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Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP)



Grant office: visão geral

• Prospecção de projetos e oportunidades em agências públicas e 
no setor privado

Apoio à Prospecção

• Ênfase no apoio ao gerenciamento de grandes projetos

• Apoio a Projetos Temáticos e “Jovem Pesquisador”

Apoio à Gestão

• Oferecimento de cursos e formações para o aprimoramento e 
capacitação da comunidade em soft skills para pesquisa

Treinamento & Capacitação



As três frentes do grant office



Apoio à prospecção

Busca por 
oportunidades

• Busca ativa em agências de fomento nacionais e internacionais e no setor privado

• Aproximação com o setor público

• Participação em fóruns, reuniões e eventos  

Divulgação

• Divulgação de oportunidades nas redes socias e por mailing da PRP

• Contato mais estreito com docentes e pesquisadores com potencial para 
participação nas oportunidades identificadas

• Estímulo a iniciativas ousadas e estabelecimento de novos grandes centros

Apoio à 
submissão

• Orientação para identificação de chamadas e/ou oportunidades mais apropriadas 
para uma determinada iniciativa

• Apoio no processo de construção de propostas para CEPIDs, CPEs, CPAs, etc



Apoio à gestão

• Construção de uma estrutura orgânica e compartilhada capaz de atender 
demandas como:
• Contrapartidas relacionadas a profissionais voltados, por exemplo, à gestão 

executiva, à difusão do conhecimento para a sociedade e à transferência tecnológica, 
cada vez mais usuais em projetos de grande envergadura (CEPIDs, CPEs, CPAs, etc)

• Acompanhamento da execução dos projetos

• Estímulo a interações visando a troca de boas práticas de gestão entre os 
projetos de grande envergadura da universidade
• Fórum CEPID/CPE/CPA,etc



Treinamento & Capacitação

• Oferecer a toda comunidade cursos para aprimoramento e capacitação em 
soft skill importantes na pesquisa

• Exemplos:
• Gerenciamento de projetos

• Estratégias de comunicação e divulgação da pesquisa

• Preparação de propostas

• Treinamento de funcionários das unidades para prospecção/apoio de projetos, 
prestação de contas e outras atividades pertinentes nas áreas de pesquisa locais

• Levantamento das demandas nas unidades


