
Normas do Pós-doutorado 

 

 As normas de pós-doutorado na UNIFESP estão descritas na página da Pró-reitoria de 

Pós-graduação e pesquisa (https://www.unifesp.br/reitoria/propgpq/pos-graduacao/pos-

doutorado/instrucoes-e-normas). 

 

1. Matrícula:  

 

A efetivação da matrícula no Pós-doutorado pelo PPG-BQ não depende de concessão 

de bolsa e está vinculada à entrega da seguinte documentação: 

 

 Projeto de Pesquisa, com no máximo 20 páginas, contendo capa, resumo, introdução 

com justificativa, objetivos, metodologia, cronograma com perspectivas futuras e 

referências bibliográficas;  

 Protocolo de submissão do projeto junto à Comissão de Ética em Pesquisa desta 

Universidade;  

 Carta de aceite do supervisor, responsabilizando-se pela supervisão do aluno;  

 Formulário de matrícula preenchido e assinado pelo aluno, orientador e coordenador 

do PPGBQ;  

 Documentos pessoais: Cópia de Certidão de nascimento ou casamento, RG (ou RNE 

para estrangeiros), CPF, título de eleitor e certificado militar (quando o ingressante for 

do sexo masculino), (apresentar originais ou cópia autenticada);  

 Cópia do Histórico escolar da graduação, do mestrado (se houver) e do doutorado 

(apresentar original ou cópia autenticada);  

 Cópia do Certificado de conclusão da graduação, do mestrado (se houver) e do 

doutorado e/ou diploma (apresentar original ou cópia autenticada);  

 Currículo Lattes atualizado;  

 Três fotos 3 x 4 coloridas (recentes).  

 

2. Prazos: 

O programa terá duração mínima de um ano, podendo ser prorrogado, a critério da 

CEPG-BQ, sendo o prazo máximo permitido para a sua conclusão de 48 meses. Finalizado 

este prazo, será permitida prorrogação de no máximo 12 meses. Casos omissos serão 

analisados pela CEPG-BQ. 

 Os pedidos de prorrogação de prazo deverão ser encaminhados ao CEPG-BQ, por 

meio de documento circunstanciado e firmado, endereçado à CEPG-BQ. 

 

3. Conclusão do estágio de pós-doutorado:  

Após a CEPG-BQ aprovar o relatório final elaborado pelo pós-doutorando, a PRPGP 

emitirá Declaração de Conclusão, indicando a Unidade, Departamento ou outro órgão em que 



o pós-doutorado foi realizado, bem como o tempo em que o pós-doutorando permaneceu no 

programa. 

3.1. Exigências: 

- 1 (um) artigo submetido ou aceito ou publicado como primeiro ou último autor, sobre o tema 

do projeto de pesquisa do pós-doutorado;  

- Relatório de conclusão do pós-doutorado. 

 

3.2. Formato do relatório: 

Para elaboração do relatório, o pós-doutorando deverá consultar o manual de 

normalização de trabalhos acadêmicos publicadas no site:  

(www.2.unifesp.br/home_diadema/pdfs/academico/ManualNormalizacao.pdf) 

 

4. Desligamento  

O pós-doutorado poderá ser desligado do Programa de Pós-doutorado, após julgamento 

pela CEPG-BQ por: 

 

I- Ultrapassar o prazo máximo de 60 meses; 

II- Solicitação do Pós-doutorando através de documento circunstanciado e firmado, 

endereçado à CEPG-BQ;  

III- Solicitação do Supervisor através de documento circunstanciado e firmado, endereçado 

a CEPG-BQ, respeitando-se o contraditório do Pós-doutorando;  

IV- Solicitação da CEPG-BQ através de seu coordenador, ouvidos os membros do conselho, 

respeitando-se o contraditório do Pós-doutorando;  

V- Conduta imprópria ou que fira a ética profissional, após julgamento pela CEPG-BQ. 

