
PORTARIA PRP N' 701 , DE 23 DE MAIO DE 2019

Dispõe sobre os modelos de
termos de compromisso para Pós-
Doutorado

O Pró-Reitor de Pesquisa, usando de suas atribuições legais, baixa a seguinte

PORTARIA

Artigo I' - Conforme estabelecido na Resolução CoPq n' 7.660, de 22 de maio
de 2019, que altera a Resolução CoPq n' 7.406, de 03 de outubro de 2017,
que institui o Programa de Pós-Doutorado, ficam definidos nesta Portaria os
modelos de termos de compromisso para Pós-Doutorandos.

Artigo 2' - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Proc. USP
n' 16.1.20677.01.1)

ACCIOLYCANUTO
Pró-Reitor De Pesquisa
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Anexo l

TERMO DECIÊNCIA PÓS-DOUTORADO

(Empresa ou Instituição de Ensino), inscrita no CNPJ sob n'

com sede à Rua ... ... representada por seu (Presidente/Diretor/Reitor)... ... .., portador

do RG n' ..., inscrito no CPF n' ........, domicillado à Rua....., declara estar ciente e

concordar com a participação de ....... (nome do Pós-Doutor) no Programa de Pós-

Doutorado, pelo prazo de ... ..., que poderá ser prorrogado, a critério da Universidade

e desde que autorizado pela (Empresa ou Instituição de Ensino), cumprindo o horário

de pesquisa estabelecido pela Universidade de São Paulo.

Declara, ainda. estar ciente das regras do Programa de Pós-Doutorado e que eventual

propriedade intelectual gerada no âmbito da pesquisa será exclusiva da Universidade

de São Paulo, ou conforme convênio ou acordo específico firmado entre as partes.

São Paulo,

Representante Legal

Pós-Doutorando

Responsável -- Prof. Dr

Presidente da Comissão de Pesquisa
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ANEXO 1 1

TERMO DE COMPROMISSO DE PÓS-DOUTORADO

MODALIDADESEM BOLSA

. aprovado(a) para participar do Programa de Pós-Doutorado

do(a) (Unidade, Órgão de Integração ou C)rgão Complementar), (Departamento e/ou

Área) , declaro estar ciente das regras do Programa e demais normas universitárias, e

comprometo-me a observa-las, cumprindo o horário de pesquisa estabelecido pela

Comissão de Pesquisa (ou Conselho Deliberativo).

Declaro, ainda, estar ciente de que o Pós-Doutorado não gera vínculo empregatício

com a Universidade de São Pauta, e que possuo meios para me manter durante o

período de pesquisa.

São Paulo

Pós- Doutor

Responsável -- Prof. Dr

Presidente da Comissão de Pesquisa



Anexo lll

DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE

INTELECTUAL-pÓS-DOUTORADO

.(Nome), (qualificação - RG, CPF e Profissão) para fins

de inscrição no Programa de Pós-Doutorado, declaro conhecer e comprometo-me a

respeitar a legislação federal, estadual e interna da Universidade de São Paulo em

relação aos direitos de Propriedade Intelectual gerados no prqeto sob título"

Devendo

l
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Comunicar à Agência USP de Inovação o desenvolvimento de criações

suscetíveis de proteção legal antes de tomar qualquer iniciativa de divulgação
dos resultados.

Reconhecer a Universidade de São Paulo como detentora de direitos

patrimoniais sobre a Propriedade Intelectual gerada no projeto acima citado e a

ele relacionada, ou conforme convênio ou acordo específico firmado entre as

partes, assegurando-me o direito de figurar como autor/inventor.

Autorizar a Universidade de São Paulo a realizar todos os atos necessários à

proteção e exploração da Propriedade Intelectual gerada e fornecer em tempo

hábil todas as informações e documentos necessários.

Comunicar à Unidade na qual estou inscrito no Programa de Pós-doutorado a

vinculação formal ou informal a qualquer outra Instituição Pública ou privada
com fins acadêmico ou trabalhista.

Concordar com a porcentagem de participação a título de incentivo, prevista

nas legislações em vigor. sobre os dividendos oriundos da exploração da

Propriedade Intelectualgerada.

Indicar minha vinculação à Universidade de São Paulo e à Unidade em que foi

desenvolvido o programa de pós-doutorado, em todas as publicações de dados

nele colhidos, resultantes do programa de pós-doutorado, ou em trabalhos

divulgados por qualquer outra forma e meio.
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Locale data:

Assinatura:

Nome por extenso


