RESUMO DA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DO LAME
O Conselho Assessor provisório do LAME, reuniu-se na tarde da terça-feira
10/04/2012, com a presença da Profa. Dra. Cibele Haddad Taralli, da Profa. Dra. Vera
Maria Pallamin, do Prof. Dr. Jorge Bassani, do Prof. Dr. Paulo Eduardo Fonseca de
Campos, do Prof. Dr. Artur Simões Rozestraten (Coordenador Acadêmico do LAME),
do Sr. Emílio Leocadio (Vice-Chefe do LAME), da Assistente Administrativa da
FAUUSP, Silvana M. Marques Takamatsu (Chefe pro tempore do LAME), e do aluno
de graduação em arquitetura e urbanismo Gabriel Pietraróia, debateu os pontos da
pauta, e considerou necessário:
1.

que se reveja, com urgência, o espaço de ensaio do grupo MARACATU
composto por alunos da FAU, ocupando outros locais na Cidade Universitária
durante o horário de funcionamento do LAME, considerando que o ruído dos
instrumentos interfere diretamente na apreensão auditiva do funcionamento do
maquinário do laboratório, dificultando que sejam percebidas eventuais falhas o
que amplia, consideravelmente, os riscos de acidentes;

2.

o agendamento do transporte de máquinas (compressor) e cadeiras do Projeto
PIPE-FAPESP da Profa. Yvonne Mautner para o LAME;

3.

que a proposta de visita ao CEF, Fiat, em Betim-MG, apresentada pelo técnico
do LAME, José Leonardo Otero Neto seja articulada às atividades docentes
relacionadas ao design automotivo, do curso de Design, e envolva a
participação de alunos, além dos técnicos do LAME e docentes. Como
alternativa à viagem à Betim, sugere-se o contato com outros laboratórios
semelhantes no estado de São Paulo, mais próximos à FAU, para que se faça
o mesmo tipo de visita técnico-didática;

4.

que se encaminhe à direção da FAUUSP a solicitação de formalização do
conselho consultivo do LAME.

No encerramento da reunião, confirmou-se o próximo encontro para o dia 10/05,
quinta-feira às 14h30 na Sala de aula do edifício Anexo, junto ao LAME.

Justificaram suas ausências:
Prof. Dr. Khaled Ghoubar
Prof. Dr. Luiz Américo de Souza Munari

