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 APRESENTAÇÃO 

 A Rede Integrada de Desenvolvimento Humano (RIDH) propõem-se, numa 

perspectiva matricial de organização, ofertar pesquisa, ensino e extensão de forma 

indissociada, articulando a transferência de tecnologia e inovação à sociedade, com a 

missão maior de contribuir para o desenvolvimento humano da Região Oeste do Pará. 

 Atualmente, a UFOPA dispõe de recursos materiais aptos à oferta de produtos 

e serviços de qualidade que, no entanto, não têm resultado em ações capazes de 

justificar a relação custo benefício das altas despesas de manutenção. Como exemplo, 

identifica-se a subutilização da Fazenda Experimental (FazEX), do Navio Motor Abaré 

(N/M ABR), da Estação Experimental de Curuá Una (EstCUR) e da Estação Florestal 

de Barreirinha (EstFB), além do sucateamento de equipamentos que sequer saíram da 

caixa, de equipamentos sem manutenção e tantos outros em funcionamento fora de 

condições adequadas. Acrescente-se a pulverização de equipamentos analíticos de 

médio e grande porte em laboratórios distribuídos nos Campi da sede e fora dela.  

Com a inauguração recente do Núcleo Tecnológico de Bioativos (NTB), 

oportunizou-se a ampliação de benefícios diretos e indiretos ofertados à sociedade em 

geral. Sim, pois o NTB terá potencial para desenvolver, juntamente com as demais 

Unidades, projetos que disponibilizem geração e socialização de conhecimento 

científico e inovação tecnológica, transversalidade da formação cidadã, arte e cultura, 

educação no campo, acesso à informação, ações afirmativas, inclusão social, saúde e 

educação de qualidade. Para tal, se faz necessário que estas ações sejam 

organizadas em matrizes, as quais persigam objetivos e metas, que interajam e 

aperfeiçoem a geração diversificada de produtos e serviços a diferentes públicos-alvo 

e que de forma periódica passem por processos avaliativos a fim de que atendam 

requisitos mínimos de produtividade preditos em seus planos de aplicação. 

Por conseguinte, pretende-se com a RIDH melhorar os indicadores de 

qualidade do egresso do ensino de graduação ao lhe oportunizar a experiência da 

descoberta, da criação, da investigação e da valoração do bem ao cidadão, a quem 

devemos servir com o que fazemos de melhor; do ensino de pós-graduação na 

capacitação do docente pesquisador formador criativo e autônomo; do profissional e 

seu mundo de aplicação; da pesquisa aplicada ao desenvolvimento sustentado do 

amazônida; e, por fim, oportunizar alternativas de empregabilidade e geração de renda 

à sociedade, cada vez mais sôfrega por viver melhor.  

A ampliação do acesso a uma base analítica para refinamento tecnológico será 

o primeiro movimento realizado com a implantação da Central Analítica do NTB. 

Espera-se que a comunidade científica da UFOPA possa contribuir com o 

credenciamento dos equipamentos multiusuários de sua responsabilidade na RIDH e 

de forma proativa para a sua adequada instalação e capacitação técnica ao usuário. 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

REITORIA 

 

3 
 

A RIDH irá propulsionar o desenvolvimento da pesquisa integrada ao ensino e 

à extensão de forma coletivizada ao apoiar grupos de pesquisadores credenciados 

pela UFOPA no Diretório de Grupos de Pesquisa no país (DGP-CNPq) e, além, 

“nichos” de pesquisadores reunidos na forma de Programas Institucionais (PGI), com 

autonomia de gestão para captação de recursos externos em maior monta e com 

maior potencial produtivo. Tal estratégia de sucesso é há muito adotada por países do 

primeiro mundo que estão no topo da lista da evolução em pesquisa e 

desenvolvimento. 

A RIDH permeará uma extensa capilaridade em sua comunidade acadêmica, 

extensiva a um universo globalizado (rede aberta) com a inclusão paulatina de atores 

representativos dos diversos setores da sociedade organizada. Neste sentido, propõe 

que Projetos e Programas objetivem integrar pesquisa ao ensino e à extensão numa 

dimensão multicampi e multinstitucional. Esta perspectiva expandirá a um cenário 

apropriado para a instalação futura de um Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) pré-

formatado para uma matriz estabelecida por times treinados ao alcance de alvos 

propulsivos e produtivos, onde a inovação tecnológica resulte propriamente de 

demandas da sociedade.  

