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ATA N'. i 84DA REUNiÃo ORDnvÁRiA DO COLEGiADO DELEGADO
Ata da centésima octogésima quarta reunião ordinária

do Colegiado Delegado do Programa de Pós-

Graduaçãoem Física, realizadana data de 27 de

agosto de 2018, às 9h30min, na Sala 201 Sala de
Reuniões do Programa de Pós-Graduação em Física.
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Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta e sete minutos,
na Sala 201 -- Sala de Reuniões do Programa de Pós-graduaçãoem Física, do Departamentode

Física, do Centro de CiênciasFísicas e Matemáticas,reuniu-seo ColegiadoDelegado,com a
presença dos seguintesmembros: Eduardo Inacio Duzzioni, Luas Guilherlne de Carvalho Rego,
Lulas Nicolao, Marmelo Salvador, Pawel Klimas, Paulo Henrique Souto Riberio, Roberto Cid
Femandes Junior, sob a presidência do professor lvan Helmuth Bechtold, Coordenador do
Programa de Pós-graduação em Física. Havendo quórum, o senhor presidente cumprimentou os

membrose deu por abertaà sessão.Expediente:1. Comunicações.a) Atualizaçãodo

cwrricw/wm/a//es: O presidentesolicitou aos membros que comuniquem aos docentes de sua área
de concentração quanto a atualização dos cur/"ícu/um/affeó até a data de 3 1 de outubro de 2018,
considerando o procedimento de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de
docentes para o ano de 2019, em conformidade com Art. 3' da Resolução Normativa
2/PPGFSC/2017, de 27 novembro de 2017 que dispõe sobre os critérios de credenciamento,
recredenciamento e descredenciamento para docentes pemlanentes, colaboradores e visitantes do
Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal de Santa Catarina; b) Eleições
para membro do colegiado delegado e para as funções de coordenador e subcoordenador: O
presidente informou que nesta data estavam ocorrendo as eleições para representantedocente
junto ao Colegiado Delegado, na área de concentração Física da Matéria Condensada e Mecânica
Estatística, estando regulamlente inscrita a chapa 1, compostas pelos professores Carlos Eduardo

Maduro de Campos (titular) e Valderes Drago (suplente),bem como para as funções de

coordenador e subcoordenador do programa, estando regulamlente inscrita a chapa 1, composta
pelos professores lvan Helmuth Bechtold (coordenador) e Eduardo Inacio Duzzioni
(subcoordenador); c) O presidente comunicou que a coordenação do programa, de modo a utilizar
o mais eficientementepossível os recursos destinados pelo PROAP/CAPES no ano de 2018, está
efetuandoum levantamentodas possíveis despesas que serão realizadas ainda em 2018, e para
tanto, solicita àqueles que pretendem participar de eventos/atividades de campo, ainda em 2018,
que comuniquem a coordenação até data de 3 1 de agosto de 201 8, contendo os valores gastos por
categoria de despesa (hospedagem, alimentação, transporte e taxa de inscrição); d) O presidente
informou que iniciou suas atividades no Programa como professor visitante, no mês de agosto de
2018, o Sr. Roman Pasechnik da -tuna C/níversiQ, sendo que seu vínculo com a UFSC possui a
duração de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por igual período. 2. Atas das reuniões
ordinárias n' 183. Em discussão. Foram solicitadas alteraçõesnas linhas 74-78 e na linha 153.
Em votação. Aprovada por unanimidade com as alteraçõespropostas. Lida a ordem do dia, o
presidente solicitou alteração da pauta da reunião com a inclusão dos itens de pauta "Solicitação
de credenciamentode docente" e "Disciplina a ser ministrada no semestre 2018/2" e alteração do
item "Prometo de dissertação e tese" para "Projeto de dissertação, tese e coorientação".
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Requerimento do discente lsmael Rodrigues Silva; 6. Solicitação de credenciamentode docente:
7. Disciplina a ser ministradano semestre2018/2; 8. Projetosde dissertação,'tesee coorientação;
=. Solicitação de mudança de orientador; 10. Solicitação de trancamento de matrícula; ' ll'

Solicitação.de prorrogaçãode prazo para conclusão de curso; 12. Validação de créditos em
disciplina; 13. Editais do processo seletivo para ingresso nos cursos de mestradoe doutoradodo
semestre 2019/1; 14. Comissão de seleção e bolsa do processo seletivo para ingresso nos cursos de
mestrado e doutorado do semestre 20] 9/1; 15. Prorrogação de período de estágio pós-doutoral e

Relatório final; 16. Avaliação discente das disciplinas ministradas no semestre 2018/1: 17.

