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EDITAIS

Apoio à manutenção preventiva ou corretiva de equipamentos multiusuários 
cadastrados na plataforma USPMULTI

- Inscrições encerradas em 30/07/21

- Divulgação do resultado até 26/08/21

- Valor total até R$ 2 milhões

- 54 propostas recebidas

- 33 Centrais Multiusuários de 20 Unidades enviaram propostas

34 manutenções preventivas

20 manutenções corretivas



EDITAIS

Seleção de propostas para distribuição de cargos docentes

- Avaliação retomada – previsão de envio das indicações à Comissão de Claros Docentes em 09/21

- 195 propostas de 35 Unidades



EDITAIS

- Inscrições: cadastro no Atena até 29/08, avaliação da CPq até 03/09 e envio do plano de trabalho até 10/09 
às 17h.

- Divulgação do Resultado até 30/09.
- Cerca de 50 bolsas de R$ 161,00

Bolsas DOW (Iniciação Científica) 😊 PIBIC aguardando cota CNPq

- Inscrições encerradas em 02/08/21

- Divulgação do resultado até 31/08/21

- 10 bolsas de R$ 900,00

- 16 inscrições

Bolsas WASH (Pré-Iniciação Científica)



EDITAIS

Projetos Integrados de Pesquisa em Áreas Estratégicas (PIPAE)

- Inscrições encerradas em 30/07/21

- Divulgação do resultado até 31/08/21

- Valor total até R$20 milhões

- 83 propostas recebidas

- 46 Unidades enviaram propostas



APOIO A PROPOSTAS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE COLEÇÕES BIOLÓGICAS 
DE CÉLULAS E MICROORGANISMOS



O USP Vida sempre estará
presente, é muito importante que 
a comunidade acadêmica e a 
sociedade saibam desta
importante iniciativa. Somos
muito gratos pelo apoio que 
recebemos do projeto USP, que 
viabilizou este projeto.



PROCONTES



Programa de Concessão de Técnico de Nível Superior para
Grupos de Excelência (PROCONTES)

CoPq 25/08/21

OBJETIVO

Disponibilizar servidor técnico de nível superior por meio 
de concessão de vagas, para apoiar pesquisadores de 
excelência no desenvolvimento de projetos de pesquisa 

financiados por agências oficiais.

Com a institucionalização das Centrais Multiusuários da USP 
através do cadastramento no sistema USPMulti, objetiva-se, 
também, disponibilizar essas vagas para atendimento a um 

grande número de pesquisadores e projetos.
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Programa de Concessão de Técnico de Nível Superior para
Grupos de Excelência (PROCONTES)

CoPq 25/08/21

CARACTERÍSTICA

A vaga é mantida durante a vigência do projeto de pesquisa para  a 
qual esta foi alocada.

Não havendo prorrogação ou nova concessão de projeto 
de agência de fomento elegível para receber uma vaga 

PROCONTES, esta retornará à  PRP, que fará sua 
redistribuição para novo projeto, respeitando-se o rol de 

prioridades. 

REGRA

 CEPIDs
 Centrais 

Multusuários
 CPEs
 EMBRAPII
 INCTs
 projetos 

Temáticos

MOBILIDADE do 
servidor
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Programa de Concessão de Técnico de Nível Superior para
Grupos de Excelência (PROCONTES)

CoPq 25/08/21

TÉCNICO
(Especialista em Laboratório)

total = 1 3 0

1 2 6
em atividade

04 servidores com afastamento
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Programa de Concessão de Técnico de Nível Superior para
Grupos de Excelência (PROCONTES)

CoPq 25/08/21

17 transferências desde março/2014
sendo

14 realizadas na atual gestão

entre Unidades
09

na própria Unidade
08

12

MOBILIDADE do servidor



Programa de Concessão de Técnico de Nível Superior para
Grupos de Excelência (PROCONTES)

CoPq 25/08/21
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ATRIBUIÇÕES

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 redistribuição das vagas às Unidades, com base nas Portarias do Reitor
 acompanhamento acadêmico (relatório de atividades dos servidores e relatório 

específico das centrais de equipamentos multiusuários)
 realocação das vagas em caso de encerramento ou irregularidade nas atividades das 

centrais de equipamentos multiusuários ou de término da vigência dos projetos de 
pesquisa

 decisão final na análise da mobilidade dos servidores seja ela iniciativa da Unidade a 
pedido do docente responsável ou servidor

UNIDADES
 acompanhamento administrativo (frequência, férias, afastamento, ocorrências, etc.)
 encaminhamento dos relatórios dos servidores e das atividades das centrais de 

equipamentos multiusuários, por intermédio da Comissão de Pesquisa
 interface com a Pró-Reitoria de Pesquisa e o Departamento de Recursos Humanos da 

Reitoria, por intermédio da Seção de Pessoal



Núcleos de Apoio à Pesquisa

CoPq 25/08/21



NAPs vigentes: 106

NAPs com sede em 39 Unidades/Museus/Institutos Especializados

Distribuição dos NAPs por áreas declaradas pelo coordenador quando do 
cadastro do NAP: 39

1 NAP 17
2 NAPs 7
3 NAPs 7
4 NAPs 3
5 NAPs 1
8 NAPs 1
9 NAPs 1
10 NAPs 2
Total 39

São Paulo 76

Ribeirão Preto 14

São Carlos 9

Piracicaba 4

Pirassununga 2

São Sebastião 1

Total 106



+ 60 organizações 
de + 20 países






