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Datas do Despacho

Emitido em : 12/02/2016

Objetos de análise

Objeto de análise Data de Submissão Resultado
Relatório Científico 1 09/12/2015 Aprovado com Críticas

Observações / Transcrições / Frases

Observações ao Responsável
Comunicamos que o Relatório Científico relativo ao processo acima referido foi analisado pela assessoria científica da 
FAPESP.

Para visualizar o parecer, por favor, acesse o Sistema SAGe (www.fapesp.br/sage), clique no menu Processos/Meus 
Processos e em Mais Informações/Despachos.

Atenciosamente,                                                                                          
Carlos Henrique de Brito Cruz
Diretor Científico da FAPESP

Frases para o Responsável
Não há frases associadas.

Transcrição de Parecer para o Responsável

 Parecer
 --------------
 O Relatório Anual sobre a Aplicação da Reserva Técnica aprovado pelo Colegiado Superior da Instituição?
 
     [X] Sim
     [  ] Aguardando ad referendum da Congregação ou do Colegiado Superior
     [  ] Não
 --------------
 Avaliação da aplicação dos recursos da reserva técnica institucional. Avalie a relevância da aplicação dos 



recursos da Reserva Técnica, tomando como base o Plano Anual.
 
     [X] Os bens e serviços adquiridos contribuíram para desenvolver a infraestrutura institucional para pesquisa.
     [  ] Não houve relação ou a relação foi parcial entre as despesas e os recursos da Reserva Técnica e o Plano Anual.
 --------------
 Destaque as despesas efetuadas sem compromisso para o desenvolvimento da infraestrutura 
institucional para pesquisa.
 
 --------------
 
 Conclusão
 
     Espera-se que em futuras solicitações o Plano Anual de Aplicação trace a estratégia da unidade quanto à 
infraestrutura de apoio às atividades de pesquisa. A partir de um diagnóstico da situação atual, o Plano deve 
descrever as ações previstas para a superação de eventuais dificuldades e para a melhoria da infraestrutura de 
pesquisa da unidade. Na elaboração do Plano deve ser evitada a pulverização na aplicação dos recursos entre 
pesquisadores e departamentos, uma vez que a RTI representa uma oportunidade ímpar para investimentos de 
grande porte em infraestrutura de pesquisa. Parcela do recurso foi utilizada para aquisição de mobiliário. Este item 
deveria ser contrapartida da instituição . Entretanto como o projeto inicial foi aprovado e como os recursos aplicados 
contribuíram para aprimorar as condições de pesquisa da Instituição recomenda-se a aprovação do RC, observando 
que itens de infraestrutura direta que devem ser providos pela Instituição não devem constar em futuras solicitações.
 --------------
 

Frases para Termo de Outorga
Não há frases associadas.

Relatório Científico 1 (Aprovado com Críticas)

Compromisso 30/12/2015

Período Relacionado 01/12/2014 a 30/12/2015

Situação Atendido


