
 

 
Departamento de Informática em Saúde 
Pós-graduação em Gestão e Informática em Saúde 
Aprovado em CEPG de 9 de Abril de 2015  
  

 

 

Normatização do Pós-Doutorado no Programa de Pós-Graduação da Escola Paulista de Medicina 
 
1. Definição: O Pós-Doutorado é uma atividade de pesquisa exercida na Instituição (EPM e/ou UNIFESP) 

vinculada a um Programa de Pós-Graduação (PPG) e a um pesquisador do respectivo PPG. O Pós-Doutor deve 
ter titulo de Doutor obtido em entidade reconhecida pela CAPES ou ser pesquisador estrangeiro que tenha 
produtividade científica comprovada e/ou titulo equivalente reconhecido no país. O Pós-Doutorando exerce 
uma atividade temporária de pesquisa supervisionada e treinamento acadêmico, sem vínculo profissional, de 
forma a adquirir o conhecimento necessário para seguir uma carreira científica. Espera-se que o Pós-Doutor 
participe das atividades do laboratório e se envolva em orientação e co-orientação de estudantes. 

2. Tempo de permanência: no Programa de Pós-Graduação: será por período não menor que 12 meses e não 
maior que 5 anos. Casos excepcionais deverão ser julgados pela Câmara de PGPq.  
a. Quando o Pós-Doutor obtiver bolsa em entidade de fomento governamental, sua permanência nos 

laboratórios terá tempo de dedicação definida pelas normas contratadas para outorga. 
b. Quando o pós-doutor não obtiver bolsa, o período de permanência deverá ser de no mínimo 20 horas 

semanais, em programação a ser definida pela CEPG.  
c. O pesquisador estrangeiro deverá ter sua situação regulamentada de acordo com as normas 

estabelecidas pelo Governo Federal. 
3. Somente poderão ser candidatos aqueles que obtiverem anuência de um supervisor dentre os orientadores 

permanentes do Programa de Pós-Graduação.  
4. Do processo seletivo:  

a. Será realizado de acordo com as normas estabelecidas pela CEPG, respeitando-se as individualidades de 
cada Programa de Pós-Graduação e as necessidades do supervisor. 

i. Haverá seleção através de edital público sempre que houver cota de bolsa de Pós-doutorado 
cedida por agência de fomento ao Programa e mais de um interessado. 

b. Recomenda-se a avaliação através de: 
i. Apresentação e análise do projeto de pesquisa proposto para o Pós-Doutorado. 
ii. Análise de currículo no formato da plataforma Lattes 

iii. Entrevista do candidato 
c. O candidato selecionado fará sua matricula mediante apresentação de  carta de aceite do supervisor, 

dos respectivos documentos de identificação (CPF e Registro de Identidade e comprovante de 
endereço), preenchimento de formulário apropriado de inscrição e projeto de pesquisa. 

5. Relatório de atividades:  
a. O Pós-Doutor deverá apresentar anualmente um relatório circunstanciado de suas atividades.  
b. Sugere-se que constem do relatório os seguintes itens: financiamentos obtidos, atividade didática, 

orientação (de PG, iniciação científica ou outra modalidade), produtividade (publicação ou submissão 
de artigo científico, patentes, capítulos de livro, instalação de novas técnicas ou laboratório de pesquisa 
no Departamento).  

c. Os relatórios anuais deverão ser apresentados em até 60 (sessenta) dias após o término do período 
anual, O relatório final deverá ser apresentado em até 60 (sessenta) dias após o encerramento previsto 
no momento da matrícula ou de acordo com as normas da agência de fomento. 

d. Os relatórios serão encaminhados à CEPG para aprovação e encaminhamento à Camara de Pós-
Graduação da Escola Paulista de Medicina. 

6. Do desligamento: O Pós-Doutor poderá ser desligado do Programa de PG após julgamento pela CEPG por: 
a. Solicitação do Pós-Doutor através de documento circunstanciado firmado e endereçado à CEPG. 
b. Solicitação do Supervisor através de documento circunstanciado e firmado, endereçado à CEPG, 

respeitando-se o contraditório do Pós-Doutor. 
c. Solicitação da CEPG através de seu coordenador, ouvidos os membros do conselho, respeitando-se o 

contraditório do Pós-Doutor. 
d. Conduta imprópria ou que fira a ética profissional, após julgamento na CEPG. 
e. Por não atender às exigências do item 5. 

7. As decisões da CEPG referentes ao Pós-Doutorado serão encaminhadas para aprovação à Camara de Pós-
Graduação da Escola Paulista de Medicina. 

8. Os casos omissos serão julgados pela CEPG. 


