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Estamos iniciando o planejamento da nova página da CPq
para tornar o acesso a informação mais rápida e eficiente.
Sugestões quanto ao conteúdo da página podem ser
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Comunicados

Atualizamos o parque de equipamentos da nossa Unidade
com base na lista de bens cedida pelo setor de patrimônio.
Na nossa página, os pesquisadores poderão agora encontrar
duas tabelas: uma constando todos os equipamentos da
Unidade, para facilitar acesso da comunidade à nossa
infraestrutura, e uma específica para a FAPESP, constando
apenas os equipamentos com valor superior a US$20.000,00
ou R$100.000,00.

oportunidades

Pesquisa relacionada a COVID-19 – PRPG: A Pró-Reitoria de
Pesquisa solicitou que levantássemos os projetos em
andamento na nossa Unidade relacionados à COVID-19. As
informações foram repassadas e divulgadas pela Pró-
Reitoria de Pesquisa. Solicitamos que quaisquer novos
projetos realizados no âmbito da nossa Unidade nos seja
informado para atualização das informações junto à PRP.

Iniciamos o treinamento da estagiária Vanessa de Souza
Justino para prospectar oportunidades de fomento e
cursos para os pesquisadores da nossa Unidade.  Os
resultados de nossas buscas serão divulgados por e-mail,
mas serão constantemente atualizadas na página da CPq.

Como mais uma iniciativa de divulgar a ciência e as atividades da nossa Unidade, a CPq da FCFRP está agora nas redes sociais

As inscrições para solicitação das bolsas PITIC/PIBIC/PIBIC-
EM estão abertas no período de 04 a 22 de maio.

cpq_fcfrp cpq.fcfrp

Em um trabalho de parceria entre a CPq, CPG e as CCPs da
nossa Unidade, foi possível coordenar a elaboração de
dois projetos de pesquisa enviados à CAPES no âmbito do
Programa Estratégico Emergencial de Prevenção e
Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias,
editais 9/2020 e 11/2020.  Destaca-se na elaboração dos
projetos, a grande iniciativa de integração entre os
Programas de Pós-Graduação e entre os docentes da
nossa Unidade. Gostaríamos de parabenizar, em
particular, aos Coordenadores dos Programas de Pós-
Graduação da nossa Unidade: Fabiani Gai Frantz
(Biociências e Biotecnologia), Danielle Palma de Oliveira
(Toxicologia) e Flávio Emery (Ciências Farmacêuticas) pelo
comprometimento e dedicação na elaboração dos
projetos.

Realizamos uma consulta à Comunidade com relação a
sugestões para o uso da Reserva Técnica Institucional. Com
base nas sugestões apresentadas, prepararemos um
documento a ser encaminhado aos departamentos e
comissões para discussão. 

http://fcfrp.usp.br/pesquisa-home/#.XrWDS3VKjeQ
https://prp.usp.br/usp-e-covid-19/
https://www.instagram.com/cpq_fcfrp/
https://www.facebook.com/cpq.fcfrp

