Perguntas Frequentes:

GERAIS

Por que informar a área e linhas de pesquisa?
- Para que a Fiocruz possa ter um mapa das pesquisas financiadas pelos Editais de forma
mais alinhada aos objetivos da instituição. As linhas e áreas de pesquisa foram definidas
em 2015 em um esforço da Câmara Técnica (CT) de Pesquisa que envolveu todas as
Unidades da Fiocruz. Esse trabalho foi revisado em 2017/2018 com a participação da CT.
Como escolher um edital para aplicar o projeto?
- O Programa Inova Fiocruz está organizado em três eixos:
Ideias Inovadoras: visa estimular a criatividade e a originalidade científico-tecnológica e
fomentar o desenvolvimento de novas soluções para favorecer a inovação em saúde, em
todas as áreas de atuação da Fiocruz. Os currículos dos candidatos não serão utilizados
como critérios de avaliação.
Geração do Conhecimento: apoiará projetos de pesquisa de doutores que buscam
contribuir de forma decisiva para a compreensão de questões críticas e relevantes,
priorizando lacunas de conhecimento que representam entraves importantes para a
Saúde Pública.
Geração de Conhecimento - Novos Talentos que visa estimular recém doutores de forma
a ampliar as competências científicas e tecnológicas em áreas estratégicas da Fiocruz.

Produtos Inovadores tem como principal objetivo fomentar projetos que se encontram
em estágio avançado de desenvolvimento, com possibilidades concretas de geração de
produtos para a sociedade, em todas as áreas de atuação da Fiocruz.

É necessário ter título de Doutor para submeter projetos nestes editais?
É necessário ter título de Doutor somente para os editais Geração de Conhecimento e
Geração de Conhecimento – Novos Talentos.
Para os editais Ideias Inovadoras e Produtos Inovadores não há necessidade.

IDEIAS INOVADORAS

Serão concedidas bolsas FIOTEC para servidores?
- Não podem ser concedidas bolsas a servidores da Fiocruz.
Poderão ser custeados serviços de terceiros (pessoa jurídica)?
- Poderão ser contratados serviços de terceiros para: pagamento integral ou parcial de
contratos de instalação, recuperação e manutenção de equipamentos por pessoas jurídicas;
despesas acessórias, especialmente as de importação e de instalação necessárias ao adequado
funcionamento dos equipamentos, obedecidos os procedimentos legais prévios necessários à
contratação.

E se não houver infraestrutura necessária para desenvolvimento do projeto?
- Nos casos onde a proposta foi selecionada, mas não tem plena disponibilidade de
infraestrutura, a Presidência envidará esforços no sentido de buscar, mediante parcerias
internas e externas, o suporte físico, científico e tecnológico necessário para o
desenvolvimento do projeto.

Serão avaliadas as publicações dos últimos anos?
- Os currículos dos candidatos não serão utilizados como critérios de avaliação. A seleção
é baseada exclusivamente na qualidade da proposta. Nosso objetivo é apoiar ideias
criativas e inovadoras em todas as áreas de atuação da Fiocruz que possam contribuir
para a sociedade.

Haverá uma cota de projetos aprovados por área de atuação ou por Unidade da Fiocruz?
- Não. Serão aprovadas as melhores Ideias Inovadoras desde que cumpridos todos os
requisitos do presente Edital.

Haverá suporte para a realização de estudos prospectivos?
- Para os projetos aprovados, serão oferecidos estudos prospectivos, visando subsidiar o
desenvolvimento dos mesmos. Estes estudos ficarão a cargo do Sistema GestecNIT/VPPIS, com a participação do coordenador do projeto e sua equipe.

GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E NOVOS TALENTOS
Alguns servidores têm dúvida quanto à definição de servidor em função de pesquisa que
consta nos Editais Geração de Conhecimento e Geração de Conhecimento Novos Talentos.

- Para os editais, usamos a definição de servidor em função de pesquisa todos que:
a) Ocupam cargo de pesquisador ou especialista;
b) Ocupam demais cargos da instituição, tenham doutorado e participam de
grupos de pesquisa cadastrado na unidade ou estejam vinculados a um
Programa de Pós-graduação.

