Pesquisadores que colaboraram com Adlène Hicheur no Brasil se manifestam

O professor Adlène Hicheur, atualmente Professor Visitante do Instituto de Física da UFRJ e
integrante do grupo do Laboratório de Física de Partículas Elementares foi tema central de algumas
matérias jornalísticas recentes, que suscitam alguns esclarecimentos.
A. Hicheur teve uma condenação e cumpriu pena na França. Hoje é um cidadão livre, que pode entrar e
sair de seu país quando assim o desejar. Por se tratar de um membro da colaboração LHCb
acompanhamos todo o seu processo desde 2009, com a ajuda de nossos colegas que estiveram
presentes em todas as fases do julgamento. Isso nos leva a acreditar que sua condenação foi um erro.
Condenação esta que foi questionada por várias entidades científicas e de defesa dos direitos humanos,
provocando manifestações em sua defesa (http://soutien.hicheur.pagesperso-orange.fr).
A. Hicheur veio ao Brasil para realizar um pós-doutorado no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
(CBPF) por sugestão do coordenador do experimento LHCb e com 3 cartas de recomendação, do seu
orientador de doutorado e dos diretores do Instituto de Física da Escola Politécnica Federal de
Lausanne (EPFL) e do Laboratoire d’Annecy le Vieux de Physique de Particules (LAPP). O doutor
Hicheur veio ao Brasil de maneira totalmente legal e, como qualquer outro cientista, depois de um
estudo detalhado do seu currículo e da avaliação das contribuições que ele poderia trazer para a área
no Brasil. Os responsáveis por sua contratação e as autoridades brasileiras responsáveis pela
concessão de visto foram informados do seu caso judicial.
Após uma produtiva estadia de 2 anos no CBPF A. Hicheur foi contratado pela UFRJ como Professor
Visitante.
Ele é um dos membros do grupo LHCb-Rio com maior produção, tendo assumido a liderança de vários
projetos no âmbito da Colaboração LHCb. Seu trabalho trouxe um aumento na visibilidade, tanto do
CBPF como do Instituto de Física da UFRJ.
Além de compartilhar sua experiência com todos, o professor Hicheur está sempre pronto a dar
sugestões e discutir problemas encontrados pelos demais membros do grupo, em especial os alunos.
Além das contribuições no âmbito de pesquisa, o professor A. Hicheur propôs a criação de novas
disciplinas de pós-graduação e contribuiu para a organização dos colóquios do IF.
Não há, nem nunca houve qualquer omissão de informações ou irregularidades na concessão de sua
bolsa de pós-doutorado e no seu contrato como Professor Visitante na UFRJ. O Dr. Hicheur deu suporte
e trouxe contribuições importantes aos pesquisadores de diversas instituições, valorizando o
desempenho da Física de Partículas no avanço do conhecimento internacional. Devemos agradecer ao
colega e colaborador por sua valiosa contribuição.
Erica Polycarpo (UFRJ)
Irina Nasteva (UFRJ)
Carla Gobel (PUC-Rio)
Sandra Amato (UFRJ)
Leandro de Paula (UFRJ)
Juan Otalora Martin Goicochea (UFRJ)
Murilo Rangel (UFRJ)
Bruno Souza de Paula (UFRJ)
Miriam Gandelman (UFRJ)
Jose Helder Lopes (UFRJ)
Kazuyoshi Akiba (UFRJ)
Ignacio Bediaga (CBPF)
Alberto Correa dos Reis (CBPF)
Jussara Miranda (CBPF)

