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Relação dos documentos do Programa de Pós-Doutorado, com os respectivos links de acesso, os documentos 
poderão ser entregues pessoalmente no Serviço de Apoio Acadêmico - sala 3.001 do Bloco 3 ou poderão ser 
enviados escaneados com as assinaturas para o email: pesquisa@icmc.usp.br: 
 

1) CADASTRAMENTO INICIAL 

  
(   )     Formulário para cadastramento inicial - https://web.icmc.usp.br/SVAPAC/cpq/P%C3%B3s-

Doutorandos/Formul%C3%A1rio%20de%20Cadastramento.docx 
(   )     Projeto de pesquisa 
(   )     Currículo Lattes do(a) candidato(a) 
(   )     Cópia do RG – Exceto para Estrangeiros 
(   )     Para estrangeiros, cópia do RNE ou protocolo. Estrangeiros também devem enviar 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 
(   )     Declaração de Reconhecimento de Direitos de Propriedade Intelectual.  

(Anexo III)   https://web.icmc.usp.br/SVAPAC/cpq/P%C3%B3s-Doutorandos/Anexo%20III.docx 
(   )     Foto 3X4 

Programa COM bolsa fornecida por agência de fomento. 
  

(   )     Cópia do Termo de Outorga 
(   )     Cópia de Aceitação da Bolsa 

                                          Programa SEM bolsa 

(   )    Comprovante de AFASTAMENTO REMUNERADO, com empresa/instituição. 

(   )    Parecer elaborado por relator especializado na área. (Será providenciado pela Comissão 

de Pesquisa) 

(   )    Termo de Compromisso de Pós-Doutorado. (Anexo I) 
https://web.icmc.usp.br/SVAPAC/cpq/P%C3%B3s-Doutorandos/Anexo%20I.docx 

(   )    Termo de Ciência. (Anexo II - Para pesquisadores com vínculo empregatício) 

https://web.icmc.usp.br/SVAPAC/cpq/P%C3%B3s-Doutorandos/Anexo%20II.docx 

   

2) PRORROGAÇÃO DO PROGRAMA 

 (   )    Formulário para prorrogação - https://web.icmc.usp.br/SVAPAC/cpq/P%C3%B3s-

Doutorandos/Formul%C3%A1rio%20de%20Prorroga%C3%A7%C3%A3o.docx 

(   )    Relatório Projeto de Pesquisa 

(   )    Declaração de Reconhecimento de Direitos de Propriedade Intelectual (Anexo 

III) - https://web.icmc.usp.br/SVAPAC/cpq/P%C3%B3s-Doutorandos/Anexo%20III.docx 

              (   )     Para estrangeiros, cópia do RNE ou protocolo. Estrangeiros também devem enviar cópia                       

de página do passaporte com visto de permanência no Brasil, em vigência, ou protocolo 

(   )    Aprovação pela Comissão de Pesquisa     

     

Programa COM bolsa fornecida por agência de fomento. 

  (   )     Cópia de 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 dessa agência) 

Programa SEM bolsa 

 (   )    Comprovante de AFASTAMENTO REMUNERADO, com empresa/instituição. 
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https://web.icmc.usp.br/SVAPAC/cpq/P%C3%B3s-Doutorandos/Anexo%20III.docx


 

 
Comissão de Pesquisa 

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação  |  Universidade de São Paulo  | 
Av. Trabalhador São-carlense, 400 ∙ Centro ∙ São Carlos/SP ∙ CEP 13566-590 ∙ Brasil ∙ www.icmc.usp.br 

(   )    Parecer elaborado por relator especializado na área. (Será providenciado pela Comissão 

de Pesquisa) 

(   )    Termo de Compromisso de Pós-Doutorado. (Anexo I) - 

https://web.icmc.usp.br/SVAPAC/cpq/P%C3%B3s-Doutorandos/Anexo%20I.docx 

(   )    Termo de Ciência. (Anexo II - Para pesquisadores com vínculo empregatício) 

https://web.icmc.usp.br/SVAPAC/cpq/P%C3%B3s-Doutorandos/Anexo%20II.docx 

 

3) CONCLUSÃO DO PROGRAMA 

 (   )    Formulário para encerramento - https://web.icmc.usp.br/SVAPAC/cpq/P%C3%B3s-

Doutorandos/Formul%C3%A1rio%20de%20Conclus%C3%A3o.docx 

(   )    Cópia do parecer da assessoria científica fornecida por agência de fomento. 

(   )    Relatório final do projeto de pesquisa.  

(   )    Planilha de produção científica –  

https://web.icmc.usp.br/SVAPAC/cpq/P%C3%B3s-Doutorandos/Modelo%20-

%20Planilha%20%20de%20Produ%C3%A7%C3%A3o%20Cient%C3%ADfica.xls 
(   )    Aprovação pela Comissão de Pesquisa  
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