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Sessão Ordinária de 06 de Novembro de 2017. 
 

Expediente: Solicitações de docentes para alocação em laboratórios de pesquisa (LGP) 
do CCNH 
 

Relator: Prof. Tiago Rodrigues 

 
Contexto e Histórico: 
 

A análise, estudo e avaliação preliminares das solicitações de alocação em laboratórios de 
pesquisa vem sido realizadas pela Comissão de Alocação de Grupos de Pesquisa do 
CCNH (CALGP) e encaminhadas subsequentemente ao Conselho do CCNH (ConsCCNH) 
para apreciação e posterior deliberação. Assim, abaixo estão as solicitações recebidas e 
as sugestões decorrentes da 2a, 3a e 4a reuniões ordinárias da CALGP. 
 
Avaliação: 

 
2a Reunião Ordinária da CALGP 
 

 Allan Moreira Xavier – Licenciatura em Química: propor ao ConsCCNH a alocação no 
laboratório LS 22, com concordância do coordenador. 

 Hugo Barbosa Suffredini – Bacharelado em Química: propor ao ConsCCNH a 
alocação no laboratório 405 do bloco L, com concordância do coordenador. 

 Ana Paula de Mattos Arêas Dau – Bacharelado em Ciências Biológicas: não é possível 
atender à solicitação de alocação feita pela docente com os espaços disponíveis. A 
CALGP tentará prospectar novo espaço junto a laboratórios de linhas de pesquisa 
parecidas – mantido em discussão. 

 Fabiana Rodrigues Costa Nunes – Bacharelado em Ciências Biológicas: propor ao 
ConsCCNH a alocação no laboratório 103 do bloco Delta, com concordância do 
coordenador, com a ressalva de revisão caso surjam novos espaços mais adequados 
à sua linha de pesquisa; 

 João Henrique Ghilardi Lago – Bacharelado em Química: proposto consultar membros 
do laboratório 602 do Bloco L sobre possibilidade de alocação neste lab – mantido em 
discussão. 

 Eloah Rabello Suarez – Bacharelado em Química: propor ao ConsCCNH a alocação 
no laboratório 407-3, com concordância do coordenador; 

 

3a Reunião Ordinária da CALGP 

 

 João Henrique Ghilardi Lago – Bacharelado em Química: L407. Sem resposta à 
consulta feita para a coordenação do Lab. 602 L. Nova prospecção feita com 
possibilidade de alocação no Lab. 204 do Bloco B. Item permanecerá em pauta até 
consulta ao solicitante. 

 Ana Paula de Mattos Arêas Dau – Bacharelado em Ciências Biológicas: L407. Não há 
definição para alocação da docente. A consulta à coordenação do Lab. 204 do bloco B 
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teve como retorno uma negativa, visto que a solicitante já esteve alocada nesse 
laboratório e pediu sua mudança por incompatibilidade de linhas de pesquisa. Item 
permanecerá em pauta. 

 Juliana dos Santos de Souza – Bacharelado em Química: propor ao ConsCCNH a 
alocação no Laboratório de Eletroquímica e Materiais Nanoestruturados (L102/L103 
Bloco B), com concordância do coordenador. 

 Adriana Pugliese Netto Lamas – Licenciatura em Ciências Biológicas: propor ao 
ConsCCNH a alocação no Laboratório L508 Bloco L, com concordância do 
coordenador. 

 Solange Wagner Locatelli – Licenciatura em Química: propor ao ConsCCNH a 
alocação no Laboratório de Pesquisa em Ensino LS 22, com concordância do 
coordenador. 

 
4a Reunião Ordinária da CALGP 
 

 Ana Paula de Moraes (área de Ciências Biológicas/subárea Botânica) – propor ao 
ConsCCNH a alocação no Laboratório 103 do bloco Delta em São Bernardo, com a 
concordância prévia do coordenador. 

 Laura Paulucci Marinho (área de Física/subárea Astrofísica) – propor ao ConsCCNH a 
mudança do laboratório 201 para o 207, ambos do bloco L em Santo André, com a 
concordância prévia do coordenador. 

 Flávio Leandro de Souza (área de Física /subárea Nanociências) – propor ao 
ConsCCNH a mudança do laboratório 703 do bloco A para o 609 do bloco L em Santo 
André, com a concordância prévia do coordenador. Ressalva: o laboratório 703-A 
ficará com uma vaga para alocação.  

 Marcos Donizeti Rodrigues Sampaio (área de Física/subárea Quântica) – solicitação 
aberta, sem sugestão inicial de alocação. O representante da área de Física contatará 
o pessoal da área para estudar possibilidades. Mantido em pauta para a próxima 
reunião. 

 Ricardo Sawaya (área de Ciências Biológicas /subárea Zoologia e Ecologia) – Docente 
utilizando atualmente o laboratório 101 Delta em São Bernardo, mas o coordenador 
deste informou não haver disponibilidade de espaço para sua alocação definitiva (7 
docentes alocados). Sugerida a alocação no laboratório de Genômica no Bloco Zeta, 
quando for entregue com a concordância da coordenadora, Profa. Vanessa Verdade. 

 João Henrique Ghilardi Lago – Bacharelado em Química: propor ao ConsCCNH a 
alocação no Laboratório L507 Bloco L, com concordância do coordenador. 

 Ana Paula de Mattos Arêas Dau – Bacharelado em Ciências Biológicas: devido ao 
insucesso da Comissão em prospectar o espaço solicitado pela docente, a CALGP 
propõe o encaminhamento da documentação enviada para análise pelo ConsCCNH. 

 
Conclusão: 

Relato encaminhado da CALGP para o ConsCCNH para análise e deliberação. 


