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PRP USP 2021:

Aprendizados e Novas Perspectivas Decorrentes de uma
Pandemia



• O mundo foi acometido por uma pandemia que modificou o padrão de 
comportamento humano e social de forma surpreendente e que diante da 
inexistência de vacina levou a adoção de um distanciamento social.

• Formas alternativas de interação foram encontradas ainda que, em muitos 
casos, limitadas. 

• A necessidade de manter atividades funcionando levou a uma nova cultura e a 
mudanças necessárias/imperativas. 

• Esse aprendizado não pode ser desconsiderado e oportunidades encontradas 
servirão para repensar e modernizar alguns aspectos da universidade, um 
fenômeno mundial e, certamente, a ser incorporado também pela 
Universidade de São Paulo.



Para essa discussão vamos considerar essas mudanças divididas de forma 
simples em 3 amplos segmentos:

• Ações já vigentes que se valorizaram. 

• Ações em curso que se amplificaram de forma acelerada. 

• Novas ações transformadoras que apontem para o futuro: o grande salto. 



Edital de Projetos de Ciência Cidadã (53 projetos envolvendo 24 unidades, 
8 aprovados)

Dois eventos organizados.
Parceria



Destaque-se aqui o trabalho da 
STI e sua equipe.



Resultado (20/10/2020)

14 propostas aprovadas envolvendo 7 unidades
(30 propostas, 11 unidades)

Objetivos curto-médio alcance:
Ampliar o número de centrais cadastradas
Ampliar o alcance do equipamento e do usuário.



Aberta em Dezembro de 2018
24 Centrais cadastradas, 151 equipamentos
11 Centrais em finalização de cadastro
20 centrais iniciando cadastro



Eventos científicos na USP, de caráter multidisciplinar. As propostas devem ser
elaboradas por grupos de, no mínimo, três Núcleos de Apoio à Pesquisa.

Nove propostas aprovadas



11 Propostas contempladas
Ex: um evento contou com 700 
participantes de 22 países.



• Inscrições em cursos da USP: 517 mil pessoas.
• Várias ações em andamento para ampliar a interação USP-Coursera. 
• Envolvimento com outras Pró-Reitorias ampliará alcance.
• Há 93 docents da USP com potencial interesse em elaborar cursos online.





Novas ações transformadoras que apontem para o futuro: 
Um grande salto. 

• Novas formas de Financiamento

• Centro Interdisciplinar (agregar competências disseminadas na USP em torno de um 
grande projeto integrador e inter- ou multidisciplinar).



• Financiamento FAPESP e IBM
• Cerca de USD 1 milhão ao ano
• Duração 10 anos
• Competência disseminada na USP: mais de 60 

pesquisadores de 14 unidades da USP. 



Globalização e Internacionalização da Produção Científica

• Em 1970 1,9% dos artigos em colaboração internacional
• Em 2018 esse número é 22,5%

• Em 1987, 20 países respondiam por 90% de todas as publicações
• Em 2017, 30 países respondem por 90% dessas publicações.

• Veja: University World News (18/10/2020)  https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20201014061410849

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20201014061410849


Desafios USP 2021:

• Saúde Planetária
• Nutrição e Saúde Alimentar
• Água
• Economia Azul
• Climate Change
• Human Cell Atlas
• Energia Limpa
• SUGESTÕES
………..

Figuras da internet









Obrigado



Alguns informes adicionais…





28º SIICUSP

3432 inscritos

1ª fase  on-line - 15/10 a 30/11/2020



79 solicitações qualificadas

33 Unidades

Solicitações encerradas em 05/10/2020



- Chemistry

- Civil and Mechanical Engineering

- Computer and Cognitive Science

- Earth and Environmental Science

- Electrical Engineering

- Life Science

- Physics

Medalhas de ouro de 14 quilates e 

US$ 10.000

Encaminhar à PRP até dez/2020.

Indicações ao Prêmio Benjamin Franklin Medals



As indicações, com a devida
documentação, deverão ser
enviadas à SBPC, por meio
eletrônico, ao e-
mail premiocarolinabori@sbpcnet
.org.br até 31/10/2020. O anúncio
das premiadas será feito no dia 15
de janeiro de 2021.

