
1. O que é a Central USP de Equipamentos Multiusuários?  

A Central USP de Equipamentos Multiusuários consiste em um parque de equipamentos 

compartilháveis de última geração e de alto custo distribuídos por Unidades, Institutos, 

Centros e Museus da Universidade de São Paulo e sob gerenciamento de seus docentes e 

pesquisadores. O parque de equipamentos possui um papel importante e estratégico na 

composição da infraestrutura de pesquisa da Universidade, além de ser objeto de 

investimentos de fundações de apoio à pesquisa como a FAPESP. Isso significa que 

essas instalações contribuem significativamente para criar ou manter a posição de 

liderança em pesquisa da USP no cenário brasileiro.  

  

2. O que é uma Central de Equipamentos Multiusuários?  

Centrais Multiusuários são instalações de Apoio à Pesquisa que congregam equipamentos 

e que oferecem serviços aos usuários executados por técnicos especialistas ou pelo 

próprio usuário após treinamento, conforme estabelecido por cada Central, com o objetivo 

de otimizar o uso desses equipamentos. As Centrais Multiusuários são compostas por um 

ou diversos equipamentos agregados sob um regimento, alocados no mesmo espaço 

físico ou em laboratórios diferentes da mesma ou de várias Unidades. Todas as Centrais 

listadas no USP Multi devem atender às definições e normas instituídas pela Portaria GR 

Nº 7311, de 19 de dezembro de 2018. 

  

3. O que é o USP Multi?  

O USP Multi é a plataforma online que disponibiliza e administra o parque de 

equipamentos multiusuários das Centrais com sede na Universidade de São Paulo. A 

plataforma disponibiliza a lista de Centrais, equipamentos e serviços acessíveis aos 

pesquisadores e outros usuários potenciais. Além de fornecer informações aos usuários, a 

plataforma oferece funcionalidades de gerenciamento às Centrais Multiusuários que não 

possuem mecanismos informatizados próprios ou que desejam aderir ao sistema 

institucional. 

  

4. Por que o USP Multi é importante?  

http://uspmulti.prp.usp.br/uploads/tinymce/usuario36/portaria_gr_n_ordm__7311__de_19_de_dezembro_de_2018___normas_usp.pdf
http://uspmulti.prp.usp.br/uploads/tinymce/usuario36/portaria_gr_n_ordm__7311__de_19_de_dezembro_de_2018___normas_usp.pdf


A plataforma torna visível os equipamentos multiusuários da Universidade de São Paulo 

de forma que pesquisadores, criadores de políticas de pesquisa, agências de fomento, 

instituições, indústria e outros usuários possam visualizar a infraestrutura disponível e sua 

localização. Pesquisadores podem encontrar com mais facilidade os equipamentos ou 

serviços necessários na condução de sua pesquisa, pois as informações estão 

centralizadas e atualizadas. Eles também se beneficiam pela facilidade no planejamento 

experimental antes da submissão de projetos de pesquisa pelo conhecimento prévio do 

parque de equipamentos disponível. Espera-se que a plataforma amplie e otimize o uso da 

infraestrutura de pesquisa disponível, garanta sua sustentabilidade, incentive o 

compartilhamento dos recursos e gere mais parcerias. Por fim, trata-se de uma ferramenta 

que proporciona transparência aos usuários e às agências financiadoras quanto ao uso 

compartilhado dos equipamentos. 

  

5. Como as informações são coletadas?  

As informações aqui contidas são registradas pelos Presidentes dos Comitês Gestores das 

Centrais por meio de um cadastro que é submetido à aprovação da Pró-Reitoria de 

Pesquisa. Previamente, a criação da Central deve ser aprovada internamente nas 

respectivas Unidades (Congregações ou órgãos equivalentes). Cabe ao Comitê Gestor de 

cada Central e aos responsáveis e administradores de equipamentos manterem as 

informações do cadastro atualizadas. 

