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Ata nº 010/2014/CCNH – CALGP (Comissão para Alocação de Laboratórios para os 

grupos de pesquisa do CCNH) 

 

 

Aos vinte e sete de novembro de 2014, às nove horas, na sala 312-3 do bloco A, campus de 1 

Santo André da Universidade Federal do ABC, foi realizada a 10ª reunião da CALGP (Comissão 2 

para Alocação de Laboratórios para os grupos de pesquisa do CCNH), no dia vinte e sete de 3 

novembro de dois mil e quatorze, sob a presidência da professora Janaina de Souza Garcia, tendo 4 

comparecido os representantes: Anastasia Guidi Itokazu, Andréa Onofre de Araújo, Fernanda 5 

Franzolin, Fernando Heering Bartoloni, Wanius José Garcia da Silva. A presidente 6 

cumprimentou aos presentes e declarou abertos os trabalhos do dia. PAUTA: 1. Aprovação da 7 

ata da reunião anterior: a ata da 9ªreunião ordinária da CALGP foi lida pelos presentes, e, em 8 

votação, o texto foi aprovado por unanimidade. 1. Bloco L: Com a palavra, Professora Janaina 9 

informou sobre a 9ªreunião do ConsCCNH, destacando que será esperada resposta até o final de 10 

2014 sobre de que forma cada programa de Pós Graduação irá interagir com o projeto do bloco 11 

L. Destacou-se que a obra parece estar avançando em bom ritmo. Professora Janaina destacou 12 

que as demandas foram feitas, sendo que a ideia da universidade é que todos os programas 13 

possam ser atendidos. Foi informado também quanto à expedição de comunicação interna 14 

(Secretaria), com destino à Prefeitura e solicitando a área e a planta. Professor Klaus, Pró Reitor 15 

de Pesquisa à época, havia destacado que o Bloco L era única e exclusivamente para laboratório. 16 

Porém, em sessão do ConsCCNH, o atual Reitor destacou que as salas do bloco L, caso seja 17 

necessário, poderão vir a ser utilizadas como salas para docentes, tendo em vista a nova 18 

conjuntura da universidade. Item 5. Levantamento de equipamentos, projetos e publicações 19 

do ano de 2014: discutiu-se a ideia de solicitar aos coordenadores de laboratório um 20 

levantamento de equipamentos, projetos e publicações do ano de 2014. Professora Janaina 21 

ressaltou que o relatório será enviado à Pró Reitoria de Pesquisa (Propes) em janeiro e será 22 

preciso a atualização dos currículos na plataforma Lattes. Encaminhamentos: A CALGP, 23 

mediante envio de e-mail, contatará os coordenadores para solicitar os dados, com data limite 24 

para resposta no dia 17 de dezembro. O teor da mensagem será: solicitar aos docentes que 25 

atualizem o Lattes, projetos e publicações do ano de 2014, publicações e orientações. Item 3: 26 

Levantamento de dados relativos aos laboratórios: foi destacado que os equipamentos 27 

também precisam ser relacionados em planilha, por isso, foi acordado para que seja realizado um 28 

levantamento, inclusive patrimonial e com breve descritivo da fonte financiadora dos projetos 29 

em vigência no último ano. Esses dados serão essenciais também para a detecção de 30 

equipamentos do centro que tenham caráter multiusuário. Item 4: Alocação de docentes 31 

(alocação dos docentes e levantamento de espaços de pesquisa): foram realizados ajustes no 32 

documento “CONSOLIDADO_planilha levantamento laboratórios.xlsx”, planilha que relaciona 33 

os laboratórios, o responsável da CALGP, o coordenador de laboratório, os docentes alocados 34 

em cada laboratório, a área informada pelo coordenador (m
2
), área informada pela Prefeitura 35 

Universitária (PU)(m
2
) e as observações pertinentes que se fizerem necessárias. Professora 36 

Fernanda Franzolin destacou que aguarda o retorno da professora Iseli quanto ao laboratório 37 

701-3, sendo os docentes alocados: Iseli, Flávio e Denise. Em seguida, comentou-se sobre o 38 

Subsolo 1 que é laboratório de informática. Subsolo 3: Herculano, Alex. Laboratório 202 está em 39 

reforma. Laboratório 203: 144 m
2
. Perguntou-se sobre a produção da professora Adelaide e, ao 40 

consultar a plataforma Lattes, foi verificado que o currículo não apresenta atualizações desde 41 
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2012. No mais, consta atualmente que o professor Artur Kepler ocupa esse espaço. Foi solicitado 42 

que a CALGP contate os professores Adelaide Faljoni-Alario e Jiri Borecki. Bloco B: 43 

levantamento foi feito pelo professor André Sarto Polo. Encaminhamentos: quanto aos 44 

laboratórios e o site do CCNH, foi sugerido que a Secretaria do CCNH atualize os campos com 45 

as informações de nome do coordenador de laboratório, laboratório, e grupo. Houve orientação 46 

que as informações destacados em vermelho que constarem dos campus precisam ser 47 

confirmadas antes de publicadas no site. Por fim, foi encaminhada solicitação para que a 48 

Direção contate a professora Adelaide, o professor Jiri Borecki e a professora Viviane Silva 49 

para perguntar sobre o uso dos laboratórios e perspectiva de uso, tendo em vista a necessidade 50 

de apurar a divisão de metro quadrado por docente no que se refere à alocação de espaços para 51 

os docentes nos laboratórios. Por ocasião da comunicação, foi reforçado que a intenção não é 52 

desalocar a pessoa do laboratório, mas sim ajustar a divisão de espaços de forma a contemplar 53 

docentes que ainda estão sem alocação de laboratório. Em seguida, reforçou-se a solicitação 54 

para que a CI enviada para a Prefeitura Universitária seja respondida, caso a resposta ainda não 55 

tenha sido encaminhada ao CCNH. As respostas serão utilizadas para embasar os posteriores 56 

trabalhos da CALGP. Às onze horas e quarenta e seis minutos, a reunião foi encerrada, do que, 57 

para constar, eu, Leonardo Lira Lima, lavrei a presente ata, que será lida e aprovada por ocasião 58 

da próxima reunião ordinária da CALGP. 59 

 

 

Leonardo Lira Lima 

Assistente em Administração 

 

 

 

Presidente – Janaína de Souza Garcia 

Professora Adjunta 

 

 


