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EDITAL EACH 01/20 de 21.08.2020 

 

A ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES (EACH) DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO (USP), POR MEIO DE SUA COMISSÃO DE PESQUISA (CPq), TORNA 

PÚBLICO O EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATURAS PARA UTILIZAÇÃO DE NOVOS 

ESPAÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA - LABORATÓRIOS 

ANALÍTICO-EXPERIMENTAIS, NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PESQUISA 3 

(CMP3), LOCALIZADO NO EDIFÍCIO A3 DA EACH. (Período de vigência 2021-2025). 

 

Edital aprovado pelo Conselho Técnico Administrativo (CTA), em sua 46ª Sessão 

Extraordinária, realizada em 21 de agosto de 2020. 

 

 

REGRAS GERAIS 

 

1. OBJETO  

 

1.1. Considerando que a Reserva Técnica Institucional FAPESP 2019-2020 permitirá 

aperfeiçoar e ampliar os espaços de pesquisa, constitui-se objeto deste Edital a seleção de 

docentes ou grupos de pesquisa para uso dos seguintes espaços físicos: 02 (dois) banheiros 

atualmente desativados, os quais serão reformados e cedidos, localizados no Centro 

Multidisciplinar de Pesquisa 3 (CMP3) da EACH.  

 

1.2. Podem participar professores da EACH vinculados aos cursos de graduação e pós-

graduação (orientadores credenciados) da Unidade, que preferencialmente ainda não 

estejam devidamente alocados em espaços de pesquisa e que necessitem de laboratórios 

para instalar equipamentos de análises químicas, biológicas, físicas em pesquisa e 

condições especificas para a condução de experimentos e análises.  

 

1.3. O financiamento, a instalação de equipamentos e demais especificidades para a 

execução dos projetos dos pesquisadores selecionados serão de responsabilidade exclusiva 

dos mesmos. 
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1.4. Os novos espaços são dedicados a acolher pesquisadores que desenvolvem ou irão 

desenvolver pesquisas experimentais e não se destinam a: laboratórios de aulas práticas, 

informática, armazenamento de material para uso em pesquisa, escritórios, almoxarifados e 

similares.  

 

2. ESPAÇO FÍSICO 

 

O espaço físico, objeto do presente edital, corresponde a 02 (dois) banheiros, localizados 

no segundo andar do edifício A3, os quais serão reformados e cedidos para realização de 

pesquisa analítica-experimental. As dimensões destes dois espaços são de 18,90 m2 cada 

um. 

 

3. INSCRIÇÕES 

 

3.1. Os interessados deverão apresentar os itens descritos na seção 4.  

 

3.2. A documentação para inscrição deverá ser enviada para o e-mail da CPq  

(pesquisa@usp.br) com cópia para a Diretoria (diretoria-each@usp.br). Os arquivos não 

devem ultrapassar juntos ou individualmente 5MB. 

 

3.3. Prazo para inscrição: ver item 6 deste edital.  

 

4. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

 

A proposta a ser apresentada deverá ser constituída por duas partes (4.1-Relatório de 

Atividades e 4.2-Projeto de Ocupação) e submetida em arquivo único com extensão pdf.  Os 

interessados devem enviar à CPq os seguintes itens que ficarão arquivados para consulta 

pela Comissão Avaliadora. 

 

4.1 - Descrição das atividades de pesquisa no período de 2015 até a data de inscrição, 

seguindo a estrutura abaixo: 

a) Trajetória acadêmica e científica do pesquisador proponente com as principais atividades, 

destaques e impactos dos projetos desenvolvidos no âmbito nacional e internacional, com 

até 02 (duas) páginas; 

mailto:pesquisa@usp.br
mailto:diretoria-each@usp.br
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b) Súmula curricular com até 02 (duas) páginas modelo FAPESP e link para o CV Lattes do 

pesquisador; 

c) Financiamentos obtidos no período (2015 - até a data de inscrição), relatando o período de 

vigência dos projetos;  

d) Lista de publicações em revistas indexadas no período supracitado;  

e) Orientações concluídas nas modalidades Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado e 

supervisão de pós-doutorado no período em tela. Indicar as agências de fomento das bolsas 

vinculadas ao pesquisador, quando for o caso;  

f) Outras informações relacionadas às atividades de pesquisa que o pesquisador julgar 

relevantes. 