Wii:lUziRTemi:asKiiüãiü

delegado. Informou que o número de inscritos para os cursos de mestrado e doutorado foram
respectivamente24 (vinte e quatro).e l l (onze) candidatos, sendo que o número de aprovados por
':'
curso foi de 18 (dezoito) e 9 (nove) respectivamente. Na sequência apresentoua ata da comissão
de bolsa que deliberou pela implementação de bolsas aos candidatos aprovados, todavia, levando
em consideraçãoa disponibilidadede bolsas para o semestre2018/2 que é de 4 (quatro) bolsas

para o curso de mestradoe 5 (cinco) para o curso de doutorado.Em discussão.Em votação.
Aprovado por unanimidade a ata da comissão de seleção e homologada por unanimidade ata da
comissão de bolsa em conformidade com os artigos 33 e 39, respectivamente, do regimento

interno do programa. 2. 11omologaçãodo resultado do processo seletivo do Programa
Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) 2018/1. O presidente expôs o resultado do processo seletivo

destinado à alocação de duas bolsas de estudos do PNPD. O presidente informou que se
inscreveram 21 (vinte e um) candidatos, sendo que 5 (cinco) destes foram classificados. Informou
que o I' e 2' colocados no certame tiveram sua bolsa implementadae já iniciaram suas atividades.
Uma bolsa de estudos estará sendo implementada ao 3' colocado, considerando o que prevê o
artigo 9.1 do edital n' 003/PPGFSC/2018 e a desistênciada bolsa PNPD pelo estagiárioAlberto
Torres Roera Junior. Em votação. Homologado por unanimidade do resultado do processo seletivo
do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD), edital n' 3/PPGFSC/2018. 3. Planos de estágio
de docência para o semestre 2018/2. O presidente apresentouos planos de trabalho da disciplina
ESTÁGIO DE DOCÊNCIA dos discentes: André Gustavo de Oliveira (doutorado), Antânio
Crispim Lourenço (doutorado), Artur Marx Andermann (doutorado), Carleane Patrícia da Salva
Reis (doutorado),

Clésio Evangelista

Mota (doutorado),

Josué Lama Lopes (doutorado),

Letícia

Martendal (doutorado), Marcos Vinicios Barp (doutorado), Pedro Ricardo Piccini(doutorado),

Rafael Vitor Stenzinger(doutorado),Alexandro Amorim Linhares, (mestrado),João Saldanha
Streibel (mestrado). O presidente informou que os planos de trabalho precisam ser aprovados pelo

Colegiado Delegado confom)e determinao art. 5' da Resolução n' 44/CPG/2010, de 9 de
dezembro de 2010 que aprovou as normas sobre Estágio de Docência na Universidade Federal de
Santa Catarina. Em discussão. Em votação. Aprovados por unanimidadetodos os planos, por
estarem em consonância com a Resolução n' 44/CPG/2010 de 9 de dezembro de 2010. 4.

Solicitação de matrícula após o encerramento de período de matrícula. O presidenteexpôs e
fez a leitura do requerimento,encaminhadopelos discentesAlexandro Amorim Linhares e

Lindiomar Borges de Avisa.Junior, ambos do curso de mestrado, no qual solicitam a matrícula na
disciplina FSC410108 -- TópICOS ESPECIAIS EM FÍSICA B: Tecnologia dos sensores, tendo
em vista que quando do período de matrícula essa disciplina coincidia com horário de outra
disciplina oferecida pelo programa, sendo que tal coincidência não ocorre mais tendo em vista que
as disciplinas passaram a ser oferecidas em horários distintos. Em discussão. Em votação.
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Aprovada por unanimidade a solicitação de matrícula dos discentes. 5. Requerimento do discente
lsmael Rodrigues Salva. O presidente expôs e fez a leitura do requerimento encaminhado pelo