  



5. Processo Classificatório de bolsas de pós-doutorado institucionais 

 

5.1. Requisitos para solicitação: 

I) Possuir o título de Doutor em um programa aprovado pela CAPES e reconhecido pelo CNE-

MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, esse deverá ser analisado pela 

Comissão de avaliação de bolsa de pós-doutorado do Programa de Pós-graduação em 

Biologia Química; 

II) Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, 

currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e 

tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico; 

III) Apresentar Projeto de Pesquisa - com no máximo 20 páginas - para comissão de avaliação 

de bolsa Capes encaminhado com assinatura e anuência do supervisor relacionado à sua área 

de formação; 

IV) Apresentar comprovante de submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em 

Pesquisa 

V) Impressão da primeira página dos artigos publicados em periódicos 

VII) Apresentar uma tabela contendo, para cada artigo citado no currículo Lattes, o fator de 

impacto e qualis da área CB1 

VIII) Apresentar carta de anuência do supervisor de pós-doutorado 

§ 1º O supervisor do bolsista de pós-doutorado deverá ser credenciado ao programa de 

Programa de Pós-graduação em Biologia Química; 

§ 2º  Só será concedida UMA bolsa de pós-doutorado institucional por supervisor 

durante mesmo período de vigência, exceto quando não houver outro candidato.  

 

  



5.2 Critérios para Classificação de bolsistas de pós-doutorado 

a. Captação de recursos como coordenador do projeto  – 2 pontos  

b) Regularidade da produção como pesquisador, avaliada por:  

b.1) publicações como 1º, autor correspondente ou último autor em periódicos especializados 

de acordo com o Qualis - CB1 

 A1 – 10 pontos 

 A2 – 7 pontos 

 B1 – 4 pontos 

 B2 – 3 pontos 

 B3 – 2 pontos 

 B4 – 1 ponto 

 B5 – 0,5 ponto  

b.2) Publicações como coautor não descritas no item b.1, em periódicos especializados de 

acordo com o Qualis - CB1  

 A1 – 5 pontos 

 A2 – 3,5 pontos 

 B1 – 2 pontos 

 B2 – 1,5 ponto 

 B3 – 1 ponto 

 B4 – 0,5 ponto 

 B5 – 0,25 ponto  

b.3) Publicação de livros – 5 pontos 

b.4)  Publicação de capítulos de livros – 1 ponto 

b.5)  Patentes depositadas – 5 pontos  

b.6) Conclusão recente do doutorado: 

 Até dois anos – 5 pontos 

 De dois a cinco anos – 2 pontos 

 + de 5 anos – 1 ponto 

b.7) Experiência Internacional 

 Mestrado no exterior – 1 pontos 

 Doutorado no exterior – 2 pontos 

 Doutorado Sanduiche – 1 ponto  

 Pós-doutorado no exterior – 2 pontos  

 Estágio de curta duração (de 1 até 6 meses) – 0,5 ponto  



 Estágio de longa duração (acima de 6 meses) – 1 ponto  

 

b.8) Local de realização do projeto de pós-doutorado – Lotação do supervisor 

 Em laboratórios do Campus Diadema – 3 pontos 

 

b.9) Orientações ou coorientações comprovadas 

 Orientações Coorientações 

Iniciação Científica / TCC 

 

1 pontos 0,5 ponto 

Mestrado 

 

4 pontos 2 pontos 

Doutorado 

 

6 pontos 3 pontos 

 

b.10) Critérios de desempate  

I.  Supervisor nunca ter recebido bolsa de pós-doutorado institucional; 

II. Pontuação oriunda de publicação; 

III. Menor tempo de conclusão de doutorado. 

 

* O processo classificatório terá validade de 6 meses a contar da data de sua divulgação. 

Casos omissos serão avaliados pela CEPG-BQ.  



Tabela de Pontuação 

 

Critérios 

Avaliados 

Candidato 1 

 

Candidato 2 

 

Candidato 3 

 

a    

b1    

b2    

b3    

b4    

b5    

b6    

b7    

b8    

b9    

Total    

Posição 

Classificatória 

   

 

Assinatura da Comissão Julgadora 

 

Avaliador 1 

Nome:  

Assinatura __________________________________________________________ 

 

Avaliador 2 

Nome:  

Assinatura __________________________________________________________ 

 

Avaliador 3 

Nome:  

Assinatura __________________________________________________________ 

 


