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Sessão Ordinária de 06 de novembro de 2017. 
 
 
Expediente: Solicitação de Alteração de Afastamento de Maximiliano Ujevic Tonino 
 
Relator: Renato Correa 
 
Contexto e Histórico: 
Em 12/04/2017 o professor Maximiliano Ujevic Tonino solicitou afastamento de 15/06 a 
12/08/2017 para desenvolvimento de pesquisa na área de ondas gravitacionais no 
Max Planck Institute for Gravitational Physics (Albert Einstein Institute), totalizando 59 
dias. 
Como o afastamento estava no limite de dias em que a análise e autorização são 
feitas apenas pela Direção, esta aprovou a solicitação. 
Além do período do afastamento, o prof. Maximiliano pretendia utilizar dias de férias 
para complementar o período de sua visita ao instituto. 
Contudo, em seu retorno, o prof. Maximiliano se deu conta de que confundiu os 
períodos e suas férias não compreendiam o período de 13 a 14/08/17. 
Orientado pela nossa Divisão Acadêmica, adotando o procedimento padrão da 
UFABC, o professor apresentou solicitação de alteração de afastamento para o 
período de 15/06 a 14/08/2017, totalizando 61 dias de afastamento. 
O prof. Maximiliano reconheceu sua falha e está ciente de que será preciso aguardar 
todo o trâmite de um afastamento superior a 59 dias (aprovações no ConsCCNH, 
CPPD, SUGEPE e Reitoria) para que possa finalizar esta pendência e estar habilitado 
a novo afastamento. 
Como a solicitação engloba período superior a 59 dias, o Conselho deve fazer a 
análise e, se for o caso, aprovar o afastamento.  
  
 
Avaliação: 
Em relação ao mérito do afastamento, tendo em vista que o mesmo já havia sido 
aprovado pela Direção do CCNH, esta relatoria não tem comentários a fazer, 
considerando a solicitação adequada e passível de aprovação. 
Em relação ao trâmite administrativo, tendo em vista se tratar de um lapso do docente, 
já reconhecido pelo mesmo, que o professor está ciente da impossibilidade de se 
afastar até que a pendência seja resolvida e que não houve nenhum prejuízo 
acadêmico, avalio que o conselho deve aprovar a solicitação de alteração de 
afastamento, já que a outra alternativa possível seria descontar dois dias de trabalho 
do docente.  
 
 
Conclusão: 

Aprovar a solicitação. 

 


