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Sessão Ordinária de 13 de Junho de 2016. 
 
 
Expediente: Afastamento para pós-doutorado – Eduardo Novais e Gustavo Dalpian 
 
Relator: Prof. Alysson F. Ferrari 
 
Contexto e Histórico: 

Trata-se de dois pedidos de afastamento para o ano de 2017, para realização de 
estágio de pesquisa no exterior, dos Profs. Eduardo Novais e Gustavo Dalpian. 

O Prof. Eduardo Novais pretende passar um ano na University of Central Florida, em 
Orlando, trabalhando com o Prof. Eduardo Mucciolo, com o qual já possui uma prévia 
e produtiva colaboração científica. O Prof. Gustavo Dalpian pretende passar um ano 
na University of Colorado, em Boulder, iniciando uma colaboração com o Prof. Alex 
Zunger, de destacada relevância na área de teoria de matéria condensada. 

 

Avaliação: 

Já é oficialmente reconhecida pela instituição, através da resolução CONSUNI 162, a 
importância de estágios de pesquisa no exterior, e a necessidade de apoio institucional 
para viabilizá-los.   

Cientificamente, os dois pedidos são altamente meritórios, conforme destacado nas 
cartas de apoio elaboradas pelo PPG-Física e pela graduação em Física. São dois 
pesquisadores ativos que poderão aproveitar de forma muito positiva um período de 
dedicação integral à pesquisa, junto a um grupo do exterior.  

Do ponto de vista da pós-graduação, o Prof. Dalpian tem atualmente um aluno de 
doutorado, mas que deverá concluir o curso antes do início deste estágio. O discente 
já tem um artigo publicado, o que é requerimento básico para conclusão do doutorado 
no PPG-FIS.  

Quanto à graduação, o coordenador Prof. Adriano Benvenho atestou que a 
contratação de novos professores visitantes deve suprir com tranquilidade a carga 
didática dos dois docentes. 

 

 

Conclusão: favorável à aprovação. Sugere passagem à Ordem do Dia para 
aprovação definitiva pelo Conselho. 