 

 

6. Primeiro Acesso: Como realizar meu Cadastro?  

6.1. Usuário USP 

Para usuários com vínculo USP, basta acessar com seu número e senha única dos 

Sistemas USP e completar os dados faltantes do cadastro no Sistema USP Multi. Veja 

abaixo o passo a passo: 

1) Clique em “Login” na parte superior direita do site. 



 

  

2) Clique no botão “Acesso via Sistema USP” à direita da página. 

 

 3) Insira seu número USP e a senha única do sistema https://uspdigital.usp.br. 

https://uspdigital.usp.br/
http://uspmulti.prp.usp.br/uploads/tinymce/usuario36/1__login_1.png
https://lh3.googleusercontent.com/u6GAxFv6UIYE7XQfPt2CpvmSbx5Vr3ZjfSuDNm1Wsfi501LEmUzQ30pKxPsXXROsrPLYRK4wMC9rw9B2qCvrSEt_Xk3PTIt_TUPjtqH9RH7vkoNQtAjpJwof5NeMCymQxa-IfWU4


 

4) Em seguida, complete os dados faltantes do seu cadastro e clique no botão “Enviar” na 

parte inferior da tela.  

  

 

Observação: Não é necessário cadastrar uma senha específica de acesso ao sistema. 

https://lh3.googleusercontent.com/9XP0zE7yi7GINRj1dSbF8L-ZqAjVBtvYVVJpQnPU2_GBMXt2wy7AMcZs7FX0L8xRozNkS3c1QmkvRy6vtKVm0m5Rk65neQhn-GmP8zDd2FohPFuDD-EG31k8f677U-1jC42ewSkf
https://lh6.googleusercontent.com/AWOYHpzGXNE5quTVB3zS4Na9cnB54J62tpXtEg-r6Tzv7lVcq61mG37BFrLBgEDxYSxLMD7y666y78gLbPZRIomUVyct5tMagGIXoSJvRIMDEbxbiA7ClBOYgxgtBlnZGti2owzd


 

 

6.2. Usuário Externo 

Os usuários externos (sem número USP) devem realizar o cadastro. Veja abaixo o passo a 

passo: 

1) Clique na opção “Cadastro” > “Cadastro de Usuário” no menu principal. 

2) Preencha os dados solicitados. 

3) Crie uma senha e clique no botão “Enviar”.  

 

  

Para mais detalhes do preenchimento, clique aqui e acesse e o manual. 

  

7. Como criar e cadastrar uma Central?  

Conforme informações constantes na Portaria GR Nº 7311, de 19 de dezembro de 2018, a 

criação de uma Central Multiusuários deve ser referendada pela Congregação ou órgão 

http://uspmulti.prp.usp.br/uploads/tinymce/usuario36/ok_usuario_m1_-_cadastro_de_usuario.pdf
http://uspmulti.prp.usp.br/uploads/tinymce/usuario36/portaria_gr_n_ordm__7311__de_19_de_dezembro_de_2018___normas_usp.pdf
https://lh4.googleusercontent.com/DtHw6cdKORR_aH8M7k8hCgDUydwZkKShgm6ssq3fWfN_yuNwa7kAAqGLO54xNo4nikq9ow9YYSJzDNb6C_Gwo2U98yxNu70f54hA2T7JE1TMO8s4QZxMcuCP_JdH30hqP-hFK2L1


equivalente da Unidade da USP onde está sediada, e em seguida submetida à aprovação 

da Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP).  

Antes de encaminhar a proposta à Congregação, a Comissão de Pesquisa da unidade 

sede deve verificar se já existe uma Central com o mesmo escopo à qual o(s) 

equipamento(s) possa(m) ser agregado(s), a fim de evitar a duplicação de Centrais 

similares. 

