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ERRATA 

A Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas da Fiocruz publica Errata do 
EDITAL Fiocruz/VPPCB/PMA 2020, Programa de Políticas Públicas e Modelos de 
Atenção e Gestão do Sistema e dos Serviços de Saúde. 
 

1) Página 2: Onde se lê “Ficará prevista a possibilidade de prorrogação da Rede 

após avaliação dos 02 (dois) anos de execução dos projetos, de acordo com a 

existência de recursos”; Leia-se: “Ficará prevista a possibilidade de 

prorrogação da Rede após avaliação dos 03 (três) anos de execução dos 

projetos, de acordo com a existência de recursos”;  

 
2) Página 5: Onde se lê “2.1 TEMA Os projetos deverão propor modelos e 

metodologias que induzam ao uso dos resultados da pesquisa científica para 
contribuir ao fortalecimento do direito universal à saúde no Brasil.”; Leia-se: 
“2.1  TEMA Os projetos deverão propor modelos e metodologias que induzam 
ao uso dos resultados da pesquisa científica para contribuir ao fortalecimento 
do direito universal à saúde no Brasil e estarem em consonância com as áreas 
e linhas de pesquisa da Fiocruz1”; 
 

3) Página 9: Onde se lê “2.1.9. Experiência e impacto da APS nos resultados de 
saúde de populações indígenas e/ou ribeirinhas, do campo, da floresta e das 
águas”; Leia-se: “2.1.9. Experiência e impacto da APS nos resultados de saúde 
de populações quilombolas, em situação de rua, indígenas e/ou ribeirinhas, 
do campo, da floresta e das águas”; 
 

4) Página 14: Onde se lê “3.1.2 A submissão do projeto deverá ser efetuada pelo 
endereço eletrônico: https://editaisinova.fiocruz.br”; Leia-se: “3.1.2 A 
submissão do projeto deverá ser efetuada pelo endereço eletrônico: 
https://portal.fiocruz.br/programa-inova-fiocruz ”; 
 

 
1 Utilizado como referência o documento Áreas e Linhas de pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz. 
Câmara Técnica de Pesquisa Maio 2018 V. 12; 
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5) Página 14 Onde se lê “3.2.3 Os projetos deverão apresentar cronograma 

compatível com o desenvolvimento das ações previstas, não exceder 02 (dois) 

anos e apresentar planejamento compatível com o cronograma de execução 

dos recursos”; Leia-se: “3.2.3 Os projetos deverão apresentar cronograma 

compatível com o desenvolvimento das ações previstas, não exceder 03 (três) 

anos e apresentar planejamento compatível com o cronograma de execução 

dos recursos”; 

 
6) Página 16: Onde se lê “4.1.1 A coordenação geral do projeto de pesquisa 

deverá ser obrigatoriamente do servidor da Fiocruz com cargo de pesquisador 
ou tecnologista atuação em pesquisa”; Leia-se: “4.1.1 A coordenação geral do 
projeto de pesquisa deverá ser obrigatoriamente do servidor público lotado 
na Fiocruz com cargo de pesquisador, especialista, tecnologista ou analista de 
gestão com a atuação principal em pesquisa. Os servidores que tiverem 
aprovado projeto apresentado neste edital deverão informar no sistema de 
Avaliação de Desempenho Institucional da Fiocruz suas atividades relativas à 
pesquisa nos anos de competência das atividades referentes ao projeto”; 
 

7) Página 16: Onde se lê “4.4.1 A experiência da equipe será avaliada com base no 
período dos últimos quinze anos”; Leia-se: “4.1.5 A experiência da equipe será 
avaliada com base no período dos últimos quinze anos, conforme item 3 
(gestão do projeto) do Modelo de Projeto”; 
 

8) Página 17: Onde se lê “4.4 Cada servidor da Fiocruz poderá compor a equipe de 
até um projeto submetido a este Edital”; Leia-se: “4.4 Cada servidor público 
lotado na Fiocruz poderá compor a equipe de até um projeto submetido a 
este Edital”; 
 

9) Página 17: Onde se lê “4.5 Os servidores da Fiocruz que participarem da equipe 
de pesquisa do projeto não receberão complementos financeiros por esta 
participação, devendo a mesma ser computada como horas laborais nos 
devidos sistemas da administração pública e junto a chefia imediata”; Leia-se: 
“4.5 Os servidores públicos lotados na Fiocruz, que participarem da equipe de 
pesquisa do projeto não receberão complementos financeiros por esta 
participação, devendo a mesma ser computada como horas laborais nos 
devidos sistemas da administração pública e junto a chefia imediata”;  
 

10) Página 17: Onde se lê “4.6 A duração do desenvolvimento das pesquisas é de 
no máximo 2 (dois) anos”; Leia-se: “4.6 A duração do desenvolvimento das 
pesquisas é de no máximo 3 (três) anos”; 
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11) Página 18: Onde se lê “5.2 Os projetos de pesquisa submetidos poderão 
solicitar recursos até R$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais) por ano”; 
Leia-se: “5.2 Os projetos de pesquisa submetidos poderão solicitar recursos 
até R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) para todo o período do 
edital”; 
 

12)  Página 18: Onde lê “5.3 Os recursos disponibilizados para este Edital serão 
concedidos para despesas com pessoa física, pessoa jurídica, material de 
consumo , passagens e diárias, atividades capacitação/formação e de 
comunicação”; Leia-se: “5.3 Os recursos disponibilizados para este Edital 
serão concedidos para despesas com pessoa física, pessoa jurídica, material 
de consumo, passagens e diárias”; 
 
 

13) Página 18: Onde se lê: “6. DO CRONOGRAMA  
 
EVENTO      DATA 

 

Lançamento do Edital     19/12/2019 

Submissão dos Projetos de Pesquisa   25/02/2020 a 13/03/2020 

Divulgação do Resultado Preliminar do Edital 28/05/2020 

Contestação do Resultado Preliminar  29/05/2020 a 03/06/2020 

Divulgação do Resultado Final    30/06/2020  

Assinatura do Termo de Compromisso  01/07/2020 a 07/07/2020 

1ª Reunião da Rede Temática de Pesquisa  10/07/2020 

Início da execução dos recursos financeiros  13/07/2020” 
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Leia-se: “6. DO CRONOGRAMA  
 
EVENTO      DATA 

 

Lançamento do Edital     19/12/2019  

Submissão dos Projetos de Pesquisa  13/03/2020 a 31/03/2020 

Divulgação do Resultado Preliminar do Edital 18/06/2020 

Contestação do Resultado Preliminar  19/06/2020 a 24/06/2020 

Divulgação do Resultado Final    10/07/2020  

Assinatura do Termo de Compromisso  10/08/2020 

1ª Reunião da Rede Temática de Pesquisa  10/08/2020 

Início da execução dos recursos financeiros 10/08/2020” 

 

 

14) Página 19: Onde se lê “7. DOS PROCEDIMENTOS PARA SUBMISSÃO DOS 

PROJETOS 7.1 O(a) coordenador(a) do projeto deverá se inscrever e submeter o 

projeto no endereço eletrônico https://editaisinova.fiocruz.br até as 23:59 

horário de Brasília, do dia 15/03/2020”; Leia-se: “7. DOS PROCEDIMENTOS 

PARA SUBMISSÃO DOS PROJETOS 7.1 O coordenador do projeto deverá se 

inscrever e submeter o projeto exclusivamente no endereço eletrônico 

https://portal.fiocruz.br/programa-inova-fiocruz até as 15:59 horário de 

Brasília, do dia 31/03/2020”; 

 

15) Página 19: Onde se lê “7. DOS PROCEDIMENTOS PARA SUBMISSÃO DOS 

PROJETOS 7.1.1 Toda solicitação de inscrição deverá ser realizada on-line”; 

Leia-se: “item excluído”; 

 

16) Página 19: Onde se lê “7. DOS PROCEDIMENTOS PARA SUBMISSÃO DOS 

PROJETOS 7.2. O coordenador deverá fornecer os seguintes dados: nome, CPF e 

Unidade da Fiocruz a qual está vinculado”; Leia-se: “7. DOS PROCEDIMENTOS 

PARA SUBMISSÃO DOS PROJETOS 7.2. O coordenador deverá fornecer 

obrigatoriamente os dados de identificação, conforme o item 1 - modelo de 

projeto”; 
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17) Página 19: Onde se lê “7. DOS PROCEDIMENTOS PARA SUBMISSÃO DOS 

PROJETOS 7.3. O projeto deverá obrigatoriamente ser enviado em arquivo 

Adobe Acrobat (PDF)”; Leia-se: “item excluído”; 

 

18) Página 28: Onde se lê “ANEXO – MODELO DE PROJETO” Leia-se: “ANEXO - 

MODELO DE PROJETO" foi excluído e o que passa a vigorar é este que consta 

nesta Errata”; 

 

ANEXO - MODELO DE PROJETO 

 

1. Identificação: 
 

Carta de motivação do(a) proponente do projeto* (3000 caracteres)  

Breve explicação do interesse em participar de uma rede de pesquisa aplicada, bem como suas 

expectativas de contribuição no tipo de pesquisa proposta deste Edital tendo em vista a sua trajetória 

profissional. 

 

Título do projeto de pesquisa * (200 caracteres)  

 

Coordenador(a) Geral * 

 

Matrícula SIAPE * 

 

CPF * 

 

E-mail institucional * 

 

E-mail alternativo 

 

Telefone * 

 

Celular 

 

Identidade de Gênero:   

(  ) Mulher (  ) Homem (  ) Outro   
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Unidade da Fiocruz * 

 

Laboratório/Departamento * 

 

Link currículo LATTES 

 

Experiência do(a) Coordenador(a) Geral* (1000 caracteres) 

Apresentar um resumo de como a experiência do coordenador poderá contribuir para o alcance dos 

resultados do projeto. 

 

Autodeclaração do(a) proponente principal do projeto:  

(    ) Servidoras que tiveram filhos(as) no últimos 8 anos  

(    ) Servidores(as) pretos(as)/ pardos(as)/ índios(as)  

(    ) Servidores(as) com deficiência ou responsável direto por pessoa com deficiência 
comprovada por laudo médico 

 

1.1. Identificação do(a) Coordenador(a) Adjunto(a): 

 

 

Coordenador(a) Adjunto(a) * 

 

Matrícula SIAPE  

 

CPF * 

 

E-mail institucional * 

 

E-mail alternativo 

 

Telefone * 

 

Celular 
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Identidade de Gênero:*  

(  ) Mulher  (  ) Homem  (  ) Outro 

 

Unidade da Fiocruz 

 

Laboratório/Departamento * 

 

Link currículo LATTES 

 

Experiência do coordenador adjunto* (1000 caracteres) 

Apresentar um resumo de como a experiência do coordenador adjunto poderá contribuir para o 

alcance dos resultados do projeto. 

 

2. Detalhamento do projeto 
 

a. Título do Projeto de pesquisa (200 caracteres)  

 

 

b. Área de Pesquisa do projeto 

 
c. Linha de pesquisa do projeto 

 

 

d. Identificar o subtema (de acordo com o item 2.1.1 até 2.1.16 do Edital PMA 2020) e 

a abrangência do projeto. 

Subtema: 

Abrangência:  
(  ) Nacional  

(  ) Regional. Especificar: _____________________ 

(  ) Local. Especificar:  ________________ 

 

e. Resumo (500 caracteres)  

Descrever sucintamente o problema que motiva o desenvolvimento de soluções inovadoras por meio 

de pesquisa aplicada (ver definições nos itens 1 e 2 do edital). Destacar o objetivo, as ações e os 

principais resultados. 
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f. Problema* (3000 caracteres) 

Descrever objetivamente com base também na literatura científica, o problema detectado e sua 

relevância no SUS e identificar o interlocutor/público alvo de pesquisa (conforme definido no 

item 2 do Edital). Será valorizada a construção do problema de modo compartilhado com o 

público-alvo. Justificar a importância deste problema para o avanço do conhecimento científico 

para o desenvolvimento de soluções inovadores.  

 

g. Objetivo geral e até 5 objetivos específicos* (500 caracteres)  

Apresentar de forma clara o objetivo geral e os específicos que o projeto pretende atingir. 

 

h. Metodologia (2000 caracteres)  

Identificar a metodologia empregada para execução do projeto. 

 

i. Público Alvo* (1500 caracteres) 

Detalhar e dimensionar o público-alvo do projeto. Identificar de que forma o projeto 

interessa e/ou envolve cada público e se traz e/ou inclui algum benefício, e como os 

resultados obtidos serão compartilhados com eles.  

 

j. Resultados (até 1500 caracteres) 

Listar os resultados esperados, eles devem estar atrelados aos objetivos do projeto.  

 

k. Produtos (500 caracteres) 

Listar o principal produto do projeto, lembrar que produto é algo concreto que normalmente 

é um conjunto de atributos tangíveis e intangíveis, construído atrás do processo de pesquisa 

para atendimento de uma necessidade /problema real e que deve ser negociado com as 

partes envolvidas no processo de pesquisa.  

 

 

l. Plano de disseminação dos produtos e resultados da pesquisa (3000 caracteres) 

Explicitar quais as formas e formatos de comunicação e disseminação dos resultados e 

produto da pesquisa, bem como as estratégias que podem ser desenvolvidas para 

disseminação dos resultados parciais e finais da pesquisa (ver item 2 do Edital).  
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3. Gestão do Projeto 

a. Equipe  
É considerado equipe qualquer colaborador, laboratório, departamento e Unidade da Fiocruz que 

esteja envolvido no projeto.  

Nome CPF E-mail Unidade Formação 

acadêmica 

Atividades 

no projeto 

Link CV 

Lattes 

Vínculo 

Institucional 

        

 

 

b. Parceria  
É considerado parceiro toda e qualquer Instituição e/ou colaborador externo a Fiocruz 

que esteja envolvido no projeto.  

Instituição 

parceira 

Departamento 

/laboratório  

Site (se 

houver) 
Nome  E-mail Atividades 

no projeto 

Parceria 

formalizada 
(sim ou não) 

       
*anexar formalização de parceria (se houver) 

 

c. Custo Total do projeto (informar o valor total do projeto) 

 

 

d. Orçamento * 
Detalhar os recursos financeiros necessários solicitados nesta proposta para as 

atividades do projeto, respeitando o cronograma e mantendo a coerência entre as 

atividades do projeto e o orçamento dentro do prazo de 36 meses. Será disponibilizado 

no primeiro ano 50% do montante solicitado, os demais 50% só serão liberados após 

avaliação do progresso do projeto nos primeiros 12 meses. Obs.: Especificações e valores 

contidos na tabela são meramente exemplos.   

 

 
Ano 1  

Rubricas Memória de cálculo Valor total 

Pessoa Jurídica (informar os tipos de serviços, 

valores unitários e período que 

serão contratados) 

R$ 110.992,00 
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Empresa especializada em web 

design, por 18 meses = R$ 

60.000,00 

 

Empresa especializada em 

desenvolvimento de aplicativos, 

por 6 meses = R$ 50.992,00 

Passagens  (informar trajeto, quantidade e 

motivo) 

 

Passagens: BH/Rio de Janeiro/BH: 

R$ 400 x 2 viagens x 2 pessoas. 

Reunião com a empresa que 

desenvolverá o aplicativo.  

 

R$ 1.600,00 

Diárias  (Informar número de diárias. 

Valor máximo de referência 

conforme tabela de diária 

Fiotec)  

 

BH/RJ/BH - R$ 400,00 x 3 = 

1.200,00 

R$ 1.200,00 

Pessoa Física/bolsas/RPA (Especificação dos perfis 

das bolsas de acordo com a 

tabela da Fiotec.) 

 

1 bolsa nível superior com 0 a 1 

ano de experiência em análise de 

dados, por 18 meses  

 

 

R$ 38.808,00 

Material de consumo (detalhamento do material, 

valor unitário, importação ou 

nacional) 

 

5 frascos de 4l de metanol. R$ 

200,00 = R$ 800,00 

2 pacotes de 1000 (cada) tudo 

plástico de fundo cônico. R$ 

100,00 = R$ 200,00 

 

 

R$ 1.000,00 

Total de recursos para o primeiro ano 
 

R$ 153.600,00 

Ano 2 

Rubricas Memória de cálculo Valor total 
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Pessoa Jurídica (informar os tipos de serviços, 

valores unitários e período que 

serão contratados) 

 

Empresa especializada em web 

design, por 18 meses = R$ 

60.000,00 

 

Empresa especializada em 

desenvolvimento de aplicativos, 

por 6 meses = R$ 50.992,00 

R$ 110.992,00 

Passagens  (informar trajeto, quantidade e 

motivo) 

 

Passagens: BH/Rio de Janeiro/BH: 

R$ 400 x 2 viagens x 2 pessoas. 

Reunião com a empresa que 

desenvolverá o aplicativo.  

 

R$ 1.600,00 

Diárias  (Informar número de diárias. 

Valor máximo de referência 

conforme tabela de diária 

Fiotec)  

 

BH/RJ/BH - R$ 400,00 x 3 = 

1.200,00 

R$ 1.200,00 

Pessoa Física/bolsas/RPA (Especificação dos perfis 

das bolsas de acordo com a 

tabela da Fiotec.) 

 

1 bolsa nível superior com 0 a 1 

ano de experiência em análise de 

dados, por 18 meses  

 

 

R$ 38.808,00 

Material de consumo (detalhamento do material, 

valor unitário, importação ou 

nacional) 

 

5 frascos de 4l de metanol. R$ 

200,00 = R$ 800,00 

2 pacotes de 1000 (cada) tudo 

plástico de fundo cônico. R$ 

100,00 = R$ 200,00 

 

 

R$ 1.000,00 

Total de recursos para o segundo ano 

 

R$ 153.600,00 

Ano 3 
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Rubricas Memória de cálculo Valor total 

Pessoa Jurídica (informar os tipos de serviços, 

valores unitários e período que 

serão contratados) 

 

Empresa especializada em web 

design, por 18 meses = R$ 

60.000,00 

 

Empresa especializada em 

desenvolvimento de aplicativos, 

por 6 meses = R$ 50.992,00 

R$ 110.992,00 

Passagens  (informar trajeto, quantidade e 

motivo) 

 

Passagens: BH/Rio de Janeiro/BH: 

R$ 400 x 2 viagens x 2 pessoas. 

Reunião com a empresa que 

desenvolverá o aplicativo.  

R$ 1.600,00 

Diárias  (Informar número de diárias. 

Valor máximo de referência 

conforme tabela de diária 

Fiotec)  

 

BH/RJ/BH - R$ 400,00 x 3 = 

1.200,00 

R$ 1.200,00 

Pessoa Física/bolsas/RPA (Especificação dos perfis 

das bolsas de acordo com a 

tabela da Fiotec.) 

 

1 bolsa nível superior com 0 a 1 

ano de experiência em análise de 

dados, por 18 meses  

 

R$ 38.808,00 

Material de consumo (detalhamento do material, 

valor unitário, importação ou 

nacional) 

 

5 frascos de 4l de metanol. R$ 

200,00 = R$ 800,00 

2 pacotes de 1000 (cada) tudo 

plástico de fundo cônico. R$ 

100,00 = R$ 200,00 

 

R$ 1.000,00 

Total de recursos para o terceiro ano 

 

R$ 153.600,00 

Total de recurso solicitado (ano 1 + ano 2+ ano 3):  

 

https://portal.fiocruz.br/politicas-publicas-e-modelos-de-atencao-saude
https://portal.fiocruz.br/programa-inova-fiocruz


Programa de Políticas Públicas e Modelos de Atenção e Gestão de Saúde – PMA FIOCRUZ 

https://portal.fiocruz.br/politicas-publicas-e-modelos-de-atencao-saude 

Programa Fiocruz de Fomento a Inovação – INOVA FIOCRUZ   

https://portal.fiocruz.br/programa-inova-fiocruz  
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e. Cronograma * 
Apresentar o cronograma para até os 36 meses do projeto, relacionando as atividades e 

suas entregas importantes a partir de cada objetivo. 

 
Ano 1  

              OBJETIVO              ATIVIDADE           ENTREGAS DATA DA 

FINALIZAÇÃO 
(dd/mm/aa) 

    

Ano 2  

          OBJETIVO             ATIVIDADE             ENTREGAS DATA DA 

FINALIZAÇÃO 
(dd/mm/aa) 

    

 

Ano 3  

             OBJETIVO         ATIVIDADE           ENTREGAS DATA DA 

FINALIZAÇÃO 
(dd/mm/aa) 

    

 

* Campos de preenchimento obrigatório.  

 

 

https://portal.fiocruz.br/politicas-publicas-e-modelos-de-atencao-saude
https://portal.fiocruz.br/programa-inova-fiocruz

