Iniciativas de Parceria Estratégica USP-HU: Edital conjunto para apoio à cooperação

Objetivos

A Universidade de São Paulo (USP) e a Humboldt-Universtät zu Berlin (HU) abrem um
edital para projetos de pesquisa conjuntos, a fim de promover e reforçar a cooperação
acadêmica e científica entre ambas as instituições, em áreas de mútuo interesse.
O objetivo deste edital é fornecer apoio para a execução de projetos conjuntos em
todas as áreas de pesquisa, envolvendo, pelo menos, uma equipe de pesquisadores da
USP e uma equipe de pesquisadores da HU. A pesquisa interdisciplinar será
estimulada.
Financiamento
O valor total do financiamento destinado ao presente edital é de 50.000,00 euros por
parte da HU e o valor equivalente por parte da USP. Cada projeto deve ter dois líderes
de equipe, um da USP e um da HU. Os líderes de equipe apresentarão o mesmo projeto
ao coordenador científico de sua universidade de origem.
Os projetos aprovados receberão o equivalente a até 20.000,00 euros (no total de
ambos os lados) e terão a duração de dois anos. Um orçamento detalhado deve ser
fornecido em um Anexo, aceito mutuamente pelas partes. Os fundos provenientes de
cada parte devem ser gastos com as despesas de seus próprios pesquisadores, e as
despesas devem ser limitadas aos custos com passagens aéreas, diárias e segurosaúde. Cada Parte financiará seus pesquisadores na colaboração, com base em suas
regras de financiamento.
Processo de seleção
A USP e a HU criarão uma comissão ad-hoc para a seleção das propostas apresentadas.
Cada comissão está sob a responsabilidade do coordenador científico (pela USP, Prof.
Dr. Raul Machado Neto, e, pela HU, Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz). Os critérios de
seleção são consistentes com os objetivos do edital mencionados na seção 1 do
Acordo de Parceria Estratégica. A Comissão Coordenadora bilateral deverá se reunir
pessoalmente ou à distância e por videoconferência uma vez ao ano (em locais
alternados, se as reuniões forem presenciais). A decisão final será tomada em
conjunto.
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Critérios de seleção
Outros critérios relevantes aplicados no processo de seleção estão a seguir:
•

qualidade científica e inovação do projeto de pesquisa;

•

potencial para a obtenção de fundos adicionais;

•

viabilidade do plano de pesquisa;

•

proporção do plano orçamentário em relação ao plano do projeto;

•

competência e especialização dos pesquisadores ou grupos de pesquisa.

Obrigações
Os candidatos aprovados devem seguir o projeto proposto e apresentar um relatório
final de duas a três páginas, no prazo máximo de um mês após o final do período de
concessão. Poderão ser solicitadas atualizações periódicas sobre o andamento do
projeto, dependendo da duração prevista do projeto. O relatório deve incluir as
seguintes informações sobre: objetivos propostos e atividades realizadas; resultados
dos projetos e realizações, incluindo as principais conclusões e planos futuros; uma
breve avaliação pelo pesquisador na direção das despesas efetivas com relação ao
plano.
Datas
O presente edital será aberto em 01.12.2015 e encerrado em 31.03.2016. As propostas
devem ser redigidas em inglês e entregues aos coordenadores científicos até
31.03.2016. A resposta das comissões está prevista para maio de 2016. Os fundos
deverão ser empregados até maio de 2018.

Apresentação das propostas
Por favor, utilize o formulário de apresentação fornecido abaixo. Os coordenadores
pela HU, por favor, devem submeter a proposta para: international.strategy@huberlin.de. Os coordenadores pela USP devem enviar a proposta para: aucani@usp.br.
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ANEXO
Proposta para pesquisa conjunta USP-HU

A proposta deve ser redigida em inglês e limitada ao total de 4 páginas.

Título do projeto:

Nome do Pesquisador Principal:

Nomes dos participantes (informações obrigatórias: vínculo (professor, doutorando, pósdoutorando), universidade ou faculdade, disciplina, departamento de pesquisa)

Nomes dos participantes

Vínculo

Departamento de
pesquisa

Universidade

Objetivo do projeto (2 páginas no máximo)

3

5 principais referências bibliográficas

1
2
3
4
5

Orçamento

Descrição das despesas previstas

Valor

Valor total

Justificativa do orçamento (no máximo meia página)

Resumo/Pequeno resumo (aproximadamente 5.000 caracteres)
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