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Sessão Ordinária de 05 de outubro de 2015. 
 
 
Ordem do dia ou Expediente:  
 
Relator: Danilo da Cruz Centeno 
 
Contexto e Histórico: 
 

O Prof. Sérgio Daishi Sasaki está atualmente em afastamento internacional, 

aprovado pelo próprio Conselho do CCNH (discutido nas Reuniões Ordinárias de 

13/10/2014 e 10/11/2014), para pós-doutoramento na Universidade de Minho, Braga, 

Portugal, sob supervisão do Prof. Agostinho Carvalho e financiado pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) na modalidade Pós-

Doutorado no Exterior (PDE). A vigência original do pós-doutorado corresponde ao 

período entre 01/03/2015 e 29/02/2016. Entretanto, o Prof. Sérgio solicita ao Conselho 

do CCNH prorrogação do prazo de afastamento internacional por 8 meses (até 

28/10/2016). A justificativa do Prof. Sérgio está baseada em dois argumentos. O 

primeiro diz respeito ao atraso para a chegada de materiais e conclusão da pesquisa 

proposta e o segundo está relacionado à gravidez de sua esposa, que se encontra 

também em Portugal, e que tem previsão de parto para final de dezembro, o que 

acarretaria em maior risco durante a viagem para um recém-nascido. 

 
 
Avaliação: 
 

A solicitação do Prof. Sérgio está de acordo com as regras de afastamento 

internacional do CCNH, que permite a permanência de 1 (um) ano no exterior, com 

prorrogação de mais 1 (um) ano, desde que aprovada pelo Conselho do CCNH. Além 

disso, seu supervisor em Portugal declara apoio à continuidade do pós-doutorado em 

seu laboratório. Adicionalmente, a coordenação do programa de pós-graduação em 

Biossistemas foi consultado e declarou que a prorrogação não acarretará em prejuízos às 

atividades do Prof. Sérgio no curso. Da mesma forma, a coordenação do Bacharelado 

em Ciências Biológicas foi consultada e declarou que a prorrogação não afetará o 

andamento das disciplinas ministradas pelo Prof. Sérgio, uma vez que 2 docentes 

visitantes contratados amenizam o impacto na alocação didática. 

 
 
Conclusão: 

Favorável à aprovação da solicitação de prorrogação de afastamento internacional do 

Prof. Sérgio Daishi Sasaki. 


