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6ª Sessão Ordinária de 16 de julho de 2018. 
 
 
Expediente: CALGP 
 
Relatores: Marco Antonio Bueno Filho 
 
Contexto e Histórico: 

Conforme solicitações encaminhadas à DAC/CCNH em 20/06/2018, foram efetuados 
os seguintes desligamentos da CALGP: 
 
Profa. Daniele Ribeiro de Araújo, representante titular do Bacharelado em Ciências 
Biológicas; 
 
Prof. João Henrique Ghilardi Lago, representante titular do Bacharelado em Química; 
 
Profa. Amedea Barozzi Seabra, presidente da CALGP; 
 
Em 26/06/2018 foi encaminhada pela Coordenação do Bacharelado em Ciências 
Biológicas à DAC/CCNH a seguinte indicação para ocupar a representação homóloga: 
 
Profa. Maria Camila Almeida. 
 
Em 05 de julho de 2018, a Coordenação da Bacharelado em Química solicitou em 
comunicação encaminhada à plenária do curso a indicação de nomes em substituição 
ao Prof. João Lago, ainda sem resposta. 
 
Conforme decisão do ConsCCNH decorrente da 2ª. sessão extraordinária ocorrida em 
18/06/2018, o representante do ConsCCNH deverá assumir, provisoriamente, a 
presidência da Comissão em situações de vacância do cargo.  
 
 
Avaliação: 

 

Consta no regimento da CALGP a necessidade de reuniões periódicas 
para que se possa, mediante um olhar multidisciplinar advindo das 
representações previstas, assessorar o ConsCCNH em questões que tangem 
informações sobre atividades de pesquisa do CCNH, à alocação de docentes 
em espaços de pesquisa e à organização a respeito da aplicação de recursos 
de pesquisa no âmbito do CCNH. 
 

No tempo da 2ª. Sessão Extraordinária do ConsCCNH/2018 até o 
momento do envio do presente relato demandas diversas surgiram e, que 
necessitam da análise pela CALGP, a saber: 
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i. Solicitação de alocação em espaço de pesquisa pelo Prof. 

Anselmo Nogueira – Botânica/Ciências Biológias; 
ii. Solicitação de alocação em espaço de pesquisa pelo Prof. Célio 

Fernando F. Angolini, Espectroscopia de Massas/Química; 
iii. Questão envolvendo alocação de uma máquina de gelo no 

Campus São Bernando; 
iv. Subprojeto – adequação de climatização para o Espectrômetro de 

Ressonância Magnética Nuclear (Bloco K); 
v. Levantamentos junto ao CCNH decorrentes da 2ª Sessão 

Extraordinária de 2018; 
vi. Realocação de equipamentos do Bloco B para o Bloco L a pedido 

do Prof.Célio Angolini; 
vii. Solicitação do Prof. José Carlos Rodrigues referente ao 

laboratório L009 (Bloco L). Item de segurança conforme e-mail 
anexo recebido em 13 de julho de 2018. 

 
No que tange os assuntos i. e ii., no papel de presidente interino, 

temporário, da CALGP, agendei uma reunião com os solicitantes orientando 
sobre os caminhos que poderiam ser procedidos. Na ocasião, acordou-se que 
os docentes buscariam alocações em laboratórios afins às suas linhas de 
pesquisa em comum acordo com os atuais ocupantes.   
 

Cumpre ressaltar, no entanto, que para o arrolo das demais pendências 
é premente a recomposição completa da CALGP, incluindo uma nova 
presidência, e a instituição de um calendário de reuniões. Neste contexto, no 
que pese a decisão tomada na 2ª. reunião extraordinária do ConsCCNH acerca 
dos levantamentos a serem apresentados na reunião ordinária de agosto, será 
necessária a repactuação de prazos. 
 

Tal se faz necessário não só pela recomposição da força de trabalho da 
CALGP, mas também em função do cumprimento de prazos solicitados pela 
Divisão de Patrimônio. Neste ínterim, explico, com o auxílio da Divisão Adm. do 
CCNH foi solicitado um levantamento do parque de equipamentos alocados em 
espaços de pesquisa sob a responsabilidade do CCNH que deverão ser 
cruzados com informações advindas do setor de Patrimônio. No período, 
também foi disponibilizado no SIGAA -  Sistema Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas - um módulo para cadastro de Laboratórios de 
Pesquisa da Universidade pela Pró-Reitoria de Pesquisa - PROPES. 
 

Na qualidade não só de relator, mas também de Presidente da CALGP 
informo disponibilidade limitada para o acúmulo das funções de Presidência e 
de Representação do CCNH na Comissão, função para a qual me ofereci 
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originalmente. Diante disto, demandas vindouras, bem com as ainda não 
analisadas pela CALGP, seguirão sem o comprometimento com prazos até a 
recomposição completa e tempestiva explicada acima. As demandas 
relacionadas a itens de segurança serão encaminhadas diretamente à análise 
do ConsCCNH até a nomeação dos novos membros da CALGP. 
 
Conclusão: 
 
Diante do exposto, seguem os encaminhamentos propostos por esta relatoria: 
 

1. Aprovar o nome da Profa. Profa. Maria Camila Almeida como representante 
titular do Bacharelado em Ciências Biológicas, conforme indicação do Curso; 

2. Recompor célere e tempestivamente a representação titular do Bacharelado 
em Química; 

3. Indicação célere e tempestiva de um novo nome para presidência da CALGP 
pela Direção do CCNH; 

4. Repactuação de prazos acordados na 2ª. Reunião Extraordinária do 
ConsCCNH para a realização dos levantamentos e estudos acerca das 
atividades de pesquisa no Centro; 

5. Articular as discussões e ações sobre alocação de espaços de pesquisa do 
CCNH às políticas da Universidade mediante interlocuções com PROPES e os 
outros Centros (Direções e suas respectivas Comissões de Pesquisa); 

6. Análise pelo ConsCCNH acerca do pleito encaminhado em 13 julho pelo Prof. 
José Carlos Rodrigues, conforme o anexo, referente à compra de um item 
relacionado à segurança do trabalho – coifa para exaustão a ser instalada no 
L009 – Bloco L. 

 
 
 

Marco Antonio Bueno Filho 
SIAPE 1802150 

 


