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Sessão Ordinária de0 08 0de0    agosto    0de 2016. 
 
 
Expediente: Alocação das professoras Patrícia Dantoni no laboratório 4H e Amedea 
B. Seabra no laboratório 6F do bloco L (CALGP) 
 
Relator: Marcos de Abreu Avila 
 
Contexto e Histórico: 
 
 
3ª reunião ordinária de 2016 da CALGP, em 04/05/2016 
Profa. Patrícia Dantoni: 

 Solicitação de realocação encaminhada pela docente por CI No. 
177/2016/CCNH e apresentada na ordem do dia. A comissão mostra-se 
favorável, mas pede que seja encaminhada, antes da aprovação na próxima 
seção ordinária, uma concordância formal da Profa. Ivanise Gaubeur, 
coordenadora do L-407 do Bloco L. 

 
Profa. Amedea B. Seabra: 

 Solicitação de alocação da docente (recém-aprovada por processo de 
redistribuição da UNIFESP-Diadema) encaminhada pela Profa. Paula H. de 
Mello. O pedido requer atenção especial pelo fato da nova docente trazer 
consigo um conjunto de equipamentos oriundos dos seus projetos de pesquisa 
na instituição de origem. A comissão propõe o envio de uma consulta aos 
coordenadores dos LGP’s, com uma descrição da linha de pesquisa da 
docente e uma relação dos equipamentos a serem alocados. 

 
 
4ª reunião ordinária de 2016 da CALGP, em 08/06/2016 
Profa. Patrícia Dantoni: 

 Email de concordância enviado em 24/05/2016 pela Profa. Ivanise Gaubeur, 
coordenadora do laboratório L-407 do Bloco L, apresentada na ordem do dia. 
Solicitação de realocação aprovada. 

 
Profa. Amedea B. Seabra: 

 Planilha envidada pela secretaria do CCNH, resultante da consulta feita a todos 
os coordenadores de LGP’s do centro a respeito da possibilidade de alocação 
da Profa. Amedea em seus respectivos laboratórios. Nesta consulta houve 
manifestação parcialmente positiva dos integrantes do L-204 do Bloco B, mas 
ressaltou-se que este laboratório só teria espaço para abrigar mais 
equipamentos após a entrega dos novos laboratórios no Bloco L. A comissão 
optou por buscar mais alternativas e rediscutir o tema na próxima reunião 
ordinária. 
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5ª reunião ordinária de 2016 da CALGP, em 13/07/2016 
Profa. Amedea B. Seabra: 

 Carta de concordância enviada em 28/06/2016 pelo Prof. Bruno L. Batista, 
coordenador do laboratório L-605 do Bloco L. Alocação da docente aprovada 
na ordem do dia. 

 
Avaliação: 
Tendo acompanhado ambos os processos de alocação desde o início na CALGP, 
entendo que houve concordância de todas as partes envolvidas e que o CCNH 
beneficia-se de alocações satisfatórias, que permitirão o bom desenvolvimento das 
atividades de pesquisa de ambas as docentes. Aproveito para ressaltar e parabenizar 
o espírito coletivo e inclusivo de todos os docentes consultados. 
 
 
Conclusão: 

Tendo em vista a situação de plena pacificação dos pedidos de alocação referidos, 
esta relatoria recomenda a passagem do ítem para a ordem do dia desta 7ª seção 
ordinária do ConsCCNH e a sua aprovação. 

 


