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Sessão Ordinária de 24 de setembro de 2018.
Expediente: Solicitação de Afastamento superior a 59 dias – Luca Jean Pitteloud
(15/12/2018 a 15/12/2019)
Relator: Danilo Centeno
Contexto e Histórico:
O tema foi relatado na última reunião ordinária do ConsCCNH e segue agora o resumo
para atualização dos conselheiros.
O Professor Luca Jean Pitteloud solicitou à direção do CCNH afastamento
internacional pelo período de 1 ano para estadia no Centre Jean Pépin, do CNRS, em
Paris.
O afastamento foi solicitado após a aprovação da bolsa pela CAPES, dentro do edital
de Professor Visitante no Exterior Júnior. O Professor Luca detalha, em documento,
um cronograma a ser seguido durante a sua estadia no Centre Jean Pépin e também
apresenta a carta convite do diretor de pesquisa do CNRS, Luc Brisson.
O início das atividades está previsto para o dia 15/12/18, sendo alegado pelo docente
o compromisso com a alocação didática no 3° quadrimestre de 2018.
Vale lembrar que o Professor Luca não possui orientandos no momento.
Com relação à atribuição didática de 2019, um dos pontos levantados no último relato
do tema, as coordenações do bacharelado e licenciatura em Filosofia apontam que o
afastamento do Professor Luca não trará prejuízo. Tanto o planejamento didático dos
dois cursos, quanto o próprio pedido de afastamento foram pautados e aprovados em
reunião conjunta (4ª Reunião Ordinária de 2018).
Vale a pena destacar ainda uma dúvida da coordenação da Licenciatura, que também
foi apontada por este relator anteriormente, acerca da Lei 8.112 de 1990, que diz
respeito ao tempo de permanência no cargo antes da solicitação de afastamento por
mais de 59 dias.
Outro ponto levantado na última reunião ordinária do ConsCCNH foi sobre
afastamentos anteriores do Professor Luca nos últimos 4 anos. Um levantamento feito
pela Divisão Administrativa mostrou que não houve afastamento semelhante no
período.
Avaliação:
A solicitação de afastamento internacional do Professor Luca se encaixa na política do
CCNH de aperfeiçoamento do corpo do docente. Além disso, a relevância do estudo é
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comprovada pela aprovação da sua solicitação de bolsa de estudos pela CAPES.
As dúvidas apresentadas no relato anterior foram sanadas tanto pela anuência das
coordenações envolvidas quanto pelo levantamento da Divisão Administrativa do
CCNH sobre outros afastamentos do docente. Ainda, conforme discussão também na
última reunião ordinária, ficou entendido por parte deste relator, que não existe um
prazo mínimo no cargo definido por Lei para a solicitação de afastamento superior à 59
dias na modalidade solicitada pelo Professor, estando, desta forma, a solicitação
dentro das normas atuais.
Conclusão:
Este parecer é, portanto, favorável à solicitação de afastamento do Professor
Luca Pitteloud.
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