PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO AOS NOVOS DOCENTES DA USP
EDITAL 2016
Objetivos:
O papel dos pesquisadores mais jovens para garantir o fortalecimento da pesquisa na USP,
tanto em quantidade como em qualidade, é reconhecido por todos. Reconhecer esse fato é
importante no momento em que a Universidade passa por uma expansão considerável de
seus quadros Docentes.
Como se sabe, nos últimos anos ocorreu um sensível aumento do quadro de Docentes da
Universidade. Os novos Docentes da USP têm grande responsabilidade de manter e ampliar
o prestígio da Universidade e sua liderança na América Latina. Para isso, o forte
engajamento em pesquisa, que depende necessariamente de financiamento externo, é
fundamental. Por outro lado, eles precisam receber da Universidade uma clara orientação e
apoio, e uma manifestação de que a Universidade valoriza estas iniciativas.
A finalidade deste programa é oferecer aos recém-contratados, que apresentarem o
protocolo de submissão à FAPESP de um pedido de auxílio à pesquisa ou projeto especial,
uma contrapartida da Universidade no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Os recursos poderão ser utilizados para compra de material permanente, consumo,
pagamento de serviços de terceiros, diárias e passagens, do interessado ou de seus alunos
de pós-graduação ou de iniciação científica.
Elegibilidade:
São elegíveis Docentes contratados pela USP no ano de 2013 (de 1º de janeiro de 2013 até
31 de dezembro de 2013) que não foram contemplados nos Editais anteriores deste
programa, que apresentarem o protocolo de submissão à FAPESP de um pedido de auxílio
à pesquisa ou projeto especial superior ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (excluídas
Bolsas, Reserva Técnica de Bolsas em Auxílios, Auxílio Organização, Auxílio Reunião País,
Auxílio Reunião Exterior, Pesquisador Visitante e Auxílio Publicação). Incluem-se os pedidos
projetos individuais, ou como PI de CEPID ou Projeto Temático ou ainda como Jovem
Pesquisador.
Documentos Necessários:





Formulário do Programa Institucional de Apoio aos Novos Docentes;
Protocolo de submissão à FAPESP de um pedido de auxílio à pesquisa ou projeto
especial com valor superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com número de Processo
FAPESP ou Cópia do Termo de Outorga;
Resumo do Projeto de Pesquisa do Professor Solicitante.

Concessão:
Os recursos serão pagos em duas parcelas de R$ 5.000,00, espaçadas de 6 meses.
Os recursos concedidos serão transferidos para o orçamento da Unidade do Docente
contemplado. Para utilização dos recursos, os contemplados deverão entrar em contato com
a Seção de Finanças da Unidade, pois cabe à administração da Unidade zelar pela
aplicação desses recursos, cuja prestação de contas segue as normas habituais de
qualquer verba orçamentária.

