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Orientações da Fiocruz para submissão de proposta – Chamada do 

Programa Institutional Links Vírus Zika 

1. Apresentação 

Está aberta a Chamada do Programa Institutional Links Vírus Zika, resultado da 

parceria entre Fundação Oswaldo Cruz, British Council Brasil e Fundo Newton.  

Esta chamada visa incentivar parcerias entre a Fiocruz, os Estados elegíveis e 

instituições britânicas de ensino e pesquisa, com o objetivo de contribuir para o 

avanço do conhecimento, formação de recursos humanos, geração de produtos, 

formulação, implementação e avaliação de ações públicas voltadas para a 

melhoria das condições de saúde da população brasileira impactada pelo vírus 

zika.  

Diante o atual contexto de crise econômica com contingenciamento de recursos 

públicos para a pesquisa em que o Brasil se encontra, concomitante à 

emergência da epidemia de zika e outras arboviroses no Brasil, destacamos que 

esta é uma oportunidade estratégica de realizar pesquisas sobre o tema e 

investir nos grupos de pesquisa brasileiros pelas parcerias internacionais 

exigidas pelo Edital, que certamente tem a acrescentar para a Instituição, para 

os Estados elegíveis e para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. 

Por este motivo incentivamos que participem desta chamada os grupos de 

pesquisa que já tem interesse no tema e nas parcerias e no trabalho em rede. 

 

A Vice-Presidência de Pesquisa e Laboratórios de Referência (VPPLR) 

consolidou neste documento as informações mais importantes e que são 

necessárias para orientar o pesquisador interessado em concorrer a esta 

chamada, dispostas nos itens a seguir. 

 

2. Cronograma  

Evento Período 

Período da submissão das propostas 12/08/2016 a 16/10/2016 

Período da avaliação das propostas 15/09/2016 a 29/11/2016 

Divulgação do Resultado Final na British Council Brasil 

e na Fiocruz 30/11/2016 
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3. Pré-requisitos  

 

3.1. Ser servidor da Fiocruz com atividade de pesquisa e possuir fluência no 

idioma inglês;  

3.2. Se associar previamente a um parceiro britânico, conforme a relação de 

instituições e de pesquisadores disponíveis em http://www.newtonfund-

international.com/#!partner-request-form/rzr4x, inclusive contando com 

suporte da British Council para encontrar parcerias caso não possua; 

3.3.  Elaborar proposta de pesquisa que atenda aos critérios e exigências da 

Chamada brasileira acima comentada (item 4.2 abaixo) e do programa 

Institutional Links Zika Virus, cujo formulário do projeto a ser submetido 

está em inglês, está disponível no documento da chamada global do 

Programa Institutional Links da Fundação Newton (item 4.1 abaixo); 

3.3.1. A proposta deverá ser redigida no idioma inglês; 

3.3.2. Cada proponente poderá submeter somente uma proposta; 

3.4. Documento que certifica que o proponente é servidor da Fiocruz. O 

pesquisador interessado deverá entrar em contato com o Gabinete de 

Enfrentamento a Emergências em Saúde Pública da Fiocruz, por meio do 

endereço eletrônico epezika@fiocruz.br, para solicitar “Carta de 

Encaminhamento da Fiocruz” assinada pela Presidência, que confirmará 

o vínculo do pesquisador na Fiocruz e enviará por e-mail ao pesquisador 

proponente; 

3.5. Documento que comprova que a proposta foi submetida à aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unidade que o pesquisador da 

Fiocruz se encontra vinculado. Para atender às exigências de pesquisa no 

Brasil, nesta etapa a VPPLR aceitará o documento inicial de abertura de 

processo junto ao CEP; 

 

4. Informações necessárias  

 

4.1. Chamada global do Programa Institutional Links da Fundação Newton (em 

inglês), que entre outras chamadas, abarca a do Zika Vírus no Brasil: 

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/2016_july_il_-

_guidelines_for_applicants_v2_0.pdf; 

4.2. Chamada específica do Programa Institutional Links Zika Vírus no Brasil 

em parceria com a Fiocruz e Fundações de Amparo em Pesquisa (em 

português): https://www.britishcouncil.org.br/newton-

fund/chamadas/institutional-links-zika-virus-2016;  