Estas pretensões visam cumprir um ritual que se inicia na construção do 

projeto institucional da RIDH como uma Unidade Acadêmica Especial (UAE) ligada à 

Reitoria, a fim de que se possa garantir sua versatilidade operacional, flexibilidade 

financeira, autonomia gerencial e acessibilidade acadêmica. Normatização 

imprescindível à sua funcionalidade e à consecução de sua missão institucional. 
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JUSTIFICATIVA 

A UFOPA conta hoje com uma lista extensa de equipamentos adquiridos há 

algum tempo e ainda encaixotados por falta de espaço físico para permitir sua 

instalação e operacionalização de forma adequada. Por outro lado, no processo de 

aquisição de alguns destes itens, foi acordado junto à Fundação de Estudos e Projetos 

(FINEP), como contrapartida institucional, a criação de uma Central Analítica (CA), 

sendo esta uma estrutura erguida especificamente para atender à instalação e o uso 

dos equipamentos multiusuários fruto de recursos captados em sucessivos editais 

desde 2011. No entanto, esta CA nunca foi sequer projetada. 

 

Em tempos últimos, a FINEP tem manifestado a intenção de fazer uma visita 

inspecional para avaliar a produtividade institucional relativa a este e outros apoios. É 

de conhecimento da UFOPA que existem riscos de bloqueios financeiros a serem 

executados pela FINEP devido à falta de relatos consistentes com a realidade frente 

às proposições pretéritas, o que demonstra a urgência em sanar as pendências 

demonstradas. 

Ao longo destes anos de implantação, o quadro de servidores docentes e 

técnicos expandiu até à indisponibilidade de vagas ao final de 2017. A UFOPA conta 

hoje com 40% de docentes mestres, diagnóstico este que remete ao esforço premente 

de formação doutoral com apoio institucional que certamente está inserido na 

implantação de infraestrutura predial e seu suporte operacional. 

Também, os servidores técnicos de laboratório em diversas especialidades (39) 

para atender a ações práticas de ensino não se encontram, em grande conta, 

executando atividades relacionadas à sua área de formação, pelas mesmas razões 

relativas à ausência de laboratórios alinhados ao instrumental de domínio de 

competência. Há que se suprir estas necessidades para que a relação custo/benefício 

seja equacionada pelo bem da UFOPA. 

Se junte a isto a necessidade de apoio aos cursos de graduação, que salvo 

algumas exceções, carecem melhorar sua pontuação junto ao MEC. Mesmo 

considerando o que se tem, o aumento de conceito relativo geral alcançado pela 

UFOPA pode estar relacionado muito mais à soma da produção docente trazida na 

bagagem dos Mestres e Doutores recém-ingressos no quadro, que pela produção 

gerada com apoio estrutural da UFOPA. Para corroborar esta assertiva, basta 

observar o número de trabalhos publicados em parceria com alunos, que hoje 

representa menos que 30% do montante. 

Em linha similar de ônus ou até com maior numerador, se deu a fração no 

apurado recente do Navio/Motor Abaré (N/M ABR), que concorre com cifras em torno 

de meio milhão de reais/ano sem, contudo, ter sido de uso para qualquer projeto de 

fim acadêmico/social no âmbito da UFOPA. 

Em um diagnóstico preliminar, fica, a olhos vistos, a ausência de definições 

organizacionais acerca de compromissos e responsabilidades institucionais que 

garantam a eficácia do uso destas unidades físicas e justifiquem os investimentos de 

recursos públicos nelas empenhados.  
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Por sua vez, o Núcleo Tecnológico de Bioativos (NTB) surgiu a partir dos 

anseios de grupos de pesquisadores motivados para a prospecção de produtos 

derivados da flora Amazônica, mais especificamente óleos essenciais, no sentido de 

gerar um embrião para o Parque de Ciência e Tecnologia do Tapajós – PCT Tapajós, 

pactuado com o Governo do estado na gestão 2009-2013. 

Com o decorrer do tempo, outros pesquisadores foram agregados a este 

movimento que culminou no desenho atual ao abarcar pretensões de desenvolvimento 

de inovação tecnológica e sua transferência ao setor privado. Acrescente-se a isto o 

fortalecimento de arranjos produtivos locais e a geração de novas cadeias produtivas, 

incluindo agricultura familiar, com valoração da biodiversidade a partir da geração de 

conhecimento biotecnológico. 

