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Sessão Ordinária de 1° de setembro de 2014. 
 
 
Expediente: Proposta de convênio submetida pela Profa. Luciana Paulino. 
 
Relator: Rodrigo L. O. R. Cunha 
 
Contexto e Histórico: 
 

O Prof. Camilo A. Angelucci solicita afastamento com vencimentos por um período de 
um ano para realizar estágio pós-doutoral no Departamento de Química da Universidade de 
Illinois em Urbana-Champaign com a supervisão do Prof. Andrew A. Gewirth. Este estágio será 
realizado no período de fevereiro à dezembro de 2015. Para tal, o Prof. Angelucci conta com 
financiamento do Conselho Nacional de Pesquisa concedido dentro do programa de Pós-
Doutorado no Exterior (PDE). 

O estudo a ser realizado intitula-se “Estudos da reação de eletrooxidação de Glicerol 
sobre monocristais de Ouro (Au) e Prata (Ag) pelo uso de Espectroscopia por Espalhamento 
Raman Intensificado por Superfícies (SERS)”. 

A solicitação do Prof. Angelucci foi encaminhada a este Conselho acompanhada de 
manifestações do Prof. Marco Antônio Bueno Filho, coordenador do curso de Licenciatura em 
Química e do Prof. Vani Xavier de Oliveira Junior, coordenador do Bacharelado em Química. 
Estes coordenadores declararam que o afastamento do Prof. Angelucci não impactará 
negativamente na carga didática pertinente ao grupo de docentes da área de Química e de 
Licenciatura em Química nas disciplinas dos cursos do Bacharelado em Ciência e Tecnologia 
(BC&T) e em disciplinas dos cursos pós-BC&T. Além disso, o Prof. Hugo Suffredini, 
coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia/Química também 
declarou apoio à presente solicitação. 

 
Avaliação: 
 

No âmbito das atividades didáticas, a saída do Prof. Angelucci não impactará 
negativamente no oferecimento de disciplinas do BC&T, Bacharelado em Química e 
Licenciatura em Química. Esta relatoria não tem nada a manifestar que questione o mérito 
científico da solicitação, já que o projeto foi avaliado por assessoria ad-hoc do CNPq e a bolsa 
para o estágio pós-doutoral tenha sido concedida. 
 

Conclusão: 
Como um dos tripés de sustentação desta instituição se embasa na excelência 

acadêmica, a qualificação contínua do corpo de servidores deve sempre ser incentivada e 
apoiada. Em função disso, esta relatoria recomenda a aprovação da solicitação do Prof. 
Angelucci. 

 


