
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

EDITAL 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA NOS ACERVOS DA USP 

1. OBJETIVO 

A USP e depositaria de varios acervos de inestimavel valor hist6rico, cientifico 
au cultural. 0 acesso a esse material deve ser estimulado e facilitado, para maior 
beneffcio da sociedade. 0 uso desse material por pesquisadores externos que 
visitam a USP permite aumentar significativamente seu valor cien!ffico e cultural. 
Assim, alem de disponibilizar seu acervo, a USP passa a apoiar pesquisadores 
em infcio de carreira que venham para realizar projetos de pesquisa que envolva 
o material dos seguintes 6rgaos da Universidade: Museu de Arte 
Contemporanea (MAC), Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE), Museu 
Paulista (MP), Museu de Zoologia (MZ), Biblioteca Brasiliana Guita e Jose 
Mindlin (BBM), Centro de Biologia Marinha (CEBIMar) e Instituto de Estudos 
Brasileiros (IEB). 

Assim, 0 Programa Institucional de Pesquisa nos Acervos USP of ere cera 
auxflios individuais a pesquisadores que venham fazer pesquisa com material do 
acervo dos museus da USP, da Biblioteca Brasiliana Guita e Jose Mindlin, do 
Instituto de Estudos Brasileiros, ou de material captado no CEBIMar, e que 
permane<;am por um perfodo mfnimo de tres meses. 

2. ELEGIBILIDADE DOS PARTICIPANTES 

Serao elegfveis p6s-graduandos, no Brasil ou no exterior, bem como portadores 
do !ftulo de Ooutor que estejam, no momento, atuando em programa de ensino 
ou pesquisa junto a institui<;ao brasileira ou estrangeira. 

Cad a um dos sete 6rgaos beneficiados devera fazer ampla divulga<;ao desses 
auxflios, no Brasil e no exterior. A sele<;ao dos beneficiarios sera 
responsabilidade dos 6rgaos, por meio de uma comissao nomeada pelo Oiretor 
de cada um deles, a qual devera incluir os Presidentes das Comiss6es de 
Pesquisa, de P6s-Gradua<;ao e de Cultura e Extensao, onde houver. 

3. RECURSOS FINANCEIROS 

Serao oferecidos 3 auxflios para cada um dos quatro museus da USP (MAC, 
MAE, MP e MZ), para a BBM, para 0 CEBIMar e para 0 IEB, para 0 ana de 2017. 

o valor do auxflio, para gastos com despesas de locomo<;ao e manuten<;ao, sera 
de R$ 15.000,00, para um perfodo de 3 meses. 



No ambito deste Programa serao comprometidos recursos Oryamentarios' no 
maximo de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais). Os recursos serao 
remanejados para os orgaos, que farao 0 acompanhamento do programa. 

4. PRAZOS 

• Lanyamento da chamada publica: 23.01.2017 
• Data do infcio da submissao das propostas: 24.01.2017 
• Data final da submissao das propostas: 24.02.2017 
• Julgamento das propostas: ate 24.03.2017 
• Divulgayao do resultado: 27.03.2017 

Se as propostas nao atenderem aos requisitos do edital ou de qualidade 
esperada pelos orgaos envolvidos, sera aberta uma segunda etapa de 
submissoes a partir do dia 28.03.2017, e ate 20.04.2017. A divulgayao do 
resultado desta segunda etapa ocorrera ate 0 dia 08.05.2017. 

Execuyao do projeto selecionado com aplicayao dos recursos financeiros 
concedidos: de 01 .06.2017 a 30.11.2017. 

Data da apresentayao do relatorio final do projeto implementado a Comissao de 
Pesquisa do 6rgao: ate 11.1 2.2017. 

5. REVOGA<;AO OU ANULA<;AO DO EDITAL 

A qualquer tempo, 0 presente edital pod era ser revogado ou anulado, no todo ou 
em parte, por motivo de interesse da administrayao da USP ou exigencia legal, 
sem que isso implique direito a indeniza9ao ou reclama9ao de qualquer 
natureza. 

A Reitoria da USP reserva-se 0 direito de resolver os casos omissos e as 
situayoes nao previstas no presente edital. 

Sao Paulo, 23 de janeiro de 2017. 
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