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Ref. 

Parecer da Coordenação da Licenciatura em Ciências Biologicas 

sobre solicitação de afastamento superior a 59 dias encaminhada 

pela Profa. Marcella Milazzotto

 

 

Diante na manifestação da área técnico científica, representada 

pela coordenação do Bacharelado em C

coordenação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas é 

favorável à aprovação da solicitação de afastamento da 

Marcella Milazzotto

implicará em prejuízos à alocação didática em parecer

25 de setembro de 2018. Consideramos que oportunidades de 

internacionalização devem ser incentivadas e apoiadas, 

principalmente quando irão contribuir para as pesquisas 

realizadas na UFABC e permitir o contato dos docentes com 

pesquisadores e i

solicitação. 

 

Atenciosamente,  

 

____________________

Profa. Dra. Fernanda Franzolin

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas

Centro de Ciências Naturais e Humanas 

Universidade Federal do AB
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de outubro de 2018. 

da Coordenação da Licenciatura em Ciências Biologicas 

sobre solicitação de afastamento superior a 59 dias encaminhada 

cella Milazzotto 

Diante na manifestação da área técnico científica, representada 

pela coordenação do Bacharelado em Ciências Biológicas, a 

coordenação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas é 

favorável à aprovação da solicitação de afastamento da 

Milazzotto. A área afirma que o afastamento não 

implicará em prejuízos à alocação didática em parecer

25 de setembro de 2018. Consideramos que oportunidades de 

internacionalização devem ser incentivadas e apoiadas, 

principalmente quando irão contribuir para as pesquisas 

realizadas na UFABC e permitir o contato dos docentes com 

pesquisadores e instituições renomados, como no caso desta 

__________________________ 

Profa. Dra. Fernanda Franzolin 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas

Centro de Ciências Naturais e Humanas - CCNH 

Universidade Federal do ABC

- SP 

 

da Coordenação da Licenciatura em Ciências Biologicas 

sobre solicitação de afastamento superior a 59 dias encaminhada 

Diante na manifestação da área técnico científica, representada 

iências Biológicas, a 

coordenação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas é 

favorável à aprovação da solicitação de afastamento da Profa. 

. A área afirma que o afastamento não 

implicará em prejuízos à alocação didática em parecer emitido em 

25 de setembro de 2018. Consideramos que oportunidades de 

internacionalização devem ser incentivadas e apoiadas, 

principalmente quando irão contribuir para as pesquisas 

realizadas na UFABC e permitir o contato dos docentes com 

nstituições renomados, como no caso desta 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 


