
PORTARIA PRP Nº 479, DE 04 DE ABRIL DE 2016 

 

Dispõe sobre Edital para seleção de 

soluções inovadoras para resíduos 

sólidos  

 

O Pró-Reitor de Pesquisa, usando de suas atribuições legais, e considerando a 

necessidade de promover o intercâmbio entre pesquisadores para o desenvolvimento 

da pesquisa avançada na Universidade de São Paulo, baixa a seguinte. 

 

PORTARIA: 
 

Artigo 1º - Durante o ano de 2016, a Pró-Reitoria de Pesquisa selecionará propostas 

que tenham como objetivo resolver o problema dos cigarros apreendidos pela Receita 

Federal, conforme termos do respectivo Edital anexo a esta Portaria. 

Artigo 2º - As propostas selecionadas receberão recursos oriundos de convênio com o 

Banco Santander, nos termos do Edital anexo, para utilização no ano corrente. 

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Proc. USP nº 

16.1.07489.01.0) 

 

 

JOSÉ EDUARDO KRIEGER 
Pró-Reitor De Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITAL DE SELEÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA RESÍDUOS SÓLIDOS  
 

I. Da Caracterização do Edital 
 
O presente Edital é uma ação da Pró-Reitoria de Pesquisa para envolver alunos de 
graduação na pesquisa e no desenvolvimento de soluções inovadoras para problemas 
da sociedade, associados a grandes temas da atualidade. 
 
O Edital enfoca a melhoria do descarte de cigarros que são regularmente apreendidos 
pela Receita Federal do Brasil. Atualmente, cigarros ilegais apreendidos são 
incinerados. A incineração é um procedimento de alto custo e que tem impactos 
ambientais. 
 
O objetivo do edital centra-se em fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de 
alternativas de destinação e de reaproveitamento de cigarros apreendidos, que 
sejam significativamente mais sustentáveis do que a incineração praticada hoje. 
 
Considerando o objetivo do edital, projetos podem ser propostos por alunos de 
graduação regularmente matriculados em qualquer Unidade da USP atuando em 
equipe. As equipes podem conter, além de alunos de graduação, discentes de pós-
graduação, pós-doutorandos, docentes e servidores técnico-administrativos da 
Universidade de São Paulo. As equipes podem ter até 6 membros, sendo que no 
mínimo 3 devem ser alunos de graduação. Recomenda-se que as equipes sejam 
multidisciplinares. 
 
A iniciativa conta com apoio do InovaLab@POLI e do Núcleo de Empreendedorismo 
da USP (NEU), que apoiarão os projetos de pesquisa e desenvolvimento 
selecionados. Após a seleção, o InovaLab@POLI e o Núcleo de Empreendedorismo 
da USP oferecerão minicurso com 4 horas de duração sobre abordagem de 
inovação para o desenvolvimento de soluções.  
 
Durante o desenvolvimento, projetos poderão utilizar os recursos do 
InovaLab@POLI para apoiar a construção de protótipos. Adicionalmente, monitores 
do Núcleo de Empreendedorismo da USP (NEU) poderão orientar as equipes na 
avaliação e na seleção de alternativas de menor custo e de menor impacto ambiental. 
 
Os projetos serão executados em duas fases. Em resposta ao edital, equipes poderão 
apresentar propostas de solução a serem desenvolvidas. Na primeira fase, serão 
selecionados até 6 (seis) propostas de solução a serem desenvolvidas em paralelo. 
Cada uma delas poderá receber um aporte de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para 
aquisição de materiais de consumo, serviços de terceiros e equipamentos, visando a 
construção de mecanismos e equipamentos para teste e avaliação das soluções. O 
objetivo da primeira fase é realizar prova de conceito da solução proposta em 
escala laboratorial. A primeira fase de execução terá a duração de 6 (seis) meses. 
 
Os resultados da primeira fase devem ser documentados em relatório contemplando 
os seguintes itens: 

 Detalhamento do conceito de descarte / reciclagem / reaproveitamento; 
 Documentação de teste e comprovação do conceito em escala laboratorial; 
 Cálculo do impacto ambiental em comparação com incineração adotada hoje; 
 Análise da viabilidade econômico-financeira, considerando os custos 

envolvidos no descarte / reciclagem / reaproveitamento, investimentos 



necessários (por exemplo, máquinas) e potencial geração se subprodutos 
comercializáveis (receita). 

 
Com base nos resultados apresentados, dentre as seis soluções desenvolvidas na 
primeira fase, apenas uma será selecionada para detalhamento na segunda fase. 
A seleção será baseada na avaliação do relatório apresentado pelas equipes. A 
avaliação será realizada por comissão específica a ser constituída pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa. A segunda fase terá orçamento de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 
para realizar prova de conceito em escala pré-operacional. A segunda fase de 
execução também terá a duração de 6 (seis) meses. 
 
Os resultados da segunda fase devem ser documentados em relatório contemplando 
os seguintes itens: 

 Refinamento conceitual do conceito de descarte / reciclagem / 
reaproveitamento; 

 Documentação de teste e comprovação do conceito em escala pré-
operacional; 

 Refinamento do cálculo do impacto ambiental em comparação com incineração 
adotada hoje; 

 Refinamento da análise da viabilidade econômico-financeira, considerando os 
custos envolvidos no descarte / reciclagem / reaproveitamento, investimentos 
necessários (por exemplo, máquinas) e potencial geração se subprodutos 
comercializáveis (receita). 

 

II. Das Normas 
 
Para a submissão das propostas deve-se observar: 

 A obrigatoriedade da equipe possuir no máximo 6 (seis) membros, sendo no 
mínimo 3 (três) estudantes de graduação; 

 A obrigatoriedade de a equipe elaborar uma proposta a ser executada em 12 
(doze) meses no tema proposto, divididos em prova de conceito em escala 
laboratorial (6 meses) e prova de conceito em escala pré-operacional (6 
meses). 

