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PROGRAMA PESQUISADOR COLABORADOR 

FAQ 
 

 

 

PROGRAMA / REQUISITOS 
 
 
 O que é o programa Pesquisador Colaborador? 

É um programa da Universidade de São Paulo que visa oferecer a oportunidade de pesquisadores 
externos experientes, vinculados ou não a outra instituição, colaborarem em projetos de 
pesquisa científica da USP. 

 

 Quem pode participar do programa? 

- O candidato ao Programa deve possuir título de Doutor de qualquer instituição, nacional ou 

estrangeira; 

- Funcionários da USP poderão participar do Programa apenas se estiverem afastados de suas 

funções e em Unidade diferente daquela a que estiver vinculado; 

- Inscrições de candidatos que não possuam título de doutor poderão ser consideradas mediante 

solicitação da Comissão de Pesquisa ao Departamento e à Congregação da Unidade. 

Docentes vinculados ao Programa Professor Visitante ou Programa Professor Sênior não podem 
participar simultaneamente do Programa Pesquisador Colaborador 

 

 Quem pode ser orientador? 

Apenas docentes da USP.  

 

 Quais os requisitos para ter a participação aprovada no projeto? 

Se for financiada por quaisquer fontes de financiamento; se houver concessão de afastamento 

remunerado de instituição de pesquisa e ensino ou empresa (o Pesquisador Colaborador deverá 

apresentar, no ato de sua aceitação, o Termo de Ciência firmado pela instituição empregadora, 

conforme modelo definido pela Pró-Reitoria de Pesquisa); sem financiamento, a critério da 

Comissão de Pesquisa ou Conselho Deliberativo do Museu, Órgão de Integração ou Órgão 

Complementar. 

 

 Qual o período necessário de dedicação ao Programa? 

Se for financiada por quaisquer fontes, a carga horária é de 40 horas semanais; 
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Se houver concessão de afastamento, se o vínculo empregatício for em tempo parcial ou se não 

houver financiamento a carga horária mínima é de 12 horas e máxima de 20 horas semanais. 

 

 

DOCUMENTAÇÃO / PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO 
 

 

 Quem deve formular o pedido de participação no Programa? 

O pedido deve ser formulado por docente USP, submetido à aprovação do Departamento a que 

o Pesquisador Colaborador estará vinculado e à Comissão de Pesquisa ou, na sua ausência, ao 

Conselho Deliberativo do Museu, Órgão de Integração ou Órgão Complementar. 

 

 Qual a documentação básica necessária para participação no Programa? 

1. Carta de Encaminhamento - Docente; 

2. Formulário de Inscrição - Pesquisador Colaborador; 

3. Declaração de Reconhecimento de Direitos de Propriedade Intelectual - Pesquisador 

Colaborador; 

4. Termo de Adesão - Pesquisador Colaborador; 

5. Currículo Lattes atualizado; 

6. Plano de trabalho a ser executado pelo pesquisador colaborador, contendo o detalhamento de 

todas as atividades a serem desenvolvidas, com justificativa e cronograma de execução e projeto 

de pesquisa em área de interesse da unidade, contendo a formulação do problema, objetivo, 

justificativa, metodologia e cronograma de execução (Formato PDF / Tamanho máximo 2MB); 

7. Cópia simples do RG e CPF para brasileiros / RNE ou o seu Protocolo de Requerimento, no caso 

de estrangeiros, e cópia da página do Passaporte com o Visto de permanência no Brasil, em 

vigência, ou o Protocolo de Requerimento; 

8. Cópia simples do diploma de doutorado; 

9. Arquivo jpeg com foto 3×4, para emissão do Cartão USP. 

 

 Para qual endereço deve ser enviada a documentação? 

Os documentos devem ser enviados para o e-mail da pesquisa@usp.br em arquivos PDF 

separados. 

 

 É necessário o envio de Parecer de mérito acadêmico? 
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Se a participação no programa for financiada por quaisquer fontes de financiamento, o candidato 

deverá apresentar cópia simples do parecer de mérito emitido pelo órgão financiador. Ele deve 

ser anexado à documentação de ingresso elaborado por relator especializado na área, indicado 

pelo Conselho de Departamento. 

Para os pedidos de renovação ou encerramento é necessário o envio de parecer de mérito 

acadêmico. 

 

 É necessário o envio de mais algum documento complementar? 

Se houver concessão de afastamento remunerado de instituição de pesquisa e ensino ou 

empresa, ou ainda, se o vínculo empregatício for em tempo parcial (carga horária mínima de 12 

horas e máxima de 20 horas semanais), deverá ser entregue o Termo de Ciência do Empregador 

(Afastamento). 

 

 

PERMISSÕES / VÍNCULO 
 

 

 

 A participação no programa gera permissão ao candidato para participar de atividades didáticas? 

O candidato aprovado passa a ter vínculo com a Universidade de São Paulo, sendo-lhe facultado 

participar de atividades didáticas nos cursos de graduação e solicitar credenciamento como 

orientador em programas de pós-graduação. 

 

 A participação no programa gera vínculo empregatício? 

Não, não gera vínculo empregatício ou funcional entre a Universidade e o pesquisador, nem 

obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, sendo vedada a extensão de direitos e 

vantagens concedidos aos servidores, bem como a contagem de tempo do programa como de 

serviço público. 

 

 

CONCLUSÃO / PRORROGAÇÃO / ADIANTAMENTO 
 

 

 É possível adiantar a conclusão/término do Programa? 

A participação no Programa poderá ser concluída antes do término do prazo por manifestação 

de vontade do Pesquisador Colaborador, do docente proponente ou por decisão justificada do 
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Departamento ou da Comissão de Pesquisa ou, na sua ausência, do Conselho Deliberativo do 

Museu, Órgão de Integração ou Órgão Complementar. 

 

 Qual o prazo máximo de vinculação do pesquisador colaborador? 

O período máximo de vinculação do pesquisador colaborador com o mesmo projeto de pesquisa 

é de 5 (cinco) anos. 

 

 Quais as orientações para o pedido de prorrogação? 

A participação no Programa poderá ser renovada mediante apresentação de nova documentação 

e do relatório de atividades realizadas. A prorrogação deverá ser solicitada até 40 dias antes do 

término da vigência. 

 

 É necessário relatório final para conclusão? 

Ao final do período de permanência no programa, o pesquisador colaborador deverá apresentar 

um relatório das atividades realizadas, a ser aprovado pelo docente proponente e apreciado pela 

Comissão de Pesquisa. Caso o período de permanência seja superior a 12 meses, um relatório ao 

final do primeiro ano será considerado requisito para a extensão do período de permanência. 

 

 Qual o prazo para entrega de relatório final? 

O relatório final deverá ser entregue até, no máximo, 60 dias após a data final de vigência. 

 

 O que acontece caso o relatório final não seja entregue dentro do prazo? 

Caso não seja entregue dentro do prazo, o Pesquisador Colaborador será encerrado e a 

declaração não será emitida. 

 

Fontes: 

- http://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-copq-no-7413-de-06-de-outubro-de-2017-2 
- http://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-copq-no-7787-de-26-de-agosto-de-2019 


