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Ata da sessão ordinária nº 09 da CALGP-CCNH 
 

 

Ata da oitava reunião da Comissão para Alocação de Laboratórios para os Grupos de 1 

Pesquisa do CCNH (CALGP), realizada às dezesseis horas do dia seis de novembro de dois mil 2 

e catorze, na sala 312, bloco A, torre 3, câmpus Santo André. A reunião foi presidida pela 3 

professora Janaína de Souza Garcia e contou com a presença dos seguintes professores: 4 

Anastasia Guidi Itokazu, representante do Bacharelado em Filosofia, Andréa Onofre de Araújo, 5 

representante do Bacharelado em Ciências Biológicas, André Gustavo Scagliusi, representantes 6 

do Bacharelado em Física, Fernando Heering Bartoloni, representante do Bacharelado em 7 

Química e Fernanda Franzolin, representante das Licenciaturas. Ausentes: Rodrigo Luiz Oliveira 8 

Rodrigues Cunha, representante do ConsCCNH. Informes da Presidência: Profª. Janaína 9 

Garcia informou sobre a reunião extraordinária realizada pelo Conselho de Centro para tratar da 10 

RTI FAPESP. Ordem do dia: 1. Aprovação da Ata da 8ª Reunião: A ata foi aprovada em 11 

votação simbólica com uma abstenção (Profª Anastasia). 2. Consulta aos coordenadores sobre 12 

alocação de docentes novos: Prof. Janaína atualizou quanto à solicitação de alocação do Prof. 13 

Antonio no laboratório 507-3: os participantes apresentaram manifestação formal de 14 

concordância com a alocação. Quanto ao problema preexistente de incompatibilidade de 15 

pesquisa entre os integrantes, a coordenadora do laboratório havia proposto a solução de dividi-16 

lo em dois ambientes. A direção do Centro entrou em contato com a Prefeitura Universitária 17 

(Prof. Walter) a respeito; recebeu a devolutiva de que a reforma é viável, porém o custo, 18 

estimado em cerca de R$ 90.000,00, não poderia ser arcado pela PU. Assim, foi sugerido ao 19 

laboratório providenciar outros orçamentos (mínimo de três) para apresentação ao Conselho, 20 

para análise da possibilidade de realização da reforma com outro recurso; ao mesmo tempo, foi 21 

sugerida a realocação de equipamentos no laboratório, como a alteração da posição das 22 

bancadas, visando reduzir o custo da reforma. Com relação aos outros três docentes em aguardo 23 

de alocação, a CALGP entrou em contato com os coordenadores, mas recebeu poucas 24 

devolutivas – todas negativas. Assim, foi proposta a realização de um estudo de levantamento de 25 

espaço x m2/docente, a fim de verificar os laboratórios que disporiam de mais espaço para 26 

acolher estes docentes, bem como de uma avaliação pontual, pela Direção, do aproveitamento 27 

dos laboratórios – utilização efetiva do laboratório, área por docente, publicações docentes 28 

efetuadas etc. Profª Andréa apontou a necessidade de atualização no website do CCNH quanto 29 

aos dados dos laboratórios de pesquisa – em especial, os do Bloco A do câmpus Santo André – 30 

pois consta o nome de docentes que se mudaram para o câmpus São Bernardo ou foram 31 

exonerados. Vários membros da CALGP pontuaram que este trabalho de avaliação dos 32 

laboratórios deveria ser realizado não pela Direção do Centro, mas pela própria CALGP. Desta 33 

forma, foi organizada uma força-tarefa para contatar as coordenações dos laboratórios, coletar os 34 

dados atualizados e realizar uma breve avaliação, conforme segue: Prof. André Landulfo: 35 

laboratórios 506-3, 508-3 e 704-3 do Bloco A, e laboratórios 101 e 103 do Bloco B. Profª. 36 

Anastasia Itokazu: Laboratório ABC Sim do Subsolo 1 do Bloco A; Lab 11º do Bloco B e Labs. 37 

105 e 107 do Bloco Delta - Câmpus São Bernardo. Profª. Andrea Onofre: Laboratórios 502-3 e 38 

503-3 do Bloco A; Lab. 203 do Bloco B e laboratórios 101, 102, 103 e 106 do Bloco Delta - 39 

Câmpus São Bernardo. Profª. Fernanda Franzolin: Laboratórios 507-3, 701-3 e Subsolo 2 - 40 
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Ensino do Bloco A; Lab. 204 do Bloco B e laboratório 104 do Bloco Delta - Câmpus São 41 

Bernardo. Prof. Fernando Bartoloni: Laboratórios 407-3, 504-3, 505-3 e Subsolo 3 - 42 

Espectroscopia do Bloco A e Lab. 201 do Bloco B. Profª Janaína Garcia: Lab. 202 do Bloco B. 43 

Profa. Janaína disponibilizará uma planilha para que os membros da CALGP informem os dados 44 

levantados, junto com uma breve avaliação pessoal de cada laboratório (campo “Observações”). 45 

O levantamento precisa ser concluído até 27 de novembro. Profª Andréa perguntou sobre a 46 

existência de plantas com as áreas reais dos laboratórios. Foi solicitado à Secretaria enviar à 47 

Prefeitura Universitária a lista de todos os laboratórios do CCNH e solicite solicitar que 48 

informem a área física atual de cada laboratório. 3. Bloco L: Prof
a
. Janaína informou quanto ao 49 

resultado da alocação dos laboratórios para o Bloco L: foi constatado que a solicitação enviada 50 

pelo CCNH era factível, por isso o espaço cedido coincide com a demanda apresentada. 51 

Transmitiu o informe da Direção na reunião do Conselho acerca da reunião, que tratou de novos 52 

cursos, e a colocação da Reitoria sobre a necessidade de novos espaços, inclusive solicitando aos 53 

Centros a cessão de espaços antes destinados a laboratórios de pesquisa. Assim, foi sugerido pela 54 

presidência que a alocação do Bloco L seja efetivada neste momento. A sugestão será levada ao 55 

Conselho na próxima segunda-feira; sendo aprovado pelo Conselho, a Comissão entrará em 56 

contato com os coordenadores da pós-graduação para os andamentos necessários.  4. 57 

Equipamentos Laboratório Multiusuário do CCNH: Profª Janaína informou que não foi possível 58 

o contato com todos os responsáveis pelos equipamentos devido aos feriados e recesso. As 59 

devolutivas dos docentes contatados foram negativas: não há interesse destes pesquisadores em 60 

que seus equipamentos se tornem multiusuário devido à finalidade específica destes 61 

equipamentos e ao risco de a realização de outros experimentos contaminar as pesquisas já em 62 

andamento. Informou que o tema está na pauta do ConsCCNH, que manifestou-se de acordo 63 

com a abordagem proposta pela CALGP de uma consulta em três etapas: ao docente responsável 64 

pelo equipamento sobre seu interesse na possibilidade de o equipamento ser tornado 65 

multiusuário, à comunidade sobre seu interesse no compartilhamento do equipamento e ao 66 

Conselho do CCNH sobre o interesse do CCNH em que o equipamento seja tornado 67 

multiusuário. A próxima reunião da CALGP foi agendada para o dia 27 de novembro às 09h00, 68 

para consolidação do levantamento visando apresentação na sessão seguinte do Conselho de 69 

Centro (08 de dezembro).  Nada mais havendo a declarar, a presidente Janaína Garcia deu por 70 

encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Priscila Moura Arakaki, lavrei a presente ata. 71 
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