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Ata da sessão ordinária nº 05 da CALGP-CCNH 
 

 

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

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

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

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

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

Andréa Onofre de Araújo, representante do Bacharelado em Ciências Biológicas, Fernando 6 

Heering Bartoloni, representante do Bacharelado em Química, Janaína de Souza Garcia, 7 

representante do ConsCCNH, e Fernanda Franzolin, representante das licenciaturas. Aprovação 8 

das Atas Anteriores: As atas referentes às sessões nº 01 e 02 foram aprovadas por unanimidade, 9 

com duas abstenções (Prof. Janaína e Prof. Fernando, ausentes na ocasião) na primeira e duas 10 

abstenções (Prof. Anastasia e Prof. Fernanda) na segunda. A ata da 3ª sessão permanece 11 

pendente de aprovação por conta da dúvida pontuada na sessão anterior; é necessário verificar 12 

com Prof. Arthur a localização do texto a ser corrigido. Regimento interno: Profª. Janaína 13 

conduziu a discussão da versão atual do Regimento Interno, parágrafo por parágrafo, até o final 14 

do Cap. III. Foram realizadas alterações: a inserção, no Art. 6º, da possibilidade de os próprios 15 

membros da CALGP poderem convocar Reunião quando julgarem necessário (sugestão do Prof. 16 

Rodrigo); a alteração do termo “anuário” para “levantamento estatístico trianual” e de 17 

“anualmente” por “periodicamente”; a inclusão de “traduções, trabalhos em congressos” 18 

(sugestão da Profª Anastasia) e “patentes” (sugestão da Prof. Janaína) no Art. 8º, §2º; a 19 

incorporação do texto do Art. 10º à redação do Art. 8º. Devido a restrições do horário, a reunião 20 

foi suspensa e uma Reunião extraordinária foi agendada para o dia 05/04, às 14:30, a fim de 21 

analisar os itens restantes e concluir a elaboração do Regimento. Os itens Reserva Técnica – 22 

RTI FAPESP e Levantamento da alocação dos grupos de pesquisa foram adiados para a 23 

próxima sessão. Nada mais havendo a declarar, o presidente Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues 24 

Cunha deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Priscila Moura Arakaki, lavrei a 25 

presente ata. 26 
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