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No dia 19 de novembro 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. Kepler de Souza Oliveira Filho, Coordenador 6 

Substituto. Estiveram presentes os professores Miguel Angelo Cavalheiro Gusmão, Julian Penkov 7 
Geshev e Charles José Bonatto, além dos representantes discentes Rosana de Oliveira Gomes (dout.), 8 

Daniel Ruschel Dutra (supl. dout.) e Fernanda Pereira da Cruz Benetti (mestr.). Como convidado, 9 

contamos com a presença do futuro Coordenador do PPGFís (gestão 2013-2014), Prof. João Edgar 10 

Schmidt. Os professores Sérgio Ribeiro Teixeira, Luiz Fernando Ziebell e Henri Ivanov Boudinov 11 

justificaram suas ausências. O Prof. Kepler de Souza Oliveira Filho, Coordenador Substituto do 12 

PPGFís, deu as boas-vindas ao Prof. João Edgar Schmidt. APROVAÇÃO DA ATA 28/2012: A Ata 13 

28/2012, de 12/11/2012, foi aprovada. BANCA DE TESE DE DOUTORADO DO ALUNO 14 
THIAGO ESCOBAR COLLA: Foi encaminhada a proposta de Banca para a Tese de Doutorado do 15 

aluno Thiago Escobar Colla, intitulada "Efeitos de correlações eletrostáticas na equação de estado de 16 

suspensões coloidais carregadas”, realizada sob a orientação do Prof. Yan Levin. Como membros 17 

externos à UFRGS, foram propostos e escolhidos os seguintes nomes: Dr. Jürgen Fritz Stilck (UFF/RJ) 18 

e Dr. Wagner Figueiredo (UFSC/SC). Como membros locais da UFRGS, foram propostos e escolhidos 19 

os nomes do Prof. Marco Aurélio Pires Idiart e do Prof. Felipe Barbedo Rizzato, tendo como suplente 20 

interno o Prof. Renato Pakter e como suplente externo a Drª. Vera Bohomoletz Henriques (USP/SP). 21 

Foi proposta e aprovada a data da defesa da tese para o dia 21 de dezembro de 2012, às 13h30min. A 22 

CPG aprovou a banca, mas entende que devem ser ampliadas as indicações locais para composição 23 
das próximas bancas. BANCA DE TESE DE DOUTORADO DO ALUNO DARIO FERREIRA 24 

SANCHEZ: Foi encaminhada a proposta de Banca para a Tese de Doutorado do aluno Dario Ferreira 25 

Sanchez, intitulada "Caracterização do arranjo estrutural de sistemas enterrados de nanopartículas 26 

pela técnica de MEIS”, realizada sob a orientação do Prof. Paulo Fernando Papaléo Fichtner e 27 

coorientação do Prof. Pedro Luis Grande. Como membros externos à UFRGS, foram propostos e 28 

escolhidos os seguintes nomes: Dr. Leonardo Ribeiro de Carvalho e Fonseca (UNICAMP/SP) e Dr. 29 

Fernando Lázaro Freire Junior (PUC/RJ). Como membros locais da UFRGS, foram propostos e 30 

escolhidos os nomes da Profª. Naira Maria Balzaretti e do Prof. Julian Penkov Geshev, tendo como 31 
suplente interno o Prof. Gustavo de Medeiros Azevedo e como suplente externo o Dr. André Avelino 32 

Pasa (UFSC/SC). Foi proposta e aprovada a data da defesa da tese para o dia 21 de dezembro de 33 