Para aprovação da Congregação, sugere-se que sejam encaminhadas as seguintes 

informações: 

 consulta realizada à Comissão de Pesquisa; 

 nomes, unidades e período de mandato dos membros do Comitê Gestor; 

 nomes e unidades ou instituições (membros externos) e período de mandato dos 

membros da Comissão de Usuários; 

 demais informações sobre os equipamentos e sobre a Central. 

  

A indicação dos membros devem seguir as orientações constantes na Portaria GR Nº 

7311, de 19 de dezembro de 2018. A Congregação deverá gerar um documento que 

comprove a aprovação, o qual deve ser posteriormente anexado ao sistema USP Multi. 

  

Para submeter à aprovação da PRP, o cadastro da Central deve ser realizado no Sistema 

USP Multi pelo Presidente do Comitê Gestor da Central após realizar o seu login. 

Veja como iniciar o cadastro de uma Central: 

1) O Presidente do Comitê Gestor da Central deve realizar o login com seu número USP e 

senha única. 

2) Clique em “Cadastro” > “Cadastro da Central” e preencha as abas do cadastro com 

informações da Central e de seus procedimentos, equipamentos e serviços. 

Para mais detalhes do preenchimento, clique aqui e acesse e o manual. 

  

8. Por que uma Central ou equipamento não aparece na Busca?   

http://uspmulti.prp.usp.br/uploads/tinymce/usuario36/portaria_gr_n_ordm__7311__de_19_de_dezembro_de_2018___normas_usp.pdf
http://uspmulti.prp.usp.br/uploads/tinymce/usuario36/portaria_gr_n_ordm__7311__de_19_de_dezembro_de_2018___normas_usp.pdf
http://uspmulti.prp.usp.br/uploads/tinymce/usuario36/central_-_cadastro_de_central.pdf


 Se uma Central não aparece na Busca ou não consta na lista de Centrais, pode ter 

ocorrido uma das seguintes situações: 

i) A Central ainda não foi cadastrada pelo Presidente do Comitê Gestor ou ainda não foi 

criada; 

ii) O Presidente realizou o cadastro da Central que está sob análise da Pró-Reitoria de 

Pesquisa. Neste caso, o Presidente da Central deve aguardar um e-mail sobre o Parecer 

do Cadastro da Central para que se torne visível aos usuários. 

ii) O cadastro não foi concluído pelo Presidente. Neste caso, o Presidente deve realizar o 

login e clicar na opção “Minha Central” no menu principal, verificar as informações faltantes 

nas abas do cadastro e clicar no botão “Finalizar” na última aba. 

iii) O cadastro de uma Central, previamente aprovado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, pode 

vir a ser desativado. Neste caso, o presidente receberá uma notificação no seu e-mail com 

o motivo para realizar as ações necessárias. 

Sugerimos também consultar o seguinte link para uma visão mais global dos 

equipamentos multiusuários concedidos pela Fapesp a pesquisadores da 

USP: http://www.fapesp.br/emu/ 

  

9. Por que cadastrar minha Central no USP Multi?  

Ao cadatrar uma Central no USP Multi, seus equipamentos ganharão maior visibilidade 

contribuindo para seu uso multiusuário. O sistema facilita o acesso tanto pela comunidade 

USP quanto pela comunidade externa, além de facilitar a organização interna da Central. 

Confira os benefícios:  

http://uspmulti.prp.usp.br/pagina_result.php
http://www.fapesp.br/emu/


 

  

  

10. Como solicitar a reserva de um equipamento?  

Veja abaixo o passo a passo para solicitar a reserva de um equipamento: 

1) Realize o login. 

https://lh5.googleusercontent.com/y5IizUXvja247RAdDzX1QQvIXdM6vJ9t7IfUMMzgyfHd4HH9os9hRVJ9JIby1_RZla8-QCZsZ9_aSPyEGwlTYGAEaGfW3fEQMasRHoBD4stZguji42WrM-RlwqomvQlsslLCKeFg


 

 

