
 

 

PARECER DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE AFASTAMENTO DO TAE 

SAMUEL RESENDE SOUZA DE CARVALHO 

 

Belo Horizonte, 12 de maio de 2022 

 

Prezado Prof. Dr. Luiz Cláudio de Almeida Barbosa, 

Chefe do Departamento de Química da UFMG 

 

 

Respondendo a requisição da Chefia do Departamento de Química da UFMG, e 

analisando os documentos enviados em anexo no corpo do respectivo e-mail, emito o parecer 

de prorrogação de afastamento do TAE Sameul Resende Souza de Carvalho, para a 

realização de doutorado no exterior na Technological University of the Shannon: Midlands 

Midwest, Irlanda, que segue nos seguintes termos:  

 

Seguindo a relação de documentação exigida e listada no formulário DRH-140, 

observa-se que o TAE Samuel Resende Souza de Carvalho acrescentou, à relação de 

documentos, a “Justificativa da solicitação com documentação comprobatória emitida pela 

instituição demonstrando que a ação de desenvolvimento está alinhada ao: 

- Desenvolvimento do servidor nas competências relativas ao seu órgão de exercício ou de 

lotação, à sua carreira ou cargo efetivo.  (Art. 19 do Decreto nº 9.991/2019). 

- Ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) / Plano Anual de Capacitação (PAC) ou 

ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigentes na UFMG onde está indicada a 

necessidade de desenvolvimento (Art. 24, inciso III da Instrução Normativa nº 201/2019).” 

 

Devido aos critérios gerais estabelecidos pela UFMG no “Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UFMG 2018-2023”, não é possível julgar o mérito do alinhamento do pedido 

aos critérios acima descritos. Outro ponto a ser levado em consideração é a aprovação da 

referida proposta de afastamento em Edital Nº 563/2022/ICEX-DIR-UFMG, que visou 

selecionar TAEs do ICEX para participação em cursos de Pós-graduação.  

  

Dessa forma, emito parecer favorável ao pedido de afastamento.  

 

Atenciosamente, 

 

Adolfo Henrique de Moraes Silva 

Membro titular da Câmara do Departamento de Química da UFMG 

Professor Adjunto do Departamento de Química da UFMG.  
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