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Sessão Ordinária de 25 de setembro de 2017. 
 
 
Ordem do dia ou Expediente: Solicitação de autorização para ajuste individualizado 
do Prof. Gustavo Dalpian. 
 
Relator: Danilo Centeno 
 
Contexto e Histórico: 
O Professor Gustavo Dalpian solicita uma autorização para um ajuste individualizado 
com uma instituição Francesa (Université Grenoble Alpes) para o pagamento de bolsa 
para um pós-doutorando, sob supervisão do Prof. Dalpian, via FUNDEP. O período do 
ajuste compreende desde a data da aprovação em todas as instâncias na UFABC até 
o dia 31/01/2018, quando inicia um pós-doutorado na mesma instituição francesa. 
 
O projeto trata da investigação teórica sobre alguns aspectos da formação do brofeno, 
o qual possui grande potencial de aplicação em diversas áreas do conhecimento. 
 
Fica, portanto, a expectativa de pagamento de uma bolsa no valor de EUR 1500,00 
para o pesquisador, restando como contrapartida da UFABC a disponibilização de 
acesso à Universidade (filiação), bem como estrutura computacional. 
 
O valor total estimado do projeto a ser custeado pela instituição francesa é de cerca de 
R$ 27.750,00, sendo R$ 23.517,00 (5 meses) em bolsa, R$ 2.351,70 de custos 
operacionais da FUNDEP e R$ 1.881,30 para a UFABC na forma de TRI. 
 
Avaliação: 
Embora não seja a área de atuação deste relator, o projeto parece ser exequível, tanto 
em termos de cronograma quanto de infraestrutura na UFABC. Além disso, trata-se de 
recurso buscado no exterior para custeio de bolsas no Brasil, gerando entrada de 
recursos também para a UFABC. Este conselho vem incentivando este tipo de projeto, 
que considero fundamental para o avanço na pesquisa da instituição, e entendo, 
portanto, que seja uma proposta interessante para a UFABC. 
 
 
Conclusão: 

Favorável à aprovação da solicitação. 

 


