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Sessão Ordinária de 25 de fevereiro de 2019
Expediente: "Atualizações da CALGP"
Relator: Marcelo Augusto Leigui de Oliveira
Contexto e Histórico:
O presente relato tem como objetivo atualizar o ConsCCNH sobre as deliberações feitas nas
últimas reuniões da CALGP, ocorridas nos dias de 01 de outubro de 2018, de 12 de novembro
de 2018 e de 04 de fevereiro de 2019.
Foram objetos das discussões pedidos de alocação em laboratórios de pesquisa, solicitações
alteração de coordenação de laboratórios e solicitações de ampliação ou de adequação em
laboratórios de pesquisa. Várias solicitações de alocação foram provenientes dos professores
da área de ciências biológicas, cujos laboratórios concentram-se no Bloco Delta, em SBC,
razão pela qual a CALGP solicitou também uma reunião com os coordenadores das pósgraduações em Biossistemas, Biotecnociência e Evolução e Diversidade e do Bacharelado em
Ciências Biológicas, ocorrida em 09/10/2018, para discutir suas alocações. Encontram-se em
anexo o relato e as sinopses das respectivas reuniões.
Solicitações e deliberações da CALGP:
Na reunião de 01/10/2018:
 Solicitações de alocação dos professores Tiago Carrijo, Celio F. F. Angolini e Lívia S.
F. Camargo e de realocação da professora Fabiana Costa – mantidas em pauta.
Marcelo apresentou seu levantamento de laboratórios nos quais estas solicitações
poderiam ser acolhidas; enviará aos membros da CALGP por e-mail;
 Alocação da professora Monica B. Mamián-Lopez no Lab. 407, Bloco L – aprova com a
anuência dos professores do laboratório;
 Alteração de coordenação do Lab. 103, Bloco Delta – Ana Paula de Moraes –
referendada pela comissão;
 Alocação do Prof. Robson Macedo Novaes no Lab. 508, Bloco L – aprovada;
 Solicitação de transferência de equipamento (reguladores de pressão) para os Lab. 505
e Lab. 506, Bloco L – 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.
Na reunião de 12/11/2018:
 Apresentação do levantamento realizado acerca das alocações nos LGPs do CCNH
(Prof. Carlos Alberto-Silva e Prof. Ronei Miotto);
 Novas demandas por espaço: Vinicius de Andrade Oliveira – reunião com a
coordenação dos laboratórios A 407-3 e Delta 106;
 Prof. Celio Angolini – aprovada indicação para o Lab. 203, Bloco B.
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Na reunião de 04/02/2019:
 Solicitação de adequação no Lab. 609 do Bloco L – aprovada;
 Alocação provisória em espaço de laboratório úmido, solicitada pela Profa. Eloah R.
Suarez – sugerida alocação no Lab. 203, Bloco B, até a liberação do Lab. 407, Bloco A;
 Realocação do Prof. Luis Henrique Lima – aguardando informações do demandante
(CI). Tema retirado de pauta.
 Realocação da Profª. Simone Freitas – aguardando informações da demandante (CI).
Tema retirado de pauta.
 Reuniões 2019. Aprovado que a CALGP se reunirá na primeira sexta-feira de cada
mês.
 Outros assuntos. O Prof. Leigui atualizará planilha do levantamento que a direção
apresentara na 6ª reunião de 2018, com as propostas de alocação aprovadas
recentemente.
Conclusão:
A CALGP faz alocações e relocações imediatamente quando o pedido vem fundamentado e
com anuência dos professores do laboratório ou por indicação sempre que encontra
laboratórios que possam acomodar a pesquisa do demandante sem prejudicar as pesquisas já
em andamento, em laboratórios com ocupação abaixo da média. Porém, diante da alta
demanda por espaços de pesquisa no CCNH, algumas demandas não foram ainda atendidas,
permanecendo na pauta das reuniões da comissão.
Desta forma, solicitamos a aprovação das demandas já atendidas:

Marcelo Augusto Leigui de Oliveira
SIAPE 1545176
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