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Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

INSTRUÇÃO NORMATIVA PROPPG REITORIA UFCSPA Nº 6, DE 01 DE JULHO DE 2022

                  
Estabelecer o fluxo de cadastro
obrigatório do estagiário de pós-
doutorado na UFCSPA.

 

A PRÓ-REITORA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 902 de 31
de março de 2021, publicada no Diário Oficial da União em 06 de abril de 2021, RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer o fluxo para cadastro do estagiário de pós-doutorado, de acordo com o
Capítulo III da Consolidação Norma�va das Áreas de Pesquisa e de Pós-Graduação (Resolução Conjunta
Consun-Consepe UFCSPA n° 5, de 31 de março de 2022).

Art. 2º Em atendimento ao disposto nos Art. 34 e 35 da Resolução Conjunta Consun-
Consepe UFCSPA n° 5, de 31 de março de 2022, todos os estagiários de pós-doutorado deverão realizar
seu cadastro no SEI.

Art. 3º No SEI, cabe ao pesquisador de pós-doutorado:

a) abrir processo de vinculação de pós-doutorado;

b) preencher o formulário de inscrição de estágio de pós-doutorado;

c) projeto de pesquisa a ser desenvolvido;

d) cópia de diploma de doutor;

e) cópia do currículo gerado pela plataforma La�es do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico (CNPq), atualizado nos úl�mos seis meses. No caso de
pesquisadores estrangeiros apresentar CV em qualquer formato atualizado nos úl�mos seis meses;

f) plano de a�vidades/trabalho com o cronograma a ser desenvolvido (máximo de 20
páginas); 

g) cópia da carta de aprovação no CEP ou CEUA ou registro na Comissão de Pesquisa
(COMPESQ) da UFCSPA no qual o plano de a�vidades/trabalho está vinculado.

Art. 4º Ao programa de pós-graduação (PPG), cabe:

a) analisar a solicitação;

b) incluir parecer.

Art 5º A pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação (PROPPG) cabe:

a) emi�r documento de vínculo;

b) encaminhar as informações do pesquisador de pós-doutorado ao Departamento de
Administração de Pessoas (DAP) para cadastro;

c) solicitar a criação do perfil UFCSPA ao pesquisador de pós-doutorado.

Boletim de Serviço Eletrônico em 08/07/2022 
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Art. 6º Ao DAP cabe incluir o pesquisador de pós-doutorado no banco de dados da
UFCSPA.

Art. 7º Estabelece-se o prazo de um mês, a par�r desta data, para regularização e
vinculação no SEI de todos os pesquisadores de pós-doutorados que atuam nos PPGs da UFCSPA, e que
ainda não estejam cadastrados no SEI.

Art. 8º Esta Instrução Norma�va entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 01 de julho de 2022.

 

DINARA JAQUELINE MOURA
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

Documento assinado eletronicamente por Dinara Jaqueline Moura, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-
Graduação, em 08/07/2022, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1422847 e
o código CRC 927681B1.
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