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Sinopse da reunião ordinária nº 03/2019/CCNH/ConsCCNH/CALGP 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da 3ª reunião de 2019 da Comissão para Alocação de 

Laboratórios para os Grupos de Pesquisa CALGP – CCNH, 

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

A, campus Santo André da Universidade Federal do ABC.  

Informes: 

1. O presidente da comissão, Carlos Alberto Silva, deu as boas vindas aos novos membros e 

agradeceu à presidência e membros da gestão anterior pelo trabalho realizado. 

2. Informou sobre reunião realizada em 08/05/2019 com a Pró–Reitoria de Pesquisa, na qual a 

CALGP foi representada por Marcelo Leigui, antigo presidente. 

 

Ordem do dia: 

1. Indicação de representante (titular e suplente) para a Comissão de Pesquisa – indicados 

Mirian Pacheco como titular e Wendel Alves como suplente. 

 

2. Discussão sobre metodologia para análise de solicitações de alocação – definida a 

necessidade de estruturar melhor a página da CALGP. Carlos trará, para a próxima reunião, uma proposta 

de fluxograma de metodologia para análise de solicitações de alocação. 

 

3. Padronização das propostas / submissão das solicitações de alocação em LGPs – Carlos 

estruturará um formulário que servirá como porta de entrada para as demandas; a instrução sobre o 

preenchimento será incluída na proposta de fluxograma citada no item anterior. 

 

4. Sistemática para atualização das alocações em LGPs – Apresentado estudo de situação de 

alocações de docentes em LGPs realizado pela presidência em 2018. Carlos compartilhará planilhas 

“Relatório A – Situação I” e “Relatório A – Situação II” com os membros. Wendel propôs que a CALGP 

realize auditoria nos LGPs: os laboratórios sejam distribuídos entre os membros e cada membro agende 

com os coordenadores destes laboratórios visita para a verificação das informações. Miriam propôs que o 

contato com os coordenadores solicitando atualização seja feito por e-mail, antes da visita. Carlos enviará 

e-mail aos coordenadores para explicar estas ações de Visita Técnica que serão adotadas pela CALGP. 

Ficou estabelecido que o estudo do cenário atual será trabalhado a partir do “Relatório A – Situação II”. 

5. Avaliação das propostas para aplicação da RTI – FAPESP / chamada 2019  –  Será 

discutida como item principal da próxima reunião (de junho). 

 

6. Solicitação de retirada de cilindro de H2 de laboratório do Bloco L – Carlos e Ronei 

conversarão com o chefe da Seção de Segurança do Trabalho sobre a questão.  

 

7. Solicitações de alocação em laboratório – primeira análise:   

 Gustavo Morari (Química) – Herculano fará os estudos necessários;  

 Valery Shchesnovich (Física) – pendente;  

 Bruno Guzzo da Silva (Química) – Wendel consultará a coordenação do curso sobre 

existência de outras solicitações de espaço para a mesma necessidade. 
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