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Solicitação de Afastamento   

Prezados membros desta Câmara Departamental, 

Como deve ser do conhecimento de todos, em agosto de 2013 tive a oportunidade de 

participar do programa "Ciência sem Fronteiras" no Limerick Institute of Technology (LIT), na 

Irlanda. Contemplado por um afastamento de 9 meses das minhas funções neste 

Departamento, pude desenvolver meus estudos em Engenharia de Controle e Automação na 

instituição Irlandesa, e tive o prazer de receber em novembro de 2014 o "First Class Honours", 

honraria acadêmica concedida pelo sistema de educação Irlandês a alunos de desempenho 

destacado. Na ocasião da entrega da referida premiação foram também iniciadas conversas 

entre a UFMG e o LIT para o estabelecimento de um acordo de cooperação acadêmica entre 

ambas as instituições (Anexo 1). 

Em março deste ano, o governo Irlandês e seus institutos de tecnologia, satisfeitos com o 

desempenho geral dos alunos do Ciência sem Fronteiras, abriram um edital exclusivamente 

para ex-alunos do Ciência sem Fronteiras que desejassem fazer mestrado na Irlanda. Dessa 

forma, aqueles alunos que se destacaram enquanto realizavam seus intercâmbios de 

graduação foram convidados a participar do processo seletivo para 10 vagas de mestrado em 

diferentes instituições da Irlanda (Anexo 2). Para minha felicidade, fui um desses dez 

aprovados para início do programa de mestrado no próprio LIT, a partir de janeiro de 2016 

(Anexo 3). 

Dessa forma, fui convidado a participar como colaborador do projeto de pesquisa "TEMPO", 

orçado em 1,7 milhão de euros, e focado no gerenciamento de energia elétrica de diferentes 

fábricas a partir da integração e tratamento de dados de redes industriais (Anexo 4). Saliento 

que o escopo do projeto possui correlação direta tanto com meu cargo quanto minha função 

neste Departamento. 

Posto isso, seguindo uma boa prática aprendida por mim como membro deste mesmo 

colegiado, solicito através deste o deferimento do meu pedido inicial de Afastamento para 

Participação em Programa de Pós-Graduação no exterior, nos moldes previstos pelos Artigos 

95 e 96 da Lei 8.112 de 1990 (Anexo 5), a partir do dia 18 de janeiro de 2016 até 17 de janeiro 

de 2017. 

Certo de sua compreensão, me coloco à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas relativas 

a este requerimento, e reitero meus votos de elevada estima e distinta consideração. 

Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2015. 

  

Samuel Rezende Souza de Carvalho 

  


