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Sessão Extraordinária de 23 de março de 2015. 
 
 
Pauta única: Resposta à Solicitação da Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPES) para 
indicação dos coordenadores dos laboratórios do CCNH no Bloco L 
 

Relator: Janaina de Souza Garcia 
 

Contexto e Histórico: 

Durante as discussões sobre ocupação do bloco L, realizadas pelo Grupo de 

Trabalho montado para isso, os representantes do CCNH entraram em contato com os 

coordenadores de programas de pós graduação (PPG) para levantar as demandas de 

cada programa. 

As atividades do GT do Bloco L foram finalizadas em fevereiro de 2013, tendo 

sido atribuídos ao CCNH 1903 m2, distribuídos da seguinte forma, de acordo com o 

relatório final do GT: 

“No pavimento inferior (subsolo) do Bloco L o CCNH terá 25 m2 destinados a 1 

laboratório úmido. Nos pavimentos superiores serão 1878 m2. Destes, 502 m2 serão 8 

laboratórios de informática (de aproximadamente 63 m2 cada), 61 m2 serão destinados 

a 1 laboratório seco e 1315 m2 serão 14 laboratórios úmidos (destes, 5 serão de 60 m2 

e 9 serão de aproximadamente 113 m2).” 

 De acordo com as demandas dos PPG, esses laboratórios ficam divididos da 

seguinte forma: 

• subsolo - 1 lab de 25 m2 (Prof. José Carlos Rodrigues Silva) 

• 8 labs de informática de 63 m2 (1 da Química e 7 da Física) 

• 1 lab seco de 61 m2 (Física) 

• 14 labs úmidos: 5 de 60 m2 (Física) e 9 de 113 m2 (1 da Biotecnociência, 7 da 

Química e 1 do ensino) 
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Em meados de novembro de 2014 foi solicitado às coordenações dos PPG em 

Física, Química, Ensino e Biotecnociência que enviassem uma sugestão de nomes de 

docentes para ocuparem os laboratórios do bloco L. As sugestões enviadas foram: 

 

Física (futuras contratações estão sublinhadas): 

- Info I:  Vilson Zanchin, Max Ujevic, Ricardo Paszko, Laura Paulucci; 

- Info II:  German Lugones, Ever Aldo, Pieter Westera, *Astrofísica*; 

- Info III:  Alysson Ferrari, Alex Dias, Kenichi Mizukoshi, *André Lessa*; 

- Info IV:  Marcos Tavares, Michel Mendoza, Valery Schesnovich, Marcelo Pires; 

- Info V:  Eduardo Novais, Gabriel Landi, Francisco Eugênio, *Teórico I*; 

- Info VI:  Roberto Serra, Fernando Semião, André Landulfo, *Teórico II*; 

- Info VII:  Gustavo Dalpian, Klaus Capelle, Ronei Miotto, *Luana Pedroza*, 
*Simulações*; 

- Úmido I: Letície Ferreira, Juliana Marchi; 

- Úmido II: Ana Melva, *Lucas Barreto*; 

- Úmido III: Wanius Garcia, Felipe Chen; 

- Úmido IV: José Javier, *Mauro Cosentino*; 

- Úmido V:  Eduardo Gregores, Pedro Mercadante, *Experimental II*; 

- Seco I: Marcelo Leigui, Célio Moura, Pietro Chimenti, *Experimental I*. 

 

Para apresentar essa sugestão de alocação a coordenação considerou todos os 

docentes da área de Física, inclusive as futuras contratações, não só os credenciados 

no PPG. Para manter uma distribuição uniforme de 30 m2 / docente experimental e 

16 m2 / docente teórico, foi feita uma redistribuição de todos os docentes da área e 

considerado que, com a mudança do grupo de Simulação para o bloco L o laboratório 

do subsolo do bloco L seria incorporado (60 m2) ao laboratório de Espectroscopia, 

também no subsolo do bloco A. 

 

Química: 

- Úmido I:  Docente novo 1, docente novo 2, docente novo 3; 

- Úmido II: Artur Franz Keppler, Fernando Heering Bartoloni, Luiz Francisco 
Monteiro Leite Ciscato; 
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- Úmido III: Alexandre Z. Carvalho, Diogo Librandi da Rocha; 

- Úmido IV: Anderson Orzari Ribeiro, Hueder Paulo M. de Oliveira; 

- Úmido V: Álvaro Takeo Omori, Vani Xavier de Oliveira Junior; 

- Úmido VI: Mirela Sairre, Rodrigo L. O. L. Cunha, Marcio Santos da Silva; 

- Úmido VII: Dalmo Mandelli, Leonardo José Steil, Wagner Alves Carvalho; 

- Info I: Mauricio Coutinho, Paula Homem de Mello, Rodrigo Maghdissian 
Cordeiro. 

