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Norma para realização de Programa de Pós-Doutorado na 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo – EEUSP 

(Aprovada na 9ª Sessão Ordinária da Comissão de Pesquisa, em 09/11/2015) 

 

Com base na Resolução nº 5868, de 23 de Setembro de 2010 da Pró-Reitoria de Pesquisa da 

Universidade de São Paulo, alterada pela Resolução 6016/2011, a Comissão de Pesquisa da 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (CPq/EEUSP) normatiza as solicitações 

de inclusão de doutores no Programa de Pós-Doutorado dessa Escola, com vigência a partir de 

sua aprovação pela Comissão de Pesquisa. 

1. Programa de Pós-Doutorado 

De acordo com o Artigo 1º da Resolução 5868, a EEUSP oferece o Programa de Pós-

Doutorado a portadores de título de doutor, com o objetivo de melhorar o nível de excelência 

científica dessa Escola. 

2. Solicitação 

Cada solicitação de programa de pós-doutorado deverá ser encaminhada à CPq pelo 

supervisor responsável, docente da EE, ativo ou aposentado, com grau mínimo de Doutor ou 

equivalente.  

A solicitação deve definir a contribuição que o projeto proposto e a formação prévia do(a) 

candidato(a) trarão ao grupo de pesquisa junto ao qual se realizará o pós-doutorado. 

3. Duração 

O programa terá duração mínima de 3 (três) meses e máxima de 2 (dois) anos, podendo haver 

renovações. 

4. Período de solicitação 

As solicitações poderão ser feitas em qualquer época do ano (fluxo contínuo).  

5. Prazo para análise 

O prazo médio para análise da solicitação pela CPq é de 45 (quarenta e cinco) dias. 
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6. Condições para participação no programa 

A participação no programa será aceita dentro das seguintes condições, sendo vedada a 

utilização de recursos orçamentários da EEUSP: 

I – Se for financiada por bolsa de pós-doutorado ou bolsa equivalente; 

II – Se houver concessão de afastamento remunerado de instituição de pesquisa e ensino ou 

empresa; 

III – Sem bolsa, a critério da CPq. 

Para as modalidades previstas nos incisos II e III o Pós- Doutorado poderá ser desenvolvido 

em tempo parcial, a critério da CPq. 

7. Vínculo 

A participação no programa de pós-doutorado não gera vínculo empregatício ou funcional 

entre a EEUSP e o pós-doutorando. 

8. Supervisor 

8.1. Requisitos 

I – O supervisor deve ter título de doutor ou equivalente, assim como produtividade em 

pesquisa na área do projeto apresentado; 

II – Professor aposentado (Professor Sênior) poderá supervisionar o programa do pós 

doutorando, desde que apresente cópia do “Termo de Colaboração”, conforme Resolução 

nº 6073, de 1º de março de 2012. 

8.2. Compromissos 

I – Encaminhar a solicitação do Programa de Pós-Doutorado à CPq; 

II – Providenciar os meios necessários à realização das atividades de pesquisa previstas no 

Programa de Pós-Doutorado. 
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9. Candidato 

9.1. Requisitos 

I – O candidato deverá possuir título de Doutor no país ou exterior; 

II – Se o candidato possuir bolsa aprovada por instituição de fomento, o mesmo deverá 

dedicar-se integralmente às atividades de pesquisa programadas. Caso tenha vínculo 

empregatício, o candidato deverá apresentar documento de afastamento remunerado da 

instituição empregadora. 

9.2. Compromissos 

I – Comunicar a CPq toda e qualquer modificação efetuada no projeto aprovado (plano 

inicial de pesquisa); 

II – O candidato ao Programa de Pós-Doutorado deverá assinar Declaração de 

Reconhecimento de Direitos de Propriedade Intelectual (Anexo III) à Universidade de São 

Paulo, em razão dos resultados obtidos no Programa de Pós-Doutorado; 

III – O pesquisador de fora da USP, sem bolsa e sem recursos externos à USP, deverá 

assinar Termo de Compromisso de Pós-Doutorado (Anexo I); 

IV – O pesquisador de fora da USP, com vínculo empregatício, deverá apresentar no ato da 

sua aceitação Termo de Ciência firmado pela instituição empregadora (Anexo II). 

10. Benefícios oferecidos ao pós-doutorando 

Conforme Resolução nº 6016, de 11 de Outubro de 2011 da Pró-Reitoria de Pesquisa da 

Universidade de São Paulo, 

Artigo 5º - Durante o programa de pesquisa, o pós-doutorando bolsista em tempo integral terá 

direito à utilização dos serviços sociais e acadêmicos oferecidos pela Universidade aos seus 

docentes, segundo a regulamentação dos órgãos competentes 

Artigo 6º - Durante o programa de pesquisa, o pós-doutorando sem Bolsa terá direito à 

utilização dos serviços acadêmicos oferecidos pela Universidade aos seus docentes, segundo a 

regulamentação dos órgãos competentes.  
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11. Inscrição 

Para inscrição no Programa de Pós-Doutorado, o supervisor deverá encaminhar à CPq, a 

seguinte documentação: 

I – Formulário de Inscrição; 

II – Carta de encaminhamento da solicitação do Programa de Pós-Doutorado, assinada pelo 

docente responsável, justificando a contribuição que o desenvolvimento do projeto proposto e 

a formação prévia do(a) candidato(a) trarão ao grupo de pesquisa junto ao qual se realizará o 

pós-doutorado; 

