
Assunto: Re: Relato sobre solicitação de afastamento - Silvio Carneiro

De: Marcella Milazzo�o <marcella.milazzo�o@ufabc.edu.br>

Data: 10/10/2018 10:26

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

Bom dia!

Segue esclarecimento sobre as questões levantadas:

a) Sobre o auxílio financeiro da FAPESP: ele já está garantido ou não? E 

no caso de não estar, a professora manterá o afastamento?

Para o auxílio financeiro há duas fontes:

1) o projeto apresentado, que foi submetido à FAPESP e está sob análise. Neste projeto são 

solicitados 2 meses de bolsa e um mês para confecção do relatório de atividades (já no Brasil)

2) o auxílio regular em andamento. Este auxílio prevê recursos para este afastamento, mas não sua 

totalidade. 

De qualquer modo, o afastamento será mantido caso o projeto 1 seja negado. Neste caso parte do 

projeto será custeado pela FAPESP (auxílio em andamento) e parte será financiada com recursos 

próprios.

b) Sobre as orientações da professora, temos apenas uma mensagem de 

email da própria profa indicando estar tudo bem. Não seria mais seguro 

para todos um parecer do curso de pós em que ela orienta?

Conforme indicado, meus alunos estão cientes e com cronograma de atividades estabelecido para o 

período. Foi solicitada a coordenação do PPG-BTC uma carta confirmando essas informações. Ela será 

enviada até a reunião. 

Atenciosamente, 

On Wed, Oct 10, 2018 at 9:10 AM Secretaria CCNH <secretariaccnh@ufabc.edu.br> wrote:

Prezada Profª Marcella,

Sua solicitação de afastamento está na pauta da próxima sessão do ConsCCNH, a ser realizada na próxima

segunda-feira.

Encaminho abaixo dúvidas pontuadas pela relatoria, para esclarecimento.

A�,

Priscila Nakano 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
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