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Sessão Ordinária de 12 de novembro de 2018. 
 
 
Expediente: Fluxo de encaminhamentos de demandas à CALGP para aplicação da 
Reserva Técnica Institucional – RTI Fapesp para 2019. 
 
Relator: Danilo Centeno 
 
Contexto e Histórico: 
 
O tema RTI-FAPESP 2019 foi mencionado brevemente na 3ª Reunião Extraordinária  
de 2018 do ConsCCNH, cuja pauta única era a discussão de um recurso da RTI-
FAPESP de 2018. A reunião extraordinária foi convocada justamente pela falta de 
tempo para discutir o tema em reuniões ordinárias. A partir daí, foi sugerida a criação 
de um fluxo de encaminhamentos à CALGP por parte do ConsCCNH para que o tema 
RTI-FAPESP de 2019 fosse esgotado em reuniões ordinárias dentro do prazo de 
submissão do projeto final à FAPESP. 
 
Avaliação: 
Conforme já entendido pelo CCNH, a RTI-FAPESP é uma verba valiosa para 
manutenção da infraestrutura institucional, tendo sido a sua aplicação debatida no 
centro. Para que a decisão democrática, dentro do prazo de liberação dos valores por 
parte da FAPESP até a entrega do projeto final, seja mantida, este relato propõe o 
seguinte: 
 
- criação de um cronograma por parte da CALGP a ser apresentado ao ConsCCNH, 
de modo a limitar o prazo para avaliações pela CALGP e discussões e deliberações 
pelo conselho. O cronograma será baseado no calendário de reuniões ordinárias da 
CALGP. 
 Espera-se com isso que o ConsCCNH tenha condições de avaliar claramente 
os prazos para discussão e deliberação sobre o tema. 
 
- criar uma tabela de pontuação de critérios específicos e objetivos, além dos básicos 
constantes no Art. 6º. da Resolução CCNH n. 01/2017, para auxiliar a montagem de 
uma lista de prioridades das propostas apresentadas. Entende-se por critérios 
específicos neste caso itens que a CALGP, ou este Conselho, julgar pertinente para a 
seleção de propostas. É interessante que a montagem deste item ocorra antes mesmo 
da liberação de verba da FAPESP e apresentação de propostas ao CCNH. 
 Espera-se deste item maior agilidade na elaboração da lista de prioridades, 
bem como maior transparência para balizar as decisões do ConsCCNH. 
 
- recomendar à CALGP, em seu relatório de priorização das propostas, um parecer 
circunstanciado para facilitar a discussão, pelo ConsCCNH, da lista de prioridades 
apresentada. 
 Espera-se com isso maior transparência perante os docentes do Centro, 
diminuindo as chances de recursos demandando reuniões extraordinárias. 
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Os 2 primeiros itens apontados podem ser já trabalhados pela CALGP. 
 
Destaco como contrapontos deste relato: 
 
- ônus de tornar as discussões menos flexíveis com relação ao tempo; 
- aumento das atividades da CALGP em uma fase inicial sem parâmetros reais 
(valores, prazos, projetos) a serem avaliados; 
- dificuldade no estabelecimento de critérios (com eventual ajuda do Conselho). 
 
Contudo, ainda vejo como positiva a tentativa de implementação destes itens como 
uma tentativa de agilizar as discussões. 
 
Conclusão: 

Este parecer é, portanto, favorável às implementações propostas. 


