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Sessão Ordinária de 13 de abril de 2015. 
 
Expediente: Alocação em Laboratórios de Pesquisa – Profª Regina Murakami 
 
Relator: Janaina de Souza Garcia 
 
Contexto e Histórico: 
A Profª Regina Murakami, atualmente alocada no laboratório L508-3, foi um dos 
docentes que não responderam o formulário enviado no final do ano pela CALGP aos 
responsáveis de laboratório. Sendo assim, a ela foi enviada uma CI (CI no122/2015) 
pela direção do CCNH, solicitando que as informações fossem encaminhadas à 
CALGP. 

Em resposta à CI, a Profª Regina Murakami, após uma avaliação de seu momento 
acadêmico, solicitou ser “desalocada” do L508-3, deixando uma vaga disponível para 
outro docente. 
 
Avaliação: 
A Profª Regina Murakami alega que seus interesses de pesquisa se desviaram da 
área de pesquisa que mantinha anteriormente, quando foi alocada no L508-3. 
Atualmente, a Profª Regina Murakami desenvolve pesquisas na área de ensino, não 
necessitando de espaço no L508-3. 

Como a última atualização do currículo Lattes da Profª Regina Murakami foi em 
dezembro de 2011, não foi possível confirmar a informação sobre mudança de linha 
de pesquisa. 
 
Conclusão: 
Frente às informações fornecidas pela Profª Regina Murakami, o espaço a ela 
designado no L508-3 não vem sendo utilizado. Sendo assim, sou favorável à 
solicitação, pois o espaço poderia ser atribuído a outro docente que precise 
desse tipo de infraestrutura. Considerando que os docentes podem mudar de 
área de pesquisa, sugiro que a Profª Regina Murakami seja consultada para 
saber se ela tem interesse em algum espaço de pesquisa com características 
diferentes daquelas do L508-3, de forma a otimizar seu desempenho científico. 


