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Sessão Ordinária de 05 de outubro de 2015. 
 
 
Expediente: Pedido de afastamento para estágio de pós-doutoramento no exterior  
Prof. Flávio Leandro de Souza 
 
Relator: Wagner Alves Carvalho 
 
Contexto e Histórico: 
Trata-se de solicitação de afastamento do Prof. Flávio Leandro de Souza para pós-
doutoramento nos EUA, no período de 01/05/2016 a 30/04/2017. 
Foi apresentado o formulário de afastamento, bem como cartas da Coordenação do 
Bacharelado em Física, da Pós-graduação em Física e da Pós-Graduação em 
Nanociências e Materiais Avançados, apoiando a solicitação. 
Consta também da documentação enviada: 

 carta convite assinada pelo Prof. Ricardo H. R. Castro, professor associado do 
Department of Chemical Engineering and Materials Science, University of 
California, Davis; 

 projeto a ser desenvolvido no pós-doutoramento; 

 recibo de solicitação enviada ao Ciência sem Fronteiras. 

 
 
Avaliação: 
Considerando que  

 a Coordenação do Bacharelado em Física explicitou o seu apoio à solicitação, 
indicando a possibilidade do docente cumprir com a sua carga didática antes e 
após o período de pós-doutoramento sem prejuízo ao Curso e demais 
docentes; 

 as Coordenações dos Programas de Pós-graduação em Física e em 
Nanociências e Materiais Avançados também apoiam a solicitação, destacando 
a importância da realização dos estudos no exterior; 

 o docente já enviou pedido ao Ciência sem Fronteiras e informou que também 
pretende fazer a solicitação à Fapesp; 

 a internacionalização do corpo docente e de seus grupos de pesquisa na 
UFABC é de grande importância para o desenvolvimento e a inserção 
internacional da universidade. 

 
 
Conclusão: 

Esta relatoria é favorável à aprovação da solicitação de afastamento do Prof. Flávio 
Leandro de Souza. Solicita ainda que, caso não haja objeções, este assunto seja 
remetido à Ordem do Dia desta Sessão. 


