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Sessão Ordinária de 15 de Fevereiro de 2016. 
 
 
Expediente: Solicitação de prorrogação de afastamento para pós-doutorado – 
Interessado: Prof. Celio Adrega de Moura 
 
Relator: Alysson Fabio Ferrari 
 
Contexto e Histórico: 
O Prof. Célio encontra-se desde o quadrimestre 2015/2 afastado (período do 
afastamento: 01/08/2015 até 30/04/2016), para realizar um pós-doutoramento no 
Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab), nos EUA, participando de pelo 
menos dois experimentos de física de altas energias, o Deep Underground Neutrino 
Experiment (DUNE) e o Liquid Argon In a Test-bean (LarIAT).  
 
Conforme carta anexa, datada de 25 de janeiro do corrente ano, o Prof. Célio pede 
uma prorrogação do seu afastamento, postergando seu retorno para o dia 31 de 
agosto de 2016. Isso se deveria aos dois experimentos citados acima estarem 
entrando em fase crítica de tomada de dados no final de março/começo de abril, e em 
seguida viria parte crucial da análise de dados, na qual seria muito importante que o 
Prof. Célio estivesse presente.  
 
Avaliação: 
Quanto ao mérito do pedido, a análise é bastante simples: colaborações experimentais 
internacionais são muito importantes e devem ser incentivadas ao máximo numa 
universidade que se pretenda de pesquisa de ponta. Na área em que atua o Prof. 
Célio, de física experimental de altas energias, a colaboração em grandes grupos 
internacionais é a prática cotidiana, fundamental para o andamento das pesquisas. A 
presença do Prof. Célio no laboratório onde ocorrem os experimentos nas fases 
cruciais de tomada de dados e análise de fato enriqueceria bastante a sua experiência 
de pós-doutoramento, sendo benéfica tanto para a colaboração – que teria o docente 
por mais tempo com dedicação exclusiva ao experimento – quanto para o docente, 
que maximizaria o aprendizado de novas técnicas de medidas e análises.  
O mérito científico do pedido, assim, é perfeitamente justificado. 
 
Deve ser ponderado, contudo, o possível impacto desse afastamento para a 
Instituição, em particular nos cursos de Pós-Graduação e Graduação. 
 
O Prof. Célio é atualmente credenciado no PPG-FIS, e assumiu a orientação de um 
aluno de mestrado em 2015/3. A Coordenação do PPG-FIS considera, contudo, que a 
extensão do afastamento do docente não implica em prejuízo para este aluno, já que o 
primeiro ano de mestrado tipicamente é concentrado em disciplinas, e num estudo 
básico de literatura que o Prof. Célio certamente poderia orientar a distância. Existe 
também um bom número de docentes da mesma área na instituição, que poderiam 
responder presencialmente a eventuais dúvidas do aluno, apoiando sua formação 
durante o afastamento. Desta forma, a Coordenação do PPG-FIS entende não haver 
prejuízo e, pelos mesmos motivos já citados acima, apoia a aprovação do pedido de 
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prorrogação. 
 
Quanto a graduação: o Prof. Célio ministrou 8 créditos (2 BCT + 6 LIC.FIS) em 2015/1, 
e teria programado em 2016: 4 créditos do Bacharelado em Física em 2016/2 e 10 
créditos de BCT em 2016/3. A extensão do pos-doc, portanto, impactaria apenas uma 
disciplina: Mecânica Analítica I em 2016/2, que está atualmente alocada para o Prof. 
Célio. Esta é uma disciplina importante (obrigatória) do Bacharelado em Física, de 
forma que, para viabilizar a extensão do afastamento, seria preciso encontrar um 
professor substituto. 
Devido a este pedido de revisão ter chegado num período de recesso, com muitos 
docentes em férias, não houve tempo hábil para resolver esse problema de alocação.  
 
Este relator pondera que, dada a disciplina afetada, que tem um bom número de 
docentes capacitados a assumi-la na Instituição, deverá ser possível resolver esse 
problema de alocação, embora não se possa apresentar já uma solução concreta no 
momento.  
 
Conclusão: O pedido tem mérito que justifica sua aprovação, restando apenas 
um problema pontual de alocação a ser resolvido.  
 

Informar se o parecer da relatoria é favorável ou não à aprovação do documento. 

FAVORÁVEL, com a possível ressalva da disciplina citada; o conselho poderia 
vislumbrar a possibilidade de vincular a aprovação final do pedido à 
apresentação, pelo interessado ou pela Coordenação do Bacharelado, de um 
docente disposto a assumir a alocação de Mec. Analítica I em 2016/2. 

 