2012, às 14h. RETORNO DA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DA PROFª. RAQUEL 34 
GIULIAN COMO COORIENTADORA DE DOUTORADO DO ALUNO THIAGO DIAS 35 
(VÍNCULO COMO NÃO-DOCENTE): Foi lida a nova justificativa de complementaridade 36 

encaminhada pelo Prof. Julian Penkov Geshev, orientador de doutorado do estudante Thiago Dias, 37 
ingressante em 01/10/2010, solicitando a inclusão da Profª. Raquel Giulian, lotada no Deptº. de Física 38 

desde 02/03/2011, para atuar como coorientadora de doutorado do referido estudante e consequente 39 

credenciamento (vínculo como Não-Docente, tendo em vista que a referida professora não é 40 

credenciada no PPGFís), no período de 27/11/2012 a 30/09/2015. A CPG havia solicitado na reunião 41 

de 05/11/2012, visando atender o Art. 1º da Resolução 084/2006-CAMPG, que o orientador 42 

justificasse melhor a complementaridade para esta solicitação de coorientação, sendo que agora a 43 

mesma atende a resolução. Portanto, a CPG aprova a solicitação de credenciamento da Profª. Raquel 44 
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Giulian como Não-Docente, especificamente para atuar como coorientadora do referido aluno. 45 
PEDIDO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DA ALUNA DE DOUTORADO CHIARA DAS DORES DO 46 
NASCIMENTO: A referida aluna comunicou afastamento, no período de 05 a 10 de novembro p.p., 47 

com a concordância do orientador, Prof. Cristiano Krug (coorientador: Gustavo de Medeiros 48 

Azevedo), para participar da realização de experimentos no LNLS, em Campinas/SP. A aluna, 49 

bolsista CAPES-REUNI, está pleiteando auxílio financeiro da CPG, a título de taxa de bancada, no 50 

valor de R$ 200,00. A CPG aprovou o auxílio financeiro. QUESTÕES LEVANTADAS EM 51 

ASSEMBLEIA DISCENTE: Os representantes discentes trouxeram algumas questões levantadas na 52 

assembleia ocorrida em 09 de novembro p.p.. a) Orientações sobre auxílio financeiro para bolsistas 53 

CAPES: Os presentes manifestaram dúvidas sobre o processo de solicitação, os critérios de avaliação 54 
dos pedidos, possibilidades de uso e valores disponíveis. Sendo decisão da CPG conceder auxílio aos 55 

bolsistas CAPES, os estudantes sugeriram que a mesma comissão emita parecer sobre as dúvidas 56 

levantadas, e que o mesmo seja encaminhado aos bolsistas CAPES. b) Protocolo de afastamento discente: 57 

Os estudantes, em geral, foram favoráveis a nova sistemática de comunicação adotada, via homepage 58 

do PPGFís/IF, desde que isto não implique em perda de autonomia do estudante e de seu orientador. 59 

c) Adoção do Exame Unificado de PG em Física - EUF: Concluíram que a possível adoção do EUF deverá 60 
facilitar o ingresso de estudantes de outras universidades neste Programa de PG. Surgiram dúvidas 61 

quanto à subjetividade da correção, ficando uma futura decisão sobre a posição oficial dos estudantes 62 

dependente de esclarecimentos sobre este item. d) Avaliação de desempenho didático: Os alunos 63 

presentes na assembleia foram unânimes ao concluir que a avaliação de desempenho didático é uma 64 

ferramenta essencial para garantir a qualidade da formação básica deste Programa. Foi acordado 65 

também que a escolha entre docentes que propusessem a mesma disciplina para um mesmo período 66 

deveria levar em conta o histórico de avaliações didáticas de cada docente. Foi citada a Resolução 67 
51/97-CEPE (http://www.ufrgs.br/cepe/legislacao/Res51-97.htm), que aprova as normas gerais 68 

para avaliação de desempenho didático dos professores. Quanto ao primeiro item, a CPG esclareceu 69 

que o recurso é equivalente ao do CNPq (R$ 394,00 mensais) em valor e finalidade, mas depende de 70 

disponibilidade da CPG. Quanto ao último item, a CPG sugeriu que entrássemos em contato com a 71 

