
PORTARIA PRP Nº 764 , DE 15 DE JULHO DE 2020 

 

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

 
Considerando 
 
- o interesse na promoção da interdisciplinaridade na organização da pesquisa 
científica da Universidade de São Paulo, por meio da colaboração entre docentes de 
competências complementares; 
 
- a existência de Núcleos de Apoio à Pesquisa da USP que congregam pesquisadores 
altamente qualificados das mais variadas áreas; 
 
- a relevância do estímulo ao desenvolvimento de temas relevantes para a sociedade e 
do incremento do impacto das atividades de pesquisa no cenário nacional e 
internacional, 
 
- a declaração de pandemia de COVID-19 (Novo Coronavírus) pela OMS em 11 de 
março de 2020;  
 
- o Decreto Estadual nº 64.862, de 13 de março de 2020, que decretou a quarentena 
no Estado de São Paulo, e suas alterações posteriores;  
 
- as recomendações emitidas pela Reitoria da Universidade de São Paulo em relação às 
atividades realizadas durante este período; 
 
- a importância da geração e manutenção de oportunidades para a comunicação 
científica e o intercâmbio de ideias e experiências de pesquisa em um momento de 
necessidade de isolamento social;  
 
- a necessidade de fomentar novos modos para a realização de encontros científicos, 
 
O Pró-Reitor de Pesquisa, usando de suas atribuições legais, baixa a seguinte 

 
 

PORTARIA: 
 

Artigo 1º - A Pró-Reitoria de Pesquisa selecionará propostas encaminhadas por grupos 
de Núcleos de Apoio à Pesquisa (NAPs) da Universidade de São Paulo para a realização 
de Eventos Científicos Online, 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 
20.1.3928.1.4). 

 

 

 

SYLVIO ROBERTO ACCIOLY CANUTO 
Pró-Reitor de Pesquisa 

 

  



EDITAL DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS ONLINE – GRANDES 
DESAFIOS DA CIÊNCIA – PARA NÚCLEOS DE APOIO À PESQUISA 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa torna público o presente Edital para seleção de propostas 
de Eventos Científicos Online submetidas por grupos de Núcleos de Apoio à Pesquisa 
(NAPs), visando a discussão e diagnóstico de 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 Online – Grandes Desafios da 
Ciência – para Núcleos de Apoio à Pesquisa objetiva oferecer recursos para a 
organização de eventos científicos online em qualquer área do conhecimento, com 
temática de pesquisa que defina e discuta uma abordagem interdisciplinar para 
grandes desafios enfrentados por uma área da ciência. O objetivo prioritário deste 
financiamento é promover a interação de diferentes NAPs, com o intuito de 
proporcionar novas oportunidades de trabalhos conjuntos, novas linhas de pesquisa 
ou submissão de projetos de grande porte.  

 

2. Recursos 
 

I. O montante total disponível é de R$ 100.000,00. 
II. Os recursos deverão ser destinados, exclusivamente, para o pagamento 

das despesas com a organização do evento explicitadas na proposta 
aprovada.  

III. Os recursos poderão ser utilizados com serviços de terceiros para edição 
de vídeos, design visual, divulgação em mídias eletrônicas e 
desenvolvimento de materiais e páginas web.  

IV. Os eventos científicos on-line deverão ocorrer durante o ano de 2020 e a 
gravação deverá ser disponibilizada em plataforma on-line de livre acesso 
após sua realização, bem como, quando houver, materiais relativos a 
apresentações e discussões realizadas.  

V. Instruções sobre o procedimento para utilização dos recursos serão 
fornecidas aos coordenadores das propostas contempladas no Edital. 

VI. O apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa deve ser mencionado no material de 
divulgação e de apoio ao evento. 

VII. Até 30 dias após o evento, os projetos contemplados deverão apresentar 
um relatório sobre o evento e uma proposta para projeto de pesquisa 
científica/desenvolvimento tecnológico/política pública/ produção 
cultural ou artística voltado para a resolução do(s) Desafio(s) da Ciência 



identificado(s) durante o evento. Este relatório e a proposta deverão ser 
encaminhados em formulário próprio que será disponibilizado no website 
da Pró-Reitoria de Pesquisa (Anexo II). 
 

