
I Encontro de servidores de EAIPs, pontos-focais e 

GRS do Sistema de Gestão da Informação de 

projetos – Sistema GIP

Dias:  17 a 19 de maio de 2022

Horário: das 09h00 às 11h00



I Encontro de servidores de EAIPs, pontos-focais e GRS do Sistema de 

Gestão da Informação de projetos – Sistema GIP

Portaria PRP nº824, de 08 de julho de 2021

Profa. Dra. Ana Paula Tavares Magalhães Tacconi (PRPI- coordenadora do GRS)

Lucas Rochelle Meneghini. ESALQ)

Francenilda Costa Pereira Ciferi. (IQ)

Elisabete Aparecida Turcato Milan. (FCFRP)

Michele Aparecida Dela Ricci Junqueira. (FMRP)

Aline Zamoro Martinez. (ICMC)

Otávio Gregori Júnior. (PRPI)



➢ O objetivo do Encontro: 1) Estreitar relacionamento dos GRS_GIP com os EAIPs e com a equipe PRPI; 2) Nivelar EAIPs; 3) promover a
formação de uma rede paralela para troca de informações sobre o GIP (integração de EAIPs);

➢ Esse encontro segue dinâmica própria voltada à atuação dos servidores das Unidades que têm o GIP como uma ferramenta de trabalho no
atendimento de usuários; portanto, este encontro não se volta aos bolsistas e docentes ou usuários eventuais, que não trabalham com o GIP

➢ Atual fluxo do canal de atendimento GIP segue as diretrizes do Ofício Circular 004/21/PRP/STI.

➢ Níveis de suporte para atendimento ao usuário:

Contato imediato (1º nível): EAIPs, ponto focal, funcionário-chefe, website da PRPI/GIP, Converse com a FAPESP;

Contato secundário (2º nível): GRS_GIP_PRPI (“hub”)

Contato terciário (3º nível): GRS_GIP e Equipe de desenvolvimento GIP 

Contato quaternário (4º nível): Grupo de Trabalho de Infraestrutura e Sistema GIP.

Qual o papel dos atores de primeiro nível ? O que se espera ?  RESP: Que atendam os usuários e entendam a demanda antes de encaminhar ao 2º 
nível de suporte, atuando na triagem das questões, esclarecendo ou providenciando o que for possível de ser realizado no âmbito da Unidade.;  
informem os outros caminhos de obtenção da informação (site PRPI / GIP e  FAPESP); instruir a demanda corretamente (campo assunto; 
nome do outorgado, NUSP, número GIP do auxílio, se cadastrado, nome do orientador (se auxílio-bolsa) e o NUSP dele; descrição da dúvida, 
erro ou dificuldade, detalhando os passos que o usuário seguiu até o aparecimento do problema; incluir prints de tela; ser conciso, evitar 
generalismos, ser explícito mas não redundante; juntar o Termo de Outorga e despacho da agência, quando tratar de assuntos afetos à natureza
do auxílio, especificamente.

➢ O que o suporte de 2º nível NÃO faz ?  A) Resolução de dúvidas da competência da FAPESP (regras e normas gerais da FAPESP; tratar de 
documentos e questões específicas dos auxílios, como perda de prazos e bloqueio de pagamentos, bolsas, etc. Não temos um contato direto 
com a FAPESP, diferente daquele que os servidores dos EAIPs possuem para o esclarecimento de dúvidas; B) Tratar de questões 
operacionais, da habilidade de uso do GIP (desenvolvedores) ou de gestão (GRS_GIP) diretamente com os usuários C) Cadastros de usuários 
ou pessoas externas (no GIP ou nos SISTEMAS USP), vinculação de usuários às Unidades.

➢ O que a equipe de desenvolvimento não faz ? Atender usuários diretamente; implementar o sistema senão aquelas enviadas pelo GRS_GIP; 
atendimento por telefone; realizar helpdesks com Usuários ou servidores das Unidades (EIAPs ou não)
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➢ Fluxo GIP: Ofício Circular 004/21/PRP/STI.

➢ Envio da demanda pelo gip@usp.br (conteúdo da mensagem).

➢ Competências do EAIP/ PRP / GIP_GRS / Equipe técnica GIP. 

➢ Divulgação do GIP nas Unidades por intermédio das CPqs e EAIPs.

➢ Unidades sem EAIP X “ponto focal”.

➢ Contato direto do Usuário com a PRP. Procedimento da PRPI neste caso. 

➢ Estimular a formação de uma rede de apoio mútuo entre EAIPs (Whatsapp, e-mail, etc.),

➢ Ausência de um helpdesk ou contato telefônico 

➢ Cadastro do Sistemas USP X GIP: pessoas externas.
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• Quando o Escritório  de Apoio Institucional ao 

Pesquisador (EAIP) ou outra pessoa designada, 

elaborar a prestação de contas, a mesma será 

enviado ao pesquisador  que deverá acessar o 

Sistema GIP – Projetos – Aprovação de Prestação 

de Contas, para conferir os lançamentos e 

encaminhá-la à FAPESP.





Prestação de Contas

Proc. FAPESP 2022/11111-1

Parcial 1

Outorgado: Elisabete Aparecida Turcato Milan

Termo padronizado, endossado e aprovado pelo Outorgado mediante autenticação com senha única USP em 27/04/2022
às 11h48min, com identificação digital 0c99e3e7447068375d9d0a6a83c454cc66af523f7a55192abf0dfd4e7f78877c nos
seguintes termos: "Declaro que todos os documentos contidos neste relatório foram utilizados exclusivamente para fins de
prestação de contas do processo FAPESP n.º 2022/11111-1". "Esta prestação de contas foi enviada após autorização do
outorgado n.º USP 2142614 (Elisabete Aparecida Turcato Milan) conforme demonstrada por IDENTIFICAÇÃO digital
V71R-FSLG-7RM8-I5J1 do dia 27/04/2022 às 11h48min".
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Contato do GRS_GIP para os EAIPs: gip@usp.br

Página GIP no website da PRP: https://prpi.usp.br/gip/
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