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Sinopse da sessão extraordinária nº 02/2014/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 2ª sessão extraordinária de 2014 do 

Conselho do CCNH, realizada no dia 20 de outubro, 

às 14h00, na sala 312-3, bloco A, câmpus Santo 

André da Universidade Federal do ABC.  

 

Ordem do Dia:  

1. RTI-FAPESP: Foram analisadas as demandas recebidas via consulta 

realizada junto aos docentes. Prof. Ronei Miotto salientou aos presentes, conforme mencionado 

na 8ª Sessão Ordinária do Conselho, que a Universidade teve seu orçamento em investimentos 

e custeio reduzido, o que torna imperativo uma análise estritamente técnica das solicitações 

para a RTI. Lembrou também que a demanda “Fornecimento de gases especiais para atividades 

de pesquisa” fora anteriormente retirada pelo solicitante. 

1) Material para a manutenção de 2 HPLC’s multiusuários: Adequação à RTI-

FAPESP aprovada em votação simbólica. 

2) Aquisição de sistema de secagem de solventes: Adequação à RTI-FAPESP 

aprovada em votação simbólica  

3) Utilização da RTI pelo projeto temático 2011/19924-2: por se tratar de várias 

solicitações agrupadas em uma demanda, o Conselho optou por analisar os 

itens separadamente: 

a. Infraestrutura Laboratório 703-3; valor R$ 17.470,00 – Proposto o 

encaminhamento deste item do Grupo I para o Grupo II; proposta 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. Adequação à RTI-

FAPESP aprovada em votação simbólica  

b. Infraestrutura Sala de Fornos: Adequação à RTI-FAPESP aprovada em 

votação simbólica 

c. Infraestrutura do Lab. 506-3 e sala de fornos: proposto o 

desmembramento da solicitação em:  

i. Grupo I: Sala de Fornos: Bancada de Laboratório e Sistema de 

Exaustão: Adequação dos itens à RTI-FAPESP aprovada por voto 

simbólico. A Direção salientou que a aquisição e instalação estão 

condicionadas à autorização por parte da Prefeitura Universitária 

(PU). 

ii. Grupo II: armário com adesivos da tabela periódica e módulo 

gaveteiro: Adequação dos itens à RTI-FAPESP recusada, por seis 

votos. Houve questionamento, por parte do Conselho, quanto à 

essencialidade do item à pesquisa, além de questões técnicas. 
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Quanto aos gaveteiros, deve ser solicitado parecer do tecnólogo 

em segurança do trabalho quanto à segurança da utilização 

proposta (centrífuga sobre gaveteiro).  

d. Infraestrutura do Lab. 507-3 – divisória e mobília. Por motivo de 

inviabilidade técnica da divisão da sala, foi proposta a retirada da 

solicitação. Proposta aprovada por votação simbólica – a solicitação foi 

excluída da RTI. 

e. Manutenção de equipamento: 40000h do equipamento Physical 

Property Management System (PPMS), do Laboratório multiusuário: 

Item pertencente ao Grupo I. Adequação dos itens à RTI-FAPESP 

aprovada por votação simbólica. 

4) Solicitação de bancadas para o Laboratório 202 e Readequação do 

Laboratório 204 – Bloco B: Adequação dos itens à RTI-FAPESP: aprovada 

por voto simbólico. 

5) Equipamentos para o Laboratório de Pesquisa em Ensino: O Conselho 

propôs a análise separada dos itens: 

a. Livros didáticos – Item enquadrado como Grupo II. Adequação à RTI-

FAPESP: aprovada por voto simbólico. 

b. Demais itens da solicitação: De acordo com as normas da FAPESP que 

tratam da utilização da verba da RTI, não é permitida a aquisição de 

itens de informática individuais, reagentes e equipamentos de 

laboratório de utilização corriqueira. Foi proposta a não adequação dos 

itens à RTI-FAPESP dos itens solicitados: aprovada por voto simbólico, 

com um voto contrário (Prof. Célio).  

6) Bomba Redundante de Água para Refrigeração do Datacenter: Adequação 

dos itens à RTI-FAPESP aprovada por votação simbólica.  

Além das demandas recebidas via consulta, discutiu-se a possibilidade de 

aquisição de uma máquina de produção de gelo seco, visando reduzir as despesas de custeio do 

Centro quanto a este item.  Inclusão do item aprovada por voto simbólico, condicionada à 

viabilidade econômica, garantia de manutenção e do fornecimento de peças de reposição. 

A Direção enviará CI a cada um dos demandantes, informando a devolutiva do 

Conselho. 

Foi proposta a indicação do Prof. André Sarto-Polo, por sua experiência na 

coordenação de projetos de pesquisa e atuação anterior junto ao Conselho de Centro, como 

coordenador do projeto RTI-FAPESP de 2014. Proposta aprovada em votação nominal. 

A reunião foi encerrada às 17h52. 

 

Priscila Moura Arakaki 

Secretária Executiva 

 


