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Contexto e Histórico:
O relato trata de uma solicitação de afastamento por parte do professor Breno Arsioli
Moura para pesquisa no laboratório SPHère, co-tutelado pela Université Paris Diderot
(Paris 7) e Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS), em Paris, França. A
pesquisa terá a supervisão de Olivier Darrigol, professor da Université Paris Diderot e
célebre historiador da ciência entre os séculos XVIII e XX.
A pesquisa terá como objetivo estudar a recepção dos livros II e III de Óptica de Isaac
Newton (1642-1727) nos contextos francês e português do século XVIII. O tema do
projeto está em consonância com a linha de pesquisa do professor Breno na UFABC.
Avaliação:
A solicitação trouxe os seguintes documentos que foram analisados:
1. Carta do professor Breno Arsioli Moura informando os motivos do afastamento
e dando linhas gerais sobre o plano de trabalho a ser desenvolvido no exterior.
2. Carta de aceite assinada pelo prof. Dr. Olivier Darrigol, Research director at
CNRS, e supervisor do projeto.
3. Carta de apoio a pesquisa assinada pelo prof. Dr. João Príncipe, Departamento
de Física, Universidade de Evora, Portugal.
4. Projeto Fapesp que explica em detalhes o escopo do projeto.
5. Termo de outorga do projeto (2018/21711-6), citada acima.
6. Parecer da pós-graduação a que o docente está vinculado apoiando a
solicitação.
7. Carta informando o docente que ficará responsável pelos alunos de PG
orientados pelo professor Breno durante seu período de afastamento.
8. Parecer favorável da coordenação do curso de graduação onde o docente está
vinculado.
Pontos importantes:
É política do CCNH estimular o intercâmbio internacional de seus docentes quando
possível. Esse relator também vê com bons olhos a solicitação encaminhada ao
ConsCCNH. Todos os documentos recebidos estão de acordo com a solicitação
encaminhada pelo prof. Breno. Nesse sentido, entendo que tal demanda possa ser
atendida
Conclusão:
Esse relator emite parecer favorável ao afastamento.
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