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Ata nº 001/2015/CCNH – CALGP 
 

Ata da primeira reunião da Comissão para Alocação de Laboratórios para os Grupos de Pesquisa 1 
do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CALGP – CCNH), realizada às catorze horas do dia 2 
dezessete de março de 2015, na sala 312-3, bloco A, torre 3, campus Santo André sob a presidência 3 
da professora Janaina de Souza Garcia, tendo comparecido os representantes: professores Andréa 4 
Onofre de Araújo, Fernando Heering Bartolini, Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, Wanius 5 
José Garcia da Silva e Willian Steinle. Ausência justificada: Profª Fernanda Franzolin, por ter aula no 6 
horário da reunião. Às catorze horas e dez minutos, a presidente cumprimentou aos presentes e 7 
declarou aberta a sessão. PAUTA: 1. Alocação do bloco L: A professora Janaína justificou a 8 

necessidade de urgência da convocação para esta sessão, motivada pela demanda da Pró-Reitoria 9 

de Pesquisa (PROPES) à direção do Centro solicitando que indique até 20/03/2015 o nome dos 10 

coordenadores de cada um dos laboratórios do Bloco L atribuído ao CCNH. Refletindo sobre o 11 

histórico do Grupo de Trabalho do Bloco L, no qual atuou como representante do CCNH 12 

juntamente com Prof. Maurício Coutinho, a Profª Janaína lembrou que as demandas de 13 

laboratório de pesquisa do CCNH haviam sido estimadas com base nas demandas dos programas 14 

de pós-graduação, por terem mais afinidade com a área de pesquisa. À época, os programas de 15 

pós-graduação em Física, Química, Biotecnociência e Licenciaturas apresentaram demandas 16 

justificadas de espaço, sendo que os programas de pós-graduação em Filosofia e Nanociências 17 

não solicitaram nenhuma alocação. Após a conclusão dos estudos pelo GT Bloco L, coube ao 18 

CCNH uma área de cerca de dois mil metros quadrados, distribuídos entre laboratórios úmidos, 19 

secos e de informática. Mencionou que, recentemente, a CALGP consultou a coordenação dos 20 

programas da pós-graduação solicitando sugestões de alocação, e que também a direção do 21 

Centro realizou contato por e-mail com todos os docentes do Centro, visando ouvir também os 22 

não contemplados em programas de pós-graduação, estabelecendo o prazo de até 18/03/2015 23 

para manifestação de interesse. Lembrou também que o ConsCCNH convocou uma reunião 24 

extraordinária para a segunda-feira seguinte, dia 23/03/2015, para discussão desta questão. 25 

Passou à apresentação das demandas recebidas: 1. Laboratórios da Física: a coordenação do 26 

programa elaborou uma proposta de redistribuição dos laboratórios, baseada em um 27 

levantamento da situação atual de alocação dos seus docentes, e contemplando os docentes 28 

atualmente sem laboratório de pesquisa bem como as vagas a serem preenchidas por concursos 29 

docentes em andamento. De acordo com esta proposta, o laboratório ABCSim seria transferido 30 

para o Bloco L, sendo que parte do espaço disponível resultante seria destinada à expansão do 31 

Grupo de Espectroscopias e o restante, segundo a intenção do programa de pós-graduação em 32 

Química, seria transformado em espaço multiusuário do CCNH – aspecto que, conforme 33 

salientado pela Profª Janaína, precisaria ser discutido pela CALGP. A proposta da Física sugeriu 34 

também a alocação de mais um espaço no Bloco L para o Grupo de Astropartículas, 35 

considerando as dimensões do atual laboratório localizado no 11º andar do Bloco B. Foi 36 

apontada uma dúvida acerca da indicação de um laboratório úmido de 60 m2 para docente 37 

experimental a ser contratado e para o grupo dos professores Eduardo Gregores e Pedro 38 

Mercadante), por já estarem alocados e por, aparentemente, o tipo de laboratório não ter relação 39 

com a linha de pesquisa da equipe. Prof. Wanius entrará em contato com os envolvidos para 40 

obter mais esclarecimentos sobre a necessidade da equipe. 2. Laboratórios da Química: A 41 

coordenação da pós-graduação em Química elaborou proposta no mesmo formato da do 42 

programa de Física. Profª Janaína destacou alguns pontos, como a mudança dos docentes do 43 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 

