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Sessão Ordinária de 13 de junho de 2016. 
 
 
Expediente: Solicitação de afastamento para estágio pós-doutoral da Profa. Maisa 
Helena Altarugio. 
 
Relator: Prof. Rodrigo L. O. R. Cunha  
 
Contexto e Histórico: 
 

A Profa. Maisa Helena Altarugio solicita afastamento por um período de quatro 
meses para realizar estágio pós-doutoral no junto ao grupo do Prof. Maurice Tardif da 
Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal no Canadá. O estágio 
seria realizado no período entre os meses de setembro de dezembro do corrente. A 
Profa. Altarugio já foi comtemplada com auxílio FAPESP para o estágio (proc. n° 
2016/06719-5). 
 
 A Profa. Altarugio se propõe a colaborar com o grupo do Prof. Tardif no 
particular da área de formação de professores que é muito pouco explorada no Brasil. 
O Prof. Tardif é uma das maiores autoridades na área e atua em temas relacionados à 
Filosofia e Teorias da Educação, História Social da Profissão Docente, Formação de 
Mestres, Conhecimento na Educação Básica, Organização do Trabalho dos Agentes 
Escolares e Gestão de Universidades. 
 
 As coordenações da Licenciatura em Química e do Programa de Pós-
Graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática se 
manifestaram favoravelmente a respeito da solicitação da Profa. Altarugio, bem como 
a assessoria ad-hoc de sua solicitação na FAPESP conforme anexos. 
 
Avaliação: 
 

Este relator considera muito saudável e desejável que a qualificação do 
pessoal docente da UFABC esteja sempre ocorrendo, minimizando a estagnação de 
temas de pesquisa, iniciativas como esta da Profa. Altarugio são excelentes, pois os 
frutos da aproximação com o grupo do Prof. Tardif, importantíssima referência mundial 
na área de Ensino, poderá frutificar positivamente na ampliação e interesses de 
atuação que se propõe a solicitante e, de modo mais abrangente no norte da 
internacionalização da pesquisa da UFABC. 
 
Conclusão: 

Em função do exposto, esta relatoria recomenda a aprovação da solicitação da 
Profa. Altarugio para que os devidos encaminhamentos sejam realizados. 

 


