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Ata de reunião nº 03 da CALGP-CCNH 

 

 

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

de Pesquisa do CCNH (CALGP), realizada às catorze horas e vinte minutos do dia dois 2 

de fevereiro de dois mil e catorze, na sala 312-3, bloco A, torre 3, câmpus Santo André. 3 

A reunião foi presidida pelo professor Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha e contou 4 

com a presença dos seguintes professores: Andréa Onofre de Araújo, representante do 5 

Bacharelado em Ciências Biológicas; Artur Franz Keppler, representante suplente das 6 

licenciaturas; Fernando Heering Bartoloni, representante do Bacharelado em Química; 7 

Herculano da Silva Martinho, representante do Bacharelado em Física; Janaína de Souza, 8 

representante do ConsCCNH; e Fernanda Franzolin, convidada das licenciaturas. Dando 9 

início à reunião os professores discutem acerca da necessidade de elaboração do 10 

regimento da comissão e como fazer as alocações de laboratórios. O Prof. Rodrigo Cunha 11 

enfatiza que a competência para deliberar acerca da política de alocação é do Conselho 12 

do CCNH, mas a comissão foi criada para pensar e propor ações em relação à pesquisa e 13 

à alocação e, por isso, suas propostas serão estudadas. O Prof. Artur Keppler informa que 14 

a pesquisa feita com os docentes teve um retorno de 85%. O Prof. Rodrigo sugere efetuar 15 

o estudo da alocação e trabalhar no regimento da comissão ao mesmo tempo. O Prof. 16 

Luciano Puzer lembra que a reunião foi marcada devido à necessidade de definição da 17 

ocupação do bloco zeta.  O Prof. Artur explica a metodologia de pesquisa e afirma que a 18 

comissão já tem dados suficientes para definir os critérios de alocação. Discute-se acerca 19 

das informações existentes sobre os espaços de pesquisa e dos critérios de alocação. A 20 

professora Fernanda Franzolin, informa que fez uma consulta aos professores alocados 21 

no Laboratório de Pesquisa em Ensino e não houve demanda, neste momento, por novo 22 

espaço além dos já previstos, apesar de haver uma estimativa de essa necessidade mudar 23 

futuramente devido ao aumento do número de docentes e do uso do espaço. Os 24 

professores estudam os casos dos docentes individualmente e por área. Explanam sobre 25 

propostas para a demanda da Filosofia e estratégias para ocupação o bloco zeta. O Prof. 26 

Rodrigo propõe a definição dos critérios de alocação. Após argumentações, definem que 27 

os critérios a serem considerados para a alocação de docentes em espaço de pesquisa 28 

devem ser, não nesta ordem e não obrigatoriamente a todos: projeto com financiamento 29 

FAPESP, CNPq ou outros; tempo de casa / tempo da apresentação da demanda; 30 

participação em programa de pós-graduação; compatibilidade entre a temática do 31 

laboratório e a linha de pesquisa; compatibilidade entre as linhas de pesquisa dos 32 

solicitantes para um mesmo espaço; número de docentes atendidos alocados; e 33 

justificativas qualitativas para necessidades específicas para bom andamento de pesquisas 34 

(equipamentos, espaços específicos, etc.). Os professores decidem encaminhar chamada 35 

do e-mail da CALGP para a ocupação do bloco zeta, sendo que se não houver 36 

competição eles serão contemplados, mas, em havendo, a CALGP deverá se reunir para 37 
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analisar as demandas de acordo com os critérios estabelecidos. O Prof. Artur espera que, 38 

com base nos critérios, seja possível atender os docentes não alocados e os alocados 39 

indevidamente. O Prof. Rodrigo solicita que os professores reflitam sobre o que 40 

perguntar em um segundo levantamento e agradece a qualidade das discussões. Nada 41 

mais havendo, deu-se por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Renato da Silva 42 

Correa, lavrei a presente ata.   43 
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