PORTARIA PRP Nº 657 , DE 16 DE JULHO DE 2018

Dispõe sobre o Edital de Apoio à
Realização de Eventos Científicos
– Grandes Desafios da Ciência

O Pró-Reitor de Pesquisa, usando de suas atribuições legais, baixa a seguinte

PORTARIA:
Artigo 1º - A Pró-Reitoria de Pesquisa selecionará propostas das Unidades,
Museus e Institutos Especializados para a realização de Eventos Científicos,
conforme termos do Edital anexo a esta Portaria.
Artigo 2º - As propostas selecionadas receberão recursos oriundos de convênio
com o Banco Santander para utilização conforme descrito no Edital.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Proc. USP
nº 15.1.03488.01.9 e 16.1.07256.01.6)

SYLVIO ROBERTO ACCIOLY CANUTO
Pró-Reitor De Pesquisa

EDITAL DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS –
GRANDES DESAFIOS DA CIÊNCIA

A Pró-Reitoria de Pesquisa torna público o presente Edital para seleção de
propostas de Eventos Científicos que visem a discussão e diagnóstico dos
Grandes Desafios da Ciência. As propostas selecionadas serão financiadas
com recursos provenientes de convênio firmado com o Banco Santander.

1. Finalidade
O Edital de Apoio à Realização de Eventos Científicos – Grandes Desafios da
Ciência, objetiva oferecer recursos para a organização de eventos científicos
com nomes relevantes da ciência mundial, em qualquer área do conhecimento,
com temática de pesquisa que defina e discuta os grandes desafios
enfrentados por uma área e que mostre seu possível caráter multidisciplinar.
2. Recursos
I. O montante total disponível é de R$ 360.000,00.
II. Os recursos deverão ser destinados, exclusivamente, para o
pagamento das despesas com a organização do evento
explicitadas na proposta aprovada.
III. O recurso poderá ser utilizado para os seguintes tipos de
despesas:
a) Passagens e pagamento de diárias ao(s) pesquisador(es)
convidado(s).
b) Serviços de terceiros, tais como material gráfico e locação de
equipamentos.
c) Outras despesas, desde que justificadas e permitidas pela
normatização vigente, poderão ser aprovadas desde que constem
na proposta apresentada.
IV. Os valores serão remanejados para as Unidades e as despesas
deverão seguir as regras dos processos de compras com recursos
orçamentários.
V. O apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa deve ser mencionado no
material de divulgação e de apoio ao evento.
VI. Ao final do evento deve ser produzido um documento com a
apresentação dos prognósticos sobre os grandes desafios da área
para os próximos 10 anos e um relatório financeiro com a
documentação comprobatória das despesas realizadas.
3. Inscrições
I. Os Eventos Científicos poderão ser organizados por apenas uma
ou por um conjunto de Unidades, Museus e Institutos
Especializados.
II. Os eventos devem ocorrer até julho de 2019, preferencialmente na
USP.

III. O formato do evento poderá ser seminário, palestra, debate ou
similar.
IV. As Comissões de Pesquisa deverão encaminhar por via
processual, até 15/09/2018, as propostas de eventos, com as
seguintes informações:
a) Breve descrição dos grandes desafios da área e como a
temática do evento está situada nesse contexto.
b) Nome e minibiografia ou CV resumido do(s)
pesquisador(es), incluindo os estrangeiros.
c) Público estimado (número de pessoas e perfil acadêmico
e/ou profissional).
d) Contrapartida da Unidade ou recursos de Agências de
Fomento, se houver.
e) Orçamento detalhado com despesas previstas de até R$
60.000,00.
f) Nomes, e-mails e link(s) do(s) CV Lattes do(s) docente(s)
USP responsável(is) pela organização do evento.

4. Seleção
I. As propostas serão analisadas pelo Grupo Assessor de Programas
e Eventos da Pró-Reitoria de Pesquisa, que utilizará os seguintes
critérios de avaliação:
a) Impacto do evento para a área de conhecimento.
b) Relevância acadêmica dos convidados.
c) Exequibilidade da proposta.
d) Pesquisadores cujo trabalho tenha repercussão mundial.
e) Aplicação adequada dos recursos em editais anteriores.
CRONOGRAMA
Envio das propostas
Análise das propostas
Publicação do resultado

23/07/2018 a 14/09/2018
17/09/2018 a 04/10/2018
05/10/2018

