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Objetivos

- Apoiar jovens docentes que estão nucleando grupos de pesquisa,
e receberam expressivo apoio de agências de fomento para isso,
sendo que muitas vezes não recebem recursos para supervisionar
pós-doutorandos que os auxiliem nessa tarefa;

- Apoiar grandes projetos de pesquisa que precisam de uma
gestão cada vez mais sofisticada que tem sido realizada em geral
pelos próprios pesquisadores, enquanto em outros países
existem profissionais especializados nessa tarefa;
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O Programa de Fomento à Formação para Doutores, disponibilizará
recursos orçamentários para o pagamento de bolsas de pós-
doutorado e para a formação de gestores acadêmicos de projetos
de pesquisa (GAP), que devem possuir título de doutor.
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Bolsas

I - Bolsas de Pós-Doutorado (PD):
A) - Centro de Inovação e Sustentabilidade (CIS/SGA/USP) – Até 28 
bolsas
B) - Jovens Pesquisadores Supervisores (JPS/FAPESP) - Até 15 bolsas

II – Bolsas em Formação em Gestão Acadêmica de Projetos (GAP):
A) - Programa Eixos Temáticos USP (ProETUSP) - Até 17 bolsas
B) - Projetos Temáticos FAPESP (TGP) - Até 15 bolsas
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Finalidade

As bolsas PD (JPS/FAPESP) serão destinadas a apoiar docentes da
Universidade beneficiados com o Auxílio a Jovens Pesquisadores da
FAPESP, para que possam supervisionar pesquisadores de pós-
doutorado, já que não possuem esse apoio da agência financiadora.

Benefícios: A Reitoria da USP concederá bolsas 
PD e GAP no valor de R$ 8.479,20 mensais pelo 
período de 12 meses.
Adicional de 10% do valor da bolsa
(R$ 847,92) referente à Reserva Técnica da 
bolsa.
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Finalidade

O Gestor Acadêmico de Projetos poderá realizar o Programa de Formação em um ou
mais projetos de pesquisa, visando o desenvolvimento das seguintes competências:

- gestão dos entregáveis do projeto, da seleção e supervisão de bolsistas, das
compras e importações, das entregas de relatórios, da propriedade intelectual, das
licenças e autorizações necessárias;
- prospectar parceiros e financiadores;
- coordenar iniciativas de divulgação e comunicação;
- representar o grupo em conferências e eventos internacionais, bem como em
reuniões com potenciais parceiros e financiadores.
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A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação oferecerá oportunidades de cursos e
outras atividades de capacitação aos Gestores Acadêmicos de Projetos, sendo
compromisso dos supervisores liberá-los para participarem dessas atividades.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação publicará editais para a seleção de
grandes projetos de pesquisa que estejam interessados em oferecer o
Programa de Formação.

A seleção dos candidatos será feita pelos coordenadores dos projetos de
pesquisa selecionados, conforme regras a serem definidas no edital.
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Colaboradores Acadêmicos

Ex: Bolsistas TT FAPESP

A PRPI propõe a criação de um vínculo denominado "colaborador acadêmico" que
permitirá que esses profissionais possam ser registrados pelas Comissões de Pesquisa e
Inovação das Unidades, recebendo um Número USP e o cartão USP para acesso às
dependências necessárias para a realização de suas atividades enquanto durar sua
participação no projeto de pesquisa.