 

 4.2 - Projeto de ocupação da área no CMP3 para o período inicial de 2021 a 2025. Os 

pesquisadores proponentes deverão apresentar projeto de ocupação de área descrita no 

item 2 para o período em tela. Os documentos/informações que deverão ser submetidos são:  

a) Síntese do projeto de pesquisa a ser desenvolvido no CMP3, contendo no máximo 10 

(dez) páginas (fonte 12 e espaçamento 1,5). Anexos serão permitidos, porém devem fazer 

parte do mesmo arquivo PDF; 

b) Breve descrição do grupo de pesquisa (pesquisadores e estudantes); 

c) Relação de financiamentos em pesquisa nacional e internacional vigentes (não incluir 

financiamentos em bolsas e mobilidade); 

d) Descrição de equipamentos e tipo de mobiliário específico a serem instalados;  

e) Descrição das características civis, hidráulicas e elétricas necessárias para os espaços de 

pesquisa, considerando os espaços disponíveis (banheiros a serem reformados).  

 

5. JULGAMENTO DE MÉRITO E DISTRIBUIÇÃO DO ESPAÇO 

 

5.1. O regulamento elaborado pela CPq estabelece diretrizes para alocação de espaços de 

pesquisa aos pesquisadores1.  

  

5.2. As propostas serão julgadas, mediante avaliação global. Para o julgamento, será 

composta uma comissão julgadora de 03 (três) docentes indicados pela CPq que, na 

avaliação, considerarão: 

                                                 
1
 Disponível para consulta na pagina da CPq em: http://www5.each.usp.br/wp-

content/uploads/2019/02/Regulamenta%C3%A7%C3%A3o-para-Gest%C3%A3o-de-Espa%C3%A7os-

F%C3%ADsicos-de-Pesquisa.pdf 

http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2019/02/Regulamenta%C3%A7%C3%A3o-para-Gest%C3%A3o-de-Espa%C3%A7os-F%C3%ADsicos-de-Pesquisa.pdf
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2019/02/Regulamenta%C3%A7%C3%A3o-para-Gest%C3%A3o-de-Espa%C3%A7os-F%C3%ADsicos-de-Pesquisa.pdf
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2019/02/Regulamenta%C3%A7%C3%A3o-para-Gest%C3%A3o-de-Espa%C3%A7os-F%C3%ADsicos-de-Pesquisa.pdf
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a) Os itens descritos nas seções 4.1 e 4.2 do presente edital; 

b) As atuais condições de pesquisa na EACH do candidato; 

c) A factibilidade de o proponente ocupar e usar o espaço cedido no início de 2021;  

d) A razoabilidade da reforma estrutural com o uso que se pretende do espaço (itens 4.2.d e 

4.2.e). 

 

5.3. As propostas serão inicialmente avaliadas por uma comissão indicada CPq, que fará a 

classificação das propostas para auxiliar a Diretoria da EACH na alocação dos espaços de 

pesquisa. A metragem e demais características físicas poderão ser diferentes do que 

necessita(m) o(s) interessado(s), a depender da distribuição de espaços, recursos e 

viabilidade técnica da obra, número de propostas apresentadas e aprovadas. A CPq poderá 

em qualquer etapa do processo, solicitar aos inscritos, uma arguição oral. A CPq reserva-se 

o direito de decidir por aspectos não previstos no presente edital. As propostas deverão 

posteriormente ser aprovadas pelo CTA.  

 
5.4. Após a divulgação do resultado (espaços concedidos), o docente não contemplado 

poderá apresentar pedido de reconsideração, devendo enviá-lo à CPq até a data estipulada 

no cronograma (item 6). 

 

6. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE Data 

Início do prazo de submissão de propostas à CPq 24/08/2020 

Final do prazo de submissão de propostas à CPq até as 12h de 08/09/2020 

Divulgação dos resultados da seleção pela CPq 18/09/2020 

Pedidos de reconsideração à CPq 22/09/2020 

Divulgação dos resultados pela CPq 29/09/2020 

Aprovação do CTA 07/10/2020 

 
São Paulo, 21 de agosto de 2020. 

 
Profa. Dra. Mônica Sanches Yassuda 

Diretora 