 2) Busque o equipamento desejado e clique em “Solicitar Reserva”. 

https://lh4.googleusercontent.com/2dPapnUjmgVDHa--DUiGzGF-GoTC2knLeo75xtk6klVjghhoDxBAFITOmS73h59ErmgWbUa6X1N1gomeKlp4s5s3rg6R4Z48C_8NcBgP886FH1902FJWczXN8dmwH6p-sED_SduT
https://lh4.googleusercontent.com/f8H-qKlEF2Q29xvOOqtxu8xWZKUq_9X4kEPR3rNecedYVxxo2uzrj6n4hKhGb0VW0DwemOqTHx1pEq7TLoWyJOwgPGDlotV81ijdM6UmhEO8kmLRuvs3YKRYt34_DJ0Q6DwBV0xU


 

3) Preencha o formulário online com atenção e clique em “Solicitar Reserva”. 

https://lh6.googleusercontent.com/f1WvM_vPMU8fkbyrIXNz4v24SB-VkdYuDvo3ykskvK0bMeqfVBgOYqKRn7KodJuIQw9x7kjI1_g_799gJrZRSzoYmFQuMu1LUlOhELZ6vZvAtGYO6oLQljfKOpQ2h3kUVx4CFNhY


 

4) Por fim, aguarde a resposta do administrador do equipamento por e-mail ou consulte o 

andamento da reserva na opção “Solicitações de Reserva” localizada no menu lateral à 

esquerda.  

https://lh3.googleusercontent.com/U7GA2ggqWUlnpV-cCV9CpSV1IQqEy1G32AgW1EqNqs7Y42MAXRzvecTY4CfCKLQKechQoagilkDrpUrStMzmko7YPhemUrm-lp0HNShlbAEEtfcrwNGl5KYccYgo1ZV42aZr7qRQ


 

 

Observação: Se a Central não utiliza o sistema USP Multi para gerenciamento, o sistema 

irá direcionar o usuário para o website da Central, o qual deve conter as informações 

necessárias para solicitar a reserva do equipamento.  

Para mais detalhes do preenchimento, clique aqui e acesse e o manual. 

  

11. Por que não consigo reservar um equipamento?  

A Central pode ter um site próprio para recebimento de solicitações. Neste caso, o usuário 

deverá acessar o site indicado na página da Central no USP Multi. Em caso de dúvida, 

entre em contato com a Central por meio do Fale com a Central. 

  

12. Como entrar em contato com a Central?  

As dúvidas sobre procedimentos para utilização dos equipamentos que não forem sanadas 

pelas descrições contidas na página da Central no USP Multi poderão ser resolvidas 

durante a solicitação de reserva do equipamento ou no site próprio da Central. O Usuário 

também poderá entrar em contato com a Comissão de Usuários da Central encarregada 

http://uspmulti.prp.usp.br/uploads/tinymce/usuario36/ok_usuario_m1_-_cadastro_de_usuario.pdf
http://uspmulti.prp.usp.br/ouvidoria.php
https://lh3.googleusercontent.com/RjlIb_drafBoug4mwLNTf0-Grdhn58BESE79xsX6pPvgJWHibkU4iP0aS_d1x_DbSi_HFojcprBz3boAuMDjYsgzTHgrfYv7RUQRMu5HvGlbq9S-BeVclo8MnxWNwKtOeJIw1eLF


de acompanhar e avaliar o funcionamento e a adequação dos procedimentos de uso dos 

equipamentos por meio da opção Fale com a Central no Sistema USP Multi. 

  

13. Como acompanhar a solicitação de uma reserva?  

O usuário receberá uma notificação por e-mail quando o administrador do equipamento 

avaliar a solicitação de reserva. Também é possível acompanhar a solicitação seguindo o 

passo a passo abaixo: 

1) Faça o login e clique na opção “Solicitações de Reserva” no menu esquerdo. 

