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Sessão Ordinária de 17 de fevereiro de 2020. 

 

Utilização da Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI) em 2019 

 

 

A Resolução ConsCCNH nº. 05/2016 estabelece critérios para utilização da TRI no 

âmbito do Centro, prevendo sua aplicação de acordo com a seguinte ordem de priorização: 

I. Infraestrutura administrativa: aquisição de materiais e/ou contratação de serviços destinados à 

melhoria 

ou manutenção das atividades e espaços administrativos do CCNH; 

II. Capacitação e qualificação do corpo técnico administrativo; 

III. Infraestrutura de ensino, pesquisa e extensão: aquisição de materiais ou contratação de 

serviços 

relacionados às atividades de ensino, pesquisa e/ou extensão relacionadas à missão do CCNH; 

IV. Outras demandas. 

 

Conforme aprovado pelo ConsCCNH na 1ª Sessão Ordinária do ConsCCNH, ocorrida 

em 25 de fevereiro de 2019, a proposta de aplicação dos recursos foi: 

1. Escaninhos 

2. Armários corta-fogo baixos 

3. Caixas de correspondência 

4. Fragmentadora de Papel 

5. Aparelhos de ar-condicionado 

6. Manutenção de equipamentos de graduação 

7. No-breaks 

 

Em 2019, o CCNH recolheu R$ 9.099,05 de TRI. Desse valor foram utilizados R$ 

1.782,00 para aquisição de materiais de consumo para o projeto do Prof. Wendel Andrade Alves, 

uma vez que 25% da TRI recebida pelo CCNH é destinada ao pesquisador coordenador do projeto 

que a originou, conforme previsto no art. 2º da Resolução ConsCCNH nº 05/2016. 

Os demais coordenadores de projetos geradores de TRI abdicaram do valor destinado a 

eles. 

A situação final de cada demanda e os valores aplicados estão ilustrados a seguir: 
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Prioridade Descrição Situação Valor 

1 Escaninhos 

Adquiridas 130 unidades com orçamento 

disponibilizado ao CCNH pela 

PROPLADI. Não foram utilizados 

recursos de TRI. 

R$ 8.970,00 

2 
Armários corta-

fogo baixos 

Temporariamente desconsiderada, diante 

dos escassos recursos de TRI 
- 

3 
Caixas de 

correspondência 

Abdicado, devido às tentativas 

anteriormente fracassadas para compra do 

item, que foi substituído pela demanda de 

carrinho de processo. Sem contar que com 

aquisição de escaninhos, foi possível 

disponibilizar alguns para recebimento de 

documentos. 

R$ 286,14 

4 
Fragmentadora de 

papel 
Adquirida R$ 1.433,52 

5 
Aparelhos de ar-

condicionado 

Será parcialmente suprida pela doação 

que recebemos de um de nossos 

laboratórios de pesquisa. 

- 

6 

Manutenção de 

equipamentos de 

graduação 

Foram adquiridos materiais permanentes 

para os cursos de graduação: cilindro de 

argônio e válvula (Bacharelado em Física) 

e réplicas (Bacharelado em Ciências 

Biológicas) 

R$ 1.748,00 (BF) 

R$ 5.780,00 (BCB) 

7 No-breaks 
Temporariamente desconsiderada, diante 

dos escassos recursos de TRI 
- 

 

Foi complementado pela PROPLADI um valor de R$ 1.930,61 para atendimento das 

demandas do CCNH. O CCNH utilizou todos os recursos recebidos a título de Taxa de 

Ressarcimento Institucional em 2019. 
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