discente do curso de mestrado, lsmael Rodrigues Salva, e seu orientador, o professor Pawel
Klimas, no qual solicitam a justificativa de 3 faltas na disciplina seminários do semestre 2018/1.
tendo como argumentos uma série de hospitalizações devido a doença no joelho esquerdo. Em
:scussão. Em votação. Reprovado por unanimidade em virtude dos documentos apresentadosnão
suNlrem seus efeitos nas ausências registradas pelo discente na disciplina. 6. Solicitação de
Roman Pasechnik, da Z,z/ndt/n/vens/Q, contratado pela UFSC como professor visitante .junto ao
Programa. O presidente informou que o docente atende os critérios' de credenciamento

estabelecidos
no art. 3' da ResoluçãoNormativan' 02/PPGFSC/2017,de 27 de novembrode
2017. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidadeo credenciamentodo docente

SI Zl#lER:fl
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aprovação,da disciplma eletiva "Theory ando/zenomeno/ogy(Z/'Puas/um C/z/"omodynam/cs",com
carga horária de 15 (quinze) horas. Na sequência foi'apresentada a proposta de ementa e
bibliografia da disciplina. Em discussão. Em votação. Aprovada por unanimidadea proposta de
oferta da disciplina "Zheory and p/zenomeno/ogyof Ç?uan/z/mC/zromodynamics" na modalidade
de tópicos especiais, confomae prevê o art. 14 da Resolução Normativa n' 95/CUn/2017 de 4 de
abril de 2017. 8. Projetos de dissertação, tese e coorientação. Foram apresentadosos seguintes
proletos de dissertação e tese: a) prometode dissertação de mestrado de Fernando Miguel Hahne,
intitulado: "Estudo de soluções dinâmicas no setor BPS do modelo de Skyrme", na área de
concentração Física Matemática e Teoria de Campos, tendo como orientador o professor Pawel
Klimas.

b)

prometo de tese de doutorado de Antânio

Críspim

Lourenço,

intitulado:

"Desenvolvimento
de AlgoritmosQuânticos",na área de concentraçãoFísica Atómica e

Molecular, tendo como orientador o professor Eduardo Inacio Duzzioni. c) prometode dissertação
de mestrado de Matheus Grossklags, intitulado: "Diagramas de fases de sistemas magnéticos com
interaçõesdo tipo Dzyaloshinky-Moriya", na área de concentração Física da Matéria Condensada

e Mecânica Estatística, tendo como orientador o professor Alejandro Mendoza Coto e
coorientadoro professor Lulas Nicolao. d) prometode tese de doutoradode André Gustavo de

Oliveira, intitulado: "Utilização do número quântico radial de modos de Laguerre-Gauss e feixes
vetoriais para codificar e transmitir informação quântica", na área de concentração Física Atómica
e Molecular, tendo como orientador o professor Paulo Henrique Souto Ribeiro. e) prometode tese
de doutorado de Rafael Vitor Stenzinger, intitulado: "Padrões espaço-temporais em sistemas
neurais e cardíacos", na área de concentração Física da Matéria Condensada e Mecânica
Estatística, tendo como orientador o professor Lucas Nicolao e coorientador o professor Marmelo
Henrique Romano Tragtenberg. í) projeto de dissertação de mestrado de Nilson Roberto Abadias
Junior, intitulado: "Distribuição de renda com recorte de gêneroe raça nas Américas e simulações

de políticas económicas", na área de concentraçãoFísica da Matéria Condensadae Mecânica
Estatística, tendo como orientador o professor Lucas Nicolao e coorientador o professor Marmelo

HenriqueRomano Tragtenberg.g) prometode dissertaçãode mestradode Elisa lahn Goettems,
intitulado: "Contextualidade e Computação quântica no modelo DQCI ", na área de concentração

Física Atómica e Molecular, tendo como orientadoro professor Eduardo TnacioDuzzioni. h)

prometode dissertação de mestrado de Gustavo Henrique dos Santos, intitulado: "Análise de Feixes

de Luz com MomentoAngular Orbital", na área de concentraçãoFísica Atómica e Molecular,
tendo como orientador o professor Paulo Henrique Souto Ribeiro. i) prometode dissertaçãode
mestrado de Lindiomar Borgas de Avila Junior, intitulado: "Estudo de Troca de Resistência em