 

Para apresentar essa sugestão de alocação a coordenação considerou todos os 

docentes da área de Química, inclusive as futuras contratações, não só os 

credenciados no PPG. Considerando todas as solicitações por novos espaços, 

inclusive dos docentes que se mudarão para o bloco L, foi feita uma redistribuição dos 

docentes de forma a disponibilizar o laboratório de Simulação no subsolo do bloco A 

para aumentar o laboratório multiusuário do centro e transformar um laboratório no 

bloco A em laboratório multiusuário de trânsito, para docentes recém contratados, 

professores visitantes, jovens doutores, etc. alocados no CCNH. 

 

Ensino: 

O PPG em Ensino, após consultar seus docentes, optou por manter o atual 

laboratório no subsolo do bloco A e o novo laboratório do bloco L disponíveis para 

todos os docentes do programa. Dessa forma, todos os docentes que fazem pesquisa 

na área de ensino estarão alocados em ambos os laboratórios. 

 

Biotecnociência: 

O PPG em Biotecnociência optou por não definir a alocação do laboratório em 

vista da possível aprovação do novo curso de Bacharelado em Biotecnologia, o que 

poderia gerar novas vagas de docentes para a área. Considerando que os atuais 

docentes da área estão já alocados em laboratórios em Santo André e São Bernardo 

do Campo, o novo laboratório no bloco L seria ocupado por futuros docentes. 

A coordenação considerou que, caso o novo curso não seja aprovado, o programa 

pensará numa estratégia para melhor distribuição dos docentes de forma a ocupar o 

laboratório do bloco L. A coordenadora do PPG lembrou ainda ter feito solicitação de 2 
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laboratórios e questionou os critérios de distribuição de espaço. 

-------- 

Os demais docentes do centro, não contemplados pelos 4 programas de pós-

graduação, foram consultados quanto à demandas para o bloco L pela direção do 

CCNH e outras 3 novas demandas foram feitas:  

- Prof.ª Ana Paula M. Arêas Dau (laboratório de 50 m2); 

- Prof.ª Daniele Araújo, em nome do Programa de Pós-Graduação em Biossitemas 
(2 laboratórios multiusuário); 

- Prof.ª Iseli Lourenço, em nome do Núcleo de Bioquímica e Biotecnologia – NBB 
(um laboratório multiusuário).  

 

Além dessas demandas, a Prof.ª Marcella Milazzoto, em nome do Programa de 

Pós-Graduação em Biotecnociência, reapresentou sua solicitação de mais 2 

laboratórios para o programa para acomodar docentes que possam vir a ser 

contratados caso a criação do curso de graduação em Biotecnologia seja aprovada e a 

Prof.a Elizabete Lima questionou se os docentes que virão por redistribuição estão 

sendo considerados. 

 

Avaliação: 

Após avaliar as demandas dos PPG em Física, Química, Ensino e Biotecnociência, 

a CALGP decidiu, num primeiro momento, acatar as sugestões dos programas com as 

seguintes ressalvas: 

 

- O coordenação do PPG em Biotecnociência deveria indicar nomes para ocupar 

o laboratório do bloco L já, para garantir a ocupação do espaço 

independentemente da aprovação da criação do curso de graduação em 

Biotecnologia; 

o Em resposta a essa solicitação, em uma CI, a coordenação do PPG-

Biotecnociência reafirmou a necessidade de 3 laboratórios para futuras 

contratações atreladas à aprovação do curso de Biotecnologia e 

solicitou pelo menos 1 laboratório para alocação de equipamentos 
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adquiridos pelo PPG e acomodação de professores visitantes. 

- O representante da área de Física na CALGP, Prof. Wanius, consultaria a 

coordenação do PPG em Física para confirmar a alocação dos docentes 

Eduardo Gregores e Pedro Mercadante no laboratório Úmido V, visto que foi 

gerada uma incerteza devido à área de pesquisa de ambos não 

necessariamente precisar de laboratório úmido e sobre a necessidade de 60m2 

do laboratório de Simulação serem incorporados ao de Espectroscopia (devido 

à proposta do PPG-Química de transformar o espaço em Laboratório 

Multiusuário do CCNH); 

o Após consultar a coordenação do PPG-Física, o Prof. Wanius informou 

à CALGP uma nova distribuição de docentes por laboratório, na qual os 

o laboratório úmido V seria ocupado por dois novos docentes 

experimentais ainda não contratados (vagas aprovadas) e os Profs. 

