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Sessão Ordinária de 25 de setembro de 2017. 
 
Expediente: Autorização para afastamento superior a 60 dias de Laura P. Marinho de 
02/jan a 05/mar/2018 
 
Relator: Aryane Vigato 
 
Contexto e Histórico: 
 
No dia 05 de setembro de 2017 a Professora Laura Paulucci solicitou afastamento 
internacional perante a SUGEPE para realização de  intercambio cultural, cientifico ou 
tecnológico no Fermilab, nos Estados Unidos. A Professora foi selecionada para 
realizar um trabalho no Neutrino Physics Center, contemplada com um prêmio para 
execução, com prazo de 01 de janeiro de 2018 à 01 de maio de 2018. Foram 
apresentados os seguintes documentos: carta convite emitida pelo Fermilab e parecer 
sobre o afastamento emito pela coordenação do bacharelado em física.  
 
Avaliação: 
 
De acordo com a resolução 02/2016, é necessário a apresentação de um plano de 
trabalho e o pedido de afastamento com 6 meses de antecedência no caso de pós 
doutoramento. Porém, visto que a Professora não pleiteia por um pedido de pós-
doutorado, mas sim atuará como Professor/Pesquisador Convidado conforme 
especificado pela carta do Fermilab, acredito que não seja necessário o cumprimento 
destes itens da resolução. Todos os demais itens foram respeitados. Ressalto que o 
financiamento será realizado pelo Fermilab.  
Por fim, a coordenação do bacharelado em física, reafirmou o que foi dito no pedido da 
professora, que durante o período do afastamento estará livre de encargos didáticos, 
sem prejuízos para a alocação didática.  
 
 
Conclusão: Ressaltando a excelência do laboratório Fermilab e que o 
afastamento não trará ônus à instituição, sou favorável ao afastamento. 
 


