CPq|2018 – INFORMA
Ref.: Sistema Atena – Programa de Pós‐Doutorado da USP – Ofício Circular no. 005/2018/PRP,
de 06/06/2018.
Informamos que a partir de 11/junho/2018 será implantada no Sistema Atena, a nova versão do
Programa de Pós‐Doutorado conforme a RESOLUÇÃO CoPq no. 7406, DE OUTUBRO DE 2017.
Os projetos em andamento serão inseridos para a nova versão.
OBSERVAÇÕES (compilação do Ofício da PRP – informações complementares interessadas ao
candidato e supervisor):
‐ Candidato:
● Deve possuir tulo de Doutor ob do há no máximo 7 anos;
● Docentes e funcionários poderão participar desde que em Unidade diferente que estiverem
vinculados e afastados de suas funções.
‐ Projeto:
● O período máximo de vinculação é de 5 anos com o mesmo Plano de Trabalho. Na data final
do projeto encerra‐se o vínculo do Pós‐Doutorando com a USP.
‐ Requerimento:
● Afastamento do Pós‐Doutorando – o período do programa será interrompido. Se aprovado
pela Comissão de Pesquisa, ou, na sua ausência pelo Departamento, o prazo do Programa
poderá ser prorrogado por período igual ao do afastamento;
● Afastamento do Supervisor – quando for maior que 90 dias, a Comissão de Pesquisa, ou, na
sua ausência, o Departamento, deverá aprovar e verificar se há necessidade de substituição do
supervisor;
● Prorrogação – deverá ser solicitado até 40 dias antes da data final de vigência. Lembramos
que na data final do projeto encerra‐se o vínculo do Pós‐Doutorando com a USP e não será
possível inserir informações retroativas.
‐ Gerenciamento:
● Frequência – será cadastrada pelo Pós‐Doutorando ou Supervisor (para conclusão do
Programa será necessário cumprir carga mínima de 960 horas); as atividades e carga horária
inseridas constarão no atestado de conclusão;
● Capacitação Didática – a carga horária das atividades nos Cursos de Graduação não poderá
exceder 8 horas semanais;
● Encerramento – o relatório final deverá ser entregue até no máximo 60 dias após a data final
de vigência, mesmo sem o parecer da Agência de Fomento, quando for o caso. Caso não seja
entregue dentro do prazo, o pós‐doutorado será encerrado e o atestado não será emitido.
‐ Documento:
● Atestado – será emitido pelo Sistema Atena, quando cumpridos os requisitos de frequência
e relatório final, após a aprovação do relatório pela Comissão de Pesquisa.
‐ Cartão USP: será cancelado no encerramento do projeto.
As orientações para uso do Sistema estão disponíveis no item “Ajuda” (Programa|Pós‐
Doutorado|Ajuda).
Os documentos necessários consta no link: http://www.fau.usp.br/pesquisa‐novo/pos‐
doutorado/documentacao‐obrigatoria‐copq‐7413/
Comissão de Pesquisa
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