Nos editais "Geração de Conhecimento" ficou claro que um pesquisador somente pode
mandar um projeto como proponente. Mas como também me encaixo nos "Novos
Talentos” posso mandar dois projetos como proponente? Um no edital "Geração de
Conhecimento" geral e outro no "Geração de Conhecimento - Novos Talentos"?
- Sim. Um pesquisador pode mandar projetos para os dois editais como proponente,
desde que sejam projetos diferentes.
Lembre-se que NÃO é permitido submeter mais de um projeto por edital.
Observei que não existe lugar para fazer o upload do projeto "completo" como
normalmente é feito em outros editais, isto está correto?
- Sim. Não há necessidade de upload, pois após o preenchimento de todos os campos o
projeto estará completo, contendo todos os elementos necessários apara avaliação em
nossa base de dados.

Não existe um tópico de “Introdução” onde podemos dissertar sobre o problema em
questão?
- Buscamos formatos de outros editais nacionais e internacionais como referência e
adotamos os campos “Público alvo”, “Resumo”, “Objetivo”, e “Identificação do
Problemas” como suficientes para apresentação do projeto.
Sobre “Materiais e Métodos” a serem empregados, observei que existe somete um campo
para inserir informações sobre como serão os procedimentos (“Atividades”) de cada
objetivo, mas esse campo permite apenas 255 caracteres, que não é suficiente.
- Obrigada pela sua sinalização, solicitamos a equipe de desenvolvimentismo de TI que
aumente o espaço (caracteres) destes campos. Em “Métodos e Procedimentos” há
também um botão que permite adicionar mais campos. No entanto, é importante
destacar que cada objetivo do projeto deverá estar relacionado a uma meta, uma
atividade e a um resultado.

Quanto a obtenção do número de projeto no SisGen, esse número é obrigatório para
submeter o projeto ou pode ser obtido depois de aprovado
- Não é obrigatório na submissão da proposta. O projeto poderá ser cadastrado no
SisGen depois de aprovado neste edital. Entretanto, no momento da submissão, é
necessário anexar uma declaração do pesquisador se comprometendo a fazê-lo antes
da avaliação anual.
Orientamos que procure o NIT da sua unidade para mais informações sobre o cadastro
no SisGen.
Qual o critério mais relevante para seleção do projeto neste edital?
- Os projetos serão selecionados considerando o mérito científico como critério como
critério mais relevante.

A experiência do coordenador e de sua equipe terá peso na avaliação?
- Sim. É muito importante que o coordenador descreva como sua experiência contribuirá
para o alcance das metas do projeto.
O que o proponente precisa saber para submeter a sua proposta?
Este edital Geração do Conhecimento – Novos Talentos se destina a jovens doutores com
título obtido após 1 º de janeiro de 2012. No caso de mulheres com um único filho

deverão ter obtido seu grau de doutora depois de 1º de janeiro de 2011 e mulheres com
dois ou mais filhos, depois de 1º de janeiro de 2010.

PRODUTOS INOVADORES
A chamada é aberta a todos os servidores da Fiocruz, nesse caso excluiria outros vínculos?
- Para a coordenação de projetos, é necessário que o proponente seja servidor.
Profissionais com outros vínculos com a Fiocruz, que não servidores públicos, podem
participar em até dois projetos como membro de equipe.
Coordenador de proposta em um edital poderá encaminhar proposta como coordenador
para outro edital do Programa Inova Fiocruz, com projeto distinto?
- Sim. É permitido que o coordenador de um projeto no Edital Produtos Inovadores
submeta outra proposta, distinta, em outro edital do Programa Inova Fiocruz.
O edital Produtos Inovadores se aplica a todas as áreas da Fiocruz?
- Sim. Neste caso, as áreas estão divididas em três categorias:
Categoria i – Produtos de desenvolvimento de medicamentos, vacinas, reativos de
diagnóstico e dispositivos médicos.
Categoria ii – Produtos educacionais, sociais, assistenciais, ambientais e de gestão em
saúde.
Categoria iii – Produtos de tecnologia da informação e comunicação.

Por que o projeto deve se enquadrar em etapas específicas de desenvolvimento?
- O objetivo deste edital é apoiar projetos com possibilidades concretas de geração de
produtos.

Como saber em qual etapa de desenvolvimento o projeto de enquadra?

- O anexo 1 descreve as etapas de desenvolvimento para projetos, nas três categorias
deste edital.

Nota: Sugerimos que usem o botão “Salvar Rascunho”
Ao salvar rascunho, você receberá um link por e-mail que permitirá que você continue
a preencher sua proposta para envio posterior.

