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Ata da sessão ordinária nº 08 da CALGP-CCNH 
 

 

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

Pesquisa do CCNH (CALGP), realizada às dezesseis horas do dia quatro de setembro de dois 2 

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

professora Janaína de Souza Garcia e contou com a presença dos seguintes professores: 4 

Anastasia Guidi Itokazu, representante do Bacharelado em Filosofia, Andréa Onofre de Araújo, 5 

representante do Bacharelado em Ciências Biológicas, André Gustavo Scagliusi e Wanius José 6 

Garcia da Silva, representantes do Bacharelado em Física, Fernando Heering Bartoloni, 7 

representante do Bacharelado em Química, Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, 8 

representante do ConsCCNH, e Fernanda Franzolin, representante das Licenciaturas. Informes 9 

da Direção: Profª. Janaína Garcia atualizou os membros sobre a apresentação das deliberações 10 

da CALGP na reunião do ConsCCNH. Informou que cada tópico foi votado separadamente. 1. 11 

As alocações voluntárias dos docentes Márcio Silva e Hueder Oliveira no laboratório foram 12 

aprovadas, com as ressalvas de que todas as solicitações de docentes para laboratórios 13 

específicos devem continuar sendo avaliadas pelo Conselho de Centro e que a alocação dos 14 

docentes com demanda mais antiga deve ser priorizada. Além disso, as alocações devem ter a 15 

ciência de todos os integrantes do laboratório. 2. Com relação aos docentes não alocados, o 16 

Conselho deliberou que a CALGP contate os coordenadores de todos os laboratórios sobre a 17 

existência de vagas. 3. Bloco Zeta: o ConsCCNH endossou a alocação provisória dos docentes 18 

de Filosofia. Prof. Rodrigo acrescentou que, na última sessão do ConsCCNH, foi discutida a 19 

forma como deve ser realizado o encaminhamento da CALGP para o Conselho. Sugeriu que as 20 

próximas demandas sejam encaminhadas ao ConsCCNH para ciência, antes de serem incluídas 21 

na pauta da reunião. Informes dos Membros: Prof. Rodrigo salientou que o Prof. Wanius fora 22 

indicado pela plenária da Física como representante suplente, porém a informação se perdeu. 23 

Esta indicação será retificada na próxima reunião do ConsCCNH. Ordem do dia: 1. Aprovação 24 

da Ata da 7ª Reunião: Foram sugeridas alterações pelos professores Rodrigo e Anastasia. Ata 25 

aprovada com uma abstenção (Profª Anastasia). 2. Solicitação de alocação Prof. Diogo 26 

Librandi: Profª Janaína relatou o recebimento desta demanda. Visto não haver no momento 27 

espaços disponíveis para alocação no momento, foi solicitada ao docente uma breve descrição de 28 

suas necessidades, que será encaminhada aos coordenadores de laboratórios junto com as outras 29 

solicitações pendentes – professores Heloísa e Bruno – para análise de possibilidade de alocação 30 

em seus laboratórios. 3. Central Multiusuário do CCNH: Foi acordado alterar a nomenclatura do 31 

espaço, de Central para Laboratório Multiusuário do CCNH. Profª Janaína apresentou o 32 

levantamento realizado pelo Prof. Rodrigo, no qual são relacionados os equipamentos atualmente 33 

mantidos neste espaço, bem como os docentes responsáveis e os atuais usuários – docentes e 34 

alunos. Foi proposto contatar a Direção do centro, enfatizando a necessidade de contratação de 35 

técnicos (ou, em caráter emergencial, da alocação de técnicos que já trabalhem na PROPES) para 36 

a correta utilização dos equipamentos – em especial, do espectrofotômetro, dos fornos e do 37 

microscópio de fluorescência; a proposta foi aprovada. A CALGP entrará em contato com os 38 

docentes responsáveis por estes equipamentos, perguntando sobre sua intenção de mantê-los, ou 39 

não, no parque do laboratório multiusuário, o que implicaria na transferência do equipamento e 40 
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das despesas de manutenção correspondentes para o Centro, após o término do projeto da 41 

agência financiadora (FAPESP); e sobre seu interesse, ou não, em disponibilizar os 42 

equipamentos sob sua responsabilidade para utilização da comunidade; caso a resposta seja 43 

afirmativa, será solicitado que enviem fluxo de procedimento para a utilização destes 44 

equipamentos, incluindo o treinamento necessário. O resultado desta consulta será apresentado 45 

ao Conselho do Centro, para deliberação. Quanto à instalação de novos equipamentos, cada caso 46 

será avaliado individualmente, de acordo com critérios técnicos do equipamento e do espaço 47 

físico disponível. Concluiu-se, sobre a consulta à comunidade quanto aos equipamentos de 48 

interesse, que seria mais eficaz na forma de formulário eletrônico ao invés de simples e-mail. 4. 49 

RTI FAPESP: Prof. Fernando informou sobre a prorrogação do projeto FAPESP 2012-2013 até 50 

novembro de 2015, aprovada pela agência de fomento, sem prejuízo à submissão do projeto de 51 

2014. Este recurso beneficiará vários projetos já incluídos na RTI como regularizações na 52 

instalação do piso do biotério do Câmpus São Bernardo e várias reformas em laboratórios de 53 

pesquisa anteriormente previstas. Acerca desta verba, havia permanecido como pendente a carga 54 

de hélio para o equipamento de ressonância magnética nuclear e para a câmara fria. Prof. Janaína 55 

destacou a dificuldade apresentada por solicitações que envolvam áreas de responsabilidade não 56 

exclusiva do CCNH como equipamentos da Central Multiusuário. Foi proposto solicitar ao 57 

ConsCCNH a revisão dos artigos 2º e 3 da Resolução ConsCCNH nº 01/2013, a fim de 58 

contemplar também as demandas que envolvam áreas que excedam o âmbito do CCNH como, 59 

por exemplo, manutenção de equipamentos multiusuário. Prof. Rodrigo sugere que o pró-reitor 60 

de pesquisa seja convidado para a próxima sessão do Conselho, para participar da discussão 61 

concernente à RTI-FAPESP; Prof. Janaína lembra que é necessária consulta prévia ao Conselho 62 

a respeito. Outros assuntos: os presentes debateram as demandas apresentadas a serem 63 

cumpridas em 2015, para analisar quais deveriam ser retiradas e quais mantidas. Além de 64 

debaterem as demandas, foram abordados os valores postos pelos demandantes. Das solicitações 65 

feitas, foram abordados os itens que poderão ser atendidos, os que não poderão e os que serão 66 

efetuados pela Prefeitura Universitária, de modo que este levantamento foi realizado pela 67 

Divisão Administrativa do CCNH. Os presentes acordaram que a melhor maneira de definir 68 

quais demandas serão atendidas em 2015, de acordo com a verba disponível, seria a abordagem 69 

dos demandantes por e-mail para questioná-los a respeito das prioridades dos itens apresentados, 70 

de modo que não haverá a possibilidade de serem atendidos em sua totalidade. Nada mais 71 

havendo a declarar, a presidente Janaína Garcia deu por encerrada a reunião, da qual, para 72 

constar, eu, Priscila Moura Arakaki, lavrei a presente ata. 73 
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