a carta do orientador do Doutorado, Prof. Flavio Horowitz (sob a 52 

coorientação do Prof. Alexandre Fassini Michels), declarando que todas as correções sugeridas pela 53 

banca foram feitas, a tese de doutorado de Kelly Cristine Camargo, intitulada “Filmes 54 

Superhidrofóbicos e Antirrefletores em Largo Espectro”, foi homologada. PEDIDO DE AUXÍLIO 55 
FINANCEIRO DO ALUNO DE MESTRADO GUILHERME DOS SANTOS COUTO, PARA 56 
PARTICIPAR DE EVENTO: A orientadora do aluno Guilherme dos Santos Couto, Profª. Thaisa 57 

Storchi Bergmann, solicitou auxílio financeiro para pagar a inscrição do estudante no evento “Gemini 58 

Science Meeting 2012”, que será realizado em São Francisco, CA-EUA, entre os dias 17 a 20 de julho, 59 

cujo valor é de U$ 400,00. O Coordenador lembrou que a CPGFís tem por norma disponibilizar aos 60 

alunos de mestrado uma verba de até R$ 1.000,00 por ano para participar de 61 

cursos/encontros/seminários, apresentando trabalho, quando for o caso, desde que sejam 62 
apresentados os cartões de embarque dos vôos e recibos de compra necessariamente com dados do 63 

convênio, além de comprovante de participação no evento. Neste caso, o aluno receberá R$ 800,00 em 64 

forma de diárias e deverá apresentar o comprovante de participação no evento. OUTROS 65 

ASSUNTOS: MATRÍCULAS EM ESTÁGIO DOCENTE: A sistemática de matrícula em Estágio 66 

Docente nas disciplinas de Graduação mudou, já para o próximo semestre, devendo ser realizada 67 

agora no mês de maio. Os alunos deverão apropriar seu Plano no Portal do Aluno até o dia 31 de 68 

maio, dando tempo hábil para que os Departamentos apropriem essa informação nos respectivos 69 

Planos de Ensino das disciplinas em que irão atuar. Até 18 de junho de 2012 os professores 70 

responsáveis pelos Planos de Ensino editam-nos, acrescentando quais alunos da pós atuarão em quais 71 

turmas, etc. Até 25 de junho de 2012 as ComGrad's avaliam os Planos de Ensino. O caminho é: Portal 72 

do Aluno>Aluno>Pós-Graduação>Strictu sensu>Plano de Atuação na Graduação. O link para o 73 
tutorial de uso da ferramenta Plano de Atuação na Graduação, disponível para os alunos de PG é 74 

https://www1.ufrgs.br/Ensino/Documentacao/PosGraduacao/PlanoAtuacaoGraduacao/PlanoAtu75 

acaoGraduacao.htm. O aluno cadastra o plano, que é encaminhado via Portal para o orientador; 76 

quando o orientador aprovar o plano, vai para o Chefe do Departamento. Como no Portal do 77 

Aluno, não é disponibilizada a matrícula em Estágio Docente nas disciplinas da Pós-Graduação, os 78 

alunos que forem atuar em disciplinas de PG deverão usar a sistemática antiga, ou seja, é exigido do 79 

professor da disciplina de PG onde será realizado o estágio, a entrega (na Secretaria do PPGFís) de 80 

um plano de trabalho a ser realizado na disciplina, com o nome do professor que supervisionará 81 

este estágio. A CPGFís terá que fazer a avaliação e a aprovação dos planos de trabalho dos pós-82 

graduandos nas disciplinas de PG. Com o plano aprovado, o aluno será matriculado  em  Estágio  83 

Docente (pela Secretaria do PPGFís). No final do semestre, como o responsável pela apropriação de 84 

conceitos dos Estágios Docentes é o Coord. do PPGFís, Prof. Sérgio Teixeira, os professores que 85 
tiverem alunos realizando estágio em suas disciplinas, precisam entregar, por escrito e assinado, os 86 

conceitos dos alunos que fizeram estágio docente, para que possamos realizar a apropriação dos 87 

conceitos no sistema POSGRAD no período apropriado. ANTIGO BANCO DE DADOS DO PPGFís: 88 

Tendo em vista que parou de funcionar o computador onde estava instalado o antigo banco de dados 89 

do PPGFís, que se encontrava no Setor do Informática do IF, a CPGFís precisará pagar uma empresa 90 

especializada para realizar a recuperação dos dados, ao custo de R$ 2.000,00. O pagamento foi 91 

aprovado pela CPGFís, devido à importância deste programa de dados. SITUAÇÃO DE ALUNOS 92 

DO PPGEnFís EM DISCIPLINAS FORMATIVAS DO PPGFís: Os professores das disciplinas 93 

formativas do PPGFís (Teoria Eletromagnética, Mecânica Clássica, Quântica e Estatística) vêm 94 

notando uma disparidade entre os alunos matriculados do PPGFís e do PPGEnFís, devido ao fato dos 95 

alunos do PPGEnFís não terem cursado as referidas disciplinas na graduação, pois não são 96 



obrigatórias na Licenciatura. Foi levantada a idéia de que talvez o próprio PPGEnFís deva 97 

disponibilizar essas disciplinas, que também são obrigatórias no Ensino, com enfoque diferenciado, 98 

pois o desnivelamento dos alunos acaba gerando problemas no bom andamento da disciplina na PG. 99 

O Coordenador Sérgio Teixeira conversará sobre o assunto com o Coordenador do PPGEnFís, Prof. 100 
Claudio Cavalcanti. A reunião foi encerrada às 14h55min. A presente ata foi lavrada por Liane Denise 101 

Thier Ruschel (______________________), Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e será 102 

assinada pelo Coordenador, Prof. Sérgio Ribeiro  Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 103 


