
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 da sessão ordinária nº 06 da CALGP-CCNH 
 

 

Ata da sexta 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 

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

presidida pela professora Janaína de Souza Garcia e contou com a presença dos seguintes 4 

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

de Araújo, representante do Bacharelado em Ciências Biológicas, Fernando Heering Bartoloni, 6 

representante do Bacharelado em Química, Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, 7 

representante do ConsCCNH, e Fernanda Franzolin, representante das licenciaturas. Ausente: 8 

professor André G. Scagliusi. Informes: Prof. Janaína e Prof. Rodrigo informaram acerca da 9 

alteração na composição da CALGP, aprovada na reunião anterior do Conselho do CCNH. Prof. 10 

Rodrigo deixou a presidência da CALGP e foi indicado como representante do Conselho de 11 

Centro; Profª Janaína foi indicada como representante da direção e presidente da CALGP. 12 

Aprovação das Atas Anteriores: conforme consta da ata da quinta reunião da CALGP, a ata da 13 

terceira reunião permanece pendente, por conta de alterações solicitadas. Foi solicitado à Profª 14 

Fernanda que reencaminhe a sugestão de alteração para a lista da comissão 15 

(calgp@ufabc.edu.br), para conclusão do assunto na próxima sessão. As atas da quarta e quinta 16 

sessões, bem como a da continuação da quinta sessão, foram aprovadas por votação simbólica. 17 

Regimento CALGP: Prof. Rodrigo discorreu sobre os apontamentos realizados na última sessão 18 

do Conselho de Centro, ressaltando que não foram propostas alterações significativas no 19 

conteúdo. Referiu algumas discussões levantadas como, por exemplo, a necessidade de 20 

estabelecer a frequência das reuniões da Comissão – mensal, a princípio, podendo ser cancelada 21 

a sessão em caso de inexistência de temas para pauta – e quanto à necessidade de uma resolução 22 

que regulamente a utilização dos espaços multiusuários do Centro – guarda de materiais, 23 

condições de concessão de uso etc. O texto final do Regimento Interno da CALGP foi aprovado 24 

por unanimidade. Demandas do laboratório do Bloco Zeta: Profª Janaína comentou sobre o 25 

processo de consulta realizado acerca deste espaço (dois e-mails à comunidade), informando que 26 

a CALGP recebeu duas demandas: uma da parte do Grupo de Filosofia, postulada pela Profª 27 

Anastasia Itokazu, e outra da parte do Núcleo de Bioquímica e Biotecnologia da UFABC, 28 

postulada pela Profª Iseli Nantes. Com base nos critérios do Regimento Interno da CALGP (Cap. 29 

III, § 2º), foram levantados os aspectos pró e contra de cada solicitação. Grupo de Filosofia – 30 

Prós: atenderia 25 docentes do CCNH, o layout da sala é adaptável, a demanda do grupo é mais 31 

antiga, o grupo possui projeto temático cadastrado junto à FAPESP. Contras: nem todos os 32 

docentes do grupo estão credenciados na pós-graduação. Grupo do Núcleo de Bioquímica e 33 

Biotecnologia – NBB UFABC – Prós: atenderia 10 docentes do CCNH, a sala apresenta 34 

infraestrutura adequada. Contras: os 10 docentes do CCNH deste grupo já encontram-se alocados 35 

em outros laboratórios, e trata-se de um núcleo da UFABC, com docentes dos três centros, sendo 36 

o espaço disponível de administração do CCNH. Após discussão, foi proposto conceder o espaço 37 

ao Grupo de Filosofia, em caráter provisório, até a conclusão e entrega dos laboratórios do Bloco 38 

Lambda. A proposta foi aprovada por maioria absoluta, com uma abstenção (Prof. Rodrigo). Foi 39 

verbalizada a dúvida sobre a forma como a sugestão de alocação da CALGP deve ser 40 
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encaminhada ao Conselho de Centro: se como recomendação, avaliação, CI ou outro formato. O 41 

texto será elaborado pela presidência, com apoio da secretaria. Questionou-se também quanto ao 42 

responsável pelo envio da resposta aos demandantes; concluiu-se que o Conselho de Centro é 43 

quem responde às solicitações de espaços. Solicitações de espaço: Profª Janaína apresentou 44 

planilha com o levantamento realizado pela CALGP em seus arquivos e junto à secretaria do 45 

Centro, no qual não foi encontrada nenhuma demanda de alocação pendente. Profª Andréa 46 

questionou sobre a existência de uma demanda de espaço submetida pela Profª Viviane. Em 47 

levantamento nos e-mails da presidência da CALGP, Prof. Rodrigo encontrou uma mensagem 48 

datada de 06 de fevereiro de 2014 contendo uma solicitação individual da Profª Viviane para 49 

futura alocação no Laboratório de Biologia Molecular Úmido em SBC. Porém, a alocação dos 50 

espaços do bloco Zeta – SBC foi discutida na reunião nº 03 da CALGP, quatro dias antes do 51 

envio do referido e-mail, motivo pelo qual não foi analisada. Como a docente solicitou um 52 

espaço especificamente no Câmpus São Bernardo, e não há espaços disponíveis neste momento 53 

naquele Câmpus, a solicitação não entrou no “pool” de demandas pendentes. Passou-se à 54 

discussão de uma solicitação de alocação do Prof. Antônio no laboratório 507-3, juntamente com 55 

Profª Luciana. A vaga decorrente da saída de docente (Profª Angela) do laboratório 507-3 torna 56 

favorável a aprovação desta solicitação, caso os docentes atualmente alocados estejam de acordo. 57 

Assim, foi proposto consulta-los a respeito da alocação do Prof. Antônio, antes de analisar o 58 

tema. Demandas laboratório 505-3 bloco A: Foram recebidas duas solicitações de espaço de 59 

pesquisa: um grupo (três professores) de Química Orgânica, e outro grupo (também de três 60 

professores) de Química Analítica / Espectroscopia. Foram levantados os aspectos pró e contra 61 

das duas solicitações genéricas de espaço: Química Orgânica – Prós: solicitação mais antiga, 62 

atenderia três docentes do CCNH, apresenta compatibilidade entre os pesquisadores (todos 63 

pertencem à mesma área), requer um laboratório úmido, três docentes no programa de pós-64 

graduação da Química. Projetos aprovados na FAPESP, inclusive com verba para eventuais 65 

adequações necessárias. Contras: necessidade de adequar o laboratório. Química Analítica / 66 

Espectroscopia – Prós: atenderia três docentes do CCNH, apresenta compatibilidade entre os 67 

pesquisadores (todos pertencem à mesma área), dois docentes no programa de pós-graduação da 68 

Química. Projetos em fase de submissão à FAPESP. No breve levantamento, observou-se que o 69 

grupo de Química Orgânica apresentou mais itens favoráveis, foi proposta a alocação deste 70 

grupo no laboratório a ser liberado. A proposta foi aprovada por maioria absoluta, com uma 71 

abstenção (Prof. Fernando). A presidente salientou que os docentes do grupo não contemplado 72 

permanecerão como pendência de realocação de espaços. Foi decidido sugerir ao conselho uma 73 

consulta aos coordenadores dos LGP de Santo André que tiveram docentes se mudando para São 74 

Bernardo para saber se algum LGP pode acolher os docentes não contemplados. Considerando o 75 

avançado da hora, a presidente Janaína de Souza Garcia deu por encerrada a reunião, da qual, 76 

para constar, eu, Priscila Moura Arakaki, lavrei a presente ata. 77 
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