 

2) Clique no botão “Visualizar Detalhes”.  

http://uspmulti.prp.usp.br/ouvidoria.php
https://lh3.googleusercontent.com/RjlIb_drafBoug4mwLNTf0-Grdhn58BESE79xsX6pPvgJWHibkU4iP0aS_d1x_DbSi_HFojcprBz3boAuMDjYsgzTHgrfYv7RUQRMu5HvGlbq9S-BeVclo8MnxWNwKtOeJIw1eLF


 

 

  

14. Como cadastrar um equipamento?  

Primeiramente, com auxílio da Comissão de Pesquisa da sua unidade, veja se seu 

equipamento pode fazer parte de uma Central Multiusuário já existente na sua ou em outra 

unidade da USP. Ter o equipamento agregado a uma central facilita a sua administração. 

Se não houver essa possibilidade, você pode criar uma nova Central mediante constituição 

de um Comitê Gestor, de uma Comissão de Usuários e aprovação da Congregação ou 

órgão equivalente da Unidade da USP onde está sediada, seguindo os procedimentos 

estabelecidos pela Portaria GR Nº 7311, de 19 de dezembro de 2018. Uma vez que os 

trâmites internos à Unidade e a constituição do Comitê Gestor e da Comissão de Usuários 

forem realizados, o Presidente do Comitê Gestor poderá preencher o cadastro da Central 

no sistema. Em caso de dúvidas, solicite o auxílio da Comissão de Pesquisa de sua 

Unidade. 

Clique aqui e veja o item Como cadastrar uma Central? 

Observações: 

 Os equipamentos não adquiridos para uso compartilhado também podem ser 

disponibilizados em centrais multiusuários conforme diretrizes da Portaria GR Nº 

7311, de 19 de dezembro de 2018. 

http://uspmulti.prp.usp.br/uploads/tinymce/usuario36/portaria_gr_n_ordm__7311__de_19_de_dezembro_de_2018___normas_usp.pdf
http://uspmulti.prp.usp.br/paginas_view.php?idPagina=8#Q7
http://uspmulti.prp.usp.br/uploads/tinymce/usuario36/portaria_gr_n_ordm__7311__de_19_de_dezembro_de_2018___normas_usp.pdf
http://uspmulti.prp.usp.br/uploads/tinymce/usuario36/portaria_gr_n_ordm__7311__de_19_de_dezembro_de_2018___normas_usp.pdf
https://lh3.googleusercontent.com/BsKT1DBEeJA9X9lcDWntL2wofW9-pTrwO9pvHQpBu0pkzgXcPEmNPq7ZpDmo1WVQ6-9Y25bqBDjFD3UXlMaeaSbH3-0ayFZgwnWor9FzYD8Ip6O9kUsqVTlRS0X4XH-KLQZ8HZH_


 Todos os equipamentos vinculados às Centrais Multiusuários devem ter número de 

patrimônio USP, com exceção de equipamentos não patrimoniáveis cujo cadastro 

será avaliado pela Pró-Reitoria de Pesquisa. 

Para mais detalhes do preenchimento, clique aqui e acesse e o manual. 

  

15. Posso cadastrar um equipamento de outra Universidade?  

Não, apenas equipamentos que possuem um Número de Patrimônio USP podem ser 

cadastrados no Sistema USP Multi, com exceção de equipamentos não patrimoniáveis. 

Além disso, é necessário que a Instituição Sede do projeto de pesquisa que deu origem à 

aquisição do equipamento multiusuário seja a USP. Assim, se o equipamento estiver 

localizado em outra Instituição, mas a Instituição Sede do projeto que originou sua 

aquisição for a USP, o equipamento pode ser cadastrado contanto que exista um número 

de patrimônio USP associado a ele. 

  

16. Quem pode solicitar reservas de equipamentos?  

Qualquer usuário devidamente cadastrado e que siga as orientações de uso indicadas 

pelas Centrais. 

