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Sessão Ordinária de 26 de fevereiro de 2017 
 
Expediente: Solicitação de cooperação técnica de Isarita Martins Sakakibara 
 
Relator: Leonardo Almeida Barbosa / Thales Rocha de Macedo 
 
Contexto e Histórico: 
 
Projeto de colaboração técnica entre a UNIFAL-MG e a UFABC, por meio da 
concessão de afastamento da servidora Isarita Martins Sakakibara, SIAPE nº 
2153649, pela UNIFAL-MG, por um período de 2 anos, podendo ser prorrogado por 
mais 2 anos, se houver interesse das IFES, visando um aumento na qualidade do 
ensino, da pesquisa e da extensão na área da Toxicologia e Análises Toxicológicas, de 
ambas Instituições de Ensino Superior. Tendo como objetivos específicos consolidação 
de parceria na área descrita, promoção de troca de experiências entre as IFES e 
capacitação de pessoas para a área. 
 
A atuação da docente na UFABC poderá contribuir para a formação de profissionais 
aptos a atender as necessidades e as demandas regionais e nacionais dessa área.  
 
Avaliação: 
 
O projeto apresentado atende a UFABC no sentido de consolidar uma linha de 
pesquisa dentro da universidade, favorecendo a integração de pessoas e troca de 
experiências e conhecimentos. Existe parecer favorável por parte de uma docente da 
UFABC, permitindo que a docente da UNIFAL-MG consiga se instalar e iniciar 
rapidamente os trabalhos a que compete o projeto de colaboração técnica. 
 
Os documentos encaminhados para um parecer envolvem uma carta de apresentação 
da Profa. Dra. Isarita Martins Sakakibara, um parecer técnico da Profa. Dra. Elizabete 
Campos de Lima e o projeto de colaboração técnica. Baseando-se em caso 
semelhante já discutido na 8ª sessão ordinária do CCNH de 2017, caso a docente 
venha a cumprir cargas didáticas, é necessário parecer da coordenação de algum 
curso da UFABC que permita sua alocação durante o período tratado no projeto. 
 
Conclusão: 
 
Favorável à aprovação da solicitação mediante parecer por parte do Bacharelado 
em Química ou Bacharelado em Ciências Biológicas 