 
Cada proposta deverá ter no máximo 20 (vinte) páginas, detalhando: (i) a proposta de 
solução com sua fundamentação teórica; (ii) os processos envolvidos; (iii) o manejo 
dos componentes transformados; (iv) plano de trabalho; (v) metas; (vi) indicadores 
qualitativos e/ou quantitativos; (vii) orçamento; (viii) equipe (nome, unidade, posição, 
número USP, e-mail). 
 
As propostas devem incluir previsão detalhada e justificada de gastos, assim como o 
plano pormenorizado de construção, testes e avaliação. 
 
É fundamental que o projeto seja bem estruturado de modo a permitir a avaliação 
comparativa das propostas. 
 
Cada membro da comunidade da USP poderá participar de apenas uma equipe 
proponente. Cada equipe proponente poderá submeter somente uma proposta a ser 
avaliada pela Pró-Reitoria de Pesquisa. 
 

 



III. Das Inscrições 
 
Os proponentes deverão encaminhar as propostas pelo Fale Conosco do site da Pró-
Reitoria de Pesquisa (link: https://uspdigital.usp.br/atena/faleConosco?codmnu=5352) 
utilizando no ‘assunto’ a opção Edital PRP / InovaLab@POLI / NEU até 16/05/2016. 
 

IV. Da Seleção 
As propostas serão selecionadas por comissão de especialistas designados pela Pró-
Reitoria de Pesquisa. A avaliação irá considerar os seguintes critérios: 
a) Executabilidade da proposta; 
b) Potencial redução de impactos ambientais; 
c) Capacidade de gerar subprodutos rentáveis e/ou reutilizáveis; 
d) Capacidade de criar startup/sistema de utilização dos cigarros como insumos; 
e) Indicação de potencial viabilidade econômica da solução proposta. 
 

V. Das Atribuições da Receita Federal do Brasil 
 

 
Cabe à Receita Federal se dispor a oferecer devolutivas aos projetos selecionados, de 
modo a apresentar o ponto de vista em uma perspectiva de potencial contratante da 
tecnologia/solução.  
 

VI. Das Atribuições da Pró-Reitoria de Pesquisa 
 
Cabe à Pró-Reitoria de Pesquisa a intermediação dos recursos e o contato com a 
Receita Federal do Brasil, de modo a operacionalizar o programa. Adicionalmente, a 
Pró-Reitoria de Pesquisa será responsável pela seleção dos participantes da fase 1 e 
pela seleção da equipe participante para a fase 2. 
 

 

VII. Das Atribuições do InovaLab@POLI 
 
Cabe ao InovaLab@POLI, bem como sua equipe de professores e monitores, oferecer 
infraestrutura e suporte para o desenvolvimento dos protótipos funcionais das equipes 
selecionadas. É também responsabilidade do InovaLab@POLI oferecer o minicurso de 
4 horas sobre abordagem de inovação para o desenvolvimento de soluções. 
 

VIII. Das atribuições do Núcleo de Empreendedorismo da USP 
 
Cabe ao Núcleo de Empreendedorismo da USP o acompanhamento dos projetos 
selecionados e a orientação para desenvolvimento centrado na demanda, além de 
oferecer conexão com potenciais parceiros que possam auxiliar na melhoria dos 
produtos, visando alavancar o potencial de implantação após o fim do programa.  
 

 

 



IX. Das Atribuições dos Participantes Inscritos 
 
Cabe aos participantes cumprir com as atividades estabelecidas no plano de trabalho, 
bem como dispor da carga horária dedicada apresentada na proposta. As equipes 
selecionadas deverão elaborar um relatório final da fase em que participou. 
 
Os participantes poderão ser desligados em qualquer etapa do projeto por desistência, 
a pedido, ou por insuficiência operacional, quando for detectado rendimento 
insuficiente nas atividades programadas. 
 

X. Da Liberação dos Recursos Financeiros 
 
Cabe ressaltar que a destinação dos recursos, cujo montante financeiro é oriundo de 
Convênio firmado entre a USP e o Banco Santander, deverá ser ligada diretamente à 
implementação e execução do projeto: 
a. O recurso de R$ 5.000,00 referente a fase 1 deverá ser utilizado, 
exclusivamente, para o desenvolvimento de protótipos funcionais (por exemplo, 
compra de peças e contratação de serviços para montagem); 
b. O recurso de R$ 60.000,00 referente a fase 2 deverá ser utilizado, 
exclusivamente, para o pagamento dos custos envolvidos na execução do projeto, 
conforme descrito na proposta apresentada; 
c. As compras e despesas deverão seguir as regras regulares da USP para 
processos de compras com recursos orçamentários; 
d. O Edital não contempla o pagamento de bolsas nem a remuneração dos 
membros das equipes participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA 
Atividade Período 

Divulgação do Edital 04/2016 

Recebimento das Propostas Até 16/05/2016 

Avaliação das Propostas Submetidas 17/05/2016 a 

03/06/2016 

Divulgação das Propostas Aprovadas 06/06/2016 

Desenvolvimento do Protótipo Funcional da Fase 1 (prova de 
conceito) 

06/06/2016 a 

16/12/2016 

Avaliação do Protótipo Funcional da Fase 1 e Seleção da 
equipe para a Fase 2 

02/01/2017 a 

27/01/2017 

Desenvolvimento do Protótipo Funcional da Fase 2 (teste pré-
operacional) 

30/01/2017 a 

28/07/2017 

Apresentação da Solução 31/07/2017 

 

São Paulo, 04 de abril de 2016 
 

 

José Eduardo Krieger 

Pró-Reitor de Pesquisa 




