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Com base na Resolução CoPq nº 7.406 de 03/10/2017, alterada pela Resolução 

CoPq nº 7660, de 22/05/2019, da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São 

Paulo, a Comissão de Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FCFRP/USP estabelece as Normas 
Internas e Complementares para o Programa de Pós-Doutorado desta Unidade, 

aprovadas em sua 191ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de novembro de 2017. 

 

REQUISITOS E CONDIÇÕES GERAIS 
 
Artigo 1º – O candidato deverá possuir título de Doutor, outorgado no país ou no 

exterior. 
 

Artigo 2º - O pedido de ingresso no programa de Pós-Doutorado deverá ser 

encaminhado por docente ou pesquisador colaborador da FCFRP-USP, com grau 

mínimo de doutor ou equivalente, para aprovação da Comissão de Pesquisa da 

Unidade. 
 

§1 – A documentação para inclusão deverá ser enviada exclusivamente em 

formato digital (PDF) para o e-mail da Comissão de Pesquisa 

(pesquisa@fcfrp.usp.br). 

§2 – Os docentes aposentados poderão supervisionar Pós-Doutorandos na USP 

desde que o Termo de Adesão e Permissão de Uso esteja vigente e que esta 

atividade esteja prevista no projeto apresentado por ocasião da aprovação do 

termo. 

§3 – Quando o supervisor for Pesquisador Colaborador, a inscrição deverá ser 

aprovada também pela Pró-Reitoria de Pesquisa. 

§4 – Os pedidos de ingresso para a modalidade SEM BOLSA deverão ser 

aprovados, em primeira instância, pelo Conselho do Departamento com o qual o 

supervisor tem vínculo.  
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§5 - Os pedidos de ingresso para a modalidade COM BOLSA serão aprovados 

apenas pela Comissão de Pesquisa. 

§6 – É vedada a cossupervisão ou supervisão à distância. 
 

Artigo 3º – A participação no Programa de Pós-Doutorado não gera vínculo 

empregatício ou funcional entre a FCFRP/USP e o Pós-Doutorando, sendo vedada a 

extensão de direitos e vantagens concedidos aos servidores. 
 

Artigo 4º - Para conclusão do Programa, é necessário cumprir carga horária mínima 

de 960 horas, dispostas em carga horária semanal não inferior a 20 horas, e 

apresentar relatório final, aprovado pelo supervisor e pela Comissão de Pesquisa. 
 

Artigo 5º - O Plano de Trabalho deverá ser apresentado, obrigatoriamente, em 

língua portuguesa. O Projeto de Pesquisa, por sua vez, poderá ser apresentado em 

língua portuguesa ou língua inglesa. 
 

Parágrafo único – Caso o Projeto de Pesquisa seja apresentado em língua 

inglesa, é obrigatória a entrega de documento adicional com título, palavras-chave 

e resumo em língua portuguesa. 

 

DA INSCRIÇÃO 
 

Artigo 6º – Para a inscrição devem ser apresentados os documentos listados na 

página da Comissão de Pesquisa na home page da FCFRP-USP 

(http://www.fcfrp.usp.br). 
 

 

Artigo 7º – O Projeto de Pesquisa deve conter os seguintes itens: Resumo, 

Introdução e Justificativa, Objetivos, Material e Métodos, Cronograma de Execução, 

Referências e elementos opcionais a critério do candidato. 
 

Parágrafo único – Para a modalidade COM BOLSA deverá ser apresentado o 

mesmo projeto de pesquisa outorgado pela agência ou outro órgão de fomento. 
 

Artigo 8º – Cabe à Comissão de Pesquisa a solicitação de apresentação de 

documentação adicional, se necessário, após análise da documentação 

apresentada. 
 



 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto  

COMISSÃO DE PESQUISA  

 

 
 

Avenida do Café S/Nº - Monte Alegre – CEP 14040-903 – Ribeirão Preto – SP 
Telefone e WhatsApp: (16) 3315-4216  – E-mail: pesquisa@fcfrp.usp.br 

 

 

Artigo 9º – A Comissão de Pesquisa dará conhecimento ao candidato, ao supervisor 

e ao Departamento de origem do supervisor, após aprovação, para providências. 

