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Santo André, 31 de maio de 2016. 
 

Ao ConsCCNH 
Ref. Solicitação de afastamento para pós-doc da Profa. Dra. Maisa Helena Altarugio 
 

O presente parecer trata da solicitação de afastamento para realização de estágio pós-doutoral pela 

Profa. Dra. Maisa H. Altarugio no período de 05/09/2016 a 22/12/2016. 

Esta matéria foi tratada em reunião ordinária da Coordenação da Licenciatura em Química ocorrida em 

24/02/2016. Na ocasião foram avaliados: i. os possíveis impactos do afastamento sobre o encargo 

didático do curso e, ii.as contribuições ao desenvolvimento profissional da docente e à articulação 

ensino, pesquisa e extensão universitária. 

Quanto ao primeiro tópico, avaliou-se que o afastamento da docente não implicaria em ônus ao curso 

uma vez que havia a expectativa da Licenciatura em Química efetuar contratação docente por meio do 

edital 151/2015. Tal fato foi consolidado com a posse e exercício do cargo da Profa. Solange W.Locatelli 

ocorridos em 05/2016. Cabe ressaltar que a Profa. Maísa ministrou 10 créditos em 2016.1
1
 tornando 

viável a atribuição do saldo de créditos anuais obrigatórios da Licenciatura em Química à nova docente. 

No que tange ao segundo tópico, considerando o engajamento institucional da docente que, desde a sua 

contratação, ocupou diversos cargos na graduação e na pós-graduação além de participar de 

importantes projetos institucionais vinculados à formação de professores, sua principal área de 

pesquisa, julgou-se oportuna a possibilidade do estágio junto ao Prof. Maurice Tardif, da Université de 

Montréal, Canadá. O estudo proposto pela Profa. Maisa trata da formação docente ocorrida no âmbito 

dos estágios supervisionados, assunto de fundamental importância que em muito poderá contribuir ao 

aprimoramento das atividades desenvolvidas nos estágios curriculares das licenciaturas da UFABC.  

Apesar de a Licenciatura em Química ainda operar com um quadro docente reduzido, sendo difícil muito 

embora desejável a liberação de docentes para estágios de longa duração (por um ano letivo completo, 

por exemplo), recomendamos o afastamento da Profa. Maisa no período proposto. 
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1
Desenvolvimento e Aprendizagem (2 turmas, 8 créditos) e Estágio Supervisionado Nível Fundamental (1 

turma, 2 créditos) 


