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Ata nº 003/2016/CCNH – CALGP 

 

Ata da terceira reunião ordinária da Comissão para Alocação de Laboratórios para os Grupos 1 

de Pesquisa do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CALGP – CCNH), realizada às 2 

catorze horas do dia quatro de maio de 2016, na sala 312-3, bloco A, campus Santo André sob a 3 

presidência do professor Tiago Rodrigues, tendo comparecido os representantes titulares: 4 

professores Diogo Librandi da Rocha, João Rodrigo Santos da Silva, Márcia Aparecida 5 

Sperança, Marcos de Abreu Avila, Matteo Raschietti e Wanius José Garcia da Silva, e o 6 

representante suplente: professor Marcelo Augusto Christoffolete. Às catorze horas e quatro 7 

minutos, o professor Tiago declarou aberta a reunião. Informes: 1. Visita ao Bloco L. O 8 

presidente informou acerca da visita realizada pela equipe da comissão no dia 27 de abril. 9 

Comentou que as obras do quarto e quinto andares encontram-se relativamente avançadas, mas 10 

apenas a parte civil dos demais pavimentos está pronta. Acerca das linhas de gases, declarou ter 11 

sido informado de que até o momento não há recurso disponível destinado para sua instalação, e 12 

que provavelmente o que ocorrerá é a instalação de cilindro de gás acorrentado à parede e, 13 

portanto, sem impedimento para a mudança dos laboratórios. Acrescentou que a entrega da parte 14 

civil está prevista para novembro, com o quarto e quinto pavimentos prontos para uso. Comentou 15 

que a implantação da rede lógica do quarto e quinto pavimentos será realizada por meio de um 16 

aditivo. Ordem do dia: 1. Aprovação da ata da segunda reunião de 2016. A ata foi aprovada 17 

com uma abstenção – professor Marcos Ávila, ausente àquela reunião. 2. Solicitação de 18 

realocação: Profª Ana Paula Areas Dau. O professor Tiago relatou seu contato com os 19 

integrantes dos laboratórios 203 – bloco B e 507-3. Informou não haver possibilidade de 20 

alocação da docente no laboratório 203 pelo fato de já ter sido alocada antes naquele espaço, 21 

tendo sido realocada a pedido por incompatibilidade de linhas de pesquisa. A respeito do 22 

laboratório 507-3, informou que está prevista a mudança de uma pesquisadora para o Bloco L e, 23 

portanto, a liberação de uma vaga; além disso, lembrou que a coordenadora trabalha com 24 

microrganismos sem exigência de nível 2 de biossegurança não atendendo, portanto, à 25 

solicitação da docente neste aspecto. O tema foi mantido em pauta, por não disponibilidade de 26 

laboratório nas especificações solicitadas. O professor Marcelo salientou a necessidade de 27 

desocupação do espaço no laboratório 407-3, quando da mudança dos laboratórios para o Bloco 28 

L. Prof. Tiago sugeriu devolver a solicitação à demandante com a orientação de que identifique 29 

um laboratório para alocação de forma pré-acordada sendo que, caso isso não seja possível, a 30 

alocação será tratada somente quando da entrega do Bloco L; sugestão acatada. 3. Solicitação de 31 

alocação: Prof. Marco Antônio. O professor Tiago expôs a solicitação de alocação no laboratório 32 

508 do Bloco L, com a anuência de todos os membros do laboratório. A proposta de alocação foi 33 

aprovada por unanimidade. 4. Solicitação de realocação: Prof. Patrícia Dantoni. Prof. Tiago 34 

expôs a solicitação, motivada pela mudança da professora Ivanise para o laboratório 407 do 35 

bloco L e para garantir a continuidade da realização de pesquisas em conjunto. A comissão 36 

determinou que a proposta seja devolvida para manifestação da professora Ivanise, coordenadora 37 

do laboratório 407. O professor Marcos pontuou que o docente solicitante deve ser orientado 38 

pela secretaria a obter, na solicitação, a anuência de todos os membros do laboratório antes do 39 

encaminhamento da solicitação à CALGP. 5. Solicitação de alocação: Profª Amedea Seabra. O 40 

professor Tiago contextualizou a necessidade de alocação da docente – aprovada em processo de 41 

redistribuição da UNIFESP, campus Diadema, para a UFABC – encaminhada à CALGP pela 42 

professora Paula. Foi proposto que a CALGP envie consulta aos coordenadores dos laboratórios 43 
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de grupos de pesquisa, com prazo definido para resposta e tendo como anexos a lista de 44 

equipamentos e a descrição da linha de pesquisa da docente. 6. Normas para a utilização dos 45 

laboratórios e equipamentos multiusuário do CCNH. O tema foi encaminhado à pauta da 46 

próxima reunião, por impossibilidade de elaboração de proposta pela relatora. Esgotada a pauta, 47 

o presidente declarou encerrada a sessão às quinze horas da qual, para constar, eu, Priscila 48 

Moura Arakaki, lavrei a presente ata. 49 
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