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Assunto: Parecer sobre Solicitação de afastamento internacional para realização de Pós-Doutorado - 

Professor Célio Adrega de Moura Junior.  

 

O professor Célio Adrega de Moura Junior tem atuado intensamente nas atividades de 

Graduação junto ao Bacharelado em Física, lecionando nas disciplinas do Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia de responsabilidade do CCNH, bem como nas disciplinas específicas do Bacharelado em 

Física.  

No ano de 2014, o professor Célio assumiu 22,5 créditos entre disciplinas de graduação e pós-

graduação, que está bastante acima da carga média do ano (em torno de 17 créditos).  Em especial em 

2014.3, ele aceitou assumir uma turma extra de Mecânica Estatística (NH 2902), que foi um pedido de 

estudantes do Bacharelado em Física. Para o ano de 2015, o professor Célio já tem programado 8 

créditos no primeiro quadrimestre, que,  juntamente com os 6 créditos adicionais da disciplina Mecânica 

Estatística lecionados em 2014.3, totalizará 14 créditos. Este montante corresponde à carga didática que 

deve ser cumprida pelo professor Célio no ano de 2015, uma vez que ele é vice-coordenador do 

programa de pós-graduação em Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF) e tem 

direito a uma redução de carga de 30% (Consepe 177). Além disso, para o ano de 2016, o professor Célio 

já sinalizou com a opção de acumular a sua carga didática no segundo e terceiro quadrimestres deste 

ano, o que poderá ser realizado durante o processo de planejamento de alocação didática do ano de 

2016 

Dessa forma, afirmo que o professor Célio irá cumprir a carga didática esperada e, portanto, o 

seu afastamento internacional durante o os quadrimestres 2015.2, 2015.3 e 2016.1 não irá afetar a 

atribuição didática planejada para o curso de Bacharelado em Física. Como coordenador do 

Bacharelado em Física, eu sou favorável à concessão do afastamento internacional ao professor Célio 

Adrega de Moura Junior.  

Atenciosamente,  

 

____________________________ 

Luciano Soares da Cruz 


