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Sinopse da reunião ordinária nº 05/2018/CCNH/ConsCCNH/CALGP
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes
da 5ª reunião de 2018 da Comissão para Alocação de
Laboratórios para os Grupos de Pesquisa CALGP – CCNH,
realizada no dia 01 de Outubro, às 10h00, na sala 601-3,
bloco A, campus Santo André da Universidade Federal do
ABC.
Informes:
1.

RTI-FAPESP:
Prof. Marcelo comentou sobre a discussão da proposta e das recomendações da CALGP para
aplicação da RTI-FAPESP na última sessão do conselho de centro.
Ordem do dia:

1.

Solicitações de alocação

Foi apontado que a planilha de laboratórios está desatualizada, impossibilitando a realização dos estudos. A
presidência contatará os coordenadores por e-mail para atualização.
• Solicitações de realocação da Profª. Fabiana Costa e alocação dos professores Tiago Carrijo,
Celio F. F. Angolini e Lívia S. F. Camargo – mantidas em pauta. Prof. Marcelo apresentou seu
levantamento de laboratórios nos quais estas solicitações poderiam ser acolhidas; enviará aos
membros da CALGP por e-mail.
A presidência solicitou agendamento de reunião com os coordenadores do bacharelado em
Ciências Biológicas, e dos programas de pós-graduação em Biossistemas, Biotecnociência e
Evolução e Diversidade para tratar das várias demandas de alocação para a área. Secretaria
providenciará agendamento para 08/10/2018, pela manhã.
• Alocação da Profª Monica B. Mamián-Lopez – presidência contatará membros do laboratório
para anuência.
• Alteração de coordenação do Laboratório 103 Delta – Profª Ana Paula de Moraes –
referendada pela Comissão.
• Alocação do Prof. Robson Macedo Novaes no laboratório 508 L – aprovada.
• Solicitação de transferência de equipamento – reguladores de pressão - do laboratório L 504
para (e-mail Prof. Dalmo) – aprovada.
• Alocação dos professores Rafael Rothganger de Paiva e Breno Marques Goncalves Teixeira
no laboratório LS 24 – aprovada.
• Solicitação de ampliação de espaço para o laboratório LS 24 – será agendada reunião com os
coordenadores dos laboratórios LS 22 e LS 24.
A comissão contatará a direção do Centro para recomendar que, para futuras solicitações de abertura de
concursos docentes, a área demandante proponha previsão de alocação em espaço de pesquisa.
Agendada reunião seguinte para 05 de novembro, às 10h00 na sala 601-3.
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