Porém, sua sustentabilidade não pode ficar à mercê de grupos isolados, sob o 

risco de perecer às intempéries do contingenciamento de recursos e apoios unilaterais 

de políticas de desenvolvimento. Há que se garantir seu sustentáculo com políticas de 

gestão voltadas para a interlocução com os diversos setores da sociedade, no sentido 

da ampla parceria e de seu enraizamento definitivo no âmbito social, à luz de suas 

dificuldades e do alavancar de seu desenvolvimento humano. 

Em termos potenciais, a Fazenda Experimental (FazEX) pode disponibilizar 

serviços relacionados ao uso da terra, fundamentalmente voltados para pesquisa 

agropecuária, aquícola, agroflorestal, florestal, silvícola, e áreas afins, além de ensino 

e extensão direcionados para formação graduada e pós-graduada, bem como, 

capacitação de produtores rurais locais.  

Alternativamente, a Fazenda pode auxiliar na oferta de insumos ao Núcleo 

Tecnológico de Bioativos (NTB) a partir de domesticação e melhoramento genético de 

espécies destinadas à produção de biofármacos, óleos essenciais, seivas e resinas, 

dentre outros. Por sua vez, ambos se alinhariam à difusão do conhecimento gerado a 

partir de suas unidades físicas acrescidas do Navio Motor Abaré (N/M ABR), onde 

práticas etnofarmacológicas fechariam um ciclo integrado de pesquisa, ensino e 

extensão gerado em segmentos físicos que se complementam num mosaico matricial. 

Desta forma, um diversificado número de combinações poderá ser articulado em 

diferentes projetos integradores ao amplificar o benefício final às comunidades 

ribeirinhas e do planalto.  

O empreendedorismo é outro caminho a ser percorrido dentro da RIDH em 

articulação com diferentes setores da sociedade. Políticas favoráveis de governo são 

direcionadas para a transferência de conhecimento científico e tecnológico ao setor 

privado. Mudanças na burocracia do Estado estão ocorrendo no sentido de 

estabelecer regras mais favoráveis à implantação de redes de cooperação 

interinstitucionais com o objetivo de gerar produtos e serviços, oportunidades, 

empregabilidade e sustentabilidade dos recursos naturais renováveis.  

A valoração da cultura e da arte igualmente poderá ser objeto de aplicação na 

RIDH. Sua relação com a transversalidade de temas emanados das diversas 

demandas sociais da cidade e do campo poderia dar foco ao conhecimento gerado em 

áreas das ciências humanas incluindo bioeconomia, marketing, comunicação e 

turismo.  
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Neste viés, a criação de uma rede como uma UAE, diferentemente da unidade 

acadêmica tradicional, permite um formato mais ágil em sua estrutura administrativa 

ao reunir um pequeno quadro de servidores (Diretoria, secretaria executiva e 

administração) que, com laboratórios credenciados e seus técnicos, completarão a 

RIDH à medida de sua inclusão como credenciados. 

Adicionalmente, a vinculação acadêmica da RIDH ocorrerá pelos projetos 

integrados propostos pelos Grupos de Pesquisa registrados ou Programas 

Institucionais Credenciados na Plataforma Lattes do CNP e/ou no Sistema Integrado 

de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA/UFOPA). Sendo, portanto, crucial a 

atualização continuada destes cadastros.  

Projetos destinados à RIDH devem prever a captação de recursos em sua 

direção, bem como ser alvo de planejamento estratégico de gestão da UFOPA. Desta 

forma, ocorrerá a desoneração da RIDH rumo a sua autonomia operacional. 

Fundações de apoio, dentre outras entidades, poderão intermediar este processo de 

forma a garantir o êxito almejado. Para tanto, a UFOPA deverá contar com apoio 

auxiliar da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP para 

capitanear recursos, visto que a Universidade ainda não tem na sua Fundação de 

Apoio (Fundação de Integração Amazônica – FIAM) os meios necessários para o 

alcance destes objetivos,  

A estrutura organizacional multicampi é outra característica relevante do ponto 

de vista da abrangência a que se pretende para a RIDH na oferta de produtos e 

serviços à sociedade. Além disto, muitos laboratórios da sede podem ser credenciados 

na RIDH, desde que aceitem garantir serviços à sua demanda. Como contrapartida, a 

RIDH manterá sua funcionalidade a partir da conservação da infraestrutura predial, 

equipamentos e de materiais. 

