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Sinopse da reunião ordinária nº 04/2018/CCNH/ConsCCNH/CALGP 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da 4ª reunião de 2018 da Comissão para Alocação de 

Laboratórios para os Grupos de Pesquisa CALGP – CCNH, 

realizada no dia 23 de Agosto, às 14h10, na sala 312-3, bloco 

A, campus Santo André da Universidade Federal do ABC.  

 

Ordem do dia: 

1. RTI-FAPESP:  

A proposta de relocação do equipamento UHPLC-ICP-MS, na categoria “Multiusuário”, foi 

aprovada. 

A planilha apresentada ao ConsCCNH em sua última sessão foi revista quanto à ordem de 

prioridades: 

 Itens 3 (coifa) e 5f (detecção de oxigênio em espaço confinado) foram elevados à 

prioridade 1 e 2 da categoria emergencial. 

 Item 5c alterado para prioridade 6. 

 Item 4 colocado como última prioridade 

Sobre o item mais oneroso – gases – foi proposto solicitar à Direção que converse com a PROPES 

para negociar como absorver parte da demanda, ou recomendar que seja atendida parcialmente 

(50.000,00) caso a negociação não seja frutífera. 

Proposta revista aprovada com uma abstenção (Eloah). 

 

2. Solicitações de alocação 

 Alocação de Professores Ensino no laboratório LS 22: aprovada 

 Alocação da Profª Monica B. Mamián-Lopez – solicitar anuência dos membros do 

laboratório 407. Mantido em pauta. 

 Alocação do Prof. Celio F. F. Angolini – contatar coordenação dos bacharelados em 

Química e Ciências Biológicas, bem como da pós em Biossistemas para indicações de 

laboratório. 

 Alocação da Profª Lívia S. F. Camargo – tema mantido em pauta. 

 Alteração na coordenação do laboratório 102 - Delta, de Danilo Centeno para Ricardo 

Lombello - referendada.  

 Realocação da Profª. Fabiana Costa – tema mantido em pauta. 

 

 

3. Outros assuntos 

 Questão referente à máquina de gelo no laboratório 107-Bloco Delta – verificar 

possibilidade de encaminhar para laboratório multiusuário em SBC. 
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