III – Projeto de Pesquisa (máximo de 20 páginas, espaço 1,5 e letra Times New Roman 

tamanho 12, contendo: resumo, introdução e justificativa, objetivos, metodologia, resultados 

esperados, cronograma e referências). O projeto de pesquisa poderá ser apresentado em língua 

portuguesa, inglesa ou espanhola. Os projetos em língua inglesa ou espanhola deverão conter 

título e resumo em português; 

IV – Plano de Atividades a serem desenvolvidas pelo candidato junto ao grupo de pesquisa do 

supervisor;  

V – Cópia do Protocolo de submissão do projeto a um Comitê de Ética em Pesquisa 

registrado na CONEP, se o projeto envolver seres humanos (para implementação do 

programa, o candidato deverá entregar cópia da carta de aprovação do projeto pelo Comitê de 

Ética); 

VI – Currículo Lattes do(a) candidato(a), com dados dos últimos 05 anos; 

VII – Cópia do CPF; 

VIII – Cópia do RG - para estrangeiros, cópia de página do passaporte com visto de 

permanência no Brasil e cópia do RNE ou protocolo; 

IX – Cópia do comprovante do título de Doutor; 

X – Declaração de Reconhecimento de Direitos de Propriedade Intelectual (Anexo III); 

XI – Para Pesquisadores com Bolsa: Cópia do Termo de Outorga ou Aceitação da Bolsa; 
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XII – Para Pesquisadores com afastamento remunerado de instituição empregadora: 

Apresentação do Termo de Ciência (Anexo II) e do Documento de afastamento remunerado 

da instituição – documentos a serem entregues após aprovação do programa pela CPq; 

XIII – Para Pesquisadores sem Bolsa: Apresentação do Termo de Compromisso de Pós-

Doutorado (Anexo I). 

12. Análise e julgamento do programa 

I – A análise do programa é realizada em conformidade com a Resolução nº 5868, de 23 de 

Setembro de 2010 da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo, cabendo à CPq: 

1 – Deliberar sobre a inscrição do candidato ao Programa de Pós-Doutorado; 

2 – Analisar o relatório de prorrogação e de conclusão do Programa de Pós-Doutorado 

apresentado pelo pós-doutorando; 

3 – Dar conhecimento de sua decisão ao pós-doutorando e ao supervisor. 

13. Prorrogação 

Para prorrogação do Programa de Pós-Doutorado, o supervisor deverá encaminhar à CPq, no 

prazo de 60 dias antes do término da vigência do programa, a seguinte documentação: 

I – Formulário para Prorrogação; 

II – Justificativa do pedido de prorrogação, assinada pelo supervisor e pelo pós-doutorando; 

III – Proposta para o próximo período e cronograma de execução; 

IV – Plano de Atividades para o novo período; 

V – Relatório das Atividades desenvolvidas no período do programa de pós-doutorado; 

VI – Cópia dos trabalhos publicados, aceitos ou enviados para publicação; 

VII – Declaração de Reconhecimento de Direitos de Propriedade Intelectual (Anexo III); 

VIII – Para estrangeiros, RNE ou protocolo. Estrangeiros devem também enviar cópia de 

página do passaporte com visto de permanência no Brasil, em vigência, ou protocolo; 
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IX – Para Pesquisadores com Bolsa: Cópia do comprovante de prorrogação da Bolsa (Termo 

de Outorga ou outro documento da agência de fomento que comprove a prorrogação da 

bolsa); 

X – Para Pesquisadores com afastamento remunerado de instituição empregadora: 

Apresentação do Termo de Ciência (Anexo II) e do Documento de afastamento remunerado 

da instituição – documentos a serem entregues após aprovação da prorrogação do programa 

pela CPq; 

XI – Para Pesquisadores sem Bolsa: Apresentação do Termo de Compromisso de Pós-

Doutorado (Anexo I). 

14. Conclusão 

Para conclusão do Programa de Pós-Doutorado, o supervisor deverá encaminhar à CPq, no 

prazo de até 90 dias após do término da vigência do programa, a seguinte documentação: 

I – Formulário para conclusão; 

II – Relatório final da pesquisa, na forma de artigo científico; 

III – Cópia de publicação(ões) cientifica(s) referente(s) ao projeto desenvolvidas em coautoria 

com o supervisor;  

IV – Resumo de atividades realizadas (participação em congressos, palestras/conferências 

proferidas, orientações, participação em disciplinas de graduação e pós-graduação e 

comissões examinadoras); 

V – Parecer do supervisor sobre o desempenho e a contribuição do pós-doutorando para o 

grupo de pesquisa;  

VI – Para Pesquisadores com Bolsa: Cópia do parecer da assessoria científica fornecida pela 

agência de fomento ou por órgãos que não são de fomento à pesquisa.  

No caso do relatório considerado pendente pela CPq, o mesmo deverá ser reformulado e 

reapresentado dentro no prazo de 30 (trinta) dias. 
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O não atendimento ao prazo de entrega ou reapresentação do relatório final e demais 

documentos implicará em pendência junto à CPq e resultará em cancelamento do Programa de 

Pós-Doutorado. 

15. Disposições Finais 

Os casos omissos serão analisados pela CPq. 


