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Sessão Ordinária de 01 de setembro de 2014. 
 
 
 
Ordem do dia: 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: 

 Alocação de docentes em laboratórios específicos: 

 docente: Márcio S. da Silva 

Laboratório: L407-3 

data: 31/07/2014 

resumo: como a linha de pesquisa do Prof. Márcio, recém contratado da área 

de química, se assemelha às linhas de pesquisa dos docentes 

alocados no L407-3, os docentes desse laboratório estão de acordo 

em aceitar o Prof. Márcio como membro docente do laboratório. 

 docente: Hueder P. M. de Oliveira 

Laboratório: L203 bloco B 

data: 01/08/2014 

resumo: o Prof. Hueder solicita alocação no L203, visto que sua linha de 

pesquisa é compatível com as linhas de pesquisa dos docentes desse 

laboratório e todos estão de acordo com sua alocação no grupo. 
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 Solicitações de alocação de grupos de pesquisa: 

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

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

área: Química Orgânica 

resumo: A primeira solicitação de alocação do grupo de docentes foi feita em 

2012, para instalação de um subprojeto CTInfra. O grupo de 

professores trabalha com solventes que exigem exaustão, por isso o 

laboratório para instalação do seu grupo de pesquisa precisará passar 

por adaptações para garantir a segurança e bom andamento das 

pesquisas. Essas adaptações serão realizadas com verba do projeto 

CTInfra e parte da RTI FAPESP do CCNH (projeto vigente em 2014). 

Todos os docentes possuem projetos vigentes e estão credenciados 

no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia/ Química. 

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

data: 18/02/2014 

área: Química Analítica/ Espectroscopia 

resumo: O grupo de docentes, ingressantes na UFABC na mesma época, 

solicita um espaço para se instalarem como um grupo, visto que suas 

áreas de pesquisa são afins. Além de um projeto CNPq vigente e 

projetos em fase de submissão à FAPESP, dois dos docentes estão 

credenciados no programa de pós-graduação em Ciência e 

Tecnologia/ Química. 

 docentes: Luciana Campos Paulino e Antônio Sergio Kimus Braz 

data: 25/07/2014 

área: Ciências Biológicas 

resumo: A Prof.a Luciana e o Prof. Antônio solicitam espaço para instalação do 

grupo de pesquisa formado pelos dois. O Prof. Antônio não está 

alocado em nenhum laboratório de pesquisa. A Prof.a Luciana está 

atualmente alocada no L507-3, mas relata a incompatibilidade de sua 



 

 
Serviço Público Federal 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC  
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS  

 

Relato Conselho do CCNH 

 

 

 

 
Universidade Federal do ABC - Centro de Ciências Naturais e Humanas 

 Avenida dos Estados, 5001. Bangu, Santo André – SP, 09210-580. Bloco A, Torre 3, 6º andar. 
Tel. 55 11 49967960 – www.ufabc.edu.br – http://ccnh.ufabc.edu.br  

 

pesquisa com a pesquisa das demais docentes alocadas no mesmo 

laboratório; comenta que as demais docentes do L507-3 solicitaram 

um novo espaço de pesquisa, mas a secretaria do CCNH não 

localizou nenhum solicitação das docentes envolvidas (Prof.a Juliana 

Marchi e Prof.a Viviane Viana. A solução oferecida na solicitação seria 

realocar as outras docentes do L507-3 e deixar a ela e ao Prof. 

Antônio nesse laboratório. 

 Para laboratório seco do Bloco Zeta: 

 docentes: Anastasia (solicitante) mais 25 docentes 

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

área: Filosofia 

resumo: o grupo de 25 docentes da área de Filosofia solicita o espaço para 

utilização em suas pesquisas. O grupo tem um projeto temático 

FAPESP aprovado e vários dos docentes estão credenciados em 

programas de pós-graduação. Nenhum dos 25 docentes está alocado 

em laboratórios de pesquisa. Solicitam utilização temporária do 

espaço, até que os laboratórios do bloco lambda sejam entregues. 

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

data: 23/07/2014 

área: Núcleo de Bioquímica e Biotecnologia 

resumo: solicitação feita pela Prof.a Iseli em nome do Núcleo de Bioquímica e 

Biotecnologia. Solicitam o espaço para instalação de equipamentos 

adquiridos com verba do núcleo. O NBB conta com a participação de 

14 docentes, sendo 10 do CCNH, todos já alocados em laboratórios 

de pesquisa. 

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, 
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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. (Esse 

levantamento foi feito com base nas respostas dadas pelos docentes no formulário 

enviado no início do ano.) 

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. 

L505-3 

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. 

Alocação dos demais docentes demandantes 

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 
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sejam consultados quanto à possibilidade de acolher os 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. 

Laboratório seco Bloco Zeta 

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. Vale ressaltar que a CALGP levou em consideração 

que a capacidade elétrica do espaço seria melhor utilizada se este fosse ocupado pelo 

NBB. Contudo, esse foi o único ponto favorável à essa demanda dentre todos os 

avaliados (tempo de demanda, número total de docentes, número de docentes do 

CCNH, alocação atual dos docentes solicitantes, outras possibilidades de alocação 

para a área de pesquisa). 
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Solicitação de alocação de docentes em laboratórios específicos: 

Nos casos das solicitações de alocação por docentes em laboratórios 

específicos, visto que todos os docentes alocados em ambos os pedidos estão de 

acordo com a alocação dos docentes demandantes, a CALGP sugere que o conselho 

ratifique essas alocações. Assim como já comentado várias vezes em reuniões do 

conselho do CCNH, esse tipo de alocação voluntária é a melhor solução para 

alocações. 

 

 

Conclusão: 

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

foram feitas seguindo o regimento proposto. 