Filmes Fino de Azul da Prússia", na área de concentraçãoFísica da Matéria Condensadae
Mecânica Estatística, tendo como orientador o professor André Avelino Pasa. j) prometode

dissertaçãode mestradode AlexandroAmorim Linhares,intitulado:"Caracterizaçãode filmes
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finos de Azul da Prússia por ressonância de plasmons de superfície", na área de concentração
bJL U\'t+V
Física da Matéria Condensadae Mecânica Estatística, tendo como orientador o professor André
Avelino Paga. 1) prometode tese de doutorado de Thomas HãílEher,intitulado: "Estudo limite
quântico da termodinâmica empregando emaranhamentobotânico", na área de concentração Física
X

Atómica e Molecular, tendo como orientador o professor Paulo Henrique Souto"Ribeiro. m)
prometode tese de doutorado de Karma da Salva Dias, intitulado: "Estudo de células eletroquímicas

emissoras de luz (LECs) eficientes produzidas por métodos de baixo custo", na área de
concentração Física da Matéria Condensada e Mecânica Estatística, tendo como orientador o
professor ]van Helmuth Bechtold. n) prometode dissertação de mestrado de Carlos' Henrique
Stadtlober, intitulado: "Caracterização'de nanocompósitosde cristais líquidos colunares e
nanotubos de carbono para aplicações em eletrânica orgânica", na área de concentmção l ísica da
Matéria Condensada e Mecânica Estatística, tendo como orientadora a professora Juliana Eccher.
o) prometode tese de doutorado de Artur Marx Andemlann, intitulado: "Dinâmica Molecular em
sistemas abertos modelos de transferência de carga e energia com correlações especiais e
temporais", na área de concentração Física da Matéria Condensada e Mecânica Estatística. tendo
como orientador o professor Luis Guilherme de Carvalho Rego. p) Solicitação de coorientação do
professor Roman Pasechnik ao prqeto de tese de doutoradode Edgar Yubert Huayra Paitan,
intulado: "Processo de Duplo Espalhamento Partânico no Grande Colisor de Hádrons"
encaminhado pelo orientador o professor Emmanuel Grave de Oliveira. Em discussão. Em
votação. Aprovados os projetos e as coorientações,por unanimidade,tendo em vista por
atenderem ao que preconiza a Resolução Nomlativa n' 02/PPGFSC/2017 de 27 de novembro de

2017 e o RegimentoIntemo do Programa.9. Solicitação de mudança de orientador. O
presidente expôs e fez a leitura do requerimento de solicitação de mudança de orientador,
encaminhado pela discente do curso de doutorado Susane Calegari, assinado pelo atual orientador,

professor Jeferson de Lima Tomazelli, e pelo novo orientador o professor Eduardo Inacio
Duzzioni. Anexo ao pedido foi apresentadoum projeto de tese intitulado"Contextualidadee
Computação Quântica". Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidadepor estar em
consonância com o art. 49 do Regimento Intimo do Programa, passando a orientação ao professor
Eduardo Início Duzzioni a partir de 31 de ju]ho de 2018. ]0. Solicitação de Trancamento de

matrícula no curso O presidenteexpôso formulário,encaminhado
pela discentedo cursode

doutorado, Graciana Brum João, que solicita o trancamentode matrícula no curso, pelo período de
12 (doze) meses, tendo em vista problemasde saúde. Em discussão. Em votação' Aprovado por
unanimidade conforme prevê o art. 46 da Resolução Normativa n' 95/CUn/2017 de 4 de abril de

2017. 11. Prorrogaçãode prazo para conclusãode curso. O presidente
fez a leiturado
formulário, encaminhadopelo professor Raymundo Baptista, no qual solicita a prorrogação de
prazo para conclusãodo curso de mestradodo discenteEduardo Lourenço de Andrade, pelo
período de 12 (doze) meses, tendo como justificativa problemas na fase de análise do prometo,face

