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Sessão Ordinária de 24 de Setembro de 2018. 
 
Expediente: Solicitação de afastamento nacional para pós-doutoramento – Patrícia 
Del Nero Velasco (01/02/2019 a 31/01/2020). 
 
Relator: Paulo de Avila Junior 
 
Contexto e Histórico: 
A solicitação de afastamento nacional realizada em 23/08/18 pela Profa. Dra. Patrícia 
Del Nero Velasco, para a realização de pós-doutoramento na UNESP–Marília, atende 
as orientações presentes na Resolução do Centro de Ciências Naturais e Humanas 
n.2 de 20/10/17. Foram encaminhadas: (1) carta de aceite de supervisão de pós-
doutorado na qual o Prof. Dr. Rodrigo Pelloso Gelamo declara além do aceite da 
supervisão da pesquisa de pós-doutorado, que a UNESP - Marília, universidade sede 
da pesquisa, possui todos os requisitos e infraestrutura necessários para a realização 
do trabalho (Programa de Pós-Graduação em Educação avaliado pela CAPES com o 
conceito 6); (2) parecer favorável da coordenação da Licenciatura em Filosofia no qual 
é informado que o afastamento da Professora para realização de pesquisa durante o 
ano letivo de 2019 foi pautado e aprovado na 4ª Reunião Ordinária Plenária da 
Licenciatura em Filosofia, realizada conjuntamente com o curso de Bacharelado em 
Filosofia e que na ocasião foi realizado e votado também o planejamento didático de 
2019 da área de Filosofia, para o qual o afastamento da Professora não causará 
qualquer prejuízo; e (3) parecer favorável ao afastamento solicitado pela Professora 
pela coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFABC, no qual 
também é informado que ela ministrou disciplina no programa de pós-graduação em 
2018 e que não será alocada no mesmo em 2019. Além disso, que a orientanda da 
Professora deu a anuência do afastamento, afirmando inclusive que terá reuniões 
eventuais com ela e que sua coorientadora poderá auxiliá-la em quaisquer problemas 
que surjam. Há também os atestados de anuência de dois orientandos de mestrado, 
nos quais é informado que foi estabelecido cronograma de orientações para o período 
de afastamento. Em outubro desse ano a Profa. Dra. Patrícia Del Nero Velasco 
informa completar 9 anos de UFABC, tendo se dedicado a diversas atividades de 
ensino, pesquisa, administração e extensão. Além disso, que a realização da pesquisa 
de pós-doutorado não está atrelada à concessão da bolsa, e que após a aprovação da 
área no dia 07/08/18, fez a submissão do Projeto “A constituição do Ensino de 
Filosofia como campo de conhecimento: mapeamento da área na década de 2008 a 
2018” à Chamada CNPq Nº 22/2018 – Bolsas Especiais no País e Exterior, na 
categoria Pós-Doutorado Sênior. 
 
Avaliação: 
Há documentos suficientes e necessários para a avaliação da solicitação, a qual se 
encaixa na política do CCNH de aperfeiçoamento do corpo do docente e se mostra de 
grande relevância acadêmica. 
 
Conclusão: 

Favorável. 


