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Santo André, 10 de outubro de 2018. 

 

 

Prezado Prof. Dr. Ronei Mioto 

Presidente do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas da UFABC 

 

Ref. Solicitação de esclarecimento referente aos recursos de reserva técnica institucional/ 

FAPESP 

 

Prezado professor e demais conselheiros, 

 

 Na última reunião do ConsCCNH foram apresentadas as demandas dos grupos de 

pesquisa para uso da RTI/ FAPESP após análise da CALGP. Eu, apoiada por mais 22 docentes, 

fizemos uma proposta de projeto para compra de gases para manutenção de equipamentos, além 

do abastecimento da central de gases especiais, a exemplo de outros anos nos quais essa 

demanda havia sido aprovada por beneficiar muitos docentes. Destaco que 23 docentes apoiaram 

este pedido, sendo que 17 (78%) destes coordenam projetos FAPESP que estão vigentes. Ao que 

parece, (pois não consta da sinopse, apenas do áudio da sessão), essa demanda foi considerada, 

mas foi classificada em último lugar na lista de prioridades, não recebendo recursos. 

Considerando que a demanda: 

1) é de extrema importância para o andamento dos projetos de pesquisa vigentes, 

2) atende um número bastante grande de professores lotados no Centro,  

3) que a aquisição de gases é prevista nas normas de uso da RTI/FAPESP (item 6.2.b das 

Normas para Utilização dos Recursos da Reserva Técnica Concedidos pela FAPESP), 

4) que o recurso seria utilizado também para abastecer a central de gases especiais para evitar 

que cilindros sejam armazenados em laboratórios, aumentando a segurança, e estes gases 

ficariam disponíveis para diversos laboratórios de pesquisa do CCNH, 

5) que a demanda foi considerada prioritária em relação aos itens 6, 7, 9 e 10 no documento de 

13 de agosto de 2018 e não é apresentada justificativa para essa alteração, 
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6)  que o item 8 não constava das demandas encaminhadas até 20 de julho de 2018 (conforme 

relato do dia 13 de agosto de 2018), 

 

 

 

7) que todos os docentes proponentes compreendem a dificuldade atual de se aprovar um 

projeto em agência de fomento e que o desperdício de recursos públicos é inadmissível 

(referente ao comentário realizado no intervalo 2:15h – 2:17h da última sessão do 

ConsCCNH)   

 

gostaríamos de solicitar a revisão da classificação de cada uma das propostas submetidas à 

análise pelo ConsCCNH.  

 Ressaltamos que a aquisição de cilindros no formato “balcão” como é feita 

atualmente ocorre para o melhor aproveitamento do uso destes recursos. Além disso, o preço 

praticado pelas diferentes empresas refere-se, em alguns casos a qualidade do gás formecido, o 

que no caso de alguns experimentos é determinante para o seu sucesso. Até o momento não 

houve controle do uso destes gases por parte da coordenação do projeto por contarmos com o 

bom senso dos pesquisadores. Apesar disso, qualquer tipo de controle no uso destes recursos 

pode ser sugerido e aplicado a qualquer momento.  

 Por fim, por tratar-se de uma demanda que atende muitos docentes do centro, 

entendemos que a sua prioridade deve ser alterada e, portanto, solicitamos que o projeto de RTI 

não seja enviado à FAPESP até a definição final deste item. 

 

Atenciosamente, 

 

  Profa. Dra. Marcella Pecora Milazzotto 


