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Sessão Ordinária de 09 de Maio de 2015. 
 
Ordem do dia ou Expediente: Comissão Assessora de Pesquisa - CALGP 
 
Relator: Prof. Tiago Rodrigues 
 
Contexto e Histórico: 
 
Na 2ª e 3ª reuniões ordinárias da CALGP, após a apresentação dos novos membros, 
deliberou-se sobre o calendário anual de reuniões e a aprovação da ata da reunião 
anterior. Em seguida, foram discutidos os pedidos de alocação docente e as normas 
do laboratório multiusuário do CCNH. 
 
Avaliação: 
 
Com relação à alocação docente, o pedido de alocação voluntária do Prof. Tiago 
Branquinho de Queiroz no Laboratório de Espectroscopias (subsolo, LS24), com carta 
de concordância de todos os docentes já alocados em tal laboratório, foi analisado e 
recomendado. O mesmo ocorreu para a solicitação do Prof. Marco Antonio B. Filho, 
que solicitou a mudança de alocação do laboratório do subsolo para o bloco L (508). 
Encaminha-se então para este Conselho para deliberação. 
 
A solicitação de realocação da Profa. Ana Paula de Mattos Areas Dau foi recebida, 
mas nenhum laboratório ou área disponível foi indicado pela docente e nenhum 
laboratório atualmente parece atender a sua solicitação. A proposta foi devolvida para 
a demandante para que ela possa acordar sua ida com alguns dos laboratórios 
disponíveis no Bloco A ou B, ou ainda no Bloco L, sendo que a CALGP se colocou a 
disposição da docente para subsidiá-la com informações. Assim, isso é apenas um 
informe ao Conselho sobre o encaminhamento, uma vez que ainda não há 
recomendação da CALGP para alocação. 
 
Com relação ao pedido de alocação da Profa. Amedea Seabra, redistribuída da 
Unifesp Diadema, considerando que a docente possui equipamentos e projeto vigente, 
a CALGP decidiu por consultar os coordenadores de laboratórios de pesquisa sobre a 
disponibilidade em recebê-la de acordo com compatibilidade de linha de pesquisa. 
Assim, isso é apenas um informe ao Conselho sobre o encaminhamento, uma vez que 
ainda não há recomendação da CALGP para alocação. 
 
Com relação às normas do laboratório multiusuário do CCNH, um grupo de trabalho 
formado por membros da CALGP está elaborando um rascunho inicial para ser 
debatido pela CALGP e após conclusão, este será apresentado a este Conselho para 
apreciação. 
 
 
Conclusão: 

O relator é favorável à aprovação do documento. 


