Edital conjunto para apoio à cooperação entre a USP e a UdL

Objetivos
A USP e a UdL têm a intenção de fazer 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 propósito desta chamada é apoiar a construção de projetos conjuntos em todas as áreas de
pesquisa, implicando no mínimo uma equipe de pesquisadores da USP e uma equipe de
pesquisadores da UdL. Os projetos poderão ser, por fim, elegíveis para financiamento adicional
de uma terceira parte (ANR = Agence Nationale de la Recherche, FAPESP, COFECUB, empresas
industriais etc.), de acordo com as regras das referidas instituições. A pesquisa interdisciplinar
será estimulada.

Financiamento
O valor total do financiamento destinado ao presente edital é de 50.000,00 euros por parte da
UdL e de 162.500,00 reais por parte da USP. Para um projeto conjunto, cada líder de equipe
apresentará o respectivo projeto ao coordenador científico de sua universidade de origem
(líderes da equipe brasileira à USP e líderes da equipe francesa à UdL).
Os projetos aprovados receberão o equivalente a até 10.000,00 (dez mil) euros de cada
Universidade, observado o limite de financiamento previsto neste acordo. Cada parte irá
desembolsar apenas com pesquisadores vinculados a ela. Um orçamento detalhado deve ser
fornecido em um Anexo, aceito mutuamente pelas partes signatárias. Os fundos devem ser
empregados até 31 de maio de 2016.

Seleção
A USP e a UdL irão criar uma comissão ad-hoc para a seleção das propostas apresentadas.
Cada comissão está sob a responsabilidade do coordenador científico (Prof. Dr. Raul Machado
Neto, pela USP, e Prof. Peter Wirtz, pela UdL) no comando da cooperação de pesquisa entre
USP-UdL. Os critérios de seleção são consistentes com os objetivos da chamada mencionadas
na seção 1 do Acordo de Cooperação firmado entre as partes. A decisão final será tomada em
conjunto.
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Obrigações
Os candidatos aprovados devem seguir o projeto proposto e que apresente um relatório final
de duas a três páginas, o qual deve ser apresentado no máximo um mês após o final do
período de concessão. Poderão ser solicitadas atualizações de status periódicas sobre o
andamento do projeto, dependendo da duração planejada do projeto. O relatório deve incluir
informações sobre: objetivos propostos e atividades realizadas; resultados dos projetos e
realizações, incluindo as principais conclusões e planos para o futuro; uma breve avaliação
pelo pesquisador na direção das despesas efetivas com relação ao plano.

Datas
A presente chamada será aberta em 18 de maio 2015 e será encerrada em 12 de junho de
2015. As propostas devem ser devolvidas aos coordenadores científicos até esta data. A
resposta das comissões está prevista para 31 de junho de 2015 e poderá ser prorrogada. Os
fundos deverão ser empregados até 31 de maio de 2016.

Apresentação das propostas
Favor utilizar o formulário de apresentação fornecido abaixo. Os coordenadores das equipes
de Lyon, por favor, devem enviar a proposta para peter.wirtz@univ-Lyon3.fr, com cópia para
marc.valax@univ-lyon3.fr e carla.ferro@universite-lyon.fr. Os coordenadores das equipes da
USP devem enviar a proposta para aucani@usp.br.
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ANEXO
Proposta para pesquisa conjunta UdL-USP

A proposta deve estar limitada ao total de 4 páginas.

Título do projeto:

Nome do Pesquisador Principal:

Nomes dos participantes (informações necessárias: função (professor, doutorando, pósdoutorando), universidade ou faculdade, disciplina, centro de pesquisa)

Nomes dos participantes

Função

Centro de pesquisa

Universidade

Objetivo do projeto (2 páginas no máximo)

3

5 principais referências bibliográficas

1
2
3
4
5

Orçamento

Descrição dos gastos planejados

Valor

Valor total

Justificativa do orçamento (no máximo meia página)

4

