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Ao décimo dia do mês de abril de dois mil e dezenove, às treze horas e quarenta minutos,
reuniu-se ordinariamente o Coordenador do Programa de Pós- Graduação em Física, na sala
dois mil cento e dezoito do pavilhão dois do Campos Carreioros da FURG, com a presença dos
seguintes membros: Profª. Dinalva Sales (coordenadora), Prof. Matheus Lazo (coordenador
adjunto), Prof. Otávio Socolowaki Junior, Prof. Stravos Akras, Profª. Águeda Maria Turatti,
Prof. Fabrício Ferrari, representante dos discentes Lara Gatto e secretario da Pós/IMEF Eduardo
Neves. Primeiro ponto: Calendário dois mil e dezenove: A coordenadora apresentou as
pautas da reunião e também divulgou algumas informações iniciais. Verificou-se a necessidade
de criação de edital para aluno especial a partir do segundo semestre de dois mil e dezenove. A
coordenação propôs uma reunião no dia dez de maio para elaboração de um edital para o
ingresso dos alunos especiais e verificar também quais as disciplinas ofertadas para esses alunos.
A coordenadora Dinalva também comentou a dificuldade de agendamento de reuniões com o
corpo docente, devido a esse fator irá bloquear todos os horários dos professores de PÓS pois
será um ano de intensas reuniões, sugerindo a realização de reuniões fixas todas as quartas
quartas-feiras de cada mês. A coordenação comentou que alguns dos critérios para concessão de
bolsas será o rendimento dos alunos e que por isso será necessários que os professores insiram
as notas de seus alunos no sistema, como sugestão colocou as datas de quinze de julho para o
fim do primeiro semestre e a data de quinze de dezembro para o fim do segundo semestre.
Professora Águeda sugeriu um tempo maior para a inserção das notas. Professor Matheus
comentou que pode haver atrasos de entrega de trabalhos por parte dos alunos, o que
prejudicaria os prazos. Diante das sugestões a coordenadora Dinalva estipulou novas datas,
fixando o dia vinte de julho para o primeiro semestre e o dia vinte de dezembro para o segundo.
A coordenadora também comentou que irá enviar aos professores e-mails solicitando a
atualização de seus currículos Lattes com prazos definidos, sendo quinze de junho para primeiro
semestre e quinze de novembro para o segundo semestre. Segundo ponto: Orçamento da
PPG-Física: Coordenadora Dinalva apresentou a necessidade em melhorar as infra-estruturas,
citando exemplos como a compra de ar condicionado e cortinas para as salas dos discentes,
assim como a apresentação de seminários com professores externos para o enriquecimento do
programa. Comentou que há uma cotação para apoio a eventos fixados em três mil reais para
idas dentro do país e seis mil para idas ao estrangeiro com essa finalidade de eventos.
Apresentou orçamento disponível do ano de dois mil e dezoito da Proap no valor de três mil
duzentos e vinte reais (R$3.220,00) disponíveis e duzentos mil (R$ 200.000,00) na pró-Reitoria,
sendo que o novo orçamento da Proap para dois mil e dezenove é seis mil e quinhentos reais
(R$6.500,00) que somados ao do ano anterior disponível fica em nove mil seiscentos e vinte
reais (R$9.620,00). Ficando definido nessa reunião a distribuição desse orçamento da Proap da
seguinte forma: dois mil e trezentos reais em diárias sendo oito diárias e seis meias; três mil
duzentos e vinte para auxílio ao estudante; mil e oitocentos reais para passagens entre Rio
Grande e Porto Alegre; mil reais para pessoa Física para pagamento de despesas referente a

seminário de professores com Pós-doutorado e mil e quatrocentos reais referentes a pagamento
de pessoa jurídica para instalação de ar-condicionados já adquiridos pelo programa. Terceiro
ponto: dedicação de vagas para entrada no PAEC/OEA 2020: a coordenadora Dinalva
comunicou que o programa recebeu o pedido de encaminhamento de vagas PAEC/OEA 2020 e
caso seja aceito será necessário a reserva de bolsas para esses alunos, a professora explicou que
o Programa Bolsas Brasil PAEC OEA-GCUB é fruto do Acordo de Cooperação firmado no
ano de 2011 entre o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) e a Organização dos
Estados Americanos (OEA), e conta com o apoio da Divisão de Temas Educacionais do
Ministério das Relações Exteriores do Brasil (DCE/MRE) e da Organização Pan-Americana de
Saúde (OPAS/OMS). Porém devido a necessidade reserva de bolsas e a carência de bolsas para
os já alunos do mestrado os professores decidiram não participar do programa. Quarto Ponto:
Formação do Colegiado do PPGfís: A coordenadora Dinalva comentou a necessidade de nova
formação de colegiado, ficando definido pelo corpo presente que Fabrício Ferrari, Dinalva
Sales, Matheus Lazo e Carla Eliete, formam o grupo de colegiado. Quinto e Sexto ponto:
Comissão de Bolsas e Comissão de Seleção: A coordenadora Dinalva explicou a necessidade
de formação de comissão para elaboração de um regimento para concessão de bolsas e uma
comissão para elaboração de editais de seleção, com isso o corpo presente formou uma única
comissão que demande essas tarefas, ficando definidos os seguintes docentes Agueda Turatti,
Oltavio Socolowski, Dinalva Sales e Matheus Lazo. A discente Lara Gato questionou se haveria
a necessidade de participação do representante discente a coordenadora Dinalva ficou de
verificar. Ficou definido que a próxima reunião será dia vinte e quatro de abril. Nada mais
havendo a tratar, às quinze horas o coordenadora encerrou a reunião, da qual foi lavrada a
presente ata, que vai assinada pelo Coordenadora do de Pós- Graduação em Física, Professora
Dinalva Sales e por mim, Eduardo Neves, estagiário, que secretariei a reunião.
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