Um fluxograma da RIDH pode ser visualizado na Figura 1.  

 
Figura 1. Observa-se que ao centro se estabelece o Senso Integrador (SI), que será composto por 

Conselho Deliberativo, Diretoria, Secretaria Executiva, Administrações das Unidades Físicas e 

Coordenadores de Laboratórios Credenciados. Compondo o restante do tecido, células aptas a 

produções diversas interagem respondendo às demandas geradas no SI. 

Senso

Integrador

NTB

FEX

CUR

LABFS

LABS

ABR
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As células são unidades físicas com ofertas de produtos e serviços específicos 

a saber: 

• Fazenda Experimental (FazEX): áreas cultiváveis, espaço para criação 

de pequenos animais, alojamento para alunos e servidores, sala 

multimídia; 

• Navio Motor Abaré (N/M ABR): estrutura ambulatorial, salas multimídia, 

alojamento e sala para pequenas cirurgias; 

• Estação Experimental de Curuá Una (EstCUR): laboratórios de suporte 

a atividades de campo com lanchas a motor; 

• Núcleo Tecnológico de Bioativos (NTB): laboratórios destinados à 

bioprospecção e geração de produtos dela derivados, salas multimídia, 

salas de reunião e auditório; 

• Estação Florestal de Barreirinha (EstFB): áreas de florestas aptas a 

receber alunos e docentes de diversos cursos das áreas florestal e 

agrárias para desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

Os Laboratórios da Sede (LabS) e Laboratórios Fora de Sede (LabFS) 

completam as unidades celulares que comporão o tecido interno da RIDH. A formação 

de uma rede interinstitucional se apresenta como um segundo movimento por meio de 

acordos de cooperação técnica com instituições de pesquisa dispostas à cooperação 

bilateral, ampliando de forma significativa a oferta de serviços e a possibilidade de 

criação e difusão do conhecimento. 

O Conselho Deliberativo da RIDH (CDel RIDH), 01 (um) representante de cada 

Pró Reitoria (Pró Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão – PROCCE, Pró 

Reitoria de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação Tecnológica – PROPPIT, Pró 

Reitoria de Planejamento Institucional – PROPLAN, 01 (um) representante do Centro 

de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC, 01 (um da Superintendência da 

Infraestrutura – SINFRA , além do(a) Diretor(a) da RIDH e de 01 (um) representante 

de órgão da sociedade civil organizada ligado ao setor produtivo, 01 (um) 

representante de cada categoria diretamente vinculados às atividades da RIDH. 

O CDel RIDH tem a função de deliberar sobre mudanças regimentais e fluxos 

de decisões sobre a matriz administrativa da Rede. Sua composição se limita à 

Administração Superior da UFOPA por se tratar de uma Unidade Acadêmica Especial 

diretamente ligada à Reitoria e por ela gerida como produto de sua política de gestão 

estratégica em pesquisa, ensino e extensão de forma indissociada. 

 O mecanismo de integração administrativa segue a linha matricial de forma a 

permitir composição diversificada de malhas e por este motivo flexibilidade para inovar 

na geração de produtos e serviços com maior valor agregado. O método de 

administração que melhor se coordena com o modo de agir de uma organização 

matricial é a “administração por objetivos de projeto” (LODI, JB 1970)1. O benefício 
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final será coletivo com a otimização dos recursos pela diminuição do passivo contábil, 

administrativo, físico e temporal no atendimento à clientela com um melhor produto 

acadêmico.  

 

 Em outras palavras, quem dará fluxo às tomadas de decisão serão os gerentes 

das unidades agrupadas por função. Os cronogramas físico-financeiros dos projetos, 

separados por etapas, instrumental metodológico, setores de/ou unidades físicas, 

podem ser sequenciados a partir dos objetivos como um fio condutor. Os produtos 

serão entregues de acordo com os prazos determinados: aulas, oficinas, seminários, 

coletas, mensurações, análises, difusão, campanhas, exposições, startups, 

incubações, inovações, etc. 

 

Neste particular, é de fundamental importância que os Administradores das 

unidades estejam treinados para orientar os docentes, técnicos e alunos sobre as 

potencialidades instrumentais de cada unidade produtiva.  

