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1. OBJETIVO 

A USP é depositária de vários acervos de inestimável valor histórico, científico ou 

cultural. O acesso a esse material deve ser estimulado e facilitado, para maior 

benefício da sociedade. O uso desse material por pesquisadores externos que visitam 

a USP permite aumentar significativamente seu valor científico e cultural. Assim, além 

de disponibilizar seu acervo, a USP passa a apoiar pesquisadores em início de carreira 

que venham para realizar projetos de pesquisa que envolva o material das seguintes 

unidades da USP: Museu de Arte Contemporânea (MAC), Museu de Arqueologia e 

Etnologia (MAE), Museu Paulista (MP), Museu de Zoologia (MZ), Centro de Biologia 

Marinha (CEBIMar) e Instituto de Estudos Brasileiros (IEB). 

Assim, o presente Programa de Pesquisa nos Acervos da USP, sob a responsabilidade 

conjunta das Pró-reitorias de Pesquisa, de Pós-Graduação e de Cultura e 

Extensão, oferece auxílios individuais a pesquisadores que venham fazer pesquisa 

com material do acervo dos museus da USP, do Instituto de Estudos Brasileiros, ou de 

material captado no CEBIMar e que permaneçam por um período mínimo de três ou 

cinco meses. 
 

 

2. ELEGIBILIDADE DOS PARTICIPANTES 

 
Serão elegíveis estudantes de pós-graduação ou de pós-doutorado do Brasil ou do 
exterior. 

Cada uma das seis unidades beneficiadas deverá fazer ampla divulgação desses 

auxílios, no Brasil e no exterior. A seleção dos beneficiários será responsabilidade das 

unidades, por uma comissão ad hoc nomeada pelo diretor da unidade que deverá 

incluir os presidentes das comissões de pesquisa, de pós-graduação e de cultura e 

extensão. 

 
3. RECURSOS FINANCEIROS 

Serão oferecidos 5 auxílios para cada um dos quatro museus da USP (MAC, MAE, MP 

e MZ), para o CEBIMar e para o IEB, para o ano de 2013.  

Poderão utilizar os auxílios individuais estudantes de pós-graduação ou pesquisadores 

de pós-doutorado do Brasil ou do exterior. O valor do auxílio, para gastos com 

despesas de locomoção e manutenção, será de R$ 10.000,00 para um período de 3 

meses ou R$ 16.000,00 para um período de 5 meses. 

No âmbito deste Programa serão comprometidos recursos orçamentários em um 

máximo de R$ 480.000,00 compartilhado para as 3 Pró-reitorias:  PRP, PRPG, PRCEU. 
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Os recursos serão descentralizados para a unidade pelas três pró-reitorias envolvidas, 

que farão acompanhamento do programa. 

 
 
4. PRAZOS 

 
Lançamento da Chamada Pública: 24/1/2013 
Data do início da submissão das propostas no sistema ATENA: 24/1/2013 
Data final da submissão das propostas no sistema ATENA: 22/4/2013 
Julgamento das propostas: até 10/5/2013 
Divulgação do resultado: a partir de 17/5/2013. 
Se as propostas não atenderem aos requisitos do edital e da qualidade esperada pelas 
Unidades envolvidas, a submissão será permitida numa segunda etapa a partir do dia 
17/5/2013. A avaliação será feita de forma contínua até o preenchimento dos auxílios 
previstos, mas a data final desta segunda etapa é o dia 30/8/2013. 
Execução do projeto selecionado com aplicação dos recursos financeiros concedidos: 
de 1/06 a 30/11/2013.  
Data da apresentação do relatório final do projeto implementado à Comissão de 
Pesquisa da Unidade: 16 de dezembro de 2013.  
 
4.1. Prazo de Execução do Projeto 

 
O prazo previsto para a execução da pesquisa deverá ser de 5 (cinco) meses. 
 

5. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL 

 
A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em 
parte, por motivo de interesse da administração superior da USP ou exigência legal, 
sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 
As Pró-Reitorias reservam-se o direito de resolver os casos omissos e as situações 
não previstas no presente Edital. 


