
PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO 
FCFRP/USP 

Resolução CoPq nº 7.406/2017 
Normas Internas do Programa de Pós-Doutorado da FCFRP/USP 

 
Abaixo está a relação da documentação obrigatória para prorrogação do Programa de 

Pós-Doutorado da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP. 

Favor verificar para qual modalidade será solicitada a prorrogação, pois a documentação 

é diferente para cada caso.  

Seguem algumas informações importantes sobre os documentos: 

 

- A solicitação para prorrogação deve ser cadastrada exclusivamente no sistema Atena em até 40 

(quarenta) dias anteriores ao término da vigência do projeto de pesquisa; 

- O(s) portador(es) da(s) assinatura(s) deve(m) enviar e-mail para a Comissão de Pesquisa com 

autorização expressa do uso da assinatura digitalizada; 

- Caso o Termo de Outorga e Aceitação da Bolsa esteja no nome do(a) Supervisor(a), deverá ser 

entregue também o Termo de Indicação de Bolsista; 

- O(a) Supervisor(a) deve ser docente da Unidade, com vínculo funcional ativo. Caso seja Professor 

Sênior, o(a) pós-doutorado(a) em questão deve constar no Termo de Colaboração do(a) supervisor(a), 

o qual deverá estar válido durante todo o Plano de Trabalho; 

 

A prorrogação deve ser cadastrada no sistema Atena (opção “Requerimento” à “Prorrogação do 

projeto”).  

O arquivo do novo plano de trabalho será inserido neste sistema em campo próprio. Os demais 

documentos também serão inseridos no Atena mas, dependendo da modalidade, alguns documentos 

deverão ser agrupados em um único arquivo em formato PDF (tamanho máximo de 4 MB). Os detalhes 

de cada caso serão fornecidos neste documento. 

 

 

A Comissão de Pesquisa da FCFRP/USP pode ser contatada no e-mail pesquisa@fcfrp.usp.br ou 

telefone/WhatsApp (16) 3315-4216. 
 

  



PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO 
FCFRP/USP 

Resolução CoPq nº 7.406/2017 
 

Relação de documentos de encaminhamento obrigatório 
 

 

PRORROGAÇÃO 
 
 

Modalidade: BOLSA CONCEDIDA POR AGÊNCIA DE FOMENTO 

c Plano de Trabalho (com Projeto de Pesquisa) assinado pelo(a) candidato(a) e supervisor(a) 

c 

Relatório das atividades desenvolvidas na última vigência, com descrição dos resultados 

obtidos até o momento e relato das atividades científicas, acadêmicas e/ou de extensão 

desenvolvidas 

c Declaração de Reconhecimento de Direitos de Propriedade Intelectual (ANEXO III) 

c Termo de Outorga e Aceitação da Bolsa, tamanho máximo de 4 MB 

OBSERVAÇÃO: para bolsistas CAPES (PNPD) o Termo de Outorga e Aceitação da Bolsa será 
fornecido à Comissão de Pesquisa pelo Serviço de Pós-Graduação. 

 

Instruções das telas do sistema Atena para inserção dos documentos: 

 

- Aba “Solicitação” 

 
 

- Na aba “Fonte de Recurso” serão solicitados os demais  

documentos pertinentes 

  

Inserir um único PDF 

com os documentos 

“Relatório de Atividades" 

e “Declaração de 

Reconhecimento de 

Direitos de Propriedade 

Intelectual (ANEXO III)" 

 



PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO 
FCFRP/USP 

Resolução CoPq nº 7.406/2017 
 

Relação de documentos de encaminhamento obrigatório 
 

 

PRORROGAÇÃO 
 

Modalidade: BOLSA CONCEDIDA POR ÓRGÃOS/EMPRESAS QUE NÃO  
SÃO DE FOMENTO À PESQUISA 

c Plano de Trabalho (com Projeto de Pesquisa) assinado pelo(a) candidato(a) e supervisor(a) 

c 

Relatório das atividades desenvolvidas na última vigência, com descrição dos resultados 

obtidos até o momento e relato das atividades científicas, acadêmicas e/ou de extensão 

desenvolvidas 

c 
Declaração de Reconhecimento de Direitos de Propriedade Intelectual (ANEXO III) com 

concordância expressa do órgão/empresa. 

c Termo de Outorga e Aceitação da Bolsa, tamanho máximo de 4 MB 

 
Instruções das telas do sistema Atena para inserção dos documentos: 