3. Inscrições 
 

I. Os Eventos Científicos Online deverão ser organizados por grupos 
congregando no mínimo três (03) NAPs, idealmente um número maior. 

II. Os proponentes serão os coordenadores dos NAPs envolvidos na 
proposta, e um deles deverá ser indicado como coordenador geral.  

III. Os eventos devem ser abertos e ocorrer no ano de 2020. 
IV. O formato do evento é de livre escolha dos proponentes, no entanto, 

deverá propiciar a discussão dos grandes desafios e a elaboração conjunta 
de uma proposta de projeto, conforme descrito no item 1.  

V. A Comissão de Pesquisa ou órgão equivalente da Unidade, Museu ou 
Instituto Especializado ao qual o coordenador geral da proposta estiver 
vinculado, deverá encaminhar a proposta pelo módulo Pesquisa Atende 
do sistema Atena (Pesquisa Atende/>Formulários/>Nova 
Solicitação>Edital NAPs – Grandes Desafios Online), ao qual deve ser 
anexado o formulário para submissão de proposta (Anexo I) devidamente 
preenchido. 

VI. Somente serão consideradas as propostas cujo formulário tenha sido 
preenchido por completo, com todas as informações solicitadas. 

 
 

4. Seleção 
 

I. As propostas serão analisadas por uma Comissão de Avaliação nomeada 
pela Pró-Reitoria de Pesquisa, que utilizará os seguintes critérios de 
avaliação: 

a) Interação entre os NAPs. 
b) Impacto do evento para a área de conhecimento. 
c) Relevância acadêmica dos convidados. 
d) Exequibilidade da proposta.  
e) NAPs que estejam devendo Relatórios ou Regimentos perdem 

prioridade na seleção das propostas. 
 

CRONOGRAMA 

Envio das propostas  até 17/08/2020 
Publicação do resultado até 31/08/2020 
 

 

 



ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

1. Título do Evento online: 
 
 

2. Tema, objetivo e justificativa para o evento: 
 
 

3. Formato do evento (descrever a plataforma que será utilizada, público-alvo e 
como será a interação com os participantes, quantidade esperada de 
participantes): 
 

4. Nome e minibiografia ou CV resumido do(s) palestrante(s) (se houver): 
 

5. Há outras fontes de recursos já obtidos para a realização do evento 
(especifique a fonte e o valor): 

 
6. Data de realização do evento: 

 
7. Núcleos de Apoio à Pesquisa que apresentam a proposta de evento online 

(acrescentar quantas linhas forem necessárias): 
Nome do NAP Coordenador 
  
  
  

8. Diferencial proporcionado pela interação entre os NAPs proponentes: 
 
 

9. Orçamento detalhado com descrição dos itens de despesa, justificativa e 
valores: 

 
 
 

10. Outras informações pertinentes: 
 
 

11. Informações sobre o coordenador geral da proposta: 
Nome: Nº USP: 
e-Mail: Lattes (link): 
 

 

 

 

 



 

ANEXO II – FORMULÁRIO PARA ENVIO DO RELATÓRIO SOBRE O EVENTO E PROPOSTA 
DE PROJETO 

1. Título do Evento, data e link para vídeos: 
 
 

2. Títulos das apresentações, mesas, sessões e respectivos 
palestrantes/componentes: 

 
 

3. Número de acessos/participantes – perfil dos participantes: 
 

4. Resumo do conteúdo das palestras, mesas e sessões: 
 

5. Avaliação geral do evento (pelos participantes e pelos coordenadores): 
 

6. Links para outros materiais relacionados ao evento (se houver): 
 

7. Desdobramentos e produtos/projetos gerados ou a serem desenvolvidos: 
Apresente de forma resumida a proposta de projeto resultante do evento, incluindo pelo 
menos temática, objetivo, justificativa, coordenação, etapas de desenvolvimento, fonte 
fomento, prazo de execução esperado. 

 