 
OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO 

 

Artigo 10º – Comunicar à Comissão de Pesquisa toda e qualquer modificação no 

projeto em andamento, incluindo afastamentos, impedimentos ou cancelamentos. 
 

Parágrafo único – Não será possível cadastrar atualizações e vigências 

retroativas às datas de aprovação e inclusão no sistema corporativo da 

Universidade. 
 

Artigo 11 – Apresentar relatório de acompanhamento (relatório parcial) após 12 

(doze) meses do início do programa, quando sua vigência for superior a esse 

período, conforme modalidades a seguir: 
 

a) para Pós-Doutorandos COM BOLSA:  

- apresentar a aprovação do relatório parcial pelo órgão de outorga 

(quando aplicável). 

b) para Pós-Doutorandos SEM BOLSA: 

- o relatório parcial deverá constar de um resumo científico (máximo de 5 

páginas) referente ao desenvolvimento do projeto e cronograma de 

atividades para o próximo período 
 

Artigo 12 – Apresentar relatório de encerramento circunstanciado (máximo de 30 

páginas, excluídos os elementos pré- e pós-textuais) com Resumo do projeto, 

Introdução, Objetivos, Material e Métodos, Discussão, Conclusão e Resumo das 

atividades realizadas durante a vigência do programa como participação em 

congressos, palestras/conferências proferidas, orientações, participação em bancas 

e publicações no período. 
 

Artigo 13 – Em casos de não apresentação de relatório nos prazos estipulados ou 

não aprovação pelas assessorias (agências de fomento ou àquelas indicadas pelo 

Departamento), o Atestado de Conclusão do Programa de Pós-Doutorado não será 

emitido. 
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DA PRORROGAÇÃO 
 

Artigo 14 – A prorrogação deverá ser solicitada em até 40 dias antes da data final 

de vigência mediante solicitação feita, pelo pós-doutorando, no sistema Atena 

(www.uspdigital.usp.br/atena) e entrega da documentação digital (PDF) no e-mail da 

Comissão de Pesquisa, desde que os seguintes critérios sejam atendidos: 
 

I. Modalidade COM BOLSA: o programa poderá ser prorrogado, conforme o 

período de bolsa definido pela agência de fomento ou órgão/empresa, 

devendo o processo ser instruído com novo Termo de 

Concessão/Outorga, no qual conste o novo período, acompanhado da 

documentação disponibilizada na página da Comissão de Pesquisa. 

 

II. Modalidade SEM BOLSA: o programa poderá ser prorrogado, devendo o 

processo ser instruído com novo Plano de Trabalho e Projeto de Pesquisa, 

bem como justificativa para desenvolvimento do novo cronograma, 

acompanhado da documentação disponível na página da Comissão de 

Pesquisa. 

 
DO ENCERRAMENTO 

 

Artigo 15 – Para emissão do Atestado de Conclusão, os Pós-Doutorandos deverão 

apresentar os documentos exigidos e listados na página da Comissão de Pesquisa 

na home page da FCFRP-USP. 
 

§1 – O relatório final deverá obedecer rigorosamente o disposto no artigo 12 

destas Normas. 
 

§2 – O relatório final deve ser inserido no sistema Atena em até 60 (sessenta) 

dias após a data final de vigência do programa. 
 

§3 – Caso o relatório não seja apresentado no prazo estipulado ou não seja 

aprovado pelas assessorias responsáveis, o Atestado de Conclusão do Pós-

Doutorado não será emitido e atividade será considerada ENCERRADA. 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 16 – Cabe à Comissão de Pesquisa deliberar sobre a inscrição do candidato 

no Programa de Pós-Doutorado, a solicitação de prorrogação e a aprovação dos 

relatórios parciais e finais apresentados pelo pós-doutorando. 
 

Artigo 17 – Os casos não previstos e excepcionais serão avaliados pela Comissão 

de Pesquisa. 
 

Artigo 18 – Estas Normas entram em vigor a partir de sua aprovação pela Comissão 

de Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

FCFRP/USP. 

 

 


