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Origem: CCNH – Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Física

Destino: CCNH – Direção do Centro

Assunto: Parecer sobre pedido de afastamento do Prof. Alysson Fábio Ferrari. 

Ilmo Sr. Diretor do CCNH, 

 

Em resposta ao  e-mail  datado  de  30/06/2017,  de  origem  na  Direção  do  CCNH,  a

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Física da UFABC (PPG-FIS/UFABC) emite

parecer acerca da solicitação de afastamento para pós-doutoramento do Prof. Alysson Ferrari. 

Da análise do processo, levando em conta que:

1. Cientificamente,  a  proposta  de  trabalho  apresentada  para  o  período  de  pós-

doutoramento está bem justificada. Reconhecemos que o pesquisador com o qual

o Prof.  Alysson Ferrari  pretende colaborar,  a saber  o Prof.  Alan Kostelecky da

Indian University Center for Spacetime Symmetries (IUCSS), é pioneiro na área de

violação  da  simetria  de  Lorentz,  com  diversos  trabalhos  renomados.  O  Prof.

Alysson Ferrari  tem desenvolvido uma linha de pesquisa na UFABC em temas

correlatos ao do grupo de pesquisa de sua área na IUCSS. Portanto, cremos que a

execução de projetos em colaboração no período de afastamento solicitado tem

grande potencial para ser bem sucedida;

2. Não  haverá  prejuízos  para  os  estudantes  do  PPGFIS sob  orientação  do  prof.

Alysson  Ferrari,  conforme  ele  explicita  em  sua  solicitação  para  viabilizar  seu

afastamento;  

3. Desde seu ingresso na UFABC, inicialmente como Prof.  Visitante, e a partir de

2009 como docente efetivo, essa é a primeira solicitação do Prof. Alysson Ferrari

para um afastamento de longo período. As atividades desempenhadas por ele na

pós-graduação,  como  orientação  de  alunos,  disciplinas  ministradas,  e  na
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coordenação de curso, foram sempre muito intensas e positivas. Destacamos que

ele  coordenou  o  curso  de  pós-graduação  por  quatro  anos  seguidos  com

reconhecida dedicação a essa atividade;   

a  Coordenação  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Física  da  UFABC  se  posiciona

favoravelmente  ao  referido  pedido  de  afastamento  para  pós-doutoramento  no  exterior.

Ressaltamos ainda a importância das interações de um docente da UFABC com grupo de alto

nível como o da IUCSS  para a internacionalização e fortalecimento da pós graduação em física. 

Essa coordenação é sensível aos impactos desses afastamentos na alocação didática.

Reafirmamos nossa disposição para colaborar junto à Coordenação do Bacharelado em Física e

a direção do CCNH na viabilização de meios para minimizar os impactos dos afastamentos para

pós-doutoramento sobre a alocação didática.

 

 Alex Gomes Dias

Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física

Universidade Federal do ABC
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