Comissão para Alocação de Laboratórios para os Grupos de Pesquisa do CCNH 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7961 

secretariaccnh@ufabc.edu.br 

2 

 

laboratório 407-3 e 505-3 para o Bloco L e a disponibilização 44 do laboratório 505-3 como um 44 

laboratório de trânsito para docentes visitantes e recém-contratados, entre outros, e a possível 45 

devolução do L407-3 para a Pró-Reitoria de Graduação. 3. Laboratórios de Ensino: o programa 46 

sugere manter a alocação dos docentes no laboratório do subsolo e acrescentar um espaço 47 

multiusuário de Ensino no bloco L; d. Laboratório de Biotecnociência: foram solicitados três 48 

laboratórios para o programa. A coordenadora, Profª Marcella Milazzotto, informou não 49 

apresentar definição atual de alocação mas prever contratações docentes a curto prazo, caso seja 50 

aprovado o curso de bacharelado em Biotecnociência – ainda não aprovado pelo Conselho do 51 

CCNH. Foi alocado um laboratório para atender a esta demanda. Profª Janaína lembrou o 52 

posicionamento da direção do Centro a respeito dos novos cursos, qual seja, de que a aprovação 53 

da criação de um curso deve implicar na aprovação também de um espaço para a realização do 54 

referido curso. Portanto, o estudo da CALGP para o Bloco L não considerará espaços para cursos 55 

previstos e/ou ainda não criados. Profª Janaína passou a expor as demandas e respostas recebidas 56 

como devolutiva à chamada enviada pela direção do Centro, que foram: 1) Profª Marcella 57 

Milazzotto reiterou a solicitação de mais dois laboratórios adicionais de 100m para o programa 58 

de Biotecnociência. 2) Profª Elisabete Lima questionou se os docentes a serem admitidos por 59 

redistribuição estão sendo considerados no levantamento; Profª Janaína comentou que, como os 60 

docentes admitidos via redistribuição são enquadrados em vagas previstas anteriormente, eles 61 

encontram-se considerados no estudo; e 3) Profª Ana Paula de Mattos Arêas Dau solicitou um 62 

laboratório de 50m2 no Bloco L. Aberta a discussão, Profª Andrea questionou acerca da reforma  63 

em curso no laboratório 505-3, financiada via CT-Infra, ante a previsão de mudança do 64 

laboratório para o Bloco L. Prof. Fernando pontuou que as benfeitorias realizadas no laboratório 65 

serão mantidas, para benefício de qualquer pesquisador da química que venha a ocupar o espaço. 66 

Profª Janaína acrescentou que a reforma realizada visou tornar o laboratório minimamente 67 

adequado para a realização de pesquisa. Acrescentou também que, havendo interesse específico 68 

de alguma equipe no laboratório 505-3, há a possibilidade de se transformar outro laboratório em 69 

laboratório de trânsito, e que o laboratório 407-3 pode ser devolvido à Pró-Reitoria de Graduação 70 

(PROGRAD), por se tratar de laboratório originalmente planejado como laboratório didático. 71 

Permaneceram pendentes as demandas das professoras Marcella e Profª Ana Paula: Profª Janaína 72 

sugeriu alocar a professora Ana Paula em um dos laboratórios que, na proposta da Química, está 73 

com apenas um integrante. Quanto à solicitação da Biotecnociência, Prof. Wanius contatará Profª 74 

Marcella para a indicação dos nomes dos docentes que ocuparão o laboratório solicitado e de um 75 

coordenador. Profª Janaína lembrou que, caso o Centro receba mais vagas de docentes, a 76 

distribuição de docentes por laboratório pode ser revista a fim de acomodar os novos 77 

contratados. Considerando o prazo de resposta colocado na chamada da Direção do Centro, foi 78 

acordado o prazo limite de 19/03/2015 para a conclusão dos levantamentos necessários, que 79 

serão submetidos pela presidente da CALGP ao ConsCCNH na forma de relato para a sessão 80 

extraordinária do órgão. 2. Relatório anual de atividades para PROPES: Profª Janaína 81 

contextualizou o trabalho de levantamento realizado pela CALGP em fins de 2014 e início de 82 

2015, bem como as respostas recebidas. Foi acordado que os dados do levantamento serão 83 

compilados por laboratório. Os professores Fernando Bartoloni e Janaína Garcia elaborarão o 84 

documento juntamente com a secretaria do CCNH. Tendo esgotado os assuntos em pauta, às 85 

quinze horas e trinta minutos a presidente declarou encerrada a sessão da qual, para constar, eu, 86 

Priscila Moura Arakaki, lavrei a presente ata. 87 
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