à sua extensão, não sendo possível a conclusão da dissertação no prazo regimental. Dando
continuidade, o presidente fez a leitura do formulário, encaminhado pelo professor Pawel Klimas,
no qual solicita a prorrogaçãode prazo para conclusão do curso de mestradodo discente lsmael
Rodrigues Sirva, tendo como justiHlcativa a necessidade de cursar créditos em disciplina tendo em

vista ter cursado apenas 6 (seis) créditos no primeiro ano face à vínculo empregatício.Ato
contínuo, o presidente fez a leitura do formulário, encaminhado pelo professor Antonio Nemer

Knaan Neto, no qual solícita a prorrogaçãode prazo para conclusãodo curso de mestradoda
discente Ellen Carolinie Gomes e Salva, pelo período de 12 (doze) meses, tendo como justinlcativa
a conclusão da pesquisa e a necessidadede cursar 8 (oito) créditos em disciplina para obtenção do
índice de aproveitamento necessário para realização da defesa de dissertação de mestrado. Em
discussão. Em votação. Aprovadas as prorrogações de prazo para conclusão do curso de mestrado,

pelo período de 12 (doze) meses aos discentes Eduardo Lourenço de Andrade e Ellen Carolinie
Gomes e Sirva, devendo a dissertaçãoser entreguea coordenaçãodo programaaté a data de 8 de
julho de 2019 e a defesa de dissertação ocorrer até a data de 8 de agosto de 2019. Aprovada a
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\ax\o\iknse" e " Nanosized tetragonal b-Fede phase obtained bymechanical alloying: structural,
m/eras/ruc/ura/, magnerfc anc/ e/ec/rica/ c/zarac/eriza//on ", sendo aquele publicado no periódico
"Jou/"na/

oV Ma/er/a/s

C/zemisrry

C"' e esse publicado

"Mon/b/y

Àro//ces of //ze .Rapa/ ..4s/ronomíca/

no periodico '"RSC'

,.4dvances".

Na

sequência, efetuou a leitura do parecer emitido pelo professor Paulo Henrique Souto Ribeiro. o
qual recomendou a aprovação de 4 (quatro) créditos. Dando continuidade, o presidenteexpôs e fez
a leitura do processo n'. 23080.055910/2018-10, que trata da solicitação de validação de créditos
na disciplina TRABALHOS ACADÊMICOS,
encaminhado pelo discente do curso de doutorado
Wagner Schlindwein, no qual solicita a validação de créditos face à publicação do artigo científico
Mapptng the accretion disc ofthe short period eclipsing binary SDSS J0926'-3624" lla pel\6ü\co
Soc/eQ

(iitíW?,4SD".

Na sequência,

efetuou

a leitura

do parecer emitido pela professora Natalia Vale Asari, o qual recomendou a aprovação de 4
(quatro) créditos. Em discussão.Em votação. Aprovada por unanimidadea validação de 8 (oito)

créditos em trabalhos acadêmicos no histórico do curso de doutorado de Kelli de Fátima Ulbr ch e
a validação de 4 (quatro) créditos em trabalhos académicos no histórico do curso de doutorado
Wagner Schlindwein, considerando que as solicitações estão em conformidade como Art. 56 do
Regimento [ntemo. ]3. Editais do processo seletivo para ingresso nos cursos de mestrado e
doutorado do semestre 2019/1. O presidente expôs a todos a proposta dos novos editais do
processo seletivo para os cursos de mestrado e doutorado, para ingresso no Programa de PósGraduação em Física da UFSC PPGFSC/UFSC, no semestre 2019/1. O presidente informou que
as mudanças nesta versão do edital referem-se ao item 3 "INSCRIÇÃO",
considerando maior
detalhamentodo preenchimentoda bicha de inscrição e a inclusão de campo para envio do

documento denominado "Relação quantitativa da produção bibliográfica' para análise do
curriculum";no item 4 "DO PROCESSO SELETIVO", com a ediçãodos itens 4.5 e 4.6 e a
inclusão do item 4.7; e a inserção do ANEXO 1 - Relação quantitativa da produção bibliográfica

para análisedo curriculum.Em discussão.Em votação. Aprovados por unanimidadeos editais,
considerando as alterações propostas, confomle determina o inciso Vll do Art. 14 da Resolução
Nomlativa n.' 95/CUn/2017, de 04 de abril de 2017 que dispõe sobre a pós-graduaçãos/r/c/o
senso/na UFSC. 14. Comissão de seleção e bolsa do processo seletivo para ingresso nos cursos
de mestrado e doutorado do semestre 2019/1. O presidente apresentou proposta de composição
das comissões de seleção, para ingresso nos cursos de mestrado e doutorado. e de bolsa. ami)as
para o semestre 2019/1. Em discussão. Em votação. Foram aprovados os seguintesnomes para
composição das comissões: Comissão de Seleção do processo seletivo 2019/1: Paulo Heruique