  

17. Quando utilizar a opção Fale com a Central? 

Utilize a opção Fale com a Central para contatar a Comissão de Usuários das Centrais 

para envio de sugestões, reclamações e propostas. 

  

18. O que é a Encaminhar à PRP e quando utilizá-la?  

Ao receber uma resposta pela opção Fale com a Central, o usuário terá a opção de 

Encaminhar à PRP para envio de questões de âmbito geral da Central USP de 

Equipamentos Multiusuários. Em última instância, após entrar em contato com a Comissão 

de Usuários da Central, o usuário poderá redirecionar sua mensagem à Pró-Reitoria de 

Pesquisa para que verifique questões não resolvidas no contato com a Central. A Pró-

http://uspmulti.prp.usp.br/uploads/tinymce/usuario36/ok_central_m2_-_cadastro_de_novo_equipamento.pdf
http://uspmulti.prp.usp.br/ouvidoria.php


Reitoria de Pesquisa não possui meios para responder perguntas específicas do 

funcionamento de determinado equipamento ou Central. Assim, é importante que o usuário 

procure  sanar suas dúvidas e solucionar suas solicitações com o administrador do 

equipamento durante a solicitação de reserva ou com a Comissão de Usuários da Central, 

por meio da opção “Fale com a Central”. 

  

19. Como funciona o gerenciamento financeiro pela Fundação de Apoio à 

Universidade de São Paulo (FUSP)? 

O Convênio firmado entre a USP e a FUSP permite que a Fundação gerencie os recursos 

financeiros de Centrais Multiusuários. 

Ao criar a Central, os membros do Comitê Gestor poderão optar pela utilização da FUSP e 

nesse caso, a solicitação de cadastro da Central na FUSP deverá ser feita pela Pró-

Reitoria de Pesquisa. 

Quando a Central opta por utilizar a FUSP e aderir ao Pacote Completo de Gerenciamento 

do Sitema USP Multi, as Ordens de Serviço das reservas realizadas pelo sistema serão 

automaticamente enviadas a FUSP para processamento. 

Nesse caso, o Presidente do Comitê Gestor deverá indicar a FUSP na aba 

"Gerenciamento Financeiro" no cadastro da Central e optar pelo "Pacote Completo de 

Gerenciamento" na aba "Adesão ao Pacote". 

Ao aprovar o Cadastro da Central, a Pró-Reitoria encaminhará orientações via e-mail ao 

Presidente do Comitê Gestor para preenchimento de documentos para que a PRP possa 

solicitar a abertura do subprojeto na FUSP. Entre os documentos solicitados pela FUSP, 

consta o Plano de Trabalho/Atividades a ser elaborado pela Central. 

Conforme estabelecido pelo Convênio firmado (Cláusula 8ª), a FUSP realizará a gestão 

administrativa e financeira que compreende, dentre outras, a gestão contábil dos recursos, 

a gestão administrativa das atividades, a realização de aquisições de bens e serviços, a 

contratação de pessoas, o pagamento de bolsas, a prestação periódica de contas. Assim, 

o gerenciamento financeiro não se restringirá ao processamento da Ordem de Serviço. 

Cabe salientar que os valores arrecadados deverão ser empregados em tarefas 

relacionadas ao desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica. 

http://uspmulti.prp.usp.br/ouvidoria.php


  

20. Cadastro da Central: Como preencher o modelo de regimento? 

O regimento de cada Central deverá seguir o modelo estabelecido pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa, o qual ficará disponível para download na última aba de cadastro da Central. O 

documento indicará, entre outras informações, a quantidade de membros do Comitê 

Gestor e da Comissão de Usuários e o gerenciamento financeiro. As informações a serem 

preenchidas no cadastro da Central deverão estar de acordo com as informações 

preenchidas no regimento. 

