
Assunto: afastamento internacional ‐ prorrogação
De: Secretaria CCNH <secretariaccnh@ufabc.edu.br>
Data: 20/02/2014 14:13
Para: CPPD‐UFABC <cppd@ufabc.edu.br>
CC: Alexsandre Lago <alexsandre.lago@ufabc.edu.br>, Silvio Silva ‐ UFABC
<silvio.silva@ufabc.edu.br>

Prezados,

Conforme instrução recebida da CGRH, encaminharemos por malote a documentação
anexa para a prorrogação do afastamento do professor Alexsandre mediante
despacho da CPPD à CGRH com a autorização.

Att.,

Renato Correa
Secretário Executivo 
Chefe da Divisão Acadêmica do CCNH ‐ UFABC
Secretaria Câmpus Santo André ‐ Bloco A ‐ torre 3 ‐ 6º andar
(11) 4996‐7964 ‐ http://ccnh.ufabc.edu.br 

‐‐‐‐‐‐‐‐ Mensagem original ‐‐‐‐‐‐‐‐
Assunto:Re: afastamento internacional ‐ dúvida

Data:Wed, 19 Feb 2014 14:23:07 ‐0300
De:Silvio Silva ‐ UFABC <silvio.silva@ufabc.edu.br>

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

Olá Renato, boa tarde! Como houve um processo (que já tem uma re<ficação de data) e o
período foi apreciado e aprovado pela CPPD, acho mais prudente fazermos da seguinte forma; o
Prof. Alexsandre envia uma carta via e‐mail solicitando e jus<ficando a prorrogação até 30/06,
pega‐se um "De acordo" do diretor do centro e envia para CPPD para que seja feito um
despacho autorizando. Após eu receber este despacho, faço e publico uma Portaria alterando a
data. Pois tratando‐se de um processo aprovado pela CPPD, em algum momento alguém pode
indagar quem autorizou esta prorrogação e contestar a validade da mesma.  Para evitarmos
problemas futuros, recomendo o trâmite usual.

Qualquer dúvida, me ligue,

Abraço,

Em 19/02/2014 13:37, Secretaria CCNH escreveu:

Caro Silvio,

Gostaríamos de consultá‐lo sobre um caso de afastamento internacional de um docente do
CCNH.
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O Prof. Alexsandre Lago está afastado desde 01/02/2014 até 17/06/2014 (Paris) e nos
solicitou a prorrogação do afastamento até 30/06 (abaixo). A Direção está de acordo e
entende não haver problemas. Como devemos proceder neste caso? É preciso que o
docente envie outro formulário de complementação, passar pelo Conselho de Centro e
CPPD novamente ou há algum trâmite mais fácil neste caso?

Grato,

Renato Correa
Secretário Executivo 
Chefe da Divisão Acadêmica do CCNH ‐ UFABC
Secretaria Câmpus Santo André ‐ Bloco A ‐ torre 3 ‐ 6º andar
(11) 4996‐7964 ‐ http://ccnh.ufabc.edu.br 

‐‐‐‐‐‐‐‐ Mensagem original ‐‐‐‐‐‐‐‐
Assunto:afastamento internacional ‐ dúvida

Data:Wed, 19 Feb 2014 10:16:14 ‐0300
De:Alexsandre Lago <alexsandre.lago@ufabc.edu.br>

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

Bom dia,

Estou com a seguinte situação e gostaria de alguns esclarecimentos:

Estou na França e meu afastamento do pais está prevendo retorno ao Brasil até dia 17/6.

Acontece que o projeto mais importante que estou envolvido aqui com experimentos no
laboratório síncrotron SOLEIL somente recentemente teve as datas divulgadas para os
experimentos, que foram agendados para acontecer entre 17‐28 de junho (ou seja logo
depois que vence meu afastamento).

Pergunto: Como proceder para solicitar a extensão do meu afastamento do país (no DOU)
para até o dia 30 de junho ?

Considerando que:
‐ Minha carga didá<ca de 2014 está prevista apenas para o quadrimestre 2014.3.
‐ Meu visto aqui está válido até o final de junho
‐ Minha bolsa da CAPES está vigente até o final de junho.

Desde já agradeço as informações.

Atenciosamente,
Alexsandre
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‐‐
Prof. Dr. Alexsandre Figueiredo Lago
Centro de Ciências Naturais e Humanas
Universidade Federal do ABC (UFABC)
Av. dos Estados, 5001, Bloco A, torre 3, Sala 629, Santo André ‐ SP, CEP 09210‐170, Brasil
+55 (11) 4996‐8377

Grupo de interação de luz com átomos e moléculas e instrumentação (GILAMI)
hRp://www.ufabc.edu.br/

‐‐ 
Silvio Wenceslau Alves da Silva
Universidade Federal do ABC
Coordenação Geral de Recursos Humanos
Rua Catequese, 242 ‐ Centro ‐ Santo André ‐ SP
CEP: 09090‐400                     
Tel.: (11) 4437‐8520
www.ufabc.edu.br

Anexos:

prorrogacao afastamento internacional Alexsandre.pdf 279KB
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