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Sessão Ordinária de 08 de agosto de 2016. 
 
 
Ordem do dia ou Expediente: Solicitação de afastamento para pós–doutoramento: 
prof. Fernando Giacomelli 
 
Relator: Danilo Centeno 
 
Contexto e Histórico: 
O Prof. Fernando Giacomelli solicita afastamento internacional para estágio de pós-
doutorado a ser realizado no Laboratório de Química de Produtos Orgânicos, 
Université de Bordeaux, França, sob supervisão do Prof. Dr. Sébastien 
Lecommandoux. Prof. Lecommandoux tem produção bastante expressiva (acima de 
150 artigos científicos publicados e 6000 citações segundo Research Gate) no tema 
síntese de polímeros e aplicação na área de drug delivery. 
 
O estágio de pós-doutoramento tem previsão de duração de 1 ano, com início em 
01/05/2017 e término previsto para 30/04/2018. O afastamento solicitado compreende 
o período de 29/04/2017 a 02/05/2018 (dois dias antes e dois dias após o estágio). 
Estando em acordo com as a Resolução n° 2 do ConsCCNH. 
O projeto foi ainda submetido à FAPESP, tendo sido aprovado e considerado 
excelente pela assessoria. 
 
Avaliação: 
De acordo com a Resolução n° 162 do ConsUni, é de interesse que docentes realizem 
estágio pós-doutoral de longa duração (mínimo de 12 meses) no exterior. O laboratório 
onde o Prof. Fernando pretende realizar o estágio é bastante produtivo e permitirá a 
troca de experiências e uso de novos métodos de análises. Conforme avaliado pela 
FAPESP, o projeto é importante para a área e está em acordo com as linhas de 
pesquisa desenvolvidas no laboratório de destino. 
Os documentos apresentados para a solicitação estão de acordo com a Resolução n° 
2/2016 do ConsCCNH. 
 
 
Conclusão: 

Este parecer é favorável ao afastamento para estágio pós-doutoral. 

 


