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Sessão Ordinária de 25 de setembro de 2016. 
 
Expediente: Autorização para afastamento superior a 60 dias – Antonio Ranha Neves 
– de 12/maio a 14/set/2018 
 
Relator: Thales Rocha de Macedo 
 
Contexto e Histórico: 
 
No dia 12 de setembro de 2017 o professor Antonio Neves solicitou afastamento 
internacional perante a SUGEPE para realização de  intercambio cultural, cientifico ou 
tecnológico na Universidade de Gothenburg, na Suécia. Tal pedido foi acatado pela 
FAPESP mediante resultado da chamada de propostas no âmbito da parceria firmada 
entre o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) 
e o European Research Council (ERC). Foram apresentados os seguintes 
documentos: manifestação de interesse por parte do CCNH no programa de pós-
doutoramento; justificativa da escolha do centro para o estágio encaminhado à 
FAPESP; folha de despacho da FAPESP, favorável à solicitação e manifestação de 
interesse por parte da Universidade de Gothenburg em ter o professor Antonio Neves 
como Visiting Scientist. 
 
Avaliação: 
 
O projeto em que o professor Antonio Neves participará está de acordo com o que é 
desejado pela UFABC, destacando-se pelo grau de internacionalização e a 
possibilidade de uma nova linha de pesquisa a se desenvolver com colaboração 
estrangeira. O projeto foi selecionado pela FAPESP e aprovado no período indicado, 
recebendo Bolsa de Pesquisa no Exterior diretamente da FAPESP, o que não gerará 
ônus à Universidade, no entanto a coordenação do curso de Bacharelado em Física 
precisa informar seu parecer em relação ao pedido, visto que os docentes da UFABC 
possuem compromissos relacionados ao ensino, pesquisa e extensão. 
 
Conclusão: 
 

Favorável ao afastamento desde que a coordenação do curso Bacharelado em 
Física também dê seu parecer favorável ao pedido. 

 


