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Sinopse da sessão ordinária nº 04/2017/CCNH/ConsCCNH/CALGP 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da 4ª sessão de 2017 da Comissão para Alocação de 

Laboratórios para os Grupos de Pesquisa CALGP – CCNH, 

realizada no dia 19 de outubro, às 14h00, na sala 312-3, 

bloco A, campus Santo André da Universidade Federal do 

ABC.  

 
Informes:  

1. Informou a mudança da coordenação do LS 24. O novo coordenador eleito é Luciano Soares da Cruz. 

 

Ordem do dia: 

1. Solicitações de alocação em laboratórios de pesquisa – primeira análise:  

a. Ana Paula de Moraes (área de Ciências Biológicas/subárea Botânica) – proposta alocação no 

laboratório 103 do bloco Delta em São Bernardo, com a concordância prévia do coordenador.  

Aprovada por unanimidade. 

b. Laura Paulucci Marinho (área de Física/subárea Astrofísica) – proposta mudança do laboratório 

201 para o 207, ambos do bloco L em Santo André, com a concordância prévia do coordenador.  

Aprovada por unanimidade. 

c. Flávio Leandro de Souza (área de Física /subárea Nanociências) – proposta mudança do 

laboratório 703 do bloco A para o 609 do bloco L em Santo André, com a concordância prévia do 

coordenador. Aprovado por unanimidade. Com isso, o laboratório 703-A ficará com uma vaga 

disponível para alocação docente.  

d. Marcos Donizeti Rodrigues Sampaio (área de Física/subárea Quântica) – solicitação aberta, sem 

sugestão inicial de alocação. O representante da área de Física contatará o pessoal da área para 

estudar possibilidades. Mantido em pauta para a próxima reunião. 

e. Ricardo Sawaya (área de Ciências Biológicas /subárea Zoologia e Ecologia) – Docente informou 

estar utilizando o laboratório 101 Delta em São Bernardo, mas o coordenador informou não haver 

vagas no momento, pois 7 docentes estão alocados. Foi acordada com a Prof. Vanessa Verdade 

(coordenadora) a alocação no laboratório de Genômica no Bloco Zeta, quando este for entregue. 

Aprovado por unanimidade. 

f. João Henrique Ghilardi Lago – Bacharelado em Química: informado que a coordenação do 

laboratório 507 no bloco L confirmou acolhimento do docente neste laboratório. Aprovada por 

unanimidade. 

 

2. Solicitações de alocação em laboratórios de pesquisa – pendentes:  

a. Ana Paula de Mattos Arêas Dau – Bacharelado em Ciências Biológicas: Mantido em pauta para a 

próxima reunião e tema encaminhado ao ConsCCNH para análise e devolutiva para a CALGP. 
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