
 

 

 

 

 

Edital Fundo de Amparo à Pesquisa 

 Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo  

(FAP – FCMSCSP) Vigência 2017/2019 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 29 de março de 2017 a 19 de abril de 2017, junto à Secretaria da 

Comissão Científica, com Sr(a). Maristela Sinkevicius/Alexander dos Santos (8:30h às 11:30h e 

13:30 às 16:30h). 

 

A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, por intermédio da Comissão 

Científica, selecionará propostas para apoio ao desenvolvimento de projetos de pesquisa que 

receberão verba do Fundo de Amparo à Pesquisa da FCMSCSP, patrocinado pela Fundação Arnaldo 

Vieira de Carvalho, mantenedora da FCMSCSP. 

 

OBJETIVO: 

O FAP–FCMSCSP tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de projetos, coordenados por 

docentes da Faculdade/ISCMSP, que, após sua conclusão, deverão ser divulgados, através de 

publicação em revistas científicas indexadas. A Faculdade considerará estratégicos, aqueles 

projetos relacionados às linhas de pesquisa constantes dos Grupos de Pesquisa do CNPq e dos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

  

NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DO FAP: 

a) O pesquisador deverá ser Docente da Faculdade (docente contratado da FCMSCSP ou 

profissional contratado pela ISCMSP com título de docente da FCMSCSP), possuir a Titulação 

mínima de Doutor e pertencer a Grupo de Pesquisa/CNPq da FCMSCSP. 

      A proposta a ser apresentada deverá conter todas as informações solicitadas no 

Formulário de Inscrição (disponível no Site da Faculdade), atendendo aos requisitos 

solicitados conforme descrição abaixo: 

 projeto de pesquisa (03 cópias), contendo os seguintes itens: Introdução, Objetivos (Gerais 

e Específicos), Métodos (incluindo Desenho de Estudo, População de estudo e amostra, 

Variáveis de Estudo, Procedimentos da Pesquisa, Análise Estatística), Referências 

Bibliográficas, Cronograma de Realização e Formulários de orçamento (materiais  



 

 

 

 

permanentes e de consumo, com justificativa da necessidade de cada item) e quando for o 

caso, comprovantes de ações de cooperação (ver template e instruções para apresentação 

de projetos no site da Faculdade); 

 súmula curricular no modelo FAPESP; 

 Resultados de auxílios FAP anteriores (apresentações em Congressos, publicações); 

 Justificativa para novo pedido, caso seja o mesmo projeto contemplado no edital FAP 

anterior (análises adicionais, aumento de tamanho de amostra, etc); 

 cadastro atualizado (mesmo ano de entrega da proposta) do pesquisador em Grupo de 

Pesquisa/CNPq da Faculdade; 

 ações de cooperação técnica, quando for o caso, citando as instituições envolvidas nesta 

atividade (se o pesquisador estiver recebendo, para o mesmo projeto, 

verbas/financiamento de outras Entidades, estes deverão ser citados com a 

identificação dos itens); 

 DOCUMENTO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA OU COMISSÃO DE 

ÉTICA NO USO DE ANIMAIS. 

 

CRITÉRIOS DA SUBVENÇÃO – DESPESAS APOIÁVEIS: 

Poderão ser aprovadas as seguintes despesas: 

a) Despesas correntes tais como: material de consumo, softwares, instalação, recuperação e 

manutenção de equipamentos, despesas acessórias com importação, serviços de terceiros 

(pessoa física ou jurídica), auxílio à participação em congressos, auxílio-editoração (tradução ou 

revisão para língua estrangeira; publicações em revistas científicas, desde que relacionados ao 

projeto vigente), com a utilização de até 20% do total da verba; 
 
b) Despesas de capital tais como: equipamento, material permanente e material bibliográfico, 

necessários ao desenvolvimento do projeto; 
 
c) Os projetos terão o valor máximo de financiamento de R$ 20.000,00; 
 
d) A despesa de cada material permanente deverá estar acompanhada de, no mínimo, dois 

orçamentos. As despesas relativas à material de consumo não necessitam de orçamento. 
 
e) O valor destinado (até 20% do total da verba) ao auxílio à participação em congressos e 

publicações deverá ser subtraído do valor destinado à compra de material de consumo e não 

precisa estar inserido no formulário. 

 



 

 

 

 

SELEÇÃO: 

a) A seleção dos projetos será feita pelos Membros da Comissão Científica da FCMSCSP, de 

acordo com as informações fornecidas no projeto de pesquisa, na súmula curricular e nos 

resultados dos auxílios FAP anteriores (as informações da súmula curricular devem permitir 

avaliar a capacitação do pesquisador, considerando-se as atividades a serem desenvolvidas no 

projeto); 

b) Se houver necessidade, a Comissão poderá solicitar ajuda externa para a análise dos projetos; 

c) Para aqueles que já receberam o fomento nos anos anteriores, a aprovação desta nova 

solicitação dependerá da aprovação prévia dos relatórios científicos, da prestação de contas e 

de comprovante do envio para publicação em revista científica indexada. 

 

O critério de seleção dos projetos será baseado no mérito de estudo, viabilidade técnico-científica e 

no cronograma de realização do projeto (máximo de 24 meses). 

 

NORMAS GERAIS: 

a) Todo o material necessário, de consumo ou permanente, será adquirido pela Fundação 

Arnaldo Vieira de Carvalho mediante solicitação escrita, previamente aprovada pela Diretoria 

da FCMSCSP. Não serão reembolsadas quaisquer aquisições realizadas diretamente sem prévia 

autorização da FAVC; 

b) Cada solicitante poderá submeter apenas 01(um) projeto; 

c) O pesquisador responde perante à Faculdade pela execução e demais compromissos que a 

função exige; 

d) O pesquisador  deverá assinar com a FAVC o respectivo termo de responsabilidade perante o 

financiamento concedido. 

 

ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS APROVADOS: 

a) Apresentação quadrimestral do relatório científico; 

b) Comunicação por escrito à Comissão Científica, de apresentações em Congressos ou 

Publicações de Artigos decorrentes da pesquisa, as quais deverão citar o apoio deste Fundo em 

suas referências. 

 
A divulgação dos resultados será feita até o dia  10/05/2017  , não cabendo recurso da decisão da 

Comissão. 
 


