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3. RECURSOS FINANCEIROS 

Onde se lê: 

Os recursos financeiros, necessários a esta chamada, integram o orçamento da 

Fiocruz, obtidos em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e serão 

repassados ao proponente/coordenador pela Fundação para o Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec).  

O valor total máximo desta chamada será de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais) a ser executado em até 18 meses.  

O valor de 50% do montante aprovado para custeio para cada projeto será 

liberado para execução após a assinatura do Termo de Compromisso e o 

restante será apenas liberado após avaliação do progresso do projeto nos 

primeiros 10 meses, por meio do relatório parcial e reuniões de 

acompanhamento com a equipe coordenada pela VPEIC, será formada uma 

comissão para esse acompanhamento.  A avaliação do desempenho dos bolsistas 

também será realizada dentro desses períodos de acordo com formulário a ser 

disponibilizado pelo Programa INOVA.  

O total de recursos disponível apoiará projetos para o desenvolvimento de 

apenas um tipo de produto descrito, cada um com um limite máximo de 

orçamento conforme definido na tabela abaixo. Apenas um tipo de produto 

poderá ser submetido.  

Tipo   Valor máximo da proposta  

Curso autoinstrucional  R$                               100.000,00  

Videoaulas (série) ou Vídeos curtos (série)  R$                                 30.000,00  

Podcasts (série)  R$                                 15.000,00  

Jogo ou aplicativo  R$                                 60.000,00  

E-book  R$                                 25.000,00  

Infográfico interativo  R$                                 15.000,00  
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Leia-se: 

Os recursos financeiros, necessários a esta chamada, integram o orçamento da 

Fiocruz, obtidos em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e serão 

repassados ao proponente/coordenador pela Fundação para o Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec).  

O valor total máximo desta chamada será de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais) a ser executado em até 18 meses.  

O valor de 50% do montante aprovado para custeio para cada projeto será 

liberado para execução após a assinatura do Termo de Compromisso e o 

restante será apenas liberado após avaliação do progresso do projeto nos 

primeiros 10 meses, por meio do relatório parcial e reuniões de 

acompanhamento com a equipe coordenada pela VPEIC, será formada uma 

comissão para esse acompanhamento.  A avaliação do desempenho dos bolsistas 

também será realizada dentro desses períodos de acordo com formulário a ser 

disponibilizado pelo Programa INOVA.  

O total de recursos disponível apoiará projetos para o desenvolvimento de 

apenas um tipo de produto descrito, cada um com um limite máximo de 

orçamento conforme definido na tabela abaixo. Apenas um tipo de produto 

poderá ser submetido.  

 

Tipo   Valor máximo da proposta  

Curso autoinstrucional  R$                               100.000,00  

Videoaulas (série) ou Vídeos curtos (série)  R$                                 30.000,00  

Podcasts (série)  R$                                 15.000,00  

Jogo ou aplicativo  R$                                 60.000,00  

E-book  R$                                 25.000,00  

Infográfico interativo  R$                                 15.000,00  

 Criação de guia/manual R$                                 20.000,00 
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