UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PRO-REITORIA DE PESQUISA

Ofício Circular ne 006/2018/PRP
São Paulo,22 dejunho de 2018

Ref: Criação de Grupos de Pesquisano Dlretórlo do CNPq

Resunto

Esteofício circular tem por objetivo informar os procedimentos necessáriospara a criação e certificação
de Grupos de Pesquisa (GP) no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq {DGP), conforme

regulamentação
da PortariaPRP648/2018.

l

Cadastro do líder do GP

O docente atlvo da USPque ainda não estiver cadastrado como líder no DGPdeverá solicitar esse
cadastro à Pró-Reitoria de Pesquisa por meio de mensagem enviada ao Fale Conosco (Sistema

Atena>FaleConosco}.
Seo líder do GP for docente aposentado da USPque participe do programa de Professor Sénior, a
solicitação de cadastro como líder deverá ser feita pela Comissão de Pesquisa (ou órgão
equivalente), que informará a vigência do termo de colaboração e enviará cópia da aprovação do
referido termo anexa à mensagem solicitando o cadastro. A Comissãode Pesquisadeve enviar a
solicitação de cadastro do Professor Sénior como líder de GP e informações sobre o termo de
colaboraçãopor meio do FaleConosco(SistemaAtena>Fale Conosco).

2.

CadastrodoGPno DGP
Após o líder do GP ser cadastrado conforme acima descrito, este deverá preencher o formulário
para cadastramento do GPno DGP(http://dRP.cnpa.br/).
preenchera cadastro no DGPe clicar em "envlaí";
- gerar um arquivo PDFdo cadastro enviado aparasaber se é o cadastro enviado, verificar se do lado

direito aparecea Informação "aguardando certificação").Utilizar o botão 'visualizar espelho do
grupo de pesquisa', disponível na página do líder, e imprimir como PDF.
Paraa criação do GP,deverá ser considerado que

ll.

As linhas de pesquisa do GP devem ser abrangentes, locanda os abjetivos gerais do GP e
não o detalhamento dos projetos de pesquisa correntes;
OsCV Latõesde todos os membros devem estar atualizados na data da submissão;

lll

A atualização dos dados sobre o GP no DGP deve ser contínua;

lv.

É desejável que estudantes de graduação e pós-graduação participem de apenas um Grupo
de Pesquisada USP.A participação de estudantes em dois grupos ou mais é classificadapelo

CNPqcomo atípica.
v.
VI.

Recomenda-seque docentes USPparticipem de até três Grupos de Pesquisa.A participação
em quatro grupos ou mais é classificada pelo CNPqcama atípica.
Com o objetivo de fomentar a cooperação entre os docentes da Universidade, é desejável
que o grupo tenha pelo menos dois docentes USP.
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3.

Solicitação de Aprovação do GP
A criação do GPdeverá ser aprovada pelo Departamento do líder do Grupo (ou órgão equivalente),
e pela Comissãode Pesquisa(ou órgão equivalente) da respectiva Unidade.

Para isso, Q docente deverá preencher a solicitação no Sistema Atina > PesquisaAtende >
Formularío(https://uspdigital.usp.br/ateia/).
cllcar em "nova solicitação'
seleclonar "criação de Grupo de Pesquisa"

preencher o formulário que Inclui
Justificativa para criação do GP (contribuição pretendida para a área de conhecimento);
11

Obletlvos do GP para os próximos 4 anos;

ll l. O líder participa de outros GPs? Se sim, justifique a participação concomitante nos vários
GPs;

lv.

Requisitosde infraestrutura física e de pessoal para funcionamento.

- no campo "Solicitação' escrever: "Encaminho cadastro do Grupo de Pesquisaintitulado XXX,sob
minha liderança, para análise e certificação junto ao Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil

ILattes/CNPq)"

- clicar em "selecionar arquivo' no campo 'Arquivo I' e selecionaro arquivo PDFgerado do cadastro
realizado no Dfretórlo do CNPqe cllcar em "Abrir''
- quando tudo estiver preenchido e Q PDFanexado, clicar em "Inserir'' para enviar para análise a

aprovação.

