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ORIENTAÇÃO PARA O VÍNCULO DE 

PESQUISADOR E PROFESSOR COLABORADOR 

 

NORMAS 

Deliberação CONSU-A-016/2020 e alterações - Dispõe sobre o Programa de Professor 

Colaborador e de Pesquisador Colaborador. 

Instrução Normativa DGRH nº 01/2021 - Estabelece orientações e procedimentos para os 

Programas de Pesquisador de Pós-Doutorado (PPD), de Professor Colaborador (PROFC), de 

Pesquisador Colaborador (PQC) e de Pesquisador Visitante Convidado (PVC) 

na Unicamp 

Sistema de Gestão de Pesquisadores – DGRH/UNICAMP 

Resolução DB 01/2020. 

Portaria FOP 01/2022 – Estabelece Critérios e procedimentos para Admissão de Pesquisador 

Colaborador   

Portaria FOP nº 02/2022 - Estabelece Critérios e procedimentos para Admissão de Professor 

Colaborador  

 

 

Documentação a ser providenciada, pelo(a) interessado(a) e supervisor(a), para 

integração e renovação do vínculo como Pesquisador ou Professor Colaborador e 

relatório final de atividades para encerramento do vínculo. 

 

Adesão / Integração: 

- Plano com as atividades a serem desenvolvidas exclusivamente no Departamento de 

Biociências, contemplando o projeto de pesquisa, preenchido, assinado pelo(a) interessado(a) 

e supervisor(a). (Modelo DB-PPC01a ou Modelo DB-PPC01b) 

 - Manifestação do(a) docente responsável pela Área e dos (as) demais docentes da área ( 

Modelo DB-PPC01c). 
Conforme Resolução DB 01/2020, no Departamento de Biociências, os Professores e Pesquisadores 

Colaboradores não poderão supervisionar outros Pesquisadores Colaboradores. 
Ainda conforme Resolução DB 01/2020, deverá constar no projeto de pesquisa, antes do 

resumo, o item “Importância do vínculo como professor ou pesquisador colaborador junto à 

área .......... do Departamento de Biociências”. Neste item deve ser explicitada a contribuição 

do vínculo de professor ou pesquisador colaborador para o solicitante e ou para o departamento, 

quais atividades do projeto de pesquisa serão desenvolvidas presencialmente na FOP e o 

período em que o solicitante estará na FOP para realizá-las. 

Renovação: 

Encaminhar: 

- plano de atividades para o novo período mencionado acima (Modelo DB-PPC01a ou Modelo 

DB-PPC01b),  

- Manifestação do(a) docente responsável pela Área e dos (as) demais docentes da área (Modelo 

DB-PPC01c). 

- Relatório das atividades desenvolvidas no período vigente. (Modelo DB-PPC02) 

Alteração no plano de atividades inicialmente proposto: 

Encaminhar o Modelo DB-PPC03 devidamente preenchido. 

Encerramento: 

https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?consolidada=S&id_norma=21769
https://www.dgrh.unicamp.br/noticias/documentos/instrucoes-normativas/instrucoes-normativas-dgrh-2021/instrucao-normativa-dgrh-no-001-2021
https://www.siarh.unicamp.br/sgp/
https://www.siarh.unicamp.br/sgp/
https://w2.fop.unicamp.br/diretoria/normas/PI01-22_pesquisador_colaborador_1727741.pdf
https://w2.fop.unicamp.br/diretoria/normas/PI02-22_professor_colaborador_1727757.pdf
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Até 30 dias após a data de encerramento, o(a) interessado(a) deverá encaminhar o relatório de 

atividades desenvolvidas, de acordo com o plano de atividades proposto. (Modelo DB-

PPC02). 

 
 

Atenção: Caso haja desenvolvimento de atividades em outros departamentos da FOP ou 

unidades da UNICAMP, o(a) interessado(a) deverá buscar informações com o respectivo 

responsável pelo setor/órgão. A tramitação será feita separadamente. 

 

Consulte o calendário de reuniões do Departamento de Biociências para checar sobre a data de 

entrada de documentos para nossas reuniões. 

 

- Após a tramitação e aprovação pela Congregação, você será contatado pelo Setor de Recursos 

Humanos- FOP, para cadastro das informações no Sistema de Gerenciamento de Pesquisadores 

– SGP. 

 

At.te, 

Patricia Aparecida Tomaz 

Administradora – matrícula 27542-5 

FOP/UNICAMP 

03/02/2022 

Observação: Caso verifique alguma inconsistência nas informações acima, entre em contato. 

  

https://www.siarh.unicamp.br/sgp/
https://www.siarh.unicamp.br/sgp/

