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Dos Objetivos
A finalidade deste projeto é oferecer auxílio complementar aos Docentes e Pesquisadores da USP,
contemplados com projetos de pesquisa financiados por parte de agências de financiamento (FAPESP,
CNPq, FINEP, e outras similares).
Qualificam-se para concorrer ao Projeto 1, Docentes USP que tenham sido contemplados com auxílios
à pesquisa concedidos por agências de fomento nacionais ou internacionais. A meta é custear
despesas com itens que as agências consideram contrapartida da Instituição ou mesmo itens que não
estejam nesta categoria, mas sejam importantes para o desenvolvimento do projeto.

Da Concessão
O valor a ser concedido corresponde a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os projetos cujo valor seja de
R$ 10.000,00 a R$ 100.000,00, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os financiamentos de maior
valor.

Da Elegibilidade
São elegíveis todos os Docentes e Pesquisadores da USP, contemplados com projetos de pesquisa
outorgados em 2012 e 2013, financiados por parte de agências de fomento (FAPESP, CNPq, FINEP, e
outras similares). Não são elegíveis auxílios por parte de agências de fomento em forma de bolsas,
nesta categoria estão bolsa de produtividade do CNPq, Reserva Técnica da FAPESP, Auxilio
Organização de Evento, Auxilio Publicação, Auxilio Pesquisador Visitante, Auxilio para participação em
reuniões, bolsa Pró-Doc da CAPES e Taxas de Bancadas. Também não são elegíveis Auxílios
concedidos pela Própria Universidade.
O auxílio será concedido somente uma vez, por Docente e por projeto. Projetos beneficiados em 2011
não poderão ser reapresentados para nova solicitação do Projeto 1. No caso de projetos especiais,
como Temáticos e CEPIDs da FAPESP e INCTs mais de um Docente poderá ser contemplado se
estiver discriminado como pesquisador principal no Documento de Outorga.
As propostas serão examinadas pela Comissão Assessora do Conselho de Pesquisa em reuniões
mensais previstas para a última semana de cada mês.

Da Solicitação




Preencher Formulário Projeto 1 (http://www.sistemas.usp.br/atena);
Anexar Documento que comprove a Concessão (Documento de Outorga);
No caso de temáticos, anexar carta do coordenador do projeto informando o valor destinado a
sua participação no projeto.

Do Resultado
O status da solicitação poderá ser acompanhado no sistema Atena (http://www.sistemas.usp.br/atena).
Após a Reunião da Comissão Assessora do Conselho de Pesquisa, será divulgada na Página da PróReitoria de Pesquisa (http://www.usp.br/prp) a lista dos Docentes contemplados pelo Projeto 1.
Os recursos concedidos serão transferidos para o orçamento da unidade. Para a utilização do recurso,
o Docente deverá entrar em contato com a Seção de Finanças da sua Unidade, pois, cabe à
administração da Unidade zelar pela aplicação desses recursos, cuja prestação de contas segue as
normas habituais de qualquer verba orçamentária.
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