PROPG, para ver a possibilidade de uma avaliação didática feita de forma eletrônica, via site. E 72 

enquanto isso não é viabilizado, foi decidido que para este semestre ainda, seja recuperado o 73 

formulário de avaliação usado pelo Departamento de Física há alguns anos, e que sejam distribuídos 74 
estes questionários aos alunos, em sala de aula, pelo professor da disciplina de PG, e que os mesmos 75 

fossem devolvidos por um representante discente, na Secretaria do PPGFís. Esse material será 76 

considerado por esta CPG, na próxima distribuição didática. OUTROS ASSUNTOS: RELATO 77 

SOBRE A REUNIÃO DE AVALIAÇÃO NA CAPES: O Coordenador Substituto, Prof. Kepler de 78 

Souza Oliveira Filho, fez um relato de sua viagem à Brasília, ocorrida de 12 a 14 de novembro p.p., 79 

quando participou da Reunião de Avaliação na CAPES. Foram citados os seguintes pontos: 1) O 80 
nosso índice de artigos de professores com a participação de estudantes apresentou redução nos 81 

últimos anos, segundo dados do Coleta, sendo que a média nacional tende a elevar-se. O Comitê de 82 

Avaliação solicitou que fossem incluídos nas observações, os artigos publicados com a participação 83 

dos egressos do PPG’s de dois anos atrás. 2) Sobre credenciamentos docentes, o PPGFís/UFRGS é o 3º 84 

maior Programa em número de docentes credenciados, só sendo menor que a USP e UNICAMP, e é o 85 

Programa com maior tempo de credenciamento (até 5 anos para orientadores de doutorado). Citou 86 

como exemplo a UFRJ, onde só pode ser credenciado o docente que tem Bolsa de Produtividade em 87 
Pesquisa do CNPq. Os credenciamentos ocorrem em março, após divulgação da aprovação das 88 

referidas bolsas. A maioria dos credenciamentos são realizados no máximo por 3 anos. Constata-se 89 

que estamos crescendo em número, mas não temos a totalidade de bolsistas de produtividade. 3) As 90 

bolsas CAPES/REUNI passarão a se chamar ‘bolsas CAPES’, a partir de 2013, e passarão a ter as 91 

mesmas características das bolsas CAPES. 4) Todos os outros PPG’s do Brasil estão exigindo a 92 

realização de Estágio Docente no Doutorado, inclusive dos bolsistas CNPq (os bolsistas CAPES já são 93 

obrigados a fazer Estágio Docente no Doutorado, sendo que se foi realizado estágio no Mestrado, este 94 
poderá ser aproveitado no Doutorado). O Prof. Kepler Oliveira Filho sugeriu que a CPG mudasse a 95 

determinação de ‘recomendação’ de realização de pelo menos um Estágio Docente pelo doutorando, 96 



tornando-se uma ‘exigência’ para todos os alunos bolsistas (inclusive do CNPq), pois se trata da única 97 

disciplina do curso que tem por objetivo propiciar ao aluno uma oportunidade de preparação para 98 

a docência. A CPG concordou com a sugestão acima e se compromete, até 1º de março de 2013, a 99 
instaurar uma Resolução sobre o assunto. Os doutorandos dos dois últimos anos enquadrar-se-ão na 100 

regra de transição, sendo recomendada e não obrigatória a realização do Estágio Docente. Temos 101 

ainda que discutir as seguintes questões: a) Baixo número de artigos com participação de estudantes. 102 

b) Queremos que somente bolsistas de produtividade sejam credenciados no PPGFís? c) Se o docente 103 

não for produtivo, continuaremos com o credenciamento por 5 anos? A reunião foi encerrada às 104 

15h15min. A presente ata foi lavrada por Liane Denise Thier Ruschel (______________________), 105 

Secretária do Programa de Pós-Graduação em Física, e será assinada pelo Coordenador, Prof. Sérgio 106 

Ribeiro  Teixeira.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 107 


