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Em 3 de fevereiro de 2020, às 14 h, na sala de reuniões 602, 6º andar, torre 3,
bloco A, campus da UFABC de Santo André, reuniram-se os membros do
CGCEM, presidido pelo Prof. Dr. Thiago Branquinho de Queiroz, coordenador
da Central Experimental Multiusuário do campus da UFABC de Santo
André – CEMSA, estando presentes os Professores Fabio Furlan Ferreira,
coordenador geral das Centrais Experimentais Multiusuários da UFABC,
Álvaro Takeo Omori, coordenador adjunto da CEMSA, Jean-Jacques Bonvent,
Patrícia da Ana, Herculano Martinho, Daniel Zanetti de Florio, Diego Anísio, o
administrador Gustavo Xavier Franco, o técnico de laboratório Renan Silva
Soares, e os assistentes administrativos Wilson dos Anjos e Roberto Augusto
Batista Júnior. Após os cumprimentos, foi seguida a pauta: Item 1 – Alterações
do Regimento Interno. Item 2 – Punição para docentes que não agradecem a
CEM nas publicações. Item 3 - Procedimentos para julgar as punições. Item 4 Porta amostra para altas temperaturas do SQUID. Item 5 - Doação de
equipamentos para a CEM. Item 6 - Orçamento e licitações. Item 7 - Proposta
de aquisição de um gerador de N2 gás 5.0. Item 8 - Implementação do sistema
de cobrança de insumos e uso da CEM por pesquisadores externos (públicos e
privados). Item 9 - Status do projeto LAMI (Laboratório Multiusuário de
Inovação). Item 10 - Status da implementação do novo site. Item 11 - Encontro
das CEMs. Item 12 - Proposta de descentralização da gestão das CEMs. Item
13 - Novo sistema de acesso. Item 1 – As principais alterações, além da
redação, foram feitas nos art. 12, 18 e 20. No art. 12, foi inserido o inciso V,
que atribui à CGCEM a função de “instituir, oportunamente, os Comitês de
Usuários para os equipamentos”. A Comissão da PROPES ainda precisa
delegar ao CGCEM a responsabilidade de instituir os Comitês de Usuários. No
art. 18, além da mudança de redação do § 1º, foi também o inserido o § 4º, que
determina que “quaisquer publicações de artigos, teses ou trabalhos,
provenientes de pesquisadores ou instituições que tenham utilizado da
estrutura dos laboratórios multiusuário em qualquer fase do processo, devem,
obrigatoriamente, dar o devido crédito à CEM e à UFABC, sob pena de
suspensão do direito de uso por deliberação do CGCEM, que poderá variar de
2 meses até 2 anos”. No art. 20, § 1º e o § 2º, o uso de recursos para despesas
de custeio até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pode ser aprovado por dois
coordenadores (o coordenador geral mais um coordenador local), antes esse
valor era de R$ 30.000,00. Acima desse montante, haverá a necessidade de
aprovação pelo CGCEM. É também reiterado na reunião que a UFABC está
“padronizando” os regimentos, o que pode resultar em futuras mudanças na
redação. Item 2 – foi mostrado a necessidade de se estabelecer punições aos
docentes que, na publicação de seus artigos, não incluam nos créditos o
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agradecimento pelo uso dos equipamentos da CEM. Esta proposta obteve a
concordância de todos do comitê. Item 3 – Surgiu a proposta de suspender
docentes e usuários em caso de omissão por um período dois meses, caso a
justificativa apresentada não for convincente. Também foi proposto que a
punição se estendesse por um quadrimestre. Foi cogitado que a punição
poderá ser trocada por fornecimento de insumos (gases etc) para os
laboratórios da CEM. Item 4 – Este item fez menção direta ao caso do Prof.
Ricardo Galdino (UNIFESP), que além de não agradecer à CEM em
publicações de seus artigos, fato que ele nega afirmando que em seus
trabalhos realizados com os equipamentos da central consta sempre o
agradecimento à UFABC, ainda quebrou um porta amostra para altas
temperaturas do SQUID, alegando que o equipamento já se encontrava
desgastado pelo uso, propondo um rateio entre os usuários. Foi enfatizado na
reunião pelo prof. Thiago que agradecer à UFABC não era o mesmo que
agradecer à CEM e outro professor também observou que o prof. Ricardo
agradeceu à CEM numa dissertação de mestrado, em outros dois artigos
agradeceu à UFABC. Quanto ao porta amostra quebrado, foi decidido que o
professor reponha o equipamento. Item 5 – Os professores Tiago Rodrigues e
Cristina Ribas Fürstenau querem fazer doação de equipamentos que estão sob
as suas responsabilidades para a CEM. Lista de equipamentos do prof. Tiago:
1. Citômetro de fluxo, marca/modelo BD FACS Canto II; 2. Sistema de
microscopia de fluorescência wildfield, marca/modelo Leica AF6000; 3. Leitor
de absorbância/fluorescência/luminescência para placas multipoços, marca
Biotek; 4. Sistema de microscopia de fluorescência confocal, marca Leica (CTInfra 2018, verba não liberada), são equipamentos que estão hoje sob a
responsabilidade do CCNH. Foi decidido que liberado os equipamentos pelo
CCNH, serão aceitos pela CEM, sendo encaminhados para o campus de São
Bernardo do Campo. Profa. Cristina quer doar um Fisiógrafo digital (banho de
órgãos isolados), o equipamento se encontra hoje sob a responsabilidade da
PROGRAD. Foi decidido que será feito primeiro uma pesquisa na CEM para se
saber aonde o equipamento terá mais utilidade. Item 6 – Prof. Thiago faz
menção ao contrato de manutenção dos MEVs da CEMSA, que está orçado
em R$ 90.000,00 (compacto e Feg), e apontou os problemas burocráticos
encontrados para contratação desse serviço. Item 7 – prof. Thiago fez uma
pesquisa de preço de um gerador de N2 gás 5.0, concluindo que em um ano e
meio o equipamento se paga, sendo vantajosa a sua aquisição. Item 8 – Não
foi abordado na reunião. Item 9 – Foi distribuído para os participantes da
reunião um esboço do projeto Lami, que oportunamente será discutido com
mais detalhes. Item 10 – Não foi abordado na reunião. Item 11 – Foi decidido
marcar o encontro das CEMs para o mês de agosto, com uma data mais
precisa a ser discutida depois. Item 12 – A proposta da descentralização da
CEM está com o Leonardo. Item 13 - Não foi abordado. No decorrer da
reunião, houve um episódio de desentendimento entre os professores Diego
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Anísio e Daniel de Florio por um assunto não pertinente à pauta que estava
sendo discutida, sendo ambos advertidos pelo prof. Thiago. Nada mais
havendo a declarar, o Prof. Dr. Thiago Branquinho de Queiroz deu por
encerrada a reunião, da qual eu Wilson dos Anjos, lavrei a presente ata, que foi
lida e aprovada por todos os presentes.

