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Santo André, 17 de outubro de 2018. 

 

 

Prezado Prof. Dr. Ronei Mioto 

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

 

 Eu, Prof. Dr. Fabio Furlan Ferreira, Coordenador Geral das Centrais Experimentais 

Multiusuário (CEMs) da UFABC, venho por meio desta esclarecer que a solicitação encaminhada 

ao Conselho do CCNH (ConsCCNH) para utilização de recursos de RTI-FAPESP referente a 

despesas em gases científicos, além de estar amparada pelas Normas de Utilização de Recursos de 

Reserva Técnica da FAPESP, tem por finalidade atender a comunidade de pesquisadores da 

UFABC (principalmente, mas não exclusivamente) no que tange à utilização de equipamentos que 

demandem a utilização de gases em sua operação. Com os recentes cortes no orçamento e devido 

a restrições orçamentárias informadas pela Propladi referentes a itens de custeio, seria de suma 

importância a aprovação, na integralidade, dos recursos aprovados na última reunião do 

ConsCCNH para as CEMs. É válido ressaltar que as CEMs não possuem mecanismos de 

submissão de projetos de pesquisa para aquisição de tais gases junto à FAPESP, diferentemente 

de laboratórios de pesquisa individuais ou somente compartilhados. As CEMs despendem 

aproximadamente R$ 120.000,00 anuais para aquisição de gases, para que equipamentos de 

química analítica – RMN, SQUID, PPMS, dentre outros – fundamentais para qualquer pesquisa 

em ciências da natureza, estejam prontamente disponíveis para uso durante todo o ano. A 

contribuição solicitada via RTI/FAPESP/CCNH é essencialmente modesta (R$ 10.000,00). Neste 

sentido, gostaria de reforçar que o comprometimento de tais recursos terá impacto direto na 

utilização de equipamentos das CEMs, não somente por pesquisadores do CCNH, mas como da 

universidade em geral. 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. Dr. Fabio Furlan Ferreira 
Coordenador Geral das CEMs 


