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Sinopse da reunião ordinária nº 05/2017/CCNH/ConsCCNH/CALGP 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da 5ª reunião de 2017 da Comissão para Alocação de 

Laboratórios para os Grupos de Pesquisa CALGP – CCNH, 

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

bloco A, campus Santo André da Universidade Federal do 

ABC.  

 
Informes:  

1. Tiago relatou conversa com a direção do CCNH acerca dos laboratórios que não se mudaram para o 

bloco L por questões de ausência de infraestrutura – por exemplo, o não funcionamento das capelas de 

exaustão – e da limitação de horário de funcionamento do referido bloco. Informou que a consulta à 

Superintendência de Obras sobre estes problemas precisa ser realizada por meio da Pró-Reitoria de 

Pesquisa. Acresceu que a questão foi apresentada na sessão do Conselho Universitário (ConsUNI) 

realizada em 12 de dezembro, permanecendo porém sem definição concreta. 

 

2. Atualizou quanto à solicitação de alocação em laboratório de pesquisa da Profª Ana Paula Dau, que foi 

apreciada pelo ConsCCNH na sessão realizada em 11 de dezembro de 2017. Informou que o Conselho 

deliberou pela alocação da docente em um laboratório do 2º andar no Bloco B, após a mudança dos 

atuais ocupantes para o Bloco L. 

 

Ordem do dia: 

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

a. Allan Moreira Xavier – solicitação de alocação no laboratório L 508 – Bloco L aprovada por 

unanimidade – estava alocado antes no LS 22. 

b. César Augusto João Ribeiro – solicitação de alocação no laboratório L 104 – Bloco Delta, 

“trocando” com Prof. Carlos Alberto Silva – a mudar para o campus Santo André – aprovado 

por unanimidade. 

c. Daniele Ribeiro de Araújo – proposta de mudança de alocação do lab. 503-3 do Bloco A para o 

Laboratório de Biologia Química (L407-3 do Bloco A) “trocando” com a Profª Eloah Suarez; 

alocação do Prof. Carlos Alberto no lab. 503-3 e conversão do laboratório 407-3 de 

multiusuário em laboratório de grupo de pesquisa (LGP) aprovada por unanimidade. 

 

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

a. Marcos Donizeti Rodrigues Sampaio (área de Física/subárea Quântica) – o representante da área 

de Física está realizando estudos e contatando potenciais laboratórios com afinidade de linhas de 

pesquisa. Mantido em pauta. 
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