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Documentos necessários para Cadastramento Inicial – V3 
 

1. Preenchimento do formulário de cadastramento inicial google 

2. Plano de Trabalho contendo o detalhamento de todas as atividades a serem 

desenvolvidas pelo pesquisador colaborador, com justificativa e cronograma de 

execução.  

3. Projeto de Pesquisa contendo a formulação do problema, objetivo, justificativa, 

metodologia e cronograma de execução.  

4. Cópia do Currículo Lattes do(a) candidato; 

5. Documentos de Identificação: 

o Para brasileiros:  

 Cópia do CPF e Cópia do RG – não pode ser cópia da CNH 

o Para estrangeiros:  

 RNE, protocolo ou equivalente e cópia de página do passaporte com visto 

de permanência no Brasil, em vigência, ou protocolo 

6. Cópia do comprovante do título de Doutor 

7. Declaração de reconhecimento de Direitos de Propriedade Intelectual, conforme modelo 

constante do site ou Portaria PRP 709/2019. 

8. Cópia do Termo de Concessão de Financiamento Bolsa ou carta do Coordenador do 

projeto indicando nome do(a) interessado, título do projeto, período de vigência e valor 

do financiamento. 

9. Para o caso de concessão de afastamento remunerado de instituição de pesquisa e 

ensino ou empresa, deverá apresentar Termo de Ciência firmado pela instituição 

empregadora, conforme modelo constante do site ou Portaria PRP 709/2019. 

10. Parecer elaborado por relator especializado na área indicado pelo Departamento. Caso 

já haja parecer emitido como parte do processo de obtenção de bolsa de agência de 

fomento, cópia deste pode ser utilizado; 

11. Aprovação pelo Conselho do Departamento; 

 

Tramitação:  

Junte toda a documentação acima e envie para o email posdoc.poli@usp.br.  

mailto:posdoc.poli@usp.br

