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Aprendizados e Novas Perspectivas Decorrentes de uma

Pandemia



• O mundo foi acometido por uma pandemia que modificou o padrão de 
comportamento humano e social de forma surpreendente e que diante da 
inexistência de vacina levou a adoção de um distanciamento social.

• Formas alternativas de interação foram encontradas ainda que, em muitos 
casos, limitadas. 

• A necessidade de manter atividades funcionando levou a uma nova cultura e a 
mudanças necessárias/imperativas. 

• Esse aprendizado não pode ser desconsiderado e oportunidades encontradas 
servirão para repensar e modernizar alguns aspectos da universidade, um 
fenômeno mundial e, certamente, a ser incorporado também pela 
Universidade de São Paulo.



Para essa discussão vamos considerar essas mudanças divididas de forma 
simples em 3 amplos segmentos:

• Ações já vigentes que se valorizaram. 

• Ações em curso que se amplificaram de forma acelerada. 

• Novas ações transformadoras que apontem para o futuro: o grande salto. 



Destaque-se aqui o trabalho da 
STI e sua equipe.
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Resultado (20/10/2020)

14 propostas aprovadas envolvendo 7 unidades

Objetivos curto-médio alcance:
Ampliar o número de centrais cadastradas
Ampliar o alcance do equipamento e do usuário.



Eventos científicos na USP, de caráter multidisciplinar. As propostas devem ser
elaboradas por grupos de, no mínimo, três Núcleos de Apoio à Pesquisa.
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Novas ações transformadoras que apontem para o futuro: 
Um grande salto. 

• Novas formas de Financiamento

• Centro Interdisciplinar (agregar competências disseminadas na USP em torno de um 
grande projeto integrador e inter- ou multidisciplinar).



• Financiamento FAPESP e IBM
• Cerca de USD 1 milhão ao ano
• Duração 10 anos
• Competência disseminada na USP: mais de 60 

pesquisadores de 14 unidades da USP. 



Globalização e Internacionalização da Produção Científica

• Em 1970 1,9% dos artigos em colaboração internacional
• Em 2018 esse número é 22,5%

• Em 1987, 20 países respondiam por 90% de todas as publicações
• Em 2017, 30 países respondem por 90% dessas publicações.

• Veja: University World News (18/10/2020)  https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20201014061410849

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20201014061410849


Desafios USP 2021:

• Saúde Planetária

• Nutrição e Saúde Alimentar

• Água

• Economia Azul

• Climate Change

• Human Cell Atlas

• Energia Limpa

• SUGESTÕES
………..
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