Souto Ribeiro, Roberto Kalbusch Salto e Juliana Encher. Comissão de Bolsa: lvan Helmuth

Bechtold (presidente); Paulo Henrique Souto Ribeiro; Roberto Kalbusch Salto; Marmelo Salvador
(doutorando); Lindiomar Borges de Avila Junior (mestrando); por estarem em consonância com os

artigos33 e 39, respectivamente,
do RegimentoIntemodo Programa.15. Prorrogaçãode
período de estágio pós-doutoral e relatório final. O presidenteapresentouo processon'
23080.0608 10/2016-43, que trata do relatório Hlnal do estágio pós-doutoral do estagiário Rodrigo

Turcati, referenteao período de I' de outubro de 2017 a 30 de setembrode 2018, e o pedido de

prorrogaçãodo estágiopelo períodode I' de outubrode 2018 a 30 de setembrode 2019. do
prqeto

intitulado "Propriedades

Eletromagnéticas

de Partículas

Elementares

em Cenários

Advindos de Extensões do Modelo Padrão da Física de Partículas", sob a coordenaçãodo
professor Jeferson de Lama Tomazelli. Na sequência, solicitou que o membro Pawel Klimas
5
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pedido.de prorrogação do estágio pelo período de I' de outubro de 2018 a 30 de setembro de
zu ] V, do prometo,intitulado "Estudo e Caracterização de Biossensores para Toxinas Presentes na
Agua'\ sob a coordenação do professor lvan Helmuth Bechtold. Na sequência, solicitou que o
membro Paulo Henrique Souto Ribeiro fizesse a leitura de seu parecer, o qual recomendoua
aprovação do .relatório final e a prorrogação do período do estágio pós-doutoral. Em discussão.
Em votação Aprovados por unanimidadeos relatóriosfinais de estágio pós-doutoml'e os p anos
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expôs o resultado da avaliação das disciplinas cursadas pelos discentes no semestre 2018/1 jmto
ao PPGFSC. Foi deliberado que os docentes que ministraram as disciplinas terão acesso à
avaliação. Não houve deliberação neste item de pauta. 17. Homologação"das dec sões do

Coordenador no "Sistema de Consulta ao Colegiado Delegado". O presidentesolicitoua

atenção,dos membros para os seguintes assuntos aprovado pelo Sistema de Consulta ao Colegiada
Delegado: a).Composição da banca e do trabalho a ser apresentadona defesa de dissertaçãode
mestradode Marcos Vinicíos Barp, intitulada: "Excitação Rotacional Molecular por Impacto de
Pósitrons", defendida na data de 27 de julho de 2018; b) Composição da banca e do trabalho a ser
apresentado na defesa de tese de Guilherme

Grams,

intitulada: "Equações

de estado para

supemovas e estrelas de nêutrons", defendida na data de 6 de agosto de 2018; c) disciplina
TOPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA: Colóquios de Física de Partículas Elementarese Campos (2
créditos), a ser ministrada pelo professor Emmanuel Grave de Oliveira no semestre2018/2. sem
contabilizaçãodestashoras aula no Planeamento e Acompanhamentode Atividades Docentes
PAAD; d) Composiçlão da banca e do trabalho a ser apresentado no Exame de Qualinlcação de

Doutoradode Kelli Fátima Ulbrich, intitulado:"NANOMATERIAIS CALCOGENETOS

OBTIDOSPOR MECANO-SÍNTESE"a ser realizadona datade 10de agostode 2018;e)

Composição da banca e do trabalho a ser apresentado no Exame de Qualificação de Doutorado de

