PROGRAMA DE PESQUISADOR COLABORADOR
Check List dos Documentos Obrigatórios, com base na Resolução 7413, de 06 de outubro de 2017
Após preparar toda a documentação, entregar à secretária do Departamento/Disciplina para a submissão à reunião do
Conselho do Departamento e posterior encaminhamento à Comissão de Pesquisa da FOB.
CADASTRAMENTO INICIAL


Encaminhamento da documentação, por meio de ofício assinado pelo Chefe de Departamento, informando a
data de aprovação pelo Conselho do Departamento.
*Este documento será preparado pelo Departamento, após a reunião do Conselho.





Formulário de CADASTRAMENTO INICIAL
Projeto de pesquisa (contendo formulação de problema, objetivo, justificativa, metodologia e cronograma de
execução) (encaminhar impresso e arquivo em PDF no e-mail cpq@fob.usp.br)
Plano de trabalho (contendo detalhamento de todas as atividades a serem desenvolvidas, com justificativa e
cronograma com carga horária - periodicidade semestral no máximo (encaminhar impresso e arquivo em
PDF no e-mail cpq@fob.usp.br)










Protocolo de submissão do projeto ao CEP ou à CEEPA, se necessário.
Cópia do RG - Para estrangeiros RNE ou protocolo. Estrangeiros devem também anexar cópia de página do
passaporte com visto de permanência no Brasil, em vigência, ou protocolo.
Cópia do CPF
Cópia do comprovante do título de Doutor
Foto 3x4, em formato digital no e-mail cpq@fob.usp.br
Anexo III: Declaração de Reconhecimento de Direitos de Propriedade Intelectual
Anexo IV: Termo de Adesão – Pesquisador Colaborador
Aprovação pela Comissão de Pesquisa (providência da Comissão de Pesquisa da FOB)

Programa COM BOLSA fornecida por agência de fomento
Cópia do Termo de Outorga e Aceitação da Bolsa

Programa SEM BOLSA
Anexo I: Termo de Ciência (pesquisadores fora da USP, com vínculo empregatício)

Anexo II: Termo de Compromisso de Pesquisador Colaborador – MODALIDADE SEM BOLSA

Se for funcionário da USP anexar a autorização do dirigente da Unidade, a qual está vinculado.

Parecer elaborado por relator, indicado pela Comissão de Pesquisa (providência da Comissão de Pesquisa da

FOB)













PRORROGAÇÃO DO PROGRAMA
Encaminhamento da documentação, por meio de ofício assinado pelo Chefe de Departamento, informando a
data de aprovação pelo Conselho do Departamento.
Formulário de PRORROGAÇÃO
Cópia do relatório de atividades aprovado pelo docente proponente
Cronograma atual de atividades com carga horária - periodicidade semestral no máximo (impresso e em PDF
no e-mail cpq@fob.usp.br)
Anexo I: Termo de Ciência (pesquisadores fora da USP, com vínculo empregatício)
Anexo III: Declaração de Reconhecimento de Direitos de Propriedade Intelectual
Anexo IV: Termo de Adesão – Pesquisador Colaborador
CONCLUSÃO DO PROGRAMA
Encaminhamento da documentação, por meio de ofício assinado pelo Chefe de Departamento, informando a
data de aprovação pelo Conselho do Departamento.
Formulário de ENCERRAMENTO
Cópia do relatório impresso e em PDF no e-mail cpq@fob.usp.br
Aprovação do projeto e protocolo submissão do relatório final ao CEP ou CEEPA
Aprovação pela Comissão de Pesquisa (providência da Comissão de Pesquisa da FOB)

Programa COM bolsa fornecida por agência de fomento.
Cópia do parecer final da assessoria científica

Programa SEM bolsa.
Parecer elaborado por relator, indicado pela Comissão de Pesquisa (providência da Comissão de Pesquisa da FOB)


Imprimir frente e verso



