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Sinopse da reunião ordinária nº 02/2019/CCNH/ConsCCNH/CALGP 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da 2ª reunião de 2019 da Comissão para Alocação de 

Laboratórios para os Grupos de Pesquisa CALGP – CCNH, 

realizada no dia 01 de Março, às 10h00, na sala 603-3, bloco 

A, campus Santo André da Universidade Federal do ABC.  

Informes: 

1. Prof. Marcelo comunicou a aprovação pelo ConsCCNH, em 25/02/2019, das deliberações 

das últimas reuniões da Comissão, à exceção da proposta de alocação no laboratório B 203. 

2. Lembrou os assuntos pendentes da reunião anterior: solicitação de alocação do Prof. 

Vinicius de Andrade Oliveira, e de alteração nos espaços A LS22 e 24. Sobre o primeiro, foram sugeridas 

realocações de alguns docentes do laboratório A 407 para L 507. Entrará em contato com os coordenadores 

dos laboratórios neste sentido. 

3. Relatou a visita ao herbário – laboratório Delta 103 – realizada em 15/02/2019, e comentou 

as perspectivas de alocação no laboratório. Elaborará carta à direção sobre possibilidade de alocar o 

herbário no espaço com pergolado do Bloco Zeta. 

4. Comentou sobre o levantamento solicitado pelo ConsCCNH referente às necessidades do 

Bloco L; informou que está compilando os dados e enviará a versão consolidada à Direção com cópia aos 

membros da CALGP.  

 
Ordem do dia: 

1. Solicitação de alocação - Juliana El Ottra no laboratório Delta 103 – aprovada por 

unanimidade. 

2. Solicitações de realocação - Luis Henrique Lima – retirada de pauta por falta de 

documentos 

3. Solicitações de realocação - Simone Rodrigues de Freitas – trata-se de solicitação para 

alocação de 04 docentes no bloco L. Será informado que não há espaço atualmente disponível que atenda à 

demanda. 

4. Solicitação de alocação - Vinicius de Andrade Oliveira e Eloah Rabelo Suarez – proposto 

alocar o Prof. Vinícius no laboratório B 204 e a Profa. Eloah no laboratório L 507. A Profa. Eloah solicitará 

anuência formal do Prof. João Henrique Ghilardi Lago. Prof. Marcelo solicitará anuência dos 

coordenadores de ambos os laboratórios. 

5. Outros assuntos. Secretaria do CCNH atualizará site do CCNH com últimas alocações e 

publicará na área da CALGP o estudo apresentado pela direção. Prof. Marcelo comentou sobre o término 

do mandato da atual gestão, e agradeceu aos presentes pelo trabalho na Comissão. 

 

 

 

 

Priscila Nakano Arakaki 

Secretária Executiva 

 Marcelo A. Leigui de Oliveira 

Presidente da CALGP 

 


