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Grupos de Trabalho  
do Conselho de Pesquisa 

1. Boas Práticas Científicas 

2. Núcleos de Apoio à Pesquisa 

3. Procontes 

4. Iniciação e Pré-Iniciação Científica e Tecnológica 

5. Pós-Doutorado e Pesquisador Colaborador 

6. Infraestrutura de Pesquisa e USPMulti 

7. Coleções, Biobanco, Fitotérios e Patrimônio Genético 

8. Ciência Aberta e Repositórios de Dados 

9. Convênios, Parcerias e Financiamento para pesquisa 

10. Inovação 

11. Eventos 



1. Boas Práticas Científicas 

• Atualização do Guia de Boas Práticas Científicas; 

• Elaboração de materiais e cursos para a disseminação de boas práticas; 

• Definição de estratégias e iniciativas para a prevenção de má conduta e para a 

avaliação responsável. 

 

2. Núcleos de Apoio à Pesquisa 

• Avaliação e revisão do programa e do que a USP espera dos NAPs;  

• Revisão de aspectos presentes no Regimento Geral e no Estatuto da USP;  

• Acompanhamento e avaliação dos NAPs. 

3. Procontes 

• Análise e acompanhamento do programa;  

• Análise e deliberação sobre realocações;  

• Análise dos relatórios. 



• Revitalização da Pré-Iniciação, estratégica para o recrutamento de talentos; 

• Ampliação das bolsas oferecidas para Iniciação Científica, buscando parcerias 

com a iniciativa privada; 

• Melhorias no acompanhamento e definição de métricas de qualidade. 

• Elaboração de regramento e editais para concessão de bolsas para pós-

doutorado; 

• Estratégias de desenvolvimento do pós-doutorado na USP; 

• Novas oportunidades para pesquisadores com doutorado. 

• Iniciativas relacionadas à manutenção e gestão de equipamentos; 

• Prospecção, avaliação e elaboração de propostas para os editais FINEP;  

• Diretrizes para os Escritórios de Apoio ao Pesquisador e sistema GiP. 

4. Iniciação e Pré-Iniciação Científica e Tecnológica 

5. Pós-Doutorado e Pesquisador Colaborador 

6. Infraestrutura de Pesquisa e USPMulti 



• Diretrizes para a organização e manutenção das coleções e editais de apoio; 

• Acompanhamento e definição de procedimentos para o atendimento à 

legislação sobre o Patrimônio Genético. 

• Estratégias para a valorização e a divulgação de iniciativas de Ciência Cidadã; 

• Diretrizes e propostas relacionadas a publicação aberta e reprodutibilidade;  

• Ampliação dos recursos para os repositórios e iniciativas para a disseminação 

de seu uso e acesso. 

• Análise e acompanhamento de convênios firmados pela PRP e daqueles 

firmados pelas Unidades que precisem de apreciação do CoPq; 

• Prospecção de parcerias com entidades externas para iniciativas relacionadas 

à pesquisa; 

• Curadoria de oportunidades de financiamento para pesquisa. 

7. Coleções, Biobanco, Fitotérios e Patrimônio Genético 

8. Ciência Aberta e Repositórios de Dados 

9. Convênios, Parcerias e Financiamento para pesquisa 



• Acompanhamento das atividades da Agência USP de Inovação e do INOVA-

USP e propostas de diretrizes para sua atuação; 

• Benchmark e relacionamento com entidades relacionadas à inovação; 

• Iniciativas para promover a inovação nas Unidades. 

 

 

• Avaliação de solicitações de apoio a eventos científicos das Unidades; 

• Curadoria e organização de eventos da PRP, como Workshops Estratégicos, 

USP Nobel Lectures, USP Talks, SIICUSP e outros. 

10. Inovação 

11. Eventos 


