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CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS Nº 7 (2022) 
 

Onde se lê: 

O prazo final para envio de projetos é dia 28 de setembro de 2022, às 

23h59min (horário de Brasília). O formulário de preenchimento estará 

disponível em https://portal.fiocruz.br/programa-inova-fiocruz  a partir de 

15 de agosto de 2022 (ver cronograma detalhado abaixo). 

 

Leia-se:  

O prazo final para envio de projetos é dia 28 de agosto de 2022, às 23h59min 

(horário de Brasília). O formulário de preenchimento estará disponível em 

https://portal.fiocruz.br/programa-inova-fiocruz  a partir de 15 de agosto de 

2022 (ver cronograma detalhado abaixo). 

 

5. PROPOSTAS 
 

Onde se lê:  

As propostas deverão ser apresentadas conforme formulário eletrônico no 

endereço: https://portal.fiocruz.br/programa-inova-fiocruz até as 23h59 do 

horário de Brasília do dia 28/09/2022. A submissão da proposta será realizada 

de acordo com o estabelecido no cronograma na página 11, e conforme o 

descrito a seguir: 
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Leia-se:  

As propostas deverão ser apresentadas conforme formulário eletrônico no 

endereço: https://portal.fiocruz.br/programa-inova-fiocruz até as 23h59 do 

horário de Brasília do dia 28/08/2022. A submissão da proposta será realizada 

de acordo com o estabelecido no cronograma na página 11, e conforme o 

descrito a seguir: 

 

2. Detalhamento do projeto:  

 

Onde se lê:  

 

l. Cronograma: Apresentar o cronograma para até 24 meses do projeto, 

relacionando as atividades e respectivos produtos/entregas, 

responsáveis e mês de início e término. 

 

Leia-se:  

 

l. Cronograma: Apresentar o cronograma para até 36 meses do projeto, 

relacionando as atividades e respectivos produtos/entregas, 

responsáveis e mês de início e término. 
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