Tubo Eduardo Restrepo Medina, intitulado:"TNVARIANCIA DE ESCALA E

TERMODINÂMICA DA CROMODnqÂMlcA QUÂNTICA" a ser realizadona datade 17 de
agosto de 2018; f) Composição da banca e do trabalho a ser apresentado na defesa de dissertação
de mestrado de Laura Antonia Barth Martinez, intitulada: "Transição de fase em camadas de redes
neuronais", com prorrogação de prazo de conclusão até a data da defesa, defendida na data de 8 de
agosto de 2018, com a participação do membro externo da banca por intemlédio de sistema de
interação áudio e vídeo em tempo real; g) Composição da banca e do trabalho a ser apresentado na

defesade dissertação
de mestradode LarissaGomos França, intitu]ada:"MATERIAIS
05GANICOS COM PROPRIEDADESLíQuIDO-CRISTALINAS PARA APLICAÇÕES EM
CELULAS

SOLARES",

com prorrogação de prazo de conclusão até a data da defesa, defendida

na data de 24 de agostode 2018; h) Composição da banca e do trabalhoa ser apresentadona

defesa de tese de Marcello Antonio Alves Talarico, intitulada: "Distribuição de Trabalho em um
Sistema Fotõnico", defendida na data de I' de agosto de 2018; i) Composição da banca e do
trabalho a ser apresentado na defesa de dissertação de mestrado de Eduardo Lulas Lorenzon.

intitulada:
"SIMULAÇÃO DE MONTECARLO PARA A TRANSIÇÃO DE FASE DE UMA

LIGA DE FERRO E PLATINA", com prorrogação de prazo de conclusão até a data da defesa,
defendida na data de 28 de agosto de 2018; j) Aprovação de alteração do título do trabalho a ser
apresentado na defesa de dissertação de mestrado da discente Larissa Gomes França; 1) Aprovação
da composição da banca da defesa de dissertação de mestrado de Laura Antonia Barth Martinez e
a data da defesa para o dia 5 de setembrode 2018 às 9 horas, com prorrogaçãode prazo para

conclusãode curso até essa data, tendo em vista a impossibilidadede realização'da defesa
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dissenaçT.

agendada

anteriormente

para .o dia

8 de agosto

de 2018;

m)

Homologação

das

candidaturas para as funções de Coordenador e Subcoordenador em conformidade com o art. 18
do regimento interno do programa; n) Homologação das candidaturas para as funções de membros
docentes do colegiado delegado, na área de concentração Física da Matéria Condensada e
Mecânica Estatística, em confomlidade com o art. 18 do regimento interno do programa; o)
Aprovação da.comp.osiçãoda banca e do trabalho a ser apresentadona defesa de dissertaçãode
mestrado do discente Mateus Tomazini Kinasz; p) Composição da banca e do trabalho a ser
apresentado no Exame de Qualiülcação de doutorado de lgor Domelles Schoeller Siciliana; q)
Aprovação da composição da banca e do trabalho a ser apresentado na defesa de dissecação de
mestrado do discente Thomas Zerrenner Flórido. 18. Assuntos gerais. Não houve assunte neste
item de pauta. Em seguida, o presidente agradeceu a presença'de todos e (ieu por encerrada a
sessão, às onze horas e trinta e cinco minutos, da qual, para constar, eu, Antonio Marcos Machado.
chefe de expedientePrograma de Pós-graduação em Física, lavrei a presenteata que, se aprovada,
será assinada pelo senhor presidente e demais membros. Florianópolis, 27 de agosto de 2018.

Prof. Dr. lvan Helmuth Bechtold
(presidente)

Prof. Dr. Eduardo Inacio Duzzioni
(subcoordenador)

Prof. Dr. Paulo Henrique Souto Ribeiro
(membro titular Física Atómica e Molecular)

Prof. Dr. Luas Guilhemle de Carvalho Rego

Prof. Ür. Lulas Nicolao

(membro suplente -- Física da Matéria

(membro suplente -- Física da Matéria

Condensada e Mecânica Estatística)

Condensada e Mecânica Estatística)

Prof. Dr. PawelKlimas

Marêêlo Salvador

(membro suplente

Física Matemática e

Teoria de Campos)

Roberto Cid

ííh andes Junior

(membro titular - Astrofísica)

(membro titular

representante discente)

