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Ata de reunião nº 01 da CALGP-CCNH 
 

 

Ata da primeira reunião da Comissão para Alocação de Laboratórios para os Grupos de 1 

Pesquisa do CCNH (CALGP), realizada às catorze horas do dia dezesseis de dezembro de dois 2 

mil e treze, na sala 304-3, bloco A, torre 3, câmpus Santo André. A reunião foi presidida pelo 3 

professor Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha e contou com a presença dos seguintes 4 

professores: Anastasia Guidi Itokazu, representante suplente do Bacharelado em Filosofia; 5 

Andréa Onofre de Araújo, representante do Bacharelado em Ciências Biológicas; Artur Franz 6 

Keppler, representante suplente das licenciaturas; Daniel Pansarelli, representante do 7 

Bacharelado em Filosofia; Herculano da Silva Martinho, representante do Bacharelado em 8 

Física; Luiz Francisco Monteiro Leite Ciscato, representante suplente do Bacharelado em 9 

Química; Otto Müller Patrão de Oliveira, representante suplente do Bacharelado em Ciências 10 

Biológicas; e Fernanda Franzolin, convidada das licenciaturas. Dando início à reunião, o 11 

presidente da CAC, Prof. Rodrigo Cunha, explica o papel da CALGP, pois há uma necessidade 12 

urgente de alocar e realocar docentes nos laboratórios de pesquisa, sendo uma comissão não 13 

deliberativa, mas que vai propor políticas sobre as atividades de pesquisa ao Conselho do CCNH 14 

e levará informação e suporte ao Centro. Considerando-se as várias demandas, como a falta de 15 

espaço e mudanças de bloco ou câmpus, todos concordam que o papel da comissão deverá ser 16 

menos burocrático e atender da melhor maneira possível às necessidades de todos. Dessa forma, 17 

apresentam-se duas propostas: fazer uma atualização das alocações com perspectivas, por meio 18 

de pesquisa, e elaborar um regimento para a CALGP. O Prof. Artur Keppler expõe documentos 19 

que contém as informações dos docentes com laboratório e dos novos que ainda não têm, além 20 

de uma proposta de formulário para buscar mais informações. O Prof. Daniel Pansarelli sugere 21 

fazer uma pesquisa para saber a dimensão dos espaços físicos, quantos laboratórios estão 22 

disponíveis, quantos docentes estão sem laboratório e quantos pediram realocação de forma 23 

rápida e prática. Os professores debatem as propostas, expõem problemas e discutem a 24 

metodologia para a realização da pesquisa. Todos concordaram que quando houver uma 25 

dificuldade e o docente não souber como resolver, a comissão será a conciliadora. Delibera-se: 26 

fazer um informe sobre a comissão para o conhecimento de todos por e-mail e no site do CCNH; 27 

reunir grupos de cada área para melhorar o formulário e apresentá-lo na próxima reunião, para 28 

depois aplicá-lo, individualmente, aos docentes; fazer um levantamento do espaço dos 29 

laboratórios nos blocos A e B, para tentar alocar por área ou afinidade; quanto ao regimento, este 30 

poderá ser feito com mais eficácia futuramente. O presidente aponta ainda que, para as próximas 31 

reuniões, deverá ser discutido o papel da CALGP no Projeto RTI – FAPESP. A próxima reunião 32 

é marcada para o dia treze de janeiro de dois mil e catorze, segunda-feira, para finalizar os 33 

questionários e discutir quais serão as próximas deliberações. Nada mais havendo a declarar, o 34 

presidente Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, deu por encerrada a reunião, da qual, para 35 

constar, eu Renato da Silva Correa, lavrei a presente ata. 36 
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