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Ata nº 004/2016/CCNH – CALGP 

 

Ata da quarta 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 

quinze horas do dia oito de junho 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 quinze horas e vinte e 7 

cinco minutos, o professor Tiago declarou aberta a reunião. Informe: O professor Tiago 8 

informou que o equipamento ICP-MS adquirido pelo professor Bruno Lemos via projeto EMU 9 

(Equipamentos Multiusuários) – FAPESP foi alocado em caráter provisório, mediante acordo 10 

realizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, no laboratório 1 do Bloco B, que é de responsabilidade 11 

do CECS. Destacou que a alocação deste equipamento não pode ser considerada como resolvida 12 

pela CALGP, pois este será transferido para o laboratório do Prof. Bruno no Bloco L. A 13 

professora Marcia sugeriu a realização de um estudo das áreas atualmente disponíveis para que, 14 

posteriormente, seja indicado um laboratório para alocação do equipamento. O professor 15 

Marcelo sugeriu que a questão de falta de espaços de pesquisa seja levada à próxima sessão do 16 

conselho do centro, na forma de informe dos conselheiros, visto ter expirado o prazo para 17 

submissão de temas. Ordem do dia: O professor Tiago solicitou a remoção do item 4 da pauta 18 

para possibilitar melhor análise dos estudos elaborados pela professora Márcia, sendo acatado. O 19 

tema foi encaminhado à próxima reunião. 1. Aprovação da ata da terceira reunião de 2016. A 20 

secretaria informou não ter recebido solicitações de correção ao texto. Colocada em votação, a 21 

ata foi aprovada por unanimidade. 2. Solicitação de realocação: Prof. Patrícia Dantoni. Ante o 22 

parecer favorável da coordenação do laboratório, a proposta de alocação da professora Patrícia 23 

no laboratório 4H do bloco L foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 3. 24 

Solicitação de alocação: Profª Amedea Seabra. A secretaria apresentou o resultado da consulta 25 

realizada, destacando que a única possibilidade observada de alocação da docente seria nos 26 

laboratórios 203 ou 204 e somente após a entrega dos laboratórios do Bloco L. Prof. Tiago 27 

informou ter conversado com a professora Amedea, que referiu não ter dificuldade de acessar 28 

seu laboratório anterior na UNIFESP e portanto não teria urgência na realização da alocação, 29 

podendo aguardar uma solução definitiva. Prof. Marcelo propôs responder à docente informando 30 

as possibilidades de alocação indicadas pela consulta e a perspectiva de efetivação – isto é, 31 

quando o bloco L for entregue – perguntando-lhe se é possível aguardar este prazo. Esgotada a 32 

pauta, o presidente declarou encerrada a sessão às dezesseis horas e vinte minutos da qual, para 33 

constar, eu, Priscila Moura Arakaki, lavrei a presente ata. 34 
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