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O presente relato tem como objetivo informar aos representantes da CALGP as questões
tratadas na reunião da CALGP com os coordenadores de pós-graduação e de graduação da
área de ciências biológicas da UFABC, ocorrida em 09 de outubro de 2018. Estiveram
presentes na reunião as professoras Marcella P. Milazzotto, vice-coordenadora da pósgraduação em Biotecnociência, Vanessa K. Verdade, coordenadora do Bacharelado em
Ciências Biológicas e Maria Camila Almeida, representante do Bacharelado em Ciências
Biológias na CALGP e os professores Gustavo M. Dias, coordenador da pós-graduação em
Evolução e Diversidade, Sergio D. Sasaki, coordenador da pós-graduação em Biossistemas e
Marcelo A. Leigui de Oliveira, presidente da CALGP.
Foram objeto de discussão as alocações em laboratórios de pesquisa dos professores da área,
recém-contratados pelo CCNH, tendo sido citados os casos dos(as) professores(as): Livia S. F.
Camargo, Fabiana R. C. Nunes, Célio F. F. Angolini, Tiago F. Carrijo, Ives Haifig, Vinicius de A.
Oliveira, Wagner R. de Souza e Anselmo Nogueira. Destacamos que alguns destes professores
já encaminharam as suas demandas formalmente à CALGP.
O Prof. Gustavo informou, inicialmente, acerca da situação das alocações em São Bernardo do
Campo, nos laboratórios de Evolução e Diversidade I, II e III, respectivamente, 101, 102 e 103,
do Bloco Delta: o laboratório 101 é hoje o mais ocupado com 7 professores, o laboratório 102
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acomoda 4 professores e o 103 acomoda 2 professores. Esclareceu, no entanto, que 52 m
deste laboratório são ocupados pelo herbário, que é um espaço de pesquisa multiusuário, sob
responsabilidade da Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPES) da UFABC, ocupando um laboratório
do CCNH. O Prof. Gustavo sugeriu que este espaço fosse liberado, retirando-se o herbário do
laboratório 103. Com a liberação deste espaço daria para realocar 4 dos professores
demandantes.
O Prof. Sérgio informou a respeito dos planejamentos dos últimos concursos, tendo citado que
os(as) professores(as) Lívia, Wagner e Vinicius já seriam alocados no laboratório 407, do Bloco
A, e que, posteriormente, parte dos professores alocados neste laboratório seriam realocados
no Bloco L, em Santo André, assim que este for liberado completamente para uso dos
pesquisadores.
A Profa. Marcella informou sobre as discussões que ocorreram no CCNH, em 2015, na ocasião
em que estava sendo feita a divisão pelos espaços do Bloco L. Ela apontou que foi decidido, na
época, que o laboratório 501 seria usado para alocar os professores da pós-graduação em
Biotecnociência e que o laboratório 407 seria usado para alocar para os professores em
Biossistemas. Informou também que a Profa. Livia e o Prof. Wagner foram contratados para
vagas da Biotecnociências e que os professores cadastrados na pós-graduação têm seus
espaços de pesquisa assegurados. Ademais, a Profa. Marcella questionou a respeito do uso
atual das salas dos almoxarifados, localizadas nos finais dos corredores da torre 3.

Marcelo Augusto Leigui de Oliveira
SIAPE 1545176
Universidade Federal do ABC - Centro de Ciências Naturais e Humanas
Avenida dos Estados, 5001. Bangu, Santo André – SP, 09210-580. Bloco A, Torre 3, 6º andar.
Tel. 55 11 49967960 – www.ufabc.edu.br – http://ccnh.ufabc.edu.br

