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Ata de reunião nº 02 da CALGP-CCNH 

 

 

Ata da segunda reunião da Comissão para Alocação de Laboratórios para os Grupos de Pesquisa 1 
do CCNH (CALGP), realizada às catorze horas e vinte minutos do dia treze de janeiro de dois mil e 2 
catorze, na sala 312-3, bloco A, torre 3, câmpus Santo André. A reunião foi presidida pelo professor 3 
Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha e contou com a presença dos seguintes professores: Andréa 4 
Onofre de Araújo, representante do Bacharelado em Ciências Biológicas; Artur Franz Keppler, 5 

representante suplente das licenciaturas; Fernando Heering Bartoloni, representante do Bacharelado 6 

em Química; Herculano da Silva Martinho, representante do Bacharelado em Física; e Janaína de 7 
Souza, representante do ConsCCNH. Iniciada a reunião, os professores questionam a infraestrutura 8 
dos laboratórios de São Bernardo do Campo. Estabelece-se entrar em contato com os responsáveis 9 
sobre a parte elétrica. Artur preenche o formulário e Andréa realiza alguns complementos 10 
importantes. Discutem sobre a possibilidade de apontar no documento se o professor é vinculado a 11 
outro programa, como o da Pós-Graduação, pois aqueles que não possuem laboratórios teriam 12 
prioridade, já que outros programas os proporcionam. Assim, os professores teriam espaço de 13 
pesquisa e os que ocupam atualmente serviriam para os outros docentes. Herculano ressalta que não 14 
só as áreas de química, física e biologia precisam de espaço para pesquisa, mas também a filosofia e 15 
ensino. Artur relembra que a filosofia e ensino farão uma reunião para estabelecer suas necessidades. 16 
Rodrigo expõe que conhecer as necessidades ampliará a pesquisa e também que a filosofia precisa de 17 
atenção para o espaço de armazenagem de materiais e para a feitura de experimentos. Janaína 18 
argumenta sobre os controles que devem ser realizados: da noção de espaço, quem vai mudar de 19 
laboratório e câmpus, quem tem problemas com seu laboratório e quem não tem. Janaína, Artur e 20 
Fernando concordam em fazer uma triagem no formulário. Todos aprovam a feitura de formulário 21 
eletrônico, pois será possível armazenar dados, conciliar e compilar informações. Após discussão, 22 
aceitam mandar um e-mail informando sobre o levantamento. O próximo passo será realizar um 23 
formulário simples para todos e um segundo formulário para os coordenadores de laboratório. Estes 24 
farão uma reunião para discutir as necessidades dos laboratórios como um todo e qualquer dúvida 25 
entrarão em contato com a GALGP. Herculano menciona que o fluxo deverá estar claro, pois todas 26 
as informações sairão da Comissão de Pesquisa. Rodrigo declara que o regimento deveria ser 27 
definido para ter um fluxo. Janaína entende que já deveria ser trabalhado e montado. Os presentes 28 
decidem que o regimento será pensado e executado paralelamente com a pesquisa. Algumas questões 29 
são discutidas e fala-se sobre a necessidade de se saber quantas áreas existem no CCNH que ocupam 30 
espaço, quanto de espaço cada área precisa, qual a localização mais adequada para cada área, como 31 
será realizada a distribuição e, finalmente, pensar nas demandas futuras. Com a entrega dos 32 
laboratórios, ficará mais fácil de realizar remanejamentos em São Bernardo do Campo, blocos A e B. 33 
Acorda-se a feitura de um formulário pelo Google Docs para todos da Comissão terem controle das 34 
informações. Decide-se enviar o formulário aos docentes do CCNH na última semana de janeiro com 35 
prazo de resposta até o final do quadrimestre. Como muitos docentes estão em férias no período e 36 
haverá recesso escolar, solicitam à Secretaria do CCNH fazer um controle das férias de janeiro a 37 
março para a Comissão ter acesso e cobrar resposta de quem não estiver em férias. Define-se escrita 38 
e abordagem do formulário, para que fique claro, evitando-se ambiguidade. A próxima reunião será 39 
marcada para depois das respostas dos formulários, assim será possível discutir e pensar na próxima 40 
etapa. Nada mais havendo a declarar, o presidente Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, deu por 41 
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Renato da Silva Correa, lavrei a presente ata. 42 
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