  

21. Cadastro da Central: Como preencher a tabela de preço dos equipamentos? 

Ao realizar o cadastro da Central e preencher as informações dos equipamentos, deverá 

ser preenchida a tabela de preços das contrapartidas financeiras pela utilização do 

equipamento, ou seja, o valor a ser pago para utilização do equipamento. Conforme consta 

na Portaria, o Comitê Gestor deverá estipular valores inferiores para Entidades Públicas 

em relação aos valores estipulados para Entes Privados. Além disso, o Comitê Gestor 

deverá encaminhar os valores ao CTA da Unidade ou órgão equivalente. 

No sistema, deverão ser inseridos os valores de acordo com os seguintes tipos de vínculo: 

Comunidade Externa 

Comunidade Externa – Instituições Públicas 

Comunidade USP 

Pesquisador Responsável 

Caso o valor sofra alteração em virtude de variáveis da solicitação de uso do equipamento, 

a Central deverá indicar tal situação em campo específico disponível no sistema. 

  

  

22. Como ocorre o processamento da Ordem de Serviço (OS)? 

Ao aprovar uma reserva, o administrador do equipamento deverá indicar qual será a forma 

de processamento da ordem de serviço entre aquelas indicadas no cadastro da Central. 



Por exemplo, se a Central informou que o gerenciamento financeiro poderá ser feito pela 

FUSP e pela Tesouraria, as duas opções aparecerão no sistema ao aprovar a reserva. 

Ao escolher a Tesouraria ou outras fundações, o processamento da ordem de serviço 

deverá ser feito manualmente pela Central. 

Caso a FUSP seja escolhida e a Central já possuir um subprojeto na FUSP cadastrado 

pela Pró-Reitoria de Pesquisa, as ordens de serviço serão enviadas automaticamente à 

FUSP para processamento e envio do boleto de pagamento ao usuário via e-mail. 

Os membros da Central que tiverem acesso ao subprojeto FUSP poderão consultar o 

pagamento da ordem do serviço no sistema da Fundação. 

Para mais detalhes do preenchimento, clique aqui e acesse e o manual. 

  

23. Quais informações devem ser encaminhadas para aprovação da Central pela 

Congregação da unidade? 

Para aprovação da Congregação, sugere-se que sejam encaminhadas as seguintes 

informações: 

 consulta realizada à Comissão de Pesquisa; 

 nomes, unidades e período de mandato dos membros do Comitê Gestor; 

 nomes e unidades ou instituições (membros externos) e período de mandato dos 

membros da Comissão de Usuários; 

 demais informações sobre os equipamentos e sobre a Central. 

A indicação dos membros devem seguir as orientações constantes na Portaria GR Nº 

7311, de 19 de dezembro de 2018. A Congregação deverá gerar um documento que 

comprove a aprovação, o qual deve ser posteriormente anexado ao sistema USP Multi. 

  

24. Como solicitar aprovação da central pela PRP? 

Para submeter à aprovação da PRP, o cadastro da Central deve ser realizado no Sistema 

USP Multi pelo Presidente do Comitê Gestor da Central após realizar o seu login. 

Veja como iniciar o cadastro de uma Central: 

http://uspmulti.prp.usp.br/uploads/tinymce/usuario36/ok_central_m4_-_processamento_das_ordens_de_servico.pdf
http://uspmulti.prp.usp.br/uploads/tinymce/usuario36/portaria_gr_n_ordm__7311__de_19_de_dezembro_de_2018___normas_usp.pdf
http://uspmulti.prp.usp.br/uploads/tinymce/usuario36/portaria_gr_n_ordm__7311__de_19_de_dezembro_de_2018___normas_usp.pdf


1) O Presidente do Comitê Gestor da Central deve realizar o login com seu número USP e 

senha única. 

2) Clique em “Cadastro” > “Cadastro da Central” e preencha as abas do cadastro com 

informações da Central e de seus procedimentos, equipamentos e serviços. 

 