4.3.  Regras para financiamento: 

https://www.britishcouncil.org.br/sites/default/files/budget_allocation_guid

http://www.newtonfund-international.com/%23!partner-request-form/rzr4x
http://www.newtonfund-international.com/%23!partner-request-form/rzr4x
file:///C:/Users/Isabela%20Soares%20Santo/Downloads/epezika@fiocruz.br
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/2016_july_il_-_guidelines_for_applicants_v2_0.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/2016_july_il_-_guidelines_for_applicants_v2_0.pdf
https://www.britishcouncil.org.br/newton-fund/chamadas/institutional-links-zika-virus-2016
https://www.britishcouncil.org.br/newton-fund/chamadas/institutional-links-zika-virus-2016
https://www.britishcouncil.org.br/sites/default/files/budget_allocation_guidance_il_zika_virus.pdf
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ance_il_zika_virus.pdf. Este ocorrerá por meio de uma cooperação de 

investimento por parte da Fiocruz (50%) em forma de recursos 

tecnológicos e de infraestrutura, destinada ao pesquisador brasileiro e, a 

outra parte (50%), de recurso financeiro destinado exclusivamente ao 

parceiro britânico pelo Fundo Newton, sendo de £ 65.000 (sessenta e cinco 

mil libras esterlinas) a £ 100.000 (cem mil libras esterlinas); 

4.4. O processo de avaliação se dará de maneira conjunta entre a Fiocruz e a 

British Council. Em uma primeira etapa, a Fiocruz possuirá o seu comitê 

científico ad hoc que paralelamente ao comitê da British Council avaliará 

cada proposta pela metodologia duplo-cego e respeitando os mesmos 

critérios de avaliação. Em uma segunda etapa, as propostas aprovadas 

por ambos os comitês serão classificadas conforme a maior pontuação 

recebida. Na terceira e última etapa, a Fiocruz e o British Council/Fundo 

Newton irão definir em conjunto pelas propostas com maior pontuação e 

maior potencial estratégico. O calendário de avaliação está em processo 

de construção junto a British Council. 

  

5. Passo a passo para submissão da proposta 

 

5.1. A mesma proposta deverá ser submetida, obrigatoriamente, no Reino 

Unido por meio do site do British Council (https://britishcouncil-

cxobw.formstack.com/forms/application_form_il_2016_july?_ga=1.2312

5369.23154150.1470770229), e, no Brasil pela  página da Fiocruz 

conforme maior detalhamento no item 5.5 abaixo (www.pma.fiocruz.br);  

 

5.2. O prazo final para submissão da proposta de pesquisa é 16 de outubro 

de 2016, às 23:59 horas, horário de Brasília/DF; 

 

5.3. São documentos necessários para submissão da proposta na Fiocruz: 

a) Documento com o número de protocolo de submissão do CEP 

(item 3.7 acima); 

b) “Formulário do projeto” (PROJETO_Formulário.doc); 

c) “Orçamento do projeto” (PROJETO_Orcamento.xls); 

 

5.4. Para submissão da proposta no Reino Unido, o proponente deverá seguir 

o sistema próprio desenvolvido British Council através de preenchimento 

de formulário eletrônico e utilizar as mesmas informações contidas nos 

arquivos submetidos para a Fiocruz, acrescentando a “Carta de 

Encaminhamento da Fiocruz” (item 3.4 acima); 

https://www.britishcouncil.org.br/sites/default/files/budget_allocation_guidance_il_zika_virus.pdf
https://britishcouncil-cxobw.formstack.com/forms/application_form_il_2016_july?_ga=1.23125369.23154150.1470770229
https://britishcouncil-cxobw.formstack.com/forms/application_form_il_2016_july?_ga=1.23125369.23154150.1470770229
https://britishcouncil-cxobw.formstack.com/forms/application_form_il_2016_july?_ga=1.23125369.23154150.1470770229
file:///C:/Users/Isabela%20Soares%20Santo/Downloads/www.pma.fiocruz.br
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5.5. Para submissão da proposta no Brasil, o proponente deverá seguir o 

sistema da Fiocruz por meio do site http://www.pma.fiocruz.br/ conforme 

os passos a seguir (tenha muita atenção neste item): 

5.5.1. Criar login e senha (informações necessárias: CPF e email 

institucional); 

