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Informação PRPI 59/2023 
 
 
 

São Paulo, 31 de janeiro de 2023. 
 
 
 

Assunto: Resultado do Edital de Apoio a Projetos de Pesquisa com 
Iniciativas de Ciência Cidadã – Edição 2022 

 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação recebeu 55 propostas para o Edital de Apoio a 

Projetos de Pesquisa com Iniciativas de Ciência Cidadã – Edição 2022, que foram avaliadas por um 

Comitê de Avaliação composto por docentes de diferentes áreas de conhecimento, considerando a 

finalidade descrita no item 1 e os critérios estabelecidos no item 4 do edital. As propostas foram 

contempladas na totalidade ou em parte do valor solicitado e estão listadas a seguir: 

 

 

Unidade Coordenador Título do Projeto 

EE 
Renata Eloah de Lucena Ferretti-

Rebustini 

Alfabetismo científico em Envelhecimento Sustentável 

e Saúde Planetária: uma proposta de pesquisa-ação 

por meio da ciência cidadã 

EERP Fabiana Faleiros Castro 

Desenvolvimento, validação e avaliação de um 

programa de capacitação de profissionais da educação 

para a inclusão de pessoas com deficiência 

EERP Ricardo Alexandre Arcêncio 

TERMÔMETRO SOCIAL COVID-19: Evidenciando os 

impactos sociais, econômicos e de saúde da pandemia 

num assentamento na zona rural de Ribeirão Preto-SP 

FO Mariana Minatel Braga Fraga 

EviDent e EviPop: a ciência e a sociedade em diálogo 

constante para a implementação de Políticas Públicas 

relevantes (EviDent and EviPop: Science and Society for 

implementing Public Policies that matters) 

FSP Thiago Nogueira 
Avaliação da qualidade do ar por meio da ciência 

cidadã 
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IEA Antonio Mauro Saraiva 

Detetives da comida: ciência cidadã e 

transdisciplinaridade visando à Saúde Planetária em 

escolas do ensino básico 

MAE Marília Xavier Cury 

Requalificação e ressignificação dos acervos 

arqueológicos e etnográficos no centro-oeste paulista: 

um olhar Guarani Nhandewa, Kaingang e Terena 

MZ Gabriela Procopio Camacho 

Descobrindo Tesouros Escondidos: Uma BioBlitz da 

Coleção de Hymenoptera do Museu de Zoologia da 

USP/MZSP 

 
 
 

PAULO A. NUSSENZVEIG 
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 
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Registro de assinatura(s)  eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada
através do código RYI1-U6MY-WMQF-CK83 no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/RYI1-U6MY-WMQF-
CK83
Paulo Alberto Nussenzveig
Nº USP: 2143560
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