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I - Finalidade 

O Escritório de Apoio ao Pesquisador (EAP) tem como finalidade auxiliar os 

pesquisadores da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP) 

na gestão de projetos de pesquisa desenvolvidos com recursos financeiros das 

agências/órgãos de fomento em relação à liberação de recursos, preparação dos 

documentos para aquisição dos itens concedidos, incorporação do material 

permanente adquirido ao patrimônio da EEUSP e prestação de contas. 

Para execução de suas atividades, o EAP conta com um funcionário técnico-

administrativo vinculado ao Serviço de Apoio à Pesquisa. 

 

II – Atribuições do EAP 

1. Prospectar e divulgar editais e chamadas de auxílio à pesquisa das 

agências/órgãos de fomento nacionais e internacionais na EEUSP. 

2. Manter a página do escritório atualizada no site da EEUSP. 

3. Assessorar os pesquisadores na elaboração do orçamento do projeto 

pesquisa a ser submetido às agências/órgãos de fomento. 

4. Manter a declaração sobre o parque de equipamentos científicos da EE 

atualizada. 

5. Acompanhar o andamento dos processos de solicitação de auxílios junto às 

agências/órgãos de fomento, quando solicitado pelo pesquisador. 

6. Auxiliar os pesquisadores nos trâmites necessários para disponibilização do 

recurso. 

7. Colher as assinaturas e encaminhar os documentos às agências/órgãos de 

fomento (Termo de Outorga/Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro, 
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Termo de Aceitação de Transferência e Domínio de Materiais por Cessão de 

Uso e/ou doação, dentre outros). 

8. Orientar os pesquisadores sobre a utilização dos recursos de acordo com os 

itens das alíneas e normas das agências/órgãos de fomento. 

9. Gerenciar o Sistema de Gestão da Informação de Projetos (GiP) – sistema 

USP de gerenciamento de recursos de projetos de pesquisa provenientes de 

financiamento externo (cadastro, execução, controle de saldo e prestação de 

contas). 

10. Auxiliar na gestão financeira dos Recursos da Reserva Técnica para 

Infraestrutura Institucional de Pesquisa. 

11. Abrir processo USP, para guardar/arquivar a documentação fiscal, conforme 

normas vigentes das agências/órgãos de fomento. 

12. Elaborar e encaminhar a prestação de contas para as agências/órgãos de 

fomento. 

13. Acompanhar o resultado da análise da prestação de contas junto às 

agências/órgãos de fomento. 

14. Auxiliar os pesquisadores na gestão da propriedade intelectual de projeto 

junto à Agência USP de Inovação (se aplicar ao projeto). 

15. Manter atualizada uma planilha com os equipamentos e outros itens mais 

frequentemente solicitados as agências de fomento nos orçamentos de 

projetos de pesquisa da EE. 

 

III – Atribuições do Pesquisador Responsável 

1. Elaborar o projeto de pesquisa e providenciar a documentação necessária para 

submissão, de acordo com as normas da agência/órgão de fomento. 

2. Informar os equipamentos e outros itens necessários para o desenvolvimento do 

projeto de pesquisa e orçamento, bem como a justificativa da necessidade de 

cada item. 

http://www.fapesp.br/formularios/doc/Termo_de_Aceitacao_de_Transferencia_e_Dominio_de_Materiais_por_Cessao_de_Uso_e_ou_doacao.doc
http://www.fapesp.br/formularios/doc/Termo_de_Aceitacao_de_Transferencia_e_Dominio_de_Materiais_por_Cessao_de_Uso_e_ou_doacao.doc
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3. No caso de denegação da proposta, elaborar e encaminhar o pedido de 

reconsideração. 

4. No caso de aprovação da proposta, providenciar a documentação necessária 

para assinatura do Termo de Outorga e encaminhá-la ao EAP para assinatura do 

Dirigente da EE e envio à agência de fomento.  

5. Abertura da Conta Corrente para o recebimento dos recursos de acordo com as 

orientações da agência de fomento. 

6. Cadastrar o funcionário do EAP como usuário para apoio na elaboração da 

prestação de contas junto às agências de fomento. 

7. Utilizar a verba conforme Termo de Outorga/Concessão e Aceitação de Apoio 

Financeiro, observando as normas da agência/órgão de fomento. 

8. Encaminhar ao EAP, a cada uso de verba, a Nota Fiscal ou Recibo em 

conformidade com as normas da agência/órgão de fomento e os dados de 

desembolso para a gestão financeira do projeto e a prestação de contas. 

9. Enviar ao EAP os demonstrativos/extratos bancários da Conta do Pesquisador. 

10. Enviar Relatório Científico para a agência/órgão de fomento. 

 

Observação: a utilização da verba é de inteira responsabilidade do pesquisador, 

que deve sempre observar as normas das agências/órgãos de fomento para uso dos 

recursos. 

 

O EAP deve contar com o apoio de alguns setores/serviços da EE para maior 

agilidade e precisão na utilização dos recursos: 

 

1. Seção Técnica de Informática 

- auxiliar na descrição/especificação e cotação de equipamentos. 

 

2. Setor Financeiro 

- auxiliar na cotação de bens/serviços acima de 10 salários mínimos. 


