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Ata nº 006/2016/CCNH – CALGP 

 

Ata da sexta reunião ordinária da Comissão para Alocação de Laboratórios para os Grupos 

de Pesquisa do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CALGP – CCNH), realizada às 

catorze horas do dia dez de agosto de 2016, na sala 312-3, bloco A, campus Santo André sob a 

presidência do professor Tiago Rodrigues, tendo comparecido os representantes titulares: 

professores Diogo Librandi da Rocha, João Rodrigo Santos da Silva, Marcos de Abreu Avila e 

Wanius José Garcia da Silva, e o representante suplente: professor Marcelo Augusto 

Christoffolete. Ausência justificada: Márcia Aparecida Sperança. Havendo quórum, o professor 

Tiago declarou aberta a reunião. Informe: Marcelo e Marcos comentaram sobre a última reunião 

do conselho de centro, em especial as discussões acerca da RTI-FAPESP. Ordem do dia: 1. 

Aprovação da ata da reunião anterior. Dada a ausência de sugestões de correção ou alteração ao 

texto, a ata da quinta reunião foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 2. 

Atualização do inventário dos espaços de pesquisa. Tiago comentou sobre o trabalho de 

atualização da planilha da pró-reitoria de pesquisa – PROPES realizado pelos coordenadores dos 

laboratórios de pesquisa. Pontuou que alguns coordenadores ressaltaram a necessidade de 

técnicos nos laboratórios para operacionalizar trabalhos como este levantamento, e acrescentou 

que esta necessidade será incluída no encaminhamento dos resultados à PROPES. O resultado 

final será enviado aos membros da CALGP para uma última análise e encaminhado à PROPES 

no dia 11 de agosto. 3. RTI-FAPESP. Tiago informou que se reuniu com o prefeito universitário 

e questionou-o acerca do projeto para a instalação de ar-condicionado central nos blocos A e B. 

Apontou que a PU indicou a PROPLADI como a instância que dispõe de tal informação e que 

foi realizada uma consulta formal ao órgão por meio da Direção do CCNH, sem resposta até o 

momento. Apresentou o histórico da discussão sobre a RTI, lembrando que a proposta inicial 

sofreu readequações com a retirada da climatização do mezanino do Bloco B, uma área 

compartilhada com os outros centros, e de parte dos laboratórios, mantendo somente a demanda 

do laboratório LS 24. Pontuou que o uso de recursos da RTI para instalação de ar-condicionado 

está previsto tanto nas normas da FAPESP como na resolução CCNH 01/2013, porém a 

prefeitura universitária exigiu a apresentação do projeto de instalação do ar-condicionado para 

garantir que os condensadores não serão instalados em áreas de circulação de pessoas. Foi 

apontado também que, à luz da resolução do conselho, nenhuma das demandas apresentadas 

estaria em conformidade por não atenderem ao uso coletivo. Apresentou a lista de equipamentos 

quebrados nos laboratórios de pesquisa, conforme informado pelos coordenadores, e apontou que 

o reparo destes equipamentos poderia ser considerado em proposta para RTI. Propôs que seja 

solicitado à FAPESP o remanejamento da verba da RTI para o ano seguinte, para possibilitar 

melhor análise das demandas; proposta acatada. Marcelo sugeriu indicar ao ConsCCNH a 

necessidade de revogação da resolução CCNH 01/2013. Tiago esboçará parecer sobre o conjunto 

da questão da RTI-FAPESP, para apresentação na sessão do ConsCCNH de 26 de setembro. 4) 

Normas para utilização dos laboratórios e equipamentos multiusuário. Tiago comentou sobre a 

proposta enviada por Marcia. Devido à ausência da relatora, o tema foi mantido em pauta. 

Esgotada a pauta, o presidente declarou encerrada a sessão às quinze horas e trinta e dois 

minutos da qual, para constar, eu, Priscila Moura Arakaki, lavrei a presente ata. 
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