O prêmio será concedido a uma
estudante do Ensino Médio e a
uma da Graduação, cujas
pesquisas de iniciação científica
demonstrem criatividade, boa
aplicação do método científico e
potencial de contribuição com a
ciência no futuro.

http://portal.sbpcnet.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Edital-
Pr%C3%AAmio-Carolina-Bori-2021-Meninas-na-Ci%C3%AAncia.pdf

mailto:premiocarolinabori@sbpcnet.org.br
http://portal.sbpcnet.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Edital-Pr%C3%AAmio-Carolina-Bori-2021-Meninas-na-Ci%C3%AAncia.pdf


Você e o Pesquisador

Próxima no dia 04/11 às 11h – Ester Sabino (FM)



Unidade Central

CENA Metrologia e Qualidade na Agropecuária (MQA)

EESC Laboratório de Processos Biológicos

EP

Central Multiusuário Tanque de Provas Numérico - TPN

Central Multiusuário de Pesquisa em Soldagem e Junção - CMGPJ

Laboratório Multiusuário de Microscopia Eletrônica - LABMICRO

Integrações Tecnológicas em Análises de Rochas e Fluidos - InTRA

Central Multiusuário - Laboratório de Caracterização Tecnológica (LCT)

ESALQ Central Multiusuário de Análises Ambientais

FCFRP

Centro de Excelência de Quantificação e Identificação de Lipídeos (CEQIL)

Laboratório Multiusuário de Sequenciamento de Ácidos Nucleicos

Central de Espectrometria de Massas de Micromoléculas Orgânicas - CEMMO

FZEA
Central Multiusuário de Caracterização de Materiais para Biossistemas (MultMatBio)

Central Multiusuário de FísicoQuímica dos Alimentos - CMFQA

IFSC Central Multiusuário IFSC-USP



EVENTO COORDENADOR GERAL

Simpósio sobre Inovações Tecnológicas na Saúde Luciano Bachmann (NAP-FisMed)

Diagnóstico, tratamento e vacinas para Covid-19 Daniel Youssef Bargieri (NPV)

A sustentabilidade das inovações geradas durante a pandemia de COVID-19: 
Incorporação de tecnologias em saúde e educação para a competitividade das 
organizações

Linamara Rizzo Battistella (NEAR)

Uso sustentável de (bio) recursos e economia circular - BIO-rec
Holmer Savastano Junior 
(BioSmat)

Coevolução Terra-Vida: uma contribuição do patrimônio natural brasileiro
Maria da Gloria Motta Garcia 
(NAP GeoHereditas)

Reconfiguração da ordem mundial pós-pandemia Elizabeth Balbachevsky (NUPPs)

SAÚDE PLANETÁRIA : incluindo-a na agenda e no processo decisório no Brasil e 
América Latina

Antonio Mauro Saraiva 
(BioComp)

Universidade em transformação: desafios e potencialidades (Educação, Pesquisa e 
Direitos Humanos no século XXI em perspectiva interdisciplinar)

Paulo Daniel Elias Farah (NAP 
BrasilÁfrica)

PANTA RHEI OPEN SCIENCE FOR A FUTURE EARTH: Envisioning a Post Pandemic 
Resilient Society

Eduardo Mario Mendiondo
(CEPED)

Edital de Apoio a Eventos Científicos - Grandes Desafios da Ciência – para Núcleos 
de Apoio à Pesquisa



Profa Carmen Sílvia Fávaro Trindade



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



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



Destino de parte dos recursos e 
materiais:

• Projeto Inspire: respirador mecânico

• Projeto da vacina nasal

• Projeto Respire: proteção facial

• Rede USP de diagnóstico da COVID-19

• Reposicionamento de drogas

• Estudo de antivirais 

• Diagnóstico via saliva

• HU: recebeu a maior parte das doações em 
materiais

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



Publicações relacionadas à 
pandemia:
• Pesquisa realizada pela AGUIA

• Utilizando a Base Dimensions, até 17/10

• Total de 168.648 publicações 

• EUA foi o país que mais publicou

• Brasil está em 11ª posição entre os países que mais 
publicaram 

• 4.029 publicações de autores brasileiros



Ranking mundial de publicações sobre COVID-19 por instituição de pesquisa

USP encontra-se na 16ª posição, com 18% das publicações brasileiras

Fonte: Dimensions (17/10/2020) 





03  de novembro

Glaucius Oliva

B
ri
t
o 
C
r
u
zTábita Hünemeier

“Origens e características genéticas da 
população brasileira”

Lygia da V. Pereira



https://m.youtube.com/c/USPTalks/playlists

https://m.youtube.com/c/USPTalks/playlists


# Palavra aos Assessores:

Profa. Ana Paula Magalhães – Grupo Assessor de Programas e Eventos

Prof. Antonio Saraiva – Grupo Assessor de Interfaces de Pesquisa

Profa. Debora Chadi – Grupo Assessor de Infraestrutura em Pesquisa

1.4– Palavra aos Senhores Conselheiros

162ª Reunião do Conselho de Pesquisa

E X P E D I E N T E

21 de outubro de 2020


