
Assunto: Re: Fwd: Stay at the Max Planck Ins�tute, Halle, Germany

De: Klaus Capelle <klaus.capelle@gmail.com>

Data: 05/10/2017 18:51

Para: Secretaria CCNH <secretariaccnh@ufabc.edu.br>

Cara Priscila,

Informo que não tenho discentes da graduação ou da pós-graduação sob minha orientação.

Cordialmente,

Klaus

Em 5 de out de 2017 6:46 PM, "Secretaria CCNH" <secretariaccnh@ufabc.edu.br> escreveu:

Obrigada. Ficou esclarecido.

Aproveito a ocasião para perguntar, como estamos fazendo a todos os docentes que solicitam

afastamentos mais longos:

O senhor tem, no momento, discentes sob sua orientação (orientandos da graduação ou pós)?

Caso sim, é preciso indicar o que foi acordado com estes orientandos para o período de

afastamento - isto é, se:

foi indicado um orientador subs�tuto para o período,

foi transferida a orientação para docente, ou ainda

não há necessidade de indicação de subs�tuto (ex.: em caso de afastamento realizado

durante o período de recesso entre quadrimestres).

outro

Agradecemos pela colaboração.

AD,

Priscila Arakaki

Secretária Executiva 

Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC

Secretaria Câmpus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar

(11) 4996-7963 - http://ccnh.ufabc.edu.br

Em 05/10/2017 18:30, Klaus Capelle escreveu:

Cara Priscila,

Obrigado pela observação.

As datas não mudam. O afastamento do formulário faz referência ao período de "estudo

no exterior". O período posterior será coberto pela licença não remunerada e, por fim,

pelas férias, com as datas informadas na carta que acompanhou o formulário. 
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O e-mail do prof. Gross informa que o convite se estende por todos estes períodos, até o

fim de dezembro, mas, conforme indicado na minha carta, pretendo já estar de volta no

início de dezembro.

Grato, 

Klaus

Em 5 de outubro de 2017 18:14, Secretaria CCNH <secretariaccnh@ufabc.edu.br>

escreveu:

Prezado Prof. Klaus,

Considerando o exposto na carta convite complementar enviada pelo Prof. Eberhard

Gross, a data final de seu afastamento seria em dezembro, correto?

Neste caso, solicitamos encaminhar novo formulário de solicitação com a data atualizada

(anexo: versão entregue anteriormente).

Agradecemos pela compreensão.

AD,

Priscila Arakaki

Secretária Executiva 

Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC

Secretaria Câmpus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar

(11) 4996-7963 - http://ccnh.ufabc.edu.br

Em 05/10/2017 11:14, Klaus Capelle escreveu:

Prezado Diretor do CCNH, prof. Ronei MioDo,

Prezado Coordenador da Graduação em Física, prof. Adriano Benvenho,

Prezado Coordenador da Pós-graduação em Física, prof. Roberto Serra.

Complementando a documentação enviada anteriormente, encaminho abaixo

e-mail do Diretor do Ins�tuto Max Planck para a Física de Microestruturas, prof. E.K.U. Gross, confirmando

que o convite para a estadia naquela ins�tuição se estende até dezembro de 2018. No período não coberto

pela bolsa, cuja vigência é de quatro meses, em par�cular durante o período da licença não remunerada

(01/08/2018 a 11/10/2018) me sustentarei com recursos próprios.   

Peço respeitosamente que essa complementação seja apresentada à Coordenação do Curso e ao Conselho do

Centro junto com a documentação já enviada.

Cordialmente,

Klaus Capelle

---------- Forwarded message ----------

From: Gross Eberhard <hardy@mpi-halle.mpg.de>

Date: 2017-10-03 17:40 GMT-03:00

Subject: Stay at the Max Planck Ins�tute, Halle, Germany

To: Klaus Capelle <klaus.capelle@ufabc.edu.br>
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Dear Professor Capelle,

as a follow-up to my invita�on leDer to spend a research period at the Max Planck

Ins�tute of Microstructure Physics in Halle, Germany, funded by a Max Planck

fellowship, I want to emphasize that you are most welcome to stay at our Ins�tute,

un�l the end of December 2018. We would be extremely happy if you can stay

longer and will of course provide you with the necessary facili�es (office, compu�ng

cluster, etc.)

With best regards,

Eberhard Gross

________________________________________________________________

 Prof. Dr. E.K.U. Gross, Director

 Max Planck Ins�tute of Microstructure Physics

 Weinberg 2

 D-06120 Halle (Saale)

 Germany

 Tel ++49-345-5582763

 Tel ++49-345-5582764 (Secretary)

 Fax ++49-345-5582765

 e-mail: hardy@mpi-halle.mpg.de

________________________________________________________________
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