
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960 

secretariaccnh@ufabc.edu.br 

 

Ata de reunião nº 04 da CALGP-CCNH 
 

 

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

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

dois mil e catorze, na sala 312, bloco A, torre 3, câmpus Santo André. A reunião foi presidida 3 

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

professores: Anastasia Guidi Itokazu, representante do Bacharelado em Filosofia, Andréa Onofre 5 

de Araújo e Otto Muller Patrão de Oliveira, representantes do Bacharelado em Ciências 6 

Biológicas, Fernando Heering Bartoloni, representante do Bacharelado em Química; Janaína de 7 

Souza Garcia, representante do ConsCCNH; Arthur Franz Keppler e Fernanda Franzolin, 8 

representantes das licenciaturas. Na ausência temporária do Prof. Rodrigo (que chegou 9 

posteriormente), Prof. Artur deu início aos trabalhos. Reserva Técnica RTI-FAPESP: Prof. 10 

Fernando declarou que a equipe ainda estava recebendo as demandas dos docentes, visto que o 11 

prazo era até 08/04/2014. Item adiado para a reunião seguinte. Regimento da CALGP: Prof.ª 12 

Janaína comentou sobre as dificuldades enfrentadas na elaboração do regimento da CALGP, 13 

referindo também as atribuições da Comissão já estabelecidas na Resolução nº 03/2013 – 14 

ConsCCNH, de criação desta Comissão. Foi discutida a proposta inicial de texto do Regimento, 15 

eventuais aspectos que precisariam ser incluídos, os critérios para alocação de espaços para os 16 

docentes e questões do momento como, por exemplo, os novos espaços previstos para 17 

laboratórios no Bloco Lambda – Câmpus São Bernardo do Campo. Prof. Artur salientou que os 18 

membros da CALGP devem atuar junto aos coordenadores dos cursos como representantes da 19 

Comissão, reforçando a necessidade de formalizarem as solicitações de espaço e de se 20 

certificarem da real necessidade de espaços para o curso/área. Foi informado que o esboço do 21 

texto do Regimento estaria disponível via GoogleDrive. Aprovação das Atas Anteriores: item 22 

adiado para a próxima reunião, por falta de quórum. Prof. Arthur referiu que em uma das 23 

reuniões anteriores foi dito que “não havia demanda para a área de ensino”; esta parte precisa ser 24 

substituída por “não houve manifestações para a área de ensino”. A próxima reunião foi 25 

agendada para o dia 28/04, às 14h30. Nada mais havendo a declarar, o presidente Rodrigo Luiz 26 

Oliveira Rodrigues Cunha deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Priscila Moura 27 

Arakaki, lavrei a presente ata. 28 
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