 

Confecção de impressos e eletrônicos de difusão, como portfólios, folders, 

manuais, sítios digitais e cartazes, deverão garantir a implantação e funcionamento da 

Rede da forma mais informativa e didática possível. Um chat para responder 

perguntas frequentes poderá ser disponibilizado, aliado a um estudo de 

potencialidades em sistemas de informação a ser conduzido para agilizar a 

intercomunicação nas diversas conexões da RIDH. 

 

Figura 2. Exemplo de um arranjo possível considerando a 

versatilidade da rede na geração de produtos no tempo e no espaço. 

E= etapa, P=Produto, U=Unidade Física 

Objetivos

Plano

E1 E2

P1

E3 E4

P2

Entregas

U

U2 

U3 
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METODOLOGIA 

1. Da infraestrutura e sua disponibilização pela RIDH 

A UFOPA disponibilizará estrutura física das seguintes áreas, ligadas de forma 

suplementar à Reitoria, como seguem:  

• Fazenda Experimental (FazEX) 

• Navio Motor Abaré (N/M ABR) 

• Estação Experimental de Curuá Una (EstCUR)  

• Estação Florestal de Barreirinha (EstFB)  

• Núcleo Tecnológico de Bioativos (NTB) 

• Laboratórios Sede (LabS) 

• Laboratórios Fora de Sede (LabFS) credenciados na RIDH 

Um mapa das áreas disponíveis e suas especificidades organizará sua 

funcionalidade a cada ciclo de 02 (dois) anos de credenciamento para os grupos de 

pesquisa concorrentes. As áreas serão disponibilizadas de acordo com seu 

cronograma físico de ocupação. Igualmente, seguirão esta ordem os equipamentos 

nelas contidos de forma a garantir um instrumental mínimo necessário à sua utilização.  

É imprescindível lembrar que o que é credenciado na RIDH é o projeto e não o 

Grupo de Pesquisa (GP), bem como será o Plano de Desenvolvimento do Programa 

Institucional (PDPI), no caso de nichos ou associações de grupos. A duração do 

credenciamento do GP captador de fomento externo dependerá do seu tempo de 

execução aprovado pela entidade financiadora. Da mesma forma para o PDPI em 

vigência. 

• Credenciamento e recredenciamento do Grupo de Pesquisa - GP: será 

credenciado por um Diretório de Grupo de Pesquisa – DGP devidamente 

registrado na Plataforma Lattes e autenticado pela PROPPIT no Diretório 

de Grupos de Pesquisa do Brasil (DGP-CNPq).  

o O credenciamento estará restrito ao atendimento das seguintes 

condições:  

▪ Grupo de Pesquisa e Currículo Lattes dos participantes 

registrado e atualizado; 

▪ Formulário RIDH preenchido online no SIGAA; 

▪ Termo de Aceite das Regras da RIDH assinado; 

▪ Comprovante de Fomento no período pleiteado. 

o O recredenciamento deverá ser solicitado 06 (seis) meses antes do 

término da vigência do credenciamento e dependerá da aprovação do 

relatório de atividades por comitê ad hoc externo mediante 

comprovação de fomento para o novo período pleiteado. 
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• Credenciamento e recredenciamento do Plano de Desenvolvimento do 

Programa Institucional - PDIP: 

o DGP e Currículo Lattes dos participantes registrados e atualizados; 

o Formulário RIDH preenchido online no SIGAA; 

o Termo de Aceite das Regras da RIDH assinado; 

o Comprovante de Fomento no período pleiteado; 

o Para PDIPs interinstitucionais deverá ser apresentado cópia de 

convênio em vigência no período pleiteado pelos Grupos. 

2. Do destino do uso 

A infraestrutura da RIDH e suas facilidades serão destinadas ao apoio de 

atividades de pesquisa, ensino e extensão de forma indissociável, ao considerar como 

atividades de ensino as previstas em Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) de 

graduação.  

Quanto à extensão, são elencadas as atividades ligadas ao percurso curricular 

dos cursos de graduação (iniciação à extensão - IEX) e sua abrangência escolar (IC e 

IEX), assim como as ações destinadas às comunidades, alvos de transferência de 

conhecimento científico, suas tecnologias e de inovação, que se traduzam em impacto 

direto no desenvolvimento humano sustentado da região. 