5.5.2. Preencher cuidadosamente os arquivos: 

a) PROJETO_Formulário.doc (em formato WORD); 

b) PROJETO_Orcamento.xls (em formato EXCEL); 

5.5.3. Para o preenchimento da planilha de orçamento do 

projeto, preencher somente as colunas D “Planned Costs UK” (parceiro 

britânico) e coluna E “Planned Costs partner country” (pesquisador da 

Fiocruz). Lembrando que cada parceiro deverá prever 50% de 

investimentos do custo total do projeto. É necessário que o 

planejamento de custos de cada parte esteja baseado no documento 

“Budget allocation guidance”, disponível no link: 

https://www.britishcouncil.org.br/sites/default/files/budget_allocation_gu

idance_il_zika_virus.pdf. Informamos que salários e infraestrutura 

departamental não são considerados como contrapartida da Fiocruz. 

5.5.4. Reunir os três documentos (Formulário, Orçamento e CEP) em um 

único arquivo no formado WORD; 

5.5.5. Converter os três documentos (Formulário, Orçamento e CEP) para 

versão PDF. Como realizar a junção de todos os documentos no 

formato WORD e depois em um único arquivo PDF: 

a) Após baixar todos os documentos necessários na primeira página 

do site www.pma.fiocruz.br e solicitar o documento com o Nº do 

Protocolo de Submissão no CEP em versão digital (ou digitalize 

como imagem.jpg ou png.) 

b) Abra os documentos, nesta ordem: 1 - PROJETO_Formulário.doc 

(em formato WORD) e, 2 - PROJETO_Orcamento.xls (em formato 

EXCEL) 

c) No arquivo em EXCEL, na aba all countries, após preencher os 

campos, selecione toda a tabela e copie (ctrl+c): 

 

http://www.pma.fiocruz.br/
https://www.britishcouncil.org.br/sites/default/files/budget_allocation_guidance_il_zika_virus.pdf
https://www.britishcouncil.org.br/sites/default/files/budget_allocation_guidance_il_zika_virus.pdf
http://www.pma.fiocruz.br/
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Dica: diminua o zoom para poder visualizar toda a planilha e ter 

certeza que todo o conteúdo está sendo selecionado. 

 

d) Volte ao arquivo 1 – PROJETO_Formulário.doc (em formato 

WORD) aberto anteriormente no WORD, vá até a última página do 

documento, clique com o botão direito e escolha a opção – colar 

como imagem: 
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e) Em nova página, ainda dentro do documento de formulário, vá até 

a aba inserir > imagem, selecione o arquivo em imagem 

digitalizado com o número de protocolo de submissão do CEP e 

clique em inserir:  

 



   

  
Vice-Presidência de Pesquisa e Laboratórios de Referência – VPPLR 

7 
 

 
Imagem de exemplo (google) 

f) Agora vá até a aba arquivo, canto superior esquerdo do WORD, 

escolha a opção exportar, e crie o PDF nomeando o arquivo para: 

FN_Nome do pesquisador_Unidade.pdf 

g) Agora volte ao site de submissão da proposta www.pma.fiocruz.br, 

entre com o CPF e senha cadastrados; 

5.5.6. Acessar a opção: “Quero submeter meu projeto ao Edital Fundo 

Newton 2016”; 

5.5.7. Subir o arquivo revisado - FN_Nome do pesquisador_Unidade.pdf 

e convertidos para PDF; 

5.5.8. Clicar no botão “CADASTRAR”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pma.fiocruz.br/
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6. Dúvidas e esclarecimentos 

 

6.1. Dúvidas de conteúdo sobre a elaboração das propostas, financiamento e 

parceiros britânicos e envio no site britânico, entre em contato (em inglês) 

pelo email UK-InstitutionalLinks@britishcouncil.org; 

 

6.2. Dúvidas técnico-operacional sobre a submissão da proposta na página da 

Fiocruz, entre em contato (em português) pelos e-mails 

epezika@fiocruz.br ou pma@fiocruz.br e telefones (21) 3885-1075 

(Fernanda ou Viviane), (21) 3885-1891 (Roberta) ou (21) 3885-1696 

(Isabela e Juliana). 

file:///C:/Users/Isabela%20Soares%20Santo/Downloads/UK-InstitutionalLinks@britishcouncil.org
mailto:epezika@fiocruz.br
mailto:pma@fiocruz.br

