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No dia 20 de agosto 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 

do Programa. Estiveram presentes os professores Julian Penkov Geshev, Henri Ivanov Boudinov, 7 
Luiz Fernando Ziebell, além dos representantes discentes Thales Marques Corrêa da Silva (supl. 8 

mestr.), Cíntia Barbosa Passos (dout.) e Deise Schäfer (supl. dout.). Os professores Sérgio Ribeiro 9 

Teixeira, Kepler de Souza Oliveira Filho e Charles José Bonatto justificaram suas ausências. 10 

APROVAÇÃO DA ATA 17/2012: A Ata 17/2012, de 13/08/2012, foi aprovada. PARECER SOBRE O 11 

PLANO DE MESTRADO DE EBER CAMILO FONSECA PONGUTÁ: Foi lido o parecer emitido em 12 

relação ao plano de mestrado, sob o título “Estudo da interação feixe-plasma como aplicação da teoria 13 

de turbulência em plasmas”, assinado pelo estudante Eber Camilo Fonseca Pongutá e pelo orientador 14 

Luiz Fernando Ziebell. O parecer considera o plano claro, relevante e original. O orientador tem 15 
publicações no tema do plano. A CPG aceitou, então, o plano e a orientação. RELATÓRIO DE 16 
ATIVIDADES REFERENTES AO PROJETO DE MISSÃO DE CURTA DURAÇÃO NO 17 
EXTERIOR PARA O DOUTORANDO EDUARDO BALBINOT: O aluno de doutorado Eduardo 18 

Balbinot, orientando do Prof. Basílio Xavier Santiago, encaminhou o relatório de atividades de sua 19 

missão de curta duração, cujo plano de trabalho intitula-se “Usando o software Trilegal para ajustar 20 

modelos de estrutura de nossa Galáxia”. Havia sido estipulado pela CPG, conforme ata nº 05/2012, 21 

que o estudante deveria apresentar um seminário no PPG, relatando sua missão, além de entregar o 22 
relatório final e prestação de contas, sendo que o PPGFís é o co-responsável pela entrega dos mesmos. 23 

A CPG analisou o documento entregue e considerou que o mesmo deverá ser refeito, iniciando com a 24 

caracterização da missão, incluindo local, período, âmbito (Edital) e prestação de contas. E antes de 25 

ser novamente encaminhado para aprovação, o aluno deverá apresentar um seminário no PPGFís, 26 

relatando sua missão, seminário este que deverá também constar em seu relatório. DATA DA “IX 27 

MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO IF”: Os organizadores responsáveis pelo evento 28 

confirmaram sua realização durante os dias 13 e 14 de setembro do corrente ano. Foi informado, 29 

ainda, que o encerramento ocorrerá através de uma mesa-redonda para discussão de assuntos do 30 

interesse dos estudantes, como o mercado de trabalho e a regulamentação da profissão de Físico. 31 

SOLICITAÇÃO DE TROCA DE DISCIPLINA PARA 2012/2: A Profª. Thaisa Storchi Bergmann 32 

encaminhou carta explicando que por engano, ofereceu este semestre a disciplina de Tópicos 33 
FIP20115 ao invés da solicitada por seu aluno Daniel Alf Drehmer, que necessita a seguinte disciplina 34 

para completar sua formação: “FIP20112 Tópicos em Astronomia e Astrofísica: Interação entre 35 

Núcleos Ativos e suas Galáxias Hospedeiras”. Portanto, para não prejudicar o aluno, solicitou o 36 

cancelamento da FIP20115 e a ativação da disciplina FIP20112, bem como autorização para que o 37 

aluno Daniel Drehmer se matricule na mesma. A CPG aprovou as solicitações. OUTROS 38 
ASSUNTOS: PARECER SOBRE O PLANO DE MESTRADO DE CARLOS EDUARDO 39 
GASPARONI SANTOS: Foi lido o parecer emitido em relação ao plano de mestrado, sob o 40 

título “Caracterização de resíduos de disparo de armas de fogo com técnicas micro analíticas e sua 41 

diferenciação com resíduos laborais”, proposto pelo estudante Carlos Eduardo Gasparoni Santos, 42 

pelo orientador Marcos Antonio Zen Vasconcellos e pela coorientadora Ruth Hinrichs (Deptº. de 43 

Geologia/UFRGS - a ser credenciada). O parecer considera o plano claro, relevante e original. O 44 
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orientador tem publicações no tema do plano. A CPG aceitou, então, o plano e a orientação. A CPG 45 

aguardará carta solicitando a inclusão da Profª. Ruth Hinrichs como coorientadora do referido aluno, 46 

juntamente com uma carta com a justificativa de complementaridade para esta solicitação, conforme 47 

Art. 1º da Resolução nº 084/2006 da CAMPG, além da carta de aceite da coorientadora. A reunião foi 48 
encerrada às 14h40min. A presente ata foi lavrada por Liane Denise Thier Ruschel 49 

(______________________), Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e será assinada pelo 50 

Coordenador, Prof. Sérgio Ribeiro  Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 51 


