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Sessão Ordinária de 25 de fevereiro de 2019. 

 

Expediente: Proposta para Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI) 

 

Relator: Ana Carolina Tonelotti Assis 

 

Contexto e Histórico: 

 

A Resolução ConsCCNH nº. 05/2016 prevê que a proposta final de utilização dos recursos 

provenientes de Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI), decorrentes das parcerias firmadas 

pelo CCNH, será apreciada pelo ConsCCNH, devendo ser aprovada na primeira sessão ordinária 

de cada ano. 

 

Frente ao exposto, apresentam-se as seguintes demandas: 

 

a) Escaninhos 

 

Mobiliário destinado à troca de correspondências com docentes do Centro. Os 

escaninhos atualmente disponíveis não são suficientes para todos os docentes do 

quadro. 

 

b) Caixas de correspondência 

 

Mobiliário destinado ao recebimento de correspondências pela Divisão Acadêmica (nos 

dois campi) fora do horário de expediente. 

 

c) Aparelhos de ar-condicionado tipo Split 

 

c.1) Secretarias do Campus Santo André e do Campus São Bernardo (4 unidades): 

Os espaços ocupados pelos servidores técnico-administrativos do Centro tornam-se 

excessivamente quentes e abafados quando a temperatura aumenta. Como suas 

atividades acontecem essencialmente nesses espaços, as condições de trabalho ficam 
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extremamente desagradáveis. 

 

c.2) Sala 312-3 (2 unidades): 

Além de oferecer melhores condições para a realização de reuniões, os ventiladores 

fazem muito barulho e prejudicam a qualidade das gravações. 

 

c.3) Espaço multiusuário, Bloco Delta (1 unidade): 

A instalação do ar-condicionado favorecerá a instalação de equipamentos de pesquisa 

nesse espaço. 

 

d) Fragmentadora de papel 

 

A única Fragmentadora disponível no CCNH está quebrada, e não há perspectiva de 

consertá-la.  

 

 

Avaliação: 

 

A Resolução ConsCCNH nº. 05/2016 estabelece a seguinte priorização para utilização dos 

recursos provenientes de Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI): 

 

I. Infraestrutura administrativa: aquisição de materiais e/ou contratação de serviços 

destinados à melhoria ou manutenção das atividades e espaços administrativos do CCNH; 

II. Capacitação e qualificação do corpo técnico administrativo; 

III. Infraestrutura de ensino, pesquisa e extensão: aquisição de materiais ou contratação de 

serviços relacionados às atividades de ensino, pesquisa e/ou extensão relacionadas à missão do 

CCNH; 

IV. Outras demandas. 

 

A previsão de recolhimento de TRI em 2019 por projetos sob a coordenação do CCNH, 

considerando as parcerias já formalizadas até o momento, é de R$ 10.250,62. 
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O art. 2º da mesma Resolução estabelece que:  

 

o montante correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da TRI recebida 

pelo CCNH será destinada ao pesquisador coordenador do projeto que a 

originou - para utilizar em outros projetos de sua autoria, em laboratório de 

pesquisa, para diárias e passagens, ou para atender qualquer outra necessidade 

ligada ao ensino, pesquisa,extensão e/ou desenvolvimento institucional de 

interesse do Centro. 

 

Assim, deve ser destinado aos Coordenadores de Projeto o montante equivalente a, 

aproximadamente, R$ 2.560,00, restando cerca de R$ 7.688,00 para atender as outras demandas.  

 

Caso a demanda dos Coordenadores refira-se a recursos de custeio, é possível atendê-la com 

recursos do Centro, aplicando-se o valor recolhido de TRI como investimento. 

 

Proponho ainda que sejam mantidas na relação de demandas aquelas que não puderam ser 

concretizadas em 2018, quais sejam:aquisição de armários corta-fogo (parcialmente atendida), 

manutenção de equipamentos de graduação e aquisição de no-breaks. 

 

Frente ao exposto, e considerando o valor de TRI a ser recolhido, proponho que as demandas 

sejam elencadas na seguinte ordem de prioridade, conforme previsto na referida Resolução, 

permitindo que uma demanda seja preterida em favor da seguinte, dependendo dos valores 

disponíveis. 

 

Prioridade Descrição Valor 

aproximado 

Observação 

1 Escaninhos R$ 9.000,00 Saldo do Registro de Preços 

vigente. 

2 Armários corta-fogo baixos R$ 70.000,00 Os armários altos foram 

adquiridos em 2018. 

3 Caixas de correspondência R$ 1.500,00 Tentativas de aquisição em 

2018, sem sucesso. 

4 Fragmentadora de papel R$ 4.000,00  

5 Aparelhos de ar-

condicionado 

R$ 42.000,00 A PU ainda não preparou o 

estudo de layout para 

confirmação da quantidade e 

potência necessárias. 

6 Manutenção de 

equipamentos de graduação 

Não 

identificado 

 

7 No-breaks R$ 180.000,00 Levantamento realizado em 
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Prioridade Descrição Valor 

aproximado 

Observação 

2014. 

 

Conclusão: 

 

Favorável à aprovação da proposta de utilização da TRI, e ao atendimento das demandas de 

custeio que os Coordenadores de projeto venham a apresentar, com recursos do Centro. 
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