
Formulário Pesquisa  
e Desenvolvimento

Dados gerais

Título do projeto:

Especialidade médica principal:

Pesquisador:
Instituição a  
qual pertence :

Registro em Conselho  
(quando aplicável):

Resumo:

Introdução:

Objetivo:

Materiais e métodos:

Resultados esperados:

Participação esperada - Fleury:

Participação esperada - Instituição:



Há potencial de desenvolvimento de novos testes 
diagnósticos ou protocolos clínicos de investigação 
diagnóstica?

(  ) Sim   (  ) Não

Comentários:

Há necessidade de Cep?   (  ) Sim / Adicionar:                                      (  ) Não  

Há utilização de OGMs (Organismo Geneticamente Modificado)?   (  ) Sim   (  ) Não

Equipe do projeto de pesquisa

PESQUISADOR PRINCIPAL

Nome:

Instituição: Registro em Conselho:

Telefone de contato:

Email de contato:

Equipe

Nome do  
Pesquisador 

Instituição

Registro em 
Conselho 
(quando 
aplicável)

Atuação  
no projeto  
e dedicação  
em horas

Link para currículo  
(Lattes ou LinkedIn):

Pesquisador / equipe precisará de acesso  
às intalações de P&D?

(  ) Sim   (  ) Não

Indicar quem:



Orçamento detalhado

CONSUMÍVEIS Previsão de  
compra / requisição

Digitar o tipo: R$

Digitar o tipo: R$

Digitar o tipo: R$

Digitar o tipo: R$

Digitar o tipo: R$

Total:

Investimento em P&D Fleury Previsão de  
compra / requisição

Equipamentos nacionais*: R$

Equipamentos importados*: R$

Softwares*; infra em TI*: R$

Total:

Necessidade de recursos humanos

Assessoria em gestão de projetos (  ) Sim   (  ) Não

Escopo:

Assessoria científica (  ) Sim   (  ) Não

Área específica e horas estimadas:

Serviços de terceiros (  ) Sim   (  ) Não

Quais e valores:

Há apoio de agências de fomento  
já concedido?

(  ) Sim   (  ) Não

Quais e valores:

*Direcionado ao Grupo, com acessibilidade ao pesquisador



Cronograma detalhado do projeto

Inserir o Título do Projeto Indicar Data Início e Término

1. Documentação e orientações gerais  
para os pesquisadores

Indicar data estimada:

2. Planejamento do projeto Detalhar o planejamento 

2.1 Solicitação de reagentes Indicar data estimada:

2.2 Solicitação de amostras Indicar data estimada:

2.3 Solicitação de equipamentos Indicar data estimada:

3. Padronização técnica Indicar data estimada:

3.1 Período de familiarização com os equipamentos e 
técnicas Indicar data estimada:

3.2 Experimentação e desenvolvimento  
do projeto Indicar data estimada:

3.3 Desenvolvimento dos experimentos iniciais Indicar data estimada:

3.4 Validação dos experimentos Indicar data estimada:

3.5 Desenvolvimento dos experimentos finais Indicