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Of. PRP 258/2021 

SRAC/ogj

                                                                            São Paulo, 08 de março de 2021

 

 
Ref: Comunicado PRP - realização de reunião online para docentes. 
Esclarecimento de dúvidas sobre o Sistema de Gestão da Informação de Projetos 
– “GIP USP”. 
 
 
Prezado(a)s Dirigentes e Presidentes de Comissão de Pesquisa, 
 
 

Considerando o teor do Ofício PRP 215/2021, comunicando que, a 

partir de 19/04/2021, as prestações de contas iniciais dos processos de auxílios com a 

FAPESP deverão ser submetidas em formato digital, obrigatoriamente por meio do 

Sistema GIP, a Pró-Reitoria de Pesquisa dá prosseguimento ao seu calendário de 

eventos para capacitação dessa ferramenta de gestão. 

 

No dia 15 de março de 2021, das 10h às 11h30h, a PRP oferecerá 

mais um encontro online, pelo “Google Meet”, para esclarecimento de dúvidas sobre o 

Sistema GIP e sobre o conteúdo do Ofício PRP 215/2021.  

 

Dessa vez, esse evento será voltado aos outorgados de auxílios com 

a FAPESP e contará com a participação de integrantes do Grupo Responsável pelo 

Sistema (GRS) - da PRP, do Centro de Gerenciamento de Projetos e da Assistência 

Financeira da FMRP – bem como da equipe do Centro de Tecnologia da Informação de 

Ribeirão Preto – CETIRP/STI, que cuida do desenvolvimento do Sistema GIP. 

 

Contando com a apoio de V. Sas, solicitamos divulgação deste 

comunicado aos possíveis interessados, com a indicação de até 02 (dois) docentes por 

Unidade, entre aqueles que, porventura, realizam por si mesmos a gestão dos projetos 

de pesquisa e a prestação de contas dos auxílios financeiros, sem participação e apoio 

de terceiros (como servidores, EAIPs e outros colaboradores).  A indicação do docente 
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(com o nome completo, Número USP e email USP) deverá ser enviada à PRP, 

impreterivelmente até a sexta-feira, dia 12/03/2021, pelo e-mail institucional 

(prp@usp.br). O limite de inscrições está sujeito ao número máximo de conexões 

permitidas pelo ambiente digital do Google Meet, ou seja, até 100 participantes por 

reunião. O docente indicado receberá o link da transmissão assim que sua inscrição 

for efetivada.

 

Para participar do evento, os docentes indicados por sua Unidade 

deverão assistir aos vídeos do treinamento “online” do sistema GIP, cujo link se 

encontra na coluna à direita da “homepage” da PRP (https://prp.usp.br). 

 

Ao longo deste ano, manteremos uma agenda de eventos online 

para capacitação no Sistema GIP, de forma a atender os docentes que, porventura, não 

puderem ser indicados para o próximo encontro, em razão da limitação de inscritos. 

 

Nesta oportunidade, renovo agradecimentos pela parceria, 

apresentando protestos de estima e elevada consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

SYLVIO ROBERTO ACCIOLY CANUTO 
Pró-Reitor de Pesquisa - USP 
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