Já em relação à formação em pesquisa, tem-se o Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), também ligado ao ensino de graduação, a iniciação científica (IC) e a 

iniciação à inovação tecnológica (InIT), assim como os estudos sistematizados 

baseados em evidências que resultem na geração de conhecimento novo e 

apresentem rastreabilidade para ratificação de uma hipótese testada e formulação de 

novas hipóteses em atenção à problemática regional. 

Por sua vez, a UFOPA contará com os benefícios ofertados pela RIDH a partir 

do Programa de Integração em Ensino, Pesquisa e Extensão (PEEx), destinado ao 

apoio à qualificação do ensino de graduação via projetos que objetivem à renovação 

de atividades curriculares tais como: 

• Atividades teórico-práticas eletivas ou obrigatórias previstas no percurso 

curricular; 

• Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC); 

• Iniciação científica articulada ao ensino básico e/ou à Pós-Graduação; 

• Pesquisa vinculada à formação pós-graduada stricto senso acadêmica 

ou profissional, desde que alinhada à formação de alunos do curso de 

graduação alvo do Projeto. 
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3. Sobre o Programa Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão – PEEx 

O PEEx tem por objetivo fundamental a qualificação dos cursos de graduação 

da UFOPA como resultantes: 

• da inserção de novos conteúdos programáticos do contexto da pesquisa 

em atividades teórico-práticas do percurso curricular; 

• de atividades de extensão escolar ligadas à educação em ciência, 

tecnologia e inovação; 

• da integração com atividades de estágio em docência e formação 

acadêmica ou profissional de alunos de pós-graduação stricto sensu; 

• da transferência de conhecimento novo e suas tecnologias às 

comunidades do entorno dos projetos de pesquisa;  

• do apoio à implantação/operacionalização de novos laboratórios de 

ensino ligados às atividades curriculares, estágios supervisionados, 

treinamentos profissionalizantes, empresas júnior e organização de 

eventos acadêmicos ligados à área temática do curso.  

O PEEx se destina a fomentar por meio de Editais bienais internos a execução 

de projetos integrados de ensino, pesquisa e extensão, devidamente autorizados pelo 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de graduação alvo da ação, com carga 

horária liberada pela unidade acadêmica de lotação e com recurso financeiro 

descentralizado. 

Os Editais PEEx garantirão o credenciamento ou o recredenciamento de 

Grupos de Pesquisa na RIDH, caso estes preencham os requisitos de regularidade 

exigidos. Por conseguinte, é desejável que Planos de Grupos de Pesquisa e Planos de 

Desenvolvimento de Programas Institucionais aprovem Editais PEEx e contribuam 

para o fortalecimento da RIDH, bem como para a maior qualificação do ensino de 

graduação e pós-graduação, da pesquisa e da extensão da UFOPA.  

4. Da estrutura Hierárquica e Organizacional da RIDH 

Como Unidade Acadêmica Especial, a RIDH é um órgão LIGADO a Reitoria e 

terá sua administração acadêmica executada pelo Senso Integrador (SIT).  

Uma equipe de técnicos de laboratório será contratada para atendimento à 

RIDH e sua ação poderá ocorrer em qualquer ponto físico da rede. Técnicos que não 

foram contratados para tal fim poderão locar carga horária na RIDH desde que lá 

mantenham atividades a que se destinou sua contratação.    

A Diretoria terá função meramente executiva no sentido de fazer valer o 

Manual de Uso da RIDH que normatizará seu funcionamento, ficando os casos 

omissos a serem avaliados e solucionados pelo Conselho Deliberativo (CDel).  
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5. Dos Compromissos da RIDH 

Caberá à RIDH garantir: 

• a manutenção de equipamentos e áreas físicas de sua responsabilidade 

e de equipamentos e áreas físicas previstas em PGPs e PDIPIs com 

vigência de credenciamento; 

• os serviços em atividade na RIDH disponibilizados por editais 

específicos, inclusive PEEx, aos DGPs exitosos;  

• às fundações de apoio credenciadas prioridade na gestão financeira 

dos recursos destinados à execução de PGPs e PDPIs; 

• a entrega à Reitoria de relatórios periódicos de produtividade, inclusive 

prestação de contas referente ao seu anuário financeiro;  

• política de apoio à transferência de novas tecnologias à sociedade em 

geral decorrentes da pesquisa e inovação desenvolvidas no âmbito dos 

PGPs e PDPIs. 

 