O sistema encaminhará o formulário para Q Conselho de Departamento, que deverá avaliar o
pedido e aprova-lo no sistema Atena (o Chefe de Departamento terá acessoao sistema para efetuar
a aprovação). Nas Unidades em que não houver Departamentos ou equivalentes, a Instância única
de aprovaçãoserá a Comissãode Pesquisaou órgão equivalente.
A próxima Instância de análise é a Comissão de Pesquisa ou órgão equivalente, que deverá
considerar os requisitos informados na referida Portaria para aprovar o pedido. A aprovação deverá

ser dadana SistemaAtada.

Finalmente, a solicitação será avaliada pela Pró-Reitoria de Pesquisa,que certiflcará o GP no DGP
casotodas as orientações tenham sido atendidas.
EsteOfício Circularsubstitui o Ofício Circular PRPne 007/2017
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Diário Oficial PoderExecutivoSeçãol

sábado.23 dejunho de 2018
Eíivelto Bittencourt, de Barra do Tino,

e o St. António Alongo. de

Juquiá.o presidenteleu a Ordem do Dia e o seaetário informou

Parágrafo único - A CPq ou Conselho Deliberativo (confor-

me couber). deverá avaliar os seguintespontos para aprovar a

a relaçãode documentosobjeto de discussãoneste evento. criação do Grupo:
bem como a relação de documentos tramitados na secretaria
do CBH-RB.Na sequência. houve informes sobre: a) o prometo
Diagnosee sensibilizaçãode professores da URGHI 11 sobre
a questão da água e a gestão dos recursos hídricos no Vale do
Ribeira'. proposto pela UNESPde Registro.com esclaredmentos
de que requer anuência e apoio dos prefeitos para estabelecer
parceriapara a viabilização das ações por meio da participação
das ínstitukões de ensino municipais; b) aüvidades da Câmara
Téaica da Área de Proteçãoe Recuperação dos Mananciais do
Alto Juquiá e SãoLourenço (APRM/AJ-SL).com destaque para
a finalização do PDPA (Plano de DesenvoMmento e Píoteção
Ambiental) do Alto Juquiá e São Lourenço; c) aüvidades da
Câmara Técnica de Educação Ambiental

(CT-EA). merecendo

destaque a realização da 15' Semana da Agua do Vale do
Ribeira;d) Processo de renovação do quadro de membros de
câmaras técnicas; e) Pró-omitê$

programa criado pela Agência

Nacional de Águas (ANA) para dar um suporte âlnanceiro aos
comités de bacia de todo o Brasil. foram debatidos diversos

1.0 méritoda proposta.
considerando
a peMnência
ea

231/18. que trata da aprovaçãoda transferência de recursos de
investimentodo FEHIDROparao CBH da BaixadaSantista. destidos aoprometode capacitaçãocontínua dos atoíes envolvidos
com os Comhês de Bacias Litorâneos; i) DeliberaçãoCBH-RB
o 232/18. que aprova delimitação da APRM/AJ-SI, revogando
DeliberaçãoCBH-RB206/16, de 14/12/16; j) o referendo da
Deliberação Ad Referendum CBH-RB 224/18. que aprova pedido

da Prefeiturade utilização do saldo de recursosobtido no processo de lichação para execução de extensão adicional da obra
de proteção de margens de íio. objeto do Contrato FEHIDRO

091/2017. de 09/05/17. Nota: não foi deliberado o repassede
recursos para o 'Diálogo Interbacias'. previsto no item 9 da
Pauta,devido à indefinição do valor. bem como quanto à sua
necessidade.como nos exercícios anteriores. Como informes
finais. foram noticiados: a) a participação de cinco membros de
câmarastécnias do (BH-RB no 8' Fórum Mundial da Água. no
período de 18 a 23 de março, em Brasília/DF; b) a realização.
em paralelotambém em Brasília.do fórum Alternativo Mundial
da Agua; c) a previsãode evento técnico para debate oportuno
sobre o tema 'Vala Grande', em lguape; d) a transferênciada
Sra. Jociani Debeni festa para o CBH-LN, após 9 anos de serviços

prestados no CBH-RB.A assembleia contou com a presença de
3S membros.sendo 20 titulares e 15 suplentes compostos por
1 1 representantes do segmento do Estado. 14 dos Municípios e

6 da SociedadeCMI organizada.dos quais 27 em condiçõesde
manifestaro voto. Contabilizando os 29 convidados,o evento
contou com a participaçãode 64 pessoas.

