UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
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“Check-list” dos documentos obrigatórios para o Programa de Pós-doutorado do Instituto de
Ciências Biomédicas da USP - Resolução 5868, de 23/09/10

Inscrição
Toda inscrição no Pós-doutorado deverá conter os seguintes documentos obrigatórios:
 Formulário de inscrição.
 Projeto de Pesquisa.
 Curriculum Lates do Interessado.
 Cópia do RG e CPF.
 Para estrangeiros, RNE ou protocolo. Deverá ser enviada cópia da página do passaporte com
visto de permanência no Brasil.
 Cópia do comprovante do título de doutor.
 Declaração de reconhecimento de direitos de propriedade intelectual (Anexo III da Resolução
5868, de 23/09/10).
 Encaminhar projeto, termo de outorga, Anexos(I, II ou III) em PDF para cpqicb@icb.usp.br
Modalidade com Bolsa de Pós-doutorado OU com bolsa fornecida por órgãos que não são de
fomento à pesquisa:
 Cópia do Termo de Outorga e Aceitação da Bolsa.
Modalidade com afastamento remunerado de instituição de pesquisa e ensino ou empresas:
 Termo de ciência (Anexo II da Resolução 5862, de 23/09/10).
Modalidade sem bolsa:
 Termo de compromisso de Pós-doutorado (Anexo I da Resolução 5868, de 23/09/10).

Prorrogação



Formulário para prorrogação
Declaração de reconhecimento de direitos de propriedade intelectual (Anexo III da Resolução
5868, de 23/09/10).
 Encaminhar projeto, termo de outorga e Anexos(I, II ou III) em PDF para cpqicb@icb.usp.br
Modalidade com Bolsa de Pós-doutorado OU com bolsa fornecida por órgãos que não são de
fomento à pesquisa:
 Cópia do comprovante de prorrogação da bolsa com o período da renovação (como termo de
outorga ou cópia dos dados cadastrais do site da agência que aprovou a bolsa ou outro
documento pertinente do órgão financiador).
Modalidade com afastamento remunerado de instituição de pesquisa e ensino ou empresas:
 Termo de ciência (Anexo II da Resolução 5868, de 23/09/10) com o período da renovação.
 Relatório das atividades desenvolvidas no período anterior.
Modalidade sem bolsa:
 Termo de compromisso de Pós-doutorado (Anexo I da Resolução 5868, de 23/09/10).
 Relatório das atividades desenvolvidas no período anterior.

Conclusão
 Formulário de encerramento.
 Relatório final das atividades desenvolvidas no período do Pós-doutorado.
Modalidade com bolsa de Pós-doutorado:
 Cópia do parecer da assessoria científica fornecida pela agência de fomento.
 Cópia do parecer da assessoria científica fornecida pela agência de fomento, em PDF para
cpqicb@icb.usp.br

