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Sinopse da reunião ordinária nº 02/2018/CCNH/ConsCCNH/CALGP 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da 2ª reunião de 2018 da Comissão para Alocação de 

Laboratórios para os Grupos de Pesquisa CALGP – CCNH, 

realizada no dia 18 de Abril, às 14h10, na sala 312-3, bloco 

A, campus Santo André da Universidade Federal do ABC.  

 
Informes:  

1. Priscila, pela secretaria, informou a solicitação de renúncia de Tiago Rodrigues. 

 

Ordem do dia: 

1. Solicitações de alocação em laboratório de pesquisa:  

a. Prof. Nelson Duran (visitante sênior) no laboratório 704-3 do Bloco A. Aprovada por 

unanimidade.  

b. Profs. Graciella Watanabe e Guilherme Brockington no laboratório 508-3 do Bloco L. 

Aprovada por unanimidade. 

c. Prof. Marcos Donizetti Sampaio. Recomendado convidar o docente e o coordenador do 

Laboratório de Ciência e Tecnologia em Informação Quântica para próxima reunião, para 

conversa. 

2. Solicitações de parecer sobre colaboração técnica UNIFAL – UFABC.  

A comissão entende, com base em seu regimento, não caber a ela deliberar sobre alocação de 

docentes que não pertençam ao corpo da UFABC. 

3. Solicitações de  esclarecimentos acerca da RTI-FAPESP 2017 

Foi identificado que a demanda referente ao laboratório Nível de Biossegurança 2 não foi apreciada 

pela CALGP, tendo sido apreciada diretamente pelo ConsCCNH em suas sessões 5ª ordinária e 2ª 

extraordinária de 2017. O questionamento dos demandantes será encaminhado ao ConsCCNH. 

4. RTI-FAPESP:  

Foram analisadas algumas propostas, auto-referidas como abrangendo um número maior de 

docentes do Centro: 

 Fabio Furlan Ferreira - Aquisição de gases para as CEMs: parecer favorável à aprovação. 

 Jean Jacques Bonvent - Compra de ponteiras para AFM e MFM: parecer contrário à 

aprovação. 

 Marcella Milazzotto - Gases para laboratórios de pesquisa: parecer favorável à aprovação. 

Os membros da comissão trarão sua análise sobre os demais itens para a reunião seguinte, 

agendada para 25/04/2018 às 14h. 
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