Objeto: fornecimento de Água Sanitária.
ValorTotal:RS 6.240.00

FUNDAÇÃO EDITORA UNESP
Despacho do Diretor Presidente. de 22-6-201 8
Ratíficando a inexigibilidade de licitação do(s) processo(s)
abaixo.com enquadramento legal no incisa l do artigo 25 da Lei

clarezados objetivos e justificativas para criação do Grupo. bem
como a importância da contribuição pretendida para a área de
conhecimento:

Data da Assinatura: 17-5-2018.
Prazo de Vigência: O Prazo de vigencia é de 1 2 meses.

ASSISTÊNCIAADMINISTRATIVA

Federal 8.666/93 e atualizações posteriores
Proa.: 103/201 8 - Locação de estande para participação da

ll.A justificatha paraa participaçãodo(s) líder(es) concomitantemente em outros Grupos de Pesquin. quando foi o caso;
111.
0 alinhamento da proposta com o Plano de Metas da
Unidade.Museu, Órgão de Integração ou Órgão Complementar
N. O atendimento dos requisitosde infraestrutura física e de
pessoal.no âmbito da Unidade, Museu.Órgão de Integração ou
órgão Complementarpara o funcionamento do Grupo.
Artigo 3' - A proposta. se aprovada conforme descrito no
Artigo 2'. deverá ser encaminhadapela CPq.ou instância equivalente. à Pró-Reitoriade Pesquisa. solicitando-seque o Grupo
seja Certificado pela USPno Diretório.
Artigo 4' - Por ocasiãodas Avaliações Institucionaisda USP
a Pró-Reitoria de Pesquisapromoverá censos dos Grupos de
Pesquisada USR

Estrato de Contrato

Feuna Bienal Brasil do Lido e da Literatura. de 10-08 a 26-08

assuntose aprovados por meio dos seguintes documentos:
$ 1' - Por ocasião dos censos os Grupos de Pesquisa devea) DeliberaçãoCBH-RB 225/18. que aprova o Relatório ll do rão atualizar seus dados e atender aos critérios definidos no
Planode Baciada UGRHI 11 201 6-2027; b) DeliberaçãoCBH-RB anito le. caso contrário terão sua certificação retirada pela PRR
226/18. que aprova a nova composição das Câmaras Tónicas de
$ 2' - Grupos que perderem sua certificação poderão
solicitar nova certificação após atualizar as informações no
Planejamento e Gerendamento (CT-PG). de Saneamento (CT-S)e
de Educação Ambiental (CT-EA); c) Deliberação CBH-RB 227/1 8.
Diretóíio de Grupos de Pesquisa do CNPq. encaminhando a
que aprova o parecer tónico 01/201 8 da CT-PG.que tem como
solicitação à Pró-Reitoriade Pesquisaconforme orientaçõesdos
objeto a análise e manifestação sobre o estudo de viabilidade Artigos I' e 2'.
de implantaçãoda Central Geradora Hidrelétrica - Garganta do
Adio S' - Gniposvigentes por ocasiãoda publicaçãodesta
Rio (atamAltas no Município de ltapirapuã Paulista;d) a ata da Portaria. e que não atendam aos critérios definidos no Alugo l '.
89' Asnmbleia Pública Ordinária. de l S/1 2/17); e) Deliberação terão prazo de um ano pararegularizar suasituação. após o que
228/18. que define Critérios do processo de habilitação ao finan
terão sua certificação retirada pela PRR
ciumento FEHIDR0/2018;f) Deliberação CBH-RB/229/1
8. que
Artigo 6' - Casos não cobertos por esta Portaria serão
tratados pela PRP.
aprova a nova composição do quadro de membros da sociedade
civil organizadapara o biénio 201 8-2020. bem como o Sr. José
Amigo 7' - Esta Portariaentra em vigor na data de sua publi
Roberto Barbosa Satto. da Associação dos Engenheiros e Arquicação, ficando revogada a Portaria PRP-588.de 02-08-2017.
tetos doVale do Ribeira. paraocupar o cargo de vice-presidente (Prol USP 201 7.1 .13881 .1.7).
por igual período;g) DeliberaçãoCBH-RB230/2018. que aprova
Plano de Aplicação de Recursosda Cobrança pelo uso dos
Rewrsos Hídricosna Bacia Hidrográfica do Ribeira de lguape
Extrato de Contrato
Litoral Sul. referente aos valores anecadados no exercício
201 7 e estimados para o exercido 201 8; h) Deliberação CBH-RB

Contratada: Jugatha Indústria e Comércio de Produtos
Químicos Ltda.. CNPJ 04.6S6.S63J0001 -93.

São Paulo.128(115)- 31

Contrato 08/201 8 - Processo 201 8.1 .1 21 .82.6.
Contratante: Superintendência do Espaço físko da USP

Contratada: Zanin& Simões Engenhariae Constnitora Ltda
Objeto: Prestaçãode serviços de assessoriatécnica para
nlscalização das obras dais nas sedes provisórias do Museu

Paulistada USP
Valor RS 14.900.00.
Verba:A despesaonerará a Classificaçãofundonal Progía
mágica: 12.364.1 043.S305 - Classificação da Despesa Orçamen
tarja: 3.3.90.39.99 - fonte de Recursos: 1 - Exercício de 201 8.

Prazo de Execução:lSOdias.
Data da Assinatura:20-06-2018
Extrato de Contrato
Contrato 09/201 8 - Processo 2018.1 .72.82.S.
Contratante: Superintendência do Espaço Físico da USP.

Contratada:Constnitora Brasfort Ltda

Tomada de Preços 12/201 7: Execução dos serviços de refor-

ma das instalaçõeselétHcas do Prédioda História e Geografia
da faculdade de filosofia. Letrase Ciêndas Humanasdas USR

Pregão EletrõnicoRegistro de Preço l0/201 8 - FM
Processo2018.1.170.5.3
Contratante: faculdade de Medicina.
Contratada:Torrefação e Moagem de Café Loli Ltda. CNPJ
02 .n8.127/0W1

-41 .

Objeto: fornecimento de Café Especial.
ValorTotal:RS 16.800.00
Data da Assinatura:08-06-2018

2018. na cidade de Brasília - DF.

Ministério Público
1- PORTARIAS

Prazode Vigência: O prazo de vigência é de 12 meses.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Comunicado
Aos vinte dias do mês dejunho do ano de dois mil de dezoito. no período das 8 às 17 horas foi realizada a eleição para
representante dos funcionários da Universidade de São Paulo

A - SUBPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
ASSUNTOSINSTITUCIONAIS
1- Portarias de 05-06-2018
A - Subpíocuradoria-Geral

trativas e Institucionais
Indeferindo:

de Justiça de Políticas Adminis-

junto ao ConselhoDeliberativo do HU, dentre os representantes
n' 6974/2018 - por absoluta necessidadede serviço.30 dias
das Congregaçõesdas Unidades de Ensino da Universidade. de férias. referentesao mêsde julho de 201 8. dos Procuradores
Ficou atada a comissão para acompanhamento da eleição. de Justiçaabaixo relacionados:
composta pelas servidoras Gisele de Sales.Andrea Aparecida
Drs
de Souza Costa e Mansa Moreira Cardoso.A Portaria contendo
Excluir
as regras do certame foi expedida e enviada para todas as
(...)
unidades de ensino. por e mail. através da Portaria CD HU 3/1 8.

assinada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Prof. Dt
rosé Otávio Costa Auler Júnior Candidataram-se ao cargo os
senhores Adíiano Brant favarin - Faculdadede Odontologia.
Bruno Alexandre Ribeiro - Escola de Comunicação e Artes. Kelly

Cristina Salva Leite - Faculdadede Odontologia. Paulo Sérvio
Zembruski - Faculdade de Medicina e Vitor José Belchior - Facu

dadede Ciêndas famacêuticas. Da apuração dos votos. ficaram
classificados: Adriano Brant Favarin - 9 votos. Bruno Alexandre
Ribeiro - 7 votos. Vitor rosé Beldlior - 2 votos. Kelly Cristina Silva
Leite - l voto. Paulo Sérvio Zembruski - 0 votos Da apuração

cabe recurso.a ser depositado em 5 dias no Serviçode Pusoal
do Hospital Universitário e será deddido pelo Presidente do
ConselhoDeliberativo do HU.Ao final do prazo será publicada a
estafinal com os nomes dos candidatos vencedoresda eleição.
Nada mais a dedarac assinam a ata as servidores indicadas para

acompanhar a eleição.

LUIZ ANTONIO CASTRO DE MIRANDA

(...)
(Republicada

por necessidade

de retificação

- D.O. de

0606-2018)
Portariasde 22.06-2018
A Subpíocuradoria-Geral de Justiça de Políticas Adminis.
tratavase Institucionais:

