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6ª Sessão Ordinária de 16 de julho de 2018. 
 
 
Expediente: Solicitação de Afastamento Visitante mais de 21 dias - Bruce L. S. 
Vega (29/08 a 30/09/2018) 
 
Relatores: Patricia Sessa e Marco Antônio Bueno Filho 
 
Contexto e Histórico: 

Em 14 de junho o professor Bruce Lehmann Sanchez Vega encaminhou à Secretaria 
do CCNH uma solicitação de afastamento internacional para participação em 
pesquisa, com ônus limitado, iniciando em 29 de agosto próximo e terminando em 30 
de setembro. 
 
Avaliação: 

Além do formulário institucional para afastamento docente, para tal análise o professor 
disponibilizou os seguintes documentos: 

 Carta convite da Universidade de Valencia, Espanha, emitida em 12 de junho, 
convidando-o a visitar o Grupo de Física de Altas Energias e Astropartículas, 
objetivando o desenvolvimento de um trabalho de pesquisa colaborativo com o 
Instituto de Física Corpuscular/CSIC em Física de Altas Energias. 

 
 Projeto “USANDO A FÍSICA DE NEUTRINOS PARA RESTRINGIR 

EXTENSOES DO MODELO PADRÃO”, no âmbito do Projeto Temático: 
Desafios em Física e Astrofísica de Neutrinos, processo FAPESP 2014/19164-
6. 

 
 Currículo abreviado (CVA) do professor José W Furtado Valle, líder do grupo de 

pesquisa e responsável pelo convite da Universidade de Valencia. 
 

 Parecer do professor Eduardo Novais, coordenador da área Técnico Científica 
de Física, emitido em 18 de junho, no qual recomenda a aprovação do 
afastamento do professor proponente, considerando: 

a) Durante o segundo quadrimestre de 2018, o professor ministra 
as disciplinas Fenômenos Eletromagnéticos e Consolidação de 
Fenômenos Eletromagnéticos, totalizando 12 créditos; 
b) No terceiro quadrimestre, o docente está alocado para ministrar 
a disciplina Fenômenos Mecânicos, completando seu número anual 
de créditos; 
c) O professor Célio Adrega assumiu as responsabilidades 
didáticas do professor Bruce para o período do afastamento. 

 

Vale salientar que não constam informações sobre orientação de estudantes na Pós-
Graduação.  
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Embora a RESOLUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS Nº 02, 
DE 20 DE OUTUBRO DE 2017 estabeleça os critérios para avaliação de solicitações 
de afastamento de docentes superiores a 59 dias, explicitamos sua utilização no 
presente relato apenas como forma de conferir certo detalhamento à avaliação: 

 

Critérios Atendimento 

Formulário próprio e demais documentos indicados no 
procedimento padrão da UFABC 

OK 

Carta contendo o plano de atividades a serem 
desenvolvidas durante o afastamento; indicação da fonte 
de financiamento; e planejamento indicando não haver 
prejuízo das atividades assumidas pelo docente, nas 

dimensões de pesquisa, ensino, extensão e 
administração 

Faltam informações 
sobre as atividades de 
orientação de pesquisa 

(orientandos), extensão e 
administração 

Carta convite ou de aceite da instituição que receberá o 
solicitante 

OK 

Para a avaliação serão solicitados pela Secretaria do 
Conselho do CCNH pareceres das coordenações dos 

cursos aos quais o docente está credenciado para avaliar 
o impacto do afastamento sobre tais cursos e sobre o 

docente 

OK 

 

 
Conclusão: 

Tendo em vista o período reduzido de sua ausência na Universidade (trinta e três 
dias), não havendo prejuízo à dimensão do ensino, conforme parecer da coordenação 
da área técnico científica de Física, esta relatoria é favorável à solicitação de 
afastamento do professor Bruce Lehmann Sanchez Vega. 

 


