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

Encerrado em 20/03/2020 
Publicação do Resultado: 30/04/2020
(Em andamento)

• No. projetos apresentados: 53 
• No. de unidades envolvidas: 24 
• Demanda total: R$ 1.8 milhões
• Total a conceder: R$ 180 mil 

http://prp.usp.br/wp-content/uploads/sites/649/2019/12/Portaria_PRP-743_2019_Edital_Ciencia_Cidada.pdf


• Os Biotérios funcionam como atividade essencial; 
reduziram criação para adequar à situação atual de menor demanda.

• Ministério do Meio Ambiente
Portaria Interministerial No. 155 de 03/04/2020 
(encaminhada às unidades – coordenadores de CEUA)

Procedimento simplificado para remessa de material genético. 



Lançado em 07/04/2020:
Em 08/04/2020: 2 041 visualizações na página da PRP e 1 800 no Facebook 







Total de 195 Projetos de Pesquisa em Desenvolvimento na USP sobre a COVID-19 (13/04/2020)



Adicionalmente: 
72 ações de divulgação e informações à população, doações e disponibilizações, treinamento e recrutamento.





Publicação impressa para documentação e divulgação



Do total, 8 projetos foram aprovados pela USP totalizando R$ 1.5 milhões



PROGRAMA PART

• É muito importante termos informações sobre os Pós doutores contratados que estão
efetivamente dando aulas. 

• Foi solicitado a todas as unidades (comissão de graduação) informações sobre as 
atividades docents dos pós docs contratados em suas unidades. 

• Algumas poucas unidades ainda não informaram e algumas outras deram informações
incompletas. 

• Estas informações são importantes para uma efetiva avaliação do programa.

• Temos informação de 174 docentes ministrando ou colaborando na preparação de 
disciplinas de graduação.







PORTARIA  do Reitor de 9/4/2020  em atendimento à Portaria GR 7633/2020 

• Prof. Sylvio R A Canuto, Pró-Reitor de Pesquisa

• Prof. Luis Carlos de Souza Ferreira (ICB)

• Profa. Liedi Légi Bariani Bernucci (EP)

• Prof. Rudinei Toneto Junior (FEARP)
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