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PRO-REITORIA DE PESQUISA

PORTARIA PRP N' 734 , DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

Dispõe sobre o Edital de Apoio a
Pesquisas em genâmica e fármacos com
uso de Ferramentas de suporte à análise
de ciências multi-OMICs. biologia de
sistemas e de predição de atividade e
toxicidade de pequenos compostos

Considerando

- a importância da pesquisa em genõmica e fármacos para a Universidade de São Paulo e o

a existência de grupos de excelência no tema. na Universidade:
- a necessidade de dispor de ferramentas computacionais e bases de dados que possibilitem
realizar pesquisa de ponta. que reduzam o tempo de realização dos trabalhos
- que as ferramentas MetaDrug e MetaCore oferecem recursos que auxiliam e aceleram essas
pesquisas e o processo de descoberta científica. ao oferecer bases de dados de compostos e
moléculas. com uma curadoria especializada que Ihe dá características únicas. e ferramentas
de análise de vias metabólicas:

que o custo de aquisição dessas ferramentas pode ser significativamente reduzido se
realizado em lote, em vez de individualmente por cada grupo ou pesquisadora
- o papel da PRP de apoiar a pesquisa em áreas estratégicas na USP

Brasil

O Pró-Reitor de Pesquisa. usando de suas atribuições legais. e tendo em vista o deliberado
pelo Conselho de Pesquisa. em sessão realizada em 16 de Outubro de 2019, baixa a seguinte

PORTARIA

Artigo I' - A Pró-Reitoria de Pesquisa selecionará propostas das Unidades, Museus e Institutos
Especializados para apoio a pesquisas em genõmica e fármacos com uso de Ferramentas de
suporte a análise de ciências multa-OMICs. biologia de sistemas e de predição de atividade e
toxicidade de pequenos compostos, conforme termos do Edital anexo a esta Portaria.
Artigo 2' - As propostas selecionadas receberão licenças para utilização dos softwares
MetaCore e MetaDrug conforme descrito no Edital
Artigo 3' - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação (Proc. USP n'
2019.1.13777.1.7).
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EDITAL DE APOIO À PESQUISA EM GENÓMICA E FÁRMACOS com uso de Ferramentas de

suporte a análise de ciências multi-OMICs. biologia de sistemas e de predição de atividade e
toxicidade de pequenos compostos

A Pró-Reitoria de Pesquisa torna público o presente Edital para seleção de propostas de
pesquisa da USP que possam se beneficiar do uso das ferramentas Metacore ou MetaDrug.

1. Finalidade
O Edital de Apoio à pesquisa em genõmica e fármacos com uso de Ferramentas de suporte a
análise de ciências multi-OMICs e biologia de sistemas e de predição de atividade e toxicidade
de pequenos compostos, objetíva disponibilizar, aos projetos de pesquisa selecionados. acesso
a ferramentas de apoio e aceleração do processo de descoberta científica MetaCore e
MetaDrug.

2 Recursos e condições
Serão disponibilizadas um total de lO licenças dos softwares pelo prazo de 2

As licenças serão adquiridas em lote pela PRP e transferidas para as Unidades
cujas propostas forem selecionadas, nas quantidades definidas pelo processo de
análise e seleção.
A Comissão de Pesquisa ou órgão equivalente da Unidade ficará responsável
por gerenciar a utilização pelos pesquisadores da(s) licença(s) a ela
outorgada(s)
O apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa deve ser mencionado nos artigos, teses.
dissertações e outros produtos resultantes
Após 18 meses da concessão da licença os outorgados se comprometem a
enviar. no prazo de 15 dias após mensagem da PRP, relatório com uma análise
objetiva dos aspectos positivos e negativos do uso da ferramenta, eventuais
benefícios alcançados, trabalhos realizados. e demais produtos resultantes. O
não atendimento desta solicitação acarretará no impedimento dos responsáveis
na participação em futuros editais da Pró-Reitoria de Pesquisa
A Comissão de Pesquisa ou órgão equivalente será a responsável pelo envio
desse relatório consolidando os resultados e uso na Unidade. Museu ou Instituto
Especializado

anos
l l .

l l l .

lv.

v.

VI.

3 Inscrições
Podem submeter propostas Unidades, Museus ou Institutos Especializados da
USP que possuam pesquisadores com projetos passíveis de se beneficiar e ter
seu desenvolvimento acelerado pelo uso das ferramentas MetaCore ou
MetaDrug
Cabe à Comissão de Pesquisa ou órgão equivalente consolidar as demandas
dos docentes e grupos da Unidade. Museu ou Instituto Especializado em uma
proposta única
A Comissão de Pesquisa ou órgão equivalente deverá encaminhar. por via
processual, até 06/12/2019 (data limite para saída do Processo da Unidade).
a proposta consolidada. com as seguintes informações:

a) Nome dos docentes e grupos de pesquisa participantes (quando
houver). breve descrição. suas temáticas. e websites (se houver)
Tipo de software necessário para desenvolvimento da proposta
apresentada(Metacore ou MetaDrug)
Lista de temas de pesquisa específicos em que seriam utilizadas as
ferramentas (um parágrafo de descrição). resultados e benefícios
esperados. os envolvidos (docentes. pesquisadores. alunos) e
cronograma previsto

l l .

l l l .

b)

c)



d)

e)

D

Projetos vigentes de Agências de Fomento (Título. financiador.
vigência, coordenador)
Disciplinas ou cursos que eventualmente possam se beneficiar e de
que forma.
Nomes. e-maias e Súmula Curricular (modelo FAPESP) do(s)
docente(s) USP responsável(is) pelos grupos.

4 Seleção

1. As propostas serão analisadas por um Comitê de Avaliação nomeado pela Pró-
Reitoria de Pesquisa. que utilizará os seguintes critérios de avaliação:

a) Aderência da temática da proposta, dos grupos e docentes ao
propósito das ferramentas
Projetos alvo: relevância, exequíbilidade da proposta no tempo
prevístol
Número e perfil acadêmico dos usuários beneficiados
Impacto para a área de conhecimento.
Disciplinas ou cursos em que serão utilizadas
Histórico de pesquisa dos pesquisadores envolvidos
Aplicação adequada dos recursos. pelos responsáveis proponentes.
em editais anteriores da PRP e ausência de pendências em relação a
relatórios, prestações de contas e pareceres.

b)

c)
d)
e)
f)
g)

CRONOGRAMA

Envio das propostas 06/1 2/2019(data limite para saída
do processo da Unidade)

Publicação do resultado Janeiro/2020


