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Sessão Ordinária de 04 de agosto de 2014. 
 
 
Ordem do dia ou Expediente: Alocação de laboratórios de pesquisa 
 

Relator: Janaina de Souza Garcia 
 

Contexto e Histórico: 

Com a criação da CALGP as solicitações de espaço passaram a ser encaminhas 

para essa comissão.  

Foram recebidas as seguintes solicitações: 

 docentes: Artur F. Kepler, Fernando H. Bartoloni e Luiz F. Ciscato 

data: 23/06/2014 (primeira solicitação disponível: 24/02/2012) 

área: Química Orgânica 

 docentes: Hueder P. M. de Oliveira, Heloísa F. Maltez e Bruno L. Batista 

data: 18/02/2014 

área: Química Analítica/ Espectroscopia 

 docentes: Luciana Campos Paulino e Antônio Sergio Kimus Braz 

data: 25/07/2014 

área: Ciências Biológicas 

Para laboratório seco do Bloco Zeta: 

 docentes: Anastasia (solicitante) mais 25 docentes 

data: 14/07/2014 (anterior 22/01/2014) 

área: Filosofia 

 docentes: Prof. Iseli (solicitante) e mais 14 docentes (10 do CCNH) 

data: 23/07/2014 

área: Núcleo de Bioquímica e Biotecnologia 
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Avaliação: 

Após avaliar os dados de laboratórios que tiveram ou terão docentes se 

mudando para o campus de São Bernardo do Campo, a CALGP observou que o L505-

3 estará disponível quando todos os docentes se mudarem para São Bernardo, 

enquanto que os laboratórios L203 do bloco B (2 docentes) e L407-3 (1 docente), 

L501-3 (1 docente) e L503-3 (2 docentes) do bloco A tiveram docentes saindo, 

possivelmente liberando espaço para a alocação de outros docentes. 

Sendo assim, a primeira análise foi feita de forma a sugerir uma alocação para o L505-

3, visto que nesse laboratório será possível alocar um grupo de pesquisa da mesma 

área. 

Após avaliar as três solicitações, a CALGP fez as seguintes observações: 

 A Prof. Luciana já está alocada no L507-3, laboratório que tem uma vaga 

disponível, visto que a Prof. Ângela deixou a UFABC recentemente. Sendo 

assim, a CALGP sugere consultar a Prof. Luciana, coordenadora do L507-3, 

quanto às disponibilidade de receber o Prof. Antônio no lugar antes ocupado 

pela Prof. Ângela; 

 Comparando as solicitações dos professores Artur, Fernando e Luiz e Heloísa, 

Bruno e Hueder, a CALGP considerou que a primeira solicitação é mais antiga, 

envolve professores com mais tempo de UFABC, com projetos aprovados e 

constituindo um grupo de pesquisa da mesma área. Sendo assim, a CALGP 

sugere que o L505-3, quando disponível, seja ocupado pelo grupo dos 

professores Artur, Fernando e Luiz. Cabe ressaltar que o grupo precisará fazer 

adaptações em qualquer laboratório que ocupe, o que justifica ocuparem juntos 

um laboratório. 

 Visto que os próximos laboratórios para ocupação por docentes do CCNH 

somente estarão disponíveis quando o Bloco L for entregue, a CALGP sugere 

que os coordenadores dos laboratórios que tiveram docentes se mudando para 

São Bernardo sejam consultados quanto à possibilidade de acolher os 
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professores Heloísa, Bruno e Hueder (e Antônio, caso este não possa ser 

alocado no L507-3). Para tal, será solicitado a estes docentes que façam uma 

descrição do tipo de pesquisa que fazem, assim como o espaço/infraestrutura 

necessário para tal, a fim de verificar compatibilidades de pesquisa. 

 

Quanto às solicitações de ocupação do laboratório seco do bloco Zeta de São 

Bernardo do Campo, a CALGP considerou que a demanda apresentada pelos 

professores da Filosofia é mais antiga (estes docentes já haviam apresentado uma 

demanda anterior, antes de saber da disponibilidade do laboratório em questão) e que 

envolve maior número de docentes, enquanto a demanda apresentada pela Prof. Iseli 

envolve o Núcleo de Bioquímica e Biotecnologia (NBB), composto não só por docentes 

do CCNH, e que todos os docentes do NBB já estão alocados em laboratórios de 

pesquisa, onde podem acomodar os equipamentos mencionados na solicitação. 

Sendo assim, a CALGP sugere que o laboratório seco do bloco Zeta seja ocupado 

pelo grupo de professores da Filosofia até os espaços planejados para os laboratórios 

de pesquisa desses docentes, no futuro bloco Lambda, sejam entreguem. O caráter 

provisório dessa alocação se dá devido ao fato de ser um laboratório experimental, 

com grande capacidade elétrica e que terá sua infraestrutura subutilizada, visto que 

esta não será necessária para as pesquisas desenvolvidas pelos professores da área 

de Filosofia. A CALGP sugere que, assim que os laboratórios do bloco Lambda sejam 

entregues, que a ocupação desse laboratório seco do bloco Zeta seja revista. 

 

Conclusão: 

Favorável à aprovação das ações sugeridas pela CALGP, visto que as avaliações 

foram feitas seguindo o regimento proposto. 


