
RESUMO DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DO LAME 

 

O Conselho Assessor provisório do LAME, reuniu-se na tarde da segunda-feira 

26/09/2011, com a presença do Prof. Dr. Luiz Américo de Souza Munari, da Profa. 

Dra. Vera Pallamin, da Profa. Dra. Cibele Haddad Taralli, da Profa. Dra. Cristiane Aun 

Bertoldi, do Prof. Dr. Jorge Bassani, do Prof. Dr. Artur Simões Rozestraten 

(Coordenador Acadêmico do LAME), e da Assistente Administrativa da FAUUSP, 

Silvana Marques Takamatsu, debateu os pontos da pauta, e considerou fundamental: 

1. Priorizar o uso inicial do Núcleo de modelagem digital, em 2011, como 

exclusivamente de apoio a pesquisas sob a responsabilidade de docentes da 

FAUUSP. Para 2012, construída a sala anexa com bancadas, seu uso, então, 

será ampliado apoiando as disciplinas obrigatórias e optativas dos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo, e Design; 

2. Definir um protocolo de primeiros socorros com base nos procedimentos 

adotados por outros Laboratórios da USP que oferecem risco, tomando 

também como referência as orientações da CIPA, e orientações solicitadas ao 

Corpo de Bombeiros; 

3. Garantir que os termos do regimento preservem a liberdade de iniciativa dos 

alunos de empreenderem no LAME projetos não necessariamente relacionados 

a disciplinas, mas comprometidos com um projeto pessoal documentado; 

4. Solicitar aos docentes o encaminhamento de suas necessidades de compras 

de materiais para uso nas disciplinas desse 2º semestre, em andamento, já em 

caráter de urgência. Solicitar às chefias dos Departamentos, em novembro, o 

encaminhamento das solicitações de compras de materiais para o 1º semestre 

de 2012; 

5. Encaminhar à direção da FAU os orçamentos do SENAI para relatório de 

eficiência energética, e relatório de análise e diagnóstico de máquinas e 

equipamentos do LAME; 

6. Solicitar a contratação de empresa para o desenvolvimento de projeto e 

implantação de sistema de comunicação visual no LAME; 

7. Amadurecer o projeto de interação interunidades MATEMATECA-LAME, 

esboçado pelos Profs. Eduardo Colli e Deborah Raphael, para o edital Pró-

inovação no Ensino Prático 2011 da PRGUSP.  

A partir destas posições, no encerramento da reunião, confirmou-se o calendário de 

reuniões futuras nas seguintes datas: 24/10 e 28/11/2011 às 14h30, no LAME. 



 

 

Justificaram suas ausências:  Prof. Dr. Khaled Ghoubar 

     Prof. Dr. Paulo Eduardo Fonseca de Campos 

 


