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Circ.CoPGr/48/2020                                                                 São Paulo, 01 de junho de 2020. 

CGCJ/lzp 

 

Prezados(as) Presidentes de CPGs, Coordenadores(as) de Pós-Graduação e 
Orientadores(as), 

 

Orientações da PRPG para a Chamada Pública referente ao Programa de Mestrado e 
Doutorado Acadêmico para Inovação (MAI/DAI) do CNPq (Chamada CNPq Nº 12/2020). 

Considerando o formato do edital do CNPq que prevê o encaminhamento de somente 
1(uma) proposta por Universidade, solicitamos que as orientações abaixo sejam 
seguidas por todos os interessados no envio de proposta. 
 
 Serão recebidas pela PRPG pré-propostas contendo: 
 

1. resumo de propostas descrevendo o projeto planejado (máximo de 2 páginas); 
2. o número e modalidade de bolsas solicitadas; 
3. lista das empresas parceiras interessadas.  

 
Prazo limite: 15 de junho de 2020, através do formulário 
https://forms.gle/X1gJ28JqVK5bAXwJ8, até às 17h00.  
 
Estas propostas serão tornadas públicas e todos os grupos solicitantes deverão interagir 
buscando sinergia, complementaridade nas propostas. 
 
As propostas finais contendo os mesmos documentos solicitados inicialmente serão 
encaminhadas para a PRPG até o dia 26 de junho, através do mesmo formulário  
https://forms.gle/X1gJ28JqVK5bAXwJ8, até às 17h00. 
 
Caso sejam encaminhadas diferentes propostas, nos dias 29 e 30 de junho a PRPG 
realizará o julgamento e escolha da proposta ganhadora.  
 
Participarão deste julgamento: 
 

 Pró-reitor de Pós-Graduação da USP; 

 Pró-reitor de Pós-graduação adjunto da USP; 

 Pró-reitor de Pesquisa da USP; 

 Pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária; 

 Presidente da Agência USP inovação. 
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Os membros indicados poderão indicar representantes caso tenham algum 
impedimento para participar do julgamento. 
 
Dia 1 de julho de 2020 será divulgado o resultado para posterior envio ao CNPq pelo 
responsável da proposta. 
 

Atenciosamente, 

 

Carlos G. Carlotti Jr. 

Pró-Reitor de Pós-Graduação  
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