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Sessão Ordinária de 13 de março de 2017. 
 
 
Ordem do dia: Revisão da Resolução ConsCCNH nº 01/2013 (RTI–FAPESP) 
 
Relator: Danilo Centeno 
 
Contexto e Histórico: 
O tema foi discutido profundamente nas últimas reuniões do ConsCCNH tendo a 
proposta de alteração da resolução um formato próximo do ideal para que os problemas 
detectados nos últimos anos (não otimização dos recursos da RTI-FAPESP) sejam 
sanados. 
 
Entretanto, a discussão da manutenção item 2 do Art. 6o permaneceu ainda em aberto. 
 
 

“Art. 6º Os critérios básicos para priorização das propostas são:  
 

I. maior número de docentes beneficiados; 
II. maior número de docentes com projeto FAPESP vigente 

atendidos; 
III. atendimento de demandas preteridas no ano anterior.” 

 
 
Avaliação: 
De acordo com as normas de aplicação da RTI-FAPESP (http://www.fapesp.br/4566), 
a verba deve ser executada através de um Plano Anual de Aplicação. 
 
“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.” (grifo meu) 
 
Na minha leitura, em momento algum é mencionada a necessidade de priorização de 
propostas que beneficiem projetos FAPESP. Entretanto, a seleção e a forma de 
aplicação é, neste caso, de responsabilidade do ConsCCNH, podendo este 
estabelecer as regras que achar necessário. 
 
Como a priorização, segundo as normas vigentes, já contempla primeiramente o 
maior número de docentes (Item 1 do Art. 6o), com ou sem projetos FAPESP 
aprovados, acredito que manter o item 2 seja um critério de priorização justo para 
eventualmente auxiliar o ConsCCNH a escolher as propostas que comporão o Plano 
Anual de Aplicação. 
 
Conclusão: 
Este relato é favorável a aprovação da nova resolução tal como se encontra. 


