
Prof. Sylvio R A Canuto
Pró-Reitor de Pesquisa

Profa Carmen Sílvia Fávaro Trindade
Pró-Reitora de Pesquisa Adjunta

Reunião do Conselho de Pesquisa
13 de Maio de 2020

1



Relatório	de	Atividades	
2018-2019



3



Verifiquem as instruções no site:  www.prp.usp.br

Use sempre o e-mail: prp@usp.br

Acesso externo/consultas use o Fale Conosco
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http://www.prp.usp.br/
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Editais PRP
Edital de Apoio a Projetos de Pesquisa com inicia6vas de Ciência Cidadã (resultado será
publicado até 29/05/2020 – avaliação foi estendida em um mês)

Edital de Apoio a Eventos CienHficos 2ª chamada (recomenda-se que os eventos
contemplados sejam realizados remotamente, se possível; a 3ª chamada está em avaliação e
possivelmente não será aberta nas mesmas condições)

Edital de seleção de propostas para distribuição de cargos docentes (avaliação suspensa até
que haja condições para a avaliação presencial)

Edital do PART (a maior parte dos pós-doc já foi contratada e está atuando nas aulas
remotamente; alguns ainda em processo de contratação)

Edital de Apoio a Pesquisas em genômica e fármacos com uso de Ferramentas de suporte (6
Unidades inscritas – licenças em contratação)

Edital de Apoio a Projetos que Façam Uso de Sistemas Digitais Inteligentes (contemplados
deveriam apresentar os resultados e prestações de contas até 30/04 ou solicitar prorrogação;
muitos ainda não apresentaram resultados nem solicitaram a prorrogação) 5



Edital de Apoio a Projetos de Pesquisa com Iniciativas de 
Ciência Cidadã

Encerrado em 20/03/2020 
Publicação do Resultado: até 29/05/2020
(Em andamento)

• No. projetos apresentados: 53 
• No. de unidades envolvidas: 24 
• Demanda total: R$ 1.8 milhões
• Total a conceder: R$ 180 mil 
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http://prp.usp.br/wp-content/uploads/sites/649/2019/12/Portaria_PRP-743_2019_Edital_Ciencia_Cidada.pdf


USP Ciência Aberta
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Bolsas PIBIC, PIBITI e PIBIC-EM 
2019/2020

• Prorrogação das bolsas em até 60 dias: enviar
planilha até 29/05 para pibic@usp.br, com os
dados dos alunos que precisam de prorrogação:

i. nome completo do bolsista,
ii. CPF do bolsista;
iii. n° processo insNtucional de bolsa;
iv. período da prorrogação, de, no máximo, 
até 60 dias; e
v. jusNficaNva para a prorrogação.
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Bolsas PUB – 2020/2021
• Inscrições de projetos no sistema Juno até 29/05.

Edital disponível em: hBps://www.prg.usp.br/wp-
content/uploads/EDITAL-PUB-2020-21-1.pdf

Bolsas PIBIC, PIBITI e PIBIC-EM  –
2020/2021

• Inscrições de projetos no sistema Atena até 22/05. 
Avaliação até 19/06
Classificação até 26/06
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https://www.prg.usp.br/wp-content/uploads/EDITAL-PUB-2020-21-1.pdf
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Adicionalmente: 
72 ações de divulgação e informações à população, doações e disponibilizações, treinamento e recrutamento.
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Publicação impressa para documentação e divulgação
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h"ps://www.premiosfronterasdelconocimiento.es
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https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/
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h"ps://www.nyas.org/challenges/tracking-coronavirus/



Programa de Atração e Retenção de 
Talentos da USP (PART)

SITUAÇÃO NÚMEROS

Número de contemplados 223

Unidades contempladas 45

Provimento registrado 197

Atuando 193

Não estão atuando 4

Não temos informações 16

Solicitaram cancelamento 10

ü Dar maior atenção a esses docentes;



Ações Diversas da USP Associadas à Pandemia

üForam coletadas e elencadas no Site da PRP:
üh4ps://prp.usp.br/usp-e-covid-19/

https://prp.usp.br/usp-e-covid-19/


Desdobramentos da Coleta:

üFonte de informação à sociedade, ao governador;
https://jornal.usp.br/universidade/usp-contra-a-covid-19-conheca-as-varias-acoes-da-universidade-para-ajudar-no-combate-a-pandemia/

üSegunda coleta para informar à FAPESP ;
http://agencia.fapesp.br/covid-19-mobiliza-mais-de-140-pesquisadores-apoiados-pela-fapesp-em-quatro-universidades-paulistas/32991/#.Xp7X-ru1liZ.whatsapp

üDos 140, 84 eram da nossa 

üPara fomentar o PROGRAMA USP VIDA;

https://jornal.usp.br/universidade/usp-contra-a-covid-19-conheca-as-varias-acoes-da-universidade-para-ajudar-no-combate-a-pandemia/
http://agencia.fapesp.br/covid-19-mobiliza-mais-de-140-pesquisadores-apoiados-pela-fapesp-em-quatro-universidades-paulistas/32991/


h"ps://www5.usp.br/uspvida/

https://www5.usp.br/uspvida/


h"ps://www5.usp.br/uspvida/

17,3 mil

https://www5.usp.br/uspvida/
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A sociedade é múl-pla e seus desafios são muito complexos,
não recomendando negar a importância de áreas sociais e
ar:s-cas. No mundo moderno todas as áreas se entrelaçam
e um avanço tecnológico sempre impacta a sociedade.

CRUESP, Pró-Reitores de Pesquisa, ABC, SBPC, Andifes, etc.

Profa. Dra. Nina Ranieri, FD USP
08/05/2020 33



11 de maio de 2020

34



35

Fim


