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Ata da primeira reunião ordinária de 2017 da Comissão para Alocação de Laboratórios para
os Grupos de Pesquisa do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CALGP-CCNH),
realizada às catorze horas do dia vinte e três de março, na sala 312-3, bloco A, campus Santo
André sob a presidência do professor Tiago Rodrigues, tendo comparecido os representantes
titulares: professores Daniele Ribeiro de Araújo, Danilo Centeno, Eloah Rabello Suarez, João
Rodrigo Santos da Silva, José Luiz Bastos Neves e Mauro Rogério Cosentino. Às catorze horas e
treze minutos, o presidente declarou aberta a reunião. Informes: Tiago deu as boas vindas aos
novos membros da CALGP, que se apresentaram. 1. Informou sobre o acordo realizado entre os
membros dos laboratórios 105 e 107 do Bloco Delta, com a intermediação da Direção do Centro.
Pelo acordo, a porta de interligação entre esses laboratórios deve permanecer fechada. Passou-se
então à Ordem do dia: 1. Calendário 2017. Em conformidade com as práticas da gestão
anterior, Tiago propôs que a Comissão realizasse reuniões mensais, sendo acatado. Após breve
discussão, foi proposto realizar estas reuniões às quintas-feiras no período da tarde, nas seguintes
datas: 27/04, 11/05, 22/6, 20/7, 17/8, 21/9, 19/10, 23/11 e 14/12. Em votação, o calendário foi
aprovado por unanimidade. Quanto aos demais temas em pauta, considerando a necessidade
urgente de se analisar a utilização da RTI-FAPESP, Tiago propôs que os demais itens da pauta
fossem encaminhados à pauta da reunião seguinte e apenas este tópico fosse discutido, sendo
acatado. 2. Utilização da RTI FAPESP de 2017. Tiago comentou sobre a não utilização da verba
da Reserva Técnica Institucional – RTI de 2016, cujo recurso foi transposto para utilização em
2017 por autorização da FAPESP. Comentou, a respeito da consulta, que não foram recebidas
propostas que possam ser caracterizadas realmente como de infraestrutura coletiva, havendo
inclusive várias demandas individuais que envolvem aquisição de equipamentos, que poderiam
ser solicitados em projetos de pesquisa regulares. Danilo lembrou que, segundo o artigo 3º da
resolução 01/2017, tanto a CALGP quanto a Direção do Centro podem identificar demandas de
infraestrutura e propor demandas para utilização da RTI. Apresentou a necessidade de adequação
das capelas dos laboratórios do bloco Delta do campus São Bernardo, e propôs a sua inclusão
como demanda. Lembrou que o processo de licitação do projeto executivo das capelas não foi
adiante por questões procedimentais no ano anterior, pois a empresa não atendia aos critérios. A
reunião foi suspensa às 14h38 para discussão das propostas, tendo sido retomada às 15h56. Foi
proposto que os itens identificados como multiusuários sejam relacionados como de
infraestrutura coletiva, e os demais como de demanda emergencial, excetuando-se a compra de
equipamentos individuais não emergenciais. Foi agendada nova reunião para o dia 03 de abril, às
14h00, para conclusão dos estudos, que gerou o relato apresentado ao ConsCCNH em
08/05/2017. Esgotada a pauta, o presidente declarou encerrada a sessão às dezesseis horas da
qual, para constar, eu, Priscila Moura Arakaki, lavrei a presente ata.
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