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Sinopse da reunião ordinária nº 03/2018/CCNH/ConsCCNH/CALGP 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da 3ª reunião de 2018 da Comissão para Alocação de 

Laboratórios para os Grupos de Pesquisa CALGP – CCNH, 

realizada no dia 25 de Abril, às 14h10, na sala 312-3, bloco 

A, campus Santo André da Universidade Federal do ABC.  

 
Informes:  

1. Amedea informou sobre reunião com Pró-reitora de Pesquisa e representantes das Comissões de 

Pesquisa dos outros Centros, realizada recentemente. Nesta reunião foi definido que os coordenadores 

dos laboratórios de pesquisa (LGPs) deverão atualizar no SIGAA as informações dos LGPs sobre sua 

responsabilidade. 

 

Ordem do dia: 

1. Solicitações de  esclarecimentos acerca da RTI-FAPESP 2017 

A carta de solicitação de inclusão de pauta ao ConsCCNH foi revisada e alterada conforme 

sugestões dos membros da comissão. 

2. RTI-FAPESP:  

As propostas remanescentes da reunião anterior foram analisadas, e a comissão atribuiu parecer 

favorável ou contrário à sua indicação para uso da RTI, conforme segue: 

 Aquisição de gases para as CEMs (Fabio Furlan): favorável.  

 Utilização da Reserva Técnica Institucional FAPESP 2018 para adequação da estrutura do 

laboratório de pesquisa (Sala Limpa) (Bruno Lemos): favorável 

 Adequação da estrutura do laboratório 406-3 do Bloco A (Bruno L. Batista): negado 

(laboratório didático) 

 Gases para laboratórios de pesquisa (Marcela Milazzotto): favorável 

 Adequação de sistema de exaustão e aquisição de linhas de gás e de bancada para a 

instalação de um espectrômetro de absorção atômica. (Ivanise Gaubeur): favorável 

 Manutenção preventiva dos equipamentos de cromatografia AKTA de uso das pós-

graduações em Biossistemas, Biotecnociência e Ciência e Tecnologia / Química (Sergio D. 

Sasaki): negado (não é infraestrutura) 

 Manutenção preventiva e/ou corretiva dos equipamentos LC/MS (modelos SYS-LM-

QUAD) - Laboratórios L203 e L605 (Wendel Alves): Negado (não é infraestrutura) 

 Aquisição de nobreak de 10 kVA para freezeres -80°C (Cesar A. Ribeiro): negado (requer 

parecer de infraestrutura – Prefeitura Universitária) 

 Compra de impressora 3d (Artur): negado (não é infraestrutura; é equipamento) 

 Aquisição de No-break - Grupo ABCSim (bloco L) (Luana Pedroza): negado (requer 

parecer de infraestrutura – Prefeitura Universitária) 

 Rotores para amostras de sólidos RMN Varian Central Multiusuario UFABC (Elizabete C. 

Lima): negado (não é infraestrutura; é equipamento) 

 Aquisição de alvos para o sputtering da CEM.  (Lucas Barreto): negado (não é 

infraestrutura; é equipamento) 

 Tubo Fotomultiplicador para o Laboratório de Física de Partículas Elementares e Altas 

Energias (Marcelo Leigui): negado (não é infraestrutura; é equipamento) 
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 Conserto e melhorias do forno de micro-ondas multiusuário (Diogo Librandi): negado (não 

é infraestrutura; é equipamento) 

 Aquisição de sistema de detecção de oxigênio em espaço confinado. (Heloísa F. Maltez): 

favorável (infraestrutura; questão de segurança laboratorial) 

 Adequação elétrica da sala de crescimento de plantas do Lab106-Delta (Nathalia Costa): 

favorável 

 Compra de ponteiras para AFM e MFM (Jean-Jacques): negado (é material de consumo; 

não infraestrutura) 

 Adequação do laboratório 105-Delta (Sergio D. Sasaki): negado (escopo da Prefeitura 

Universitária) 

 Gelo Seco (Luciano Puzer): negado (material de consumo) 

 Readequação de sistemas de exaustão de capelas do Bloco L (Mirella I. Sairre): favorável  

 Adequação da exaustão das Capelas dos Laboratórios L405, L407, L602 e L604 do Bloco 

L (Vani Xavier): favorável  

 

Dado que o montante das propostas com parecer favorável excedeu a previsão de verba de RTI – 

estimada em R$ 180.000,00 – a Comissão recomendou que as demandas referentes à adequação 

das capelas sejam parcialmente atendidas, visando enquadrar a somatória das demandas no valor 

limite disponível. 

 

 

Priscila Moura Arakaki 

Secretária Executiva 
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Presidente da CALGP 

 


