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Ata nº 001/2016/CCNH – CALGP 
 
Ata da primeira reunião ordinária da Comissão para Alocação de Laboratórios para os 1 
Grupos de Pesquisa do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CALGP – CCNH), 2 
realizada às onze horas do dia nove de março de 2016, na sala S 207-0, bloco A, campus Santo 3 
André sob a presidência da professora Janaina de Souza Garcia, tendo comparecido os 4 
representantes: professores Fernanda Franzolin, Fernando Heering Bartoloni, Rodrigo Luiz de 5 
Oliveira Rodrigues Cunha e Wanius José Garcia da Silva. Ausência justificada: professora 6 
Andréa Onofre de Araújo, por licença médica, e seu suplente professor Otto Müller Patrão de 7 
Oliveira, por afastamento para evento. Às onze horas e vinte minutos, a presidente 8 
cumprimentou aos presentes e declarou aberta a sessão. Pauta única: Aprovação das atas 9 
pendentes: A presidente justificou a necessidade de convocação da reunião para concluir as 10 
atividades da equipe antes da posse dos novos membros pelo fato de, com a previsão de mudança 11 
quase total da equipe, ser impossível a votação das atas do período anterior. Em votação, as atas 12 
da primeira sessão ordinária e da primeira sessão extraordinária foram aprovadas por 13 
unanimidade. Profª Fernanda sugeriu alterações ao texto das atas da segunda sessão ordinária e 14 
da segunda sessão extraordinária. As alterações foram efetuadas. Em votação, as atas destas duas 15 
sessões foram aprovadas por unanimidade com as alterações propostas. Profª. Janaína comentou 16 
acerca dos assuntos pendentes que serão transmitidos à próxima gestão da CALGP, sendo o 17 
principal a discussão das normas para a utilização dos laboratórios e equipamentos multiusuário 18 
do CCNH. Quanto às demandas de alocação em laboratório concluiu que, após a aprovação do 19 
estudo para alocação nos laboratórios do Bloco L pelo conselho do centro em abril de 2015, 20 
todos os docentes admitidos até então foram contemplados. Aponta que, por não ter sido possível 21 
atender plenamente a demanda do laboratório de Ensino durante o processo, esta permanece 22 
como pendente para futuras oportunidades de alocação. Acerca das solicitações de alteração 23 
recebidas, restou uma alocação pendente: Profª Ana Paula Areas Dau, por falta de acordo entre 24 
os membros do laboratório 204, Bloco B, para o qual fora alocada. Informou também que a 25 
CALGP recebeu recentemente uma demanda de alocação voluntária enviada pelo Laboratório de 26 
Espectroscopias, mas, à luz do que foi discutido pelo Conselho do CCNH em sua sétima sessão 27 
de 2014, foi solicitado ao coordenador que enviasse uma comunicação interna com a assinatura 28 
de todos os docentes do laboratório justificando a demanda. Assim, esta demanda passará à 29 
próxima gestão. A presidente declarou encerrada a sessão às onze horas e trinta e nove minutos 30 
da qual, para constar, eu, Priscila Moura Arakaki, lavrei a presente ata. 31 
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