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Formulários Geração de 

Conhecimento 

  Identificação  
 

Nome da proposta do projeto* 

 

Área de pesquisa da Fiocruz* 

 

SIAPE *  

 

CPF* 

 

E-mail* 

 

 Proposta 
 
 

2.1. Público-alvo do projeto 
Descrever quais os públicos que o seu projeto possa interessar, envolver, incluir ou interagir e como os 
resultados obtidos serão compartilhados com o referido público. Temos como entendimento de público-alvo 
da pesquisa, pesquisadores profissionais de saúde e educação, técnicos e/ou gestores públicos. Organizações 
não governamentais, complexo econômico da saúde, dentre outros.   
 
Campo limitado a 1000 caracteres 
 
 

 

 

 

 

2.2. Resumo do projeto 
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Descrever sucintamente o problema já detectado. Informar qual lacuna do conhecimento será preenchida e a 
sua importância no campo da saúde. Destacar o objetivo, as ações e os principais produtos do projeto.  
Campo limitado a 2500 caracteres 
 
 

 

 

 

 

2.3. Objetivos 
O objetivo do projeto deve ser descrito de maneira sucinta, realista e delimitada no tempo.  
Campo limitado a 1500 caracteres 
 
 

 

 

 

 

2.4. Métodos e procedimentos 
Preencher o quadro abaixo com os objetivos, relacionando o método às atividades e ao resultado esperado; A 
metodologia escolhida para o projeto deve claramente corresponder à questão de pesquisa proposta. O plano 
de estudo global deve ser adequado e suficientemente rigoroso. 
 

Objetivo: 

Meta: 

Atividade: 

Resultados: 

 

 

 

2.5. Problema 
Campo limitado a 1500 caracteres 
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2.6. Cronograma 
Apresentar o cronograma para os 24 meses do projeto, detalhando as atividades e suas entregas importantes 
que serão referências para acompanhar o progresso do projeto (anexo) 

 
 
 
 
 

2.7. Previsão orçamentária total do projeto: R$ 

Tipo de Rubrica  Ano 1  Ano 2  

   

Material de Consumo      

Pessoa Física      

Pessoa Jurídica      

Bolsas      

Diárias      

Passagens      

 

Comentários  

 

2.8. Resultados & Produtos 

 

Resultados esperados: 

 

Produtos esperados: 

 

 

2.9. Comunicação dos resultados 

i) Texto explicando para a sociedade o seu projeto  
Campo limitado a 2000 caracteres 

 

ii) Formas e formatos de comunicação dos resultados  
Campo limitado a 2000 caracteres 
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 Informações   
 

3.1. Proponente/coordenador (a) geral do projeto  

3.1.1. Nome 

3.1.2. Unidade da Fiocruz 

3.1.3. Departamento  

3.1.4. Telefone 

3.1.5. Celular 

3.1.6. E-mail  

 

 

 

3.2. Coordenador(a) Adjunto(a)  

3.2.1. Nome 

3.2.2. Instituição 

3.2.3. Telefone institucional  

3.1.4. Celular 

3.1.5. E-mail institucional 

3.1.6. E-mail alternativo 

 

 

3.3. Trajetória e experiência profissional do(a) Proponente/Coordenador (a)  

Descrever sucintamente a experiência do(a) proponente e sua trajetória de atuação de pesquisa no tema 
proposto; Articular as experiências profissionais com a proposta de pesquisa aplicada no tema; Relatar se já 
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realizou atividades relacionadas ao tema proposto em parceria com outros grupos de pesquisa e quais (nome e 
instituição)  
 

Descreva  
Campo limitado a 3000 caracteres 

 

 

 

 

 

 

3.4. Equipe do projeto 

Nome 

CPF 

E-mail  

Instituição/Unidade/Laboratório 

Formação acadêmica 

Atividade no projeto 

Link CV Lattes 

 

 

 

3.5. Identificação dos parceiros externos 

Listar as parcerias externas à Fiocruz para a realização deste Projeto. Obs.: a formalização da parceria poderá 
ser ao longo do projeto, consultar o NIT da Unidade. 

Possui parceria? * 

Não 

Sim 
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3.6. Infraestrutura  

Descrever a infraestrutura disponível para desenvolvimento do projeto, incluindo aquelas onde serão feitos 
ensaios laboratoriais, análises computacionais etc.  

Campo limitado a 2500 caracteres 

 

 

 

 

 Legislações  
 
 

4.1. Comitê de ética em pesquisa CEP, CONEP ou CEUA  

Aprovado 

 Submetido 

 Não submetido 

Não se aplica 

Número de submissão do projeto ao comitê de ética  

 

 

4.2. Cadastro no Sistema Nacional de Gestão de Patrimônio Genético e do 
Conhecimento Tradicional Associado (SISGEN)  

Aprovado 

 Submetido 

 Não submetido 

Não se aplica 
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Número de submissão do projeto do SISGEN  

 

 

4.3. Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade - SISBIO  

Aprovado 

 Submetido 

 Não submetido 

Não se aplica 

Número de submissão do projeto ao SISBIO  

 

 

4.4. Comitê Interno de Biossegurança - CIBio  

Aprovado 

 Submetido 

 Não submetido 

Não se aplica 

Número de submissão do projeto ao CIBio  

 

 

4.5. Comitê de ética em pesquisa CEUA 

Aprovado 

 Submetido 

 Não submetido 

Não se aplica 
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Número de submissão do projeto ao comitê de ética CEUA 

 

 

 

 Referências  
 

 

Referências bibliográficas 
Campo limitado a 4000 caracteres 
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