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6.2 Aplicações Possíveis dos Recursos da Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional
de Pesquisa: (índice)

A Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa destina-se ao apoio à
infraestrutura coletiva de pesquisa que beneficie projetos de pesquisa da Instituição. A
infraestrutura apoiada pode ser vinculada no nível departamental, na instituição universitária ou na
administração central da Instituição Sede. As possíveis aplicações são:

a) Reformas de laboratórios e outras despesas para infraestrutura de pesquisa.

a.1)Na reforma de laboratórios só são financiáveis itens justificáveis por viabilizar atividades de
pesquisa, tais como preparação do local para a instalação de equipamentos de pesquisa e para
sua utilização. Reformas para melhoria predial, tais como pintura e colocação de pisos comuns,
instalação elétrica de uso geral e reformas externas de telhado e paredes devem ser contrapartida
institucional. A FAPESP considera que mobiliário também deve ser contrapartida da Instituição.

b) Apoio à manutenção e melhoramentos em infraestruturas coletivas de apoio a pesquisa, como:
biotérios (exceto custos para compra de animais, que deverão fazer parte do orçamento ordinário
do projeto como material de consumo), redes de informática, centros de manutenção de
equipamentos (exceto o custo da manutenção específica de equipamentos que possa ser coberto
com recursos da infraestrutura direta do projeto ou mediante solicitação de Auxílio à Pesquisa
para reparo de equipamentos), centros de processamento de dados, bibliotecas, acervos
documentais, museus, centrais de fornecimento de gases especiais, centrais de criogenia,
facilidades para medidas e equipamentos compartilhados, centrais de instrumentação analítica
para apoio a pesquisa, oficinas mecânicas, eletrônicas e de vidraria de apoio a pesquisa, centrais
de ar-condicionado, tratamento de resíduos e redes elétricas e hidráulicas para laboratórios de
pesquisa.

c) Aquisição de equipamentos, livros e base de dados para manutenção de bibliotecas.

c.1) Equipamento Multiusuário. Somente em condições extraordinárias e muito bem
justificadas a FAPESP considerará solicitações para aquisição de equipamento de grande
porte do tipo Equipamento Multiusuário (EMU). Após análise das justificativas e havendo
recomendação para concessão de equipamento considerado multiusuário, o Pesquisador
Responsável será instruído a abrir novo processo FAPESP, na modalidade EMU, para a
implementação da concessão do equipamento. As normas e procedimentos para essa
submissão encontram-se em www.fapesp.br/11195.

d) Organização de cursos para atualização dos técnicos dedicados à infraestrutura de pesquisa.

e) Despesas com ações necessárias para a transferência de tecnologia, incluindo-se registro de
propriedade intelectual, relativas a resultados do projetos apoiado, desde que pagas à Agência de
Inovação da Instituição Sede.
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