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Perguntas frequentes  

Edital Inova IOC  
 

 

 

Quantas propostas cada laboratório poderá participar (como proponente e/ou equipe)? 

É limitada a participação de duas propostas por laboratório, mediante a carta de 

anuência assinada pela chefia do laboratório. 

Quantas propostas o mesmo coordenador poderá submeter?  

Como coordenador, o servidor doutor poderá participar no máximo de uma proposta 

como coordenador principal e uma proposta como equipe, limitando-se a no máximo 

duas propostas por laboratório. 

Quantas propostas como membro de equipe posso participar? 

Como membro da equipe, cada doutor poderá participar de no máximo duas propostas 

com anuência da chefia, limitando-se a no máximo duas propostas por laboratório. 

Quantos pesquisadores de um mesmo laboratório poderão participar da chamada? 

Quantos desejarem. Desde que a sua participação seja no máximo em duas propostas, 

limitando-se à até duas propostas por laboratório. 

 

Quem deve submeter a proposta?  

Servidores ativos com doutorado em atividade vinculado a um laboratório de pesquisa 

do IOC, cadastrados no Coleta-IOC. 
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Como deverá ser composta a equipe da proposta?  

Cada submissão tenha no mínimo 5 (cinco) servidores doutores do quadro do IOC (sendo 

um coordenador), de no mínimo 5 (cinco) diferentes laboratórios de pesquisa.  

Profissionais com qualquer titulação poderão participar da proposta como membros de 

equipe. Orienta-se que esta informação seja preenchida no campo parcerias do 

formulário 

 

É necessário que o projeto indique bolsista(s) de formação continuada com título de 

doutor?  

É necessário indicar no mínimo 2 bolsistas doutores na proposta, as bolsas consumirão 

no mínimo R$ 324.000,00 do valor disponível para cada proposta, liberando para outros 

itens, o valor de R$ 176.000,00 

Os nomes já deverão ser indicados no campo bolsistas de formação continuada do 

projeto, informando o seu registro nas plataformas Lattes, ORCID. 

 

Quais são as informações necessárias para cadastramento do bolsista?  

Currículo lattes, Orcid e Coleta IOC e outras informações (ver modelo de formulário) 

 

 

Poderão ser concedidas bolsas a servidores da Fiocruz?  

Não podem ser concedidas bolsas a servidores da Fiocruz 

 

É possível o acúmulo de mais de uma bolsa? 

Não. 
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Pessoas de outras de outras Unidades da Fiocruz poderão participar do projeto? 

Estimulamos a colaboração interna com as demais Unidades da Fiocruz que deverão ser 

cadastrado no formulário como parte integrante das parcerias do projeto, mas não como 

coordenador ou membro de equipe. 

 

Posso solicitar uma bolsa que não seja de formação continuada? 

Não é permitido nesta Chamada financiamento de pagamento de RPA, pessoa física e 

bolsas, exceto de formação continuada para doutores. 

 

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. 

 

Qual o limite de prazo para implementação da(s) bolsa(s)? 

O prazo para a solicitação da bolsa deve ser de 30 dias após a divulgação do resultado. 

 

Posso substituir o bolsista a qualquer momento durante a vigência do projeto? 

Dado o caráter de formação continuada é mandatório que os bolsistas permanecem 36 

meses no projeto, caso haja necessidade de troca justificada, serão analisadas 

individualmente 

 

Haverá um limite de pessoas na equipe? 

Não 
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Essa é o único momento para formar redes?  

Não. É um momento, com oportunidade de recursos 

 

Essa chamada poderá pagar 10 projetos e sugere 10 nomes de redes.  Poderá haver mais de 

um projeto por rede, e rede sem projeto? 

Sim.  

 

O que acontecerá se mais de 10 projetos forem recomendados? 

Projetos convergentes serão convidados a realizar fusões 

 

Por que a chamada simplesmente não avalia os projetos por mérito? 

Esta chamada não tem o objetivo de competição, mas sim de indução de cooperações. 

 

Se o volume de recursos por projeto é limitado a 500 mil reais, e o número máximo seriam 3 

bolsistas por projeto, o que acontecerá com os outros laboratórios que ficarão sem 

bolsistas? 

Os bolsistas serão dos projetos, das redes, e não dos laboratórios. 

 

Caso haja alguma rede já formada, que não proponha projeto nessa chamada, ela será 

fragilizada? 

Não. Há outros mecanismos de indução de redes que já operavam antes do INOVA IOC. E são 

potentes, como as chamadas INCT, redes internacionais, redes Capes, redes Faperj e outros. O 

número de redes no IOC não foi definido a priori, e será o resultado das articulações que seus 

doutores fizerem, e não simplesmente das ideias da diretoria 

 

Está ocorrendo em paralelo a preparação das propostas de credenciamento de laboratórios. 

Há alguma relação entre isso e a chamada do INOVA IOC? 
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Não há. Para essa chamada valem os laboratórios que estão atualmente vigentes no IOC 

segundo o credenciamento de 2014. 
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