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Sessão Ordinária de 10 de novembro de 2014. 
 
 
Informes: Alocação dos laboratórios do Bloco L 
 

Relator: Janaina de Souza Garcia 
 

Contexto e Histórico: 

Durante as discussões sobre ocupação do bloco L, realizadas pelo Grupo de 

Trabalho montado para isso, os representantes do CCNH entraram em contato com os 

coordenadores de programas de pós graduação para levantar as demandas de cada 

programa. 

As atividades do GT do Bloco L foram finalizadas em fevereiro de 2013, tendo 

sido atribuídos ao CCNH 1903 m2, distribuídos da seguinte forma, de acordo com o 

relatório final do GT: 

“No pavimento inferior (subsolo) do Bloco L o CCNH terá 25 m2 destinados a 1 

laboratório úmido. Nos pavimentos superiores serão 1878 m2. Destes, 502 m2 serão 8 

laboratórios de informática (de aproximadamente 63 m2 cada), 61 m2 serão destinados 

a 1 laboratório seco e 1315 m2 serão 14 laboratórios úmidos (destes, 5 serão de 60 m2 

e 9 serão de aproximadamente 113 m2).” 

 De acordo com as demandas dos programas, esses laboratórios ficam 

divididos da seguinte forma: 

 subsolo - 1 lab de 25 m2 (Prof. José Carlos Rodrigues Silva) 

 8 labs de informática de 63 m2 (1 da Química e 7 da Física) 

 1 lab seco de 61 m2 (Física) 

 14 labs úmidos: 5 de 60 m2 (Física) e 9 de 113 m2 (1 da Biotecnociência, 7 da 

Química e 1 do ensino) 
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Avaliação: 

Na 9ª sessão ordinária da CALGP, realizada em 06 de novembro, a comissão 

concordou que a melhor forma de fazer a alocação de docentes nesses espaços é 

encaminhando às coordenações dos programas de pós graduação uma solicitação de 

estudo/ sugestão de alocação.  

 

Conclusão: 

Com a autorização do conselho, a CALGP gostaria de já disparar a consulta aos 

programas de pós graduação para adiantar como será a alocação do Bloco L, 

evitando que decisões sejam tomadas de forma muito rápida no futuro. 