Eduardo Gregores e Pedro Mercadante ocupariam o laboratório seco I 

juntamente com os Profs. Marcelo Leigui, Célio Moura e Pietro 

Chimenti. Considerando as áreas ocupadas por cada docente (mesmo 

nos casos de docentes alocados em mais de um laboratório), a 

distribuição área/docente entre os docentes da Física ficou com 

30 m2 / docente experimental e 16 m2 / docente teórico, com exceção do 

laboratório de Espectroscopia que, com a contratação de mais um 

docente da área e os 60 m2 adicionais, ficaria ainda com uma 

distribuição de 26 m2 / docente. 

 

A demanda da Prof.a Ana Paula M. Arêas Dau chegou em tempo de ser apreciada 

pela CALGP, mas como não há nenhum laboratório disponível para um único docente, 

uma sugestão foi alocá-la no L204 – bloco B, juntamente com a Prof.a Elizabete Lima, 

que, pela redistribuição de docentes sugerida pelo PPG-Química, ficaria sozinha no 

laboratório aguardando outro(s) docente(s) para compartilhar o espaço. Caso as 

pesquisas sejam incompatíveis, sugeriu-se um estudo quanto à divisão do espaço. 

Já as demandas das Prof.as Daniele e Iseli, em nome do PPG-Biossistemas e do 

NBB, respectivamente, chegaram após a reunião da CALGP. Após uma tentativa de 
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discussão por e-mail, os membros da comissão não conseguiram chegar a uma 

conclusão sobre as demandas, deixando para o conselho avaliá-las. 

Sobre a pergunta da Prof.a Elizabete Lima quanto aos docentes redistribuídos, 

como esses docentes ocuparão vagas já acordadas e estas foras foram consideradas 

pelas áreas, a CALGP concluiu que esses docentes estão sendo considerados. 

Quanto à demanda de mais dois laboratórios da Prof.a Marcella Milazzoto, em 

nome do PPG-Biotecnociência, a CALGP considerou que, como não há definição de 

quais docentes ocuparão o espaço, uma laboratório seria suficiente para o PPG. 

Ainda, considerou que caso um novo curso de graduação seja criado e resulte no 

aumento do número acordado de docentes do CCNH, o centro deve pleitear mais 

espaço, visto que os espaços atuais foram pensados para ocupar os docentes do 

quadro atual. Ainda, se houver necessidade, assim como vem sendo feito, novos 

docentes poderão ser alocados em laboratórios já existentes, ou ainda, pode ser feito 

um estudo de redistribuição de docentes de forma a acomodar todos os professores 

do centro em espaços de pesquisa. 

--------- 

Após consulta aos coordenadores dos PPG em Física e Química, foram indicados 

os seguintes responsáveis pelos laboratórios do bloco L: 

 

Física: 
- Info I (2J-L):  Vilson Zanchin 

- Info II (2M-L):  German Lugones 

- Info III (2M-L):  Alysson Ferrari 

- Info IV (2F-L):  Marcos Tavares 

- Info V (2G-L):  Gabriel Landi 

- Info VI (2H-L):  Roberto Serra 

- Info VII (2Q-L):  Gustavo Dalpian 

- Úmido I (7A-L): Letície Ferreira 

- Úmido II (7B-L): Ana Melva Farfan 

- Úmido III (6G-L): Wanius Garcia 

- Úmido IV (6I-L): José Javier Acuña 
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- Úmido V (6L-L):  Alysson Ferreira (provisório até a contratação dos docentes 
experimentais que ocuparão o laboratório). 

- Seco I (2A-L): Célio Moura 

 

Química: 
- Úmido I:  Prof. Hugo B. Suffredini (provisório até a contratação dos 

docentes que ocuparão o laboratório) 

- Úmido II: Fernando Heering Bartoloni 

- Úmido III: Alexandre Z. Carvalho 

- Úmido IV e V: Hueder Paulo M. de Oliveira; 

- Úmido VI: a definir 

- Úmido VII: Dalmo Mandelli 

- Info I: Rodrigo Maghdissian Cordeiro 

 

Ensino: 
- A definir 

 

Biotecnociência: 
- A definir 

 

Conclusão: 

Acatar as sugestões de alocação dos PPG em Física, Química e Ensino. Com 

relação às demais demandas, por envolverem basicamente laboratórios 

multiusuário, essa relatora sugere a criação de laboratórios multiusuário do 

CCNH nos blocos A, B e L, que poderão ser utilizados por todos os PPG, 

professores visitantes, recém contratados, etc. que estejam alocados no centro. 

Dessa forma todas as demandas podem ser atendidas. 