 

- Aba “Solicitação” 

 
 

- Na aba “Fonte de Recurso” serão solicitados os demais  

documentos pertinentes 

 
  

Inserir um único PDF 

com os documentos 

“Relatório de Atividades" 

e “Declaração de 

Reconhecimento de 

Direitos de Propriedade 

Intelectual (ANEXO III)" 

 



PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO 
FCFRP/USP 

Resolução CoPq nº 7.406/2017 
 

Relação de documentos de encaminhamento obrigatório 
 

 

PRORROGAÇÃO 
 

Modalidade: SEM BOLSA (Com Afastamento Empregatício) 

c Plano de Trabalho (com Projeto de Pesquisa) assinado pelo(a) candidato(a) e supervisor(a) 

c 

Relatório das atividades desenvolvidas na última vigência, com descrição dos resultados 

obtidos até o momento e relato das atividades científicas, acadêmicas e/ou de extensão 

desenvolvidas 

c Termo de Ciência de Pós-Doutorado (ANEXO I) 

c 
Termo de Compromisso (ANEXO II) com concordância expressa da instituição 

empregadora 

c 
Declaração de Reconhecimento de Direitos de Propriedade Intelectual (ANEXO III) com 

concordância expressa da instituição empregadora 

c 
Comprovante de AFASTAMENTO (publicação no Diário Oficial ou declaração da instituição 

empregadora) 

 
Instruções das telas do sistema Atena para inserção dos documentos: 

 

- Aba “Solicitação” 

 
 
 
- Na aba “Fonte de Recurso” serão solicitados os demais  

documentos pertinentes 

  

Inserir um único PDF 

com os documentos 

“Relatório de 

Atividades", “Termo de 

Compromisso (Anexo II) 

e “Declaração de 

Reconhecimento de 

Direitos de Propriedade 

Intelectual (ANEXO III)" 

 



PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO 
FCFRP/USP 

Resolução CoPq nº 7.406/2017 
 

Relação de documentos de encaminhamento obrigatório 
 

 

PRORROGAÇÃO 
 

Modalidade: SEM BOLSA (Sem Vínculo Empregatício) 

c Plano de Trabalho (com Projeto de Pesquisa) assinado pelo(a) candidato(a) e supervisor(a) 

c 

Relatório das atividades desenvolvidas na última vigência, com descrição dos resultados 

obtidos até o momento e relato das atividades científicas, acadêmicas e/ou de extensão 

desenvolvidas 

c Termo de Compromisso (ANEXO II)  

c Declaração de Reconhecimento de Direitos de Propriedade Intelectual (ANEXO III) 

 
 

Instruções das telas do sistema Atena para inserção dos documentos: 

 

- Aba “Solicitação” 

 
 
 
- Na aba “Fonte de Recurso” serão solicitados os demais  

documentos pertinentes 

 
 

  

Inserir um único PDF 

com os documentos 

“Relatório de Atividades" 

e “Declaração de 

Reconhecimento de 

Direitos de Propriedade 

Intelectual (ANEXO III)" 
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Resolução CoPq nº 7.406/2017 
 

Relação de documentos de encaminhamento obrigatório 
 

 

PRORROGAÇÃO 
 

Modalidade: SEM BOLSA (Com Vínculo Empregatício) 

c Plano de Trabalho (com Projeto de Pesquisa) assinado pelo(a) candidato(a) e supervisor(a) 

c 

Relatório das atividades desenvolvidas na última vigência, com descrição dos resultados 

obtidos até o momento e relato das atividades científicas, acadêmicas e/ou de extensão 

desenvolvidas 

c Termo de Ciência de Pós-Doutorado (ANEXO I) 

c 
Termo de Compromisso (ANEXO II) com concordância expressa da instituição 

empregadora 

c 
Declaração de Reconhecimento de Direitos de Propriedade Intelectual (ANEXO III) com 

concordância expressa da instituição empregadora 

 
Instruções das telas do sistema Atena para inserção dos documentos: 

 

- Aba “Solicitação” 

 
 
 
- Na aba “Fonte de Recurso” serão solicitados os demais  

documentos pertinentes 

Inserir um único PDF 

com os documentos 

“Relatório de 

Atividades", “Termo de 

Compromisso (Anexo II) 

e “Declaração de 

Reconhecimento de 

Direitos de Propriedade 

Intelectual (ANEXO III)" 

 


