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Ata nº 005/2016/CCNH – CALGP 

 

Ata da quinta 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 treze de julho 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, Sílvio Ricardo Gomes Carneiro e Wanius José Garcia da 6 

Silva, e o representante suplente: professor Marcelo Augusto Christoffolete. Às catorze horas e 7 

dez minutos, o professor Tiago declarou aberta a reunião. Informe: 1. Reunião entre a reitoria e 8 

os presidentes das comissões de pesquisa dos centros – O professor Tiago informou acerca desta 9 

reunião, realizada em 30 de junho passado, na qual a reitoria informou estar atualizando os 10 

espaços de pesquisa da UFABC como um todo, e solicitou às comissões de pesquisa que 11 

atualizem a planilha de Inventário dos Espaços de Pesquisa disponibilizada no site da PROPES. 12 

Acrescentou que a reitoria convocou nova reunião com este grupo para o dia 15 de agosto. 13 

Sugeriu o envio de e-mail aos coordenadores dos laboratórios de pesquisa do CCNH solicitando 14 

que atualizem os dados da planilha; sugestão acatada. O professor Marcelo mencionou que a 15 

comissão havia realizado um estudo semelhante em 2015, embora fora solicitado aos 16 

coordenadores de laboratório relacionar somente os equipamentos com valor superior a 17 

cinquenta mil reais, e questionou a necessidade de um detalhamento mais completo. O professor 18 

Tiago declarou que verificará junto à PROPES se há a necessidade de listar também os 19 

equipamentos de valor inferior a cinquenta mil reais. Ficou estabelecido que a CALGP solicitará 20 

aos coordenadores, via e-mail, a atualização dos itens da planilha da PROPES. 2) Discussão 21 

sobre a utilização da RTI FAPESP 2016 – O professor Tiago informou que o conselho do CCNH 22 

deliberara em sua última reunião, realizada em 11 de julho de 2016, por solicitar à CALGP um 23 

estudo das propostas apresentadas pela comunidade docente para o projeto RTI-FAPESP 2016. 24 

Pontuou que a CALGP aguarda o encaminhamento formal da direção do CCNH, solicitando a 25 

realização do estudo. Apresentou as demandas recebidas pela administração, que totalizam cerca 26 

de quinhentos mil reais. Lembrou que o prazo para a elaboração do projeto, aprovação pelo 27 

ConsCCNH e submissão da versão final à FAPESP esgota-se em novembro, sendo portanto 28 

necessário convocar uma reunião extraordinária da CALGP antes da próxima sessão do 29 

ConsCCNH para concluir a discussão sobre este projeto. A professora Márcia citou o caso de seu 30 

laboratório, que apresenta equipamentos adquiridos com verba de projetos FAPESP mas que não 31 

podem ser utilizados por falta de manutenção. O professor Tiago propôs que seja realizado um 32 

levantamento dos equipamentos que se encontram na mesma situação, para ser incluído na 33 

proposta da RTI-FAPESP. Após análise e discussão, manifestaram-se positivamente quanto à 34 

utilização da RTI para as demandas de climatização, de adequação das capelas dos laboratórios 35 

de São Bernardo, de manutenção de equipamentos e de aquisição de gases para os laboratórios 36 

no projeto da RTI. 3) O professor Marcelo informou que tem ocorrido danos a equipamentos dos 37 

laboratórios de pesquisa provocados por queda de energia. Propôs que a comissão contate a 38 

Prefeitura Universitária, relatando os casos de equipamentos danificados e solicitando 39 

providências para evitar que este problema continue acontecendo; sugestão acatada.  Ordem do 40 

dia: 1. Aprovação da ata da reunião anterior. Dada a ausência de sugestões de correção ao texto, 41 

a ata da quarta reunião foi colocada em votação e aprovada, com uma abstenção (professor 42 

Sílvio, ausente). 2. Solicitação de alocação: Profª. Amedea Seabra. O professor Tiago apresentou 43 
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a carta enviada pelo coordenador do Laboratório 605 do bloco L, na qual propõe a alocação da 44 

professora no laboratório, com a concordância dos demais membros. Em votação, a proposta de 45 

alocação foi aprovada por unanimidade. 3. Normas para a utilização dos laboratórios e 46 

equipamentos multiusuário do CCNH – A professora Marcia explanou sobre o estudo, elaborado 47 

a partir das normas da FAPESP e da Central Multiusuário – CEM-UFABC. O item foi mantido 48 

em pauta. 4. Demanda do ConsCCNH para estudo sobre alocação ideal de docentes – o professor 49 

Tiago  lembrou aos presentes que havia sido apontada a necessidade de atualização do status e 50 

reavaliação da alocação dos docentes; a questão foi apresentada pelo professor Marcelo ao 51 

conselho de centro, e este solicitou à CALGP que realize este estudo. Foi acordado que o 52 

professor Marcelo analisará a existência de distorções nos quesitos de segurança, segundo as 53 

normas da ABNT; a professora Márcia analisará a proporção de docentes por metro quadrado, 54 

tanto para laboratórios experimentais como para laboratórios teóricos, e o professor Tiago 55 

analisará a produção associada a cada laboratório. Esgotada a pauta, o presidente declarou 56 

encerrada a sessão às dezesseis horas e cinquenta e seis minutos da qual, para constar, eu, 57 

Priscila Moura Arakaki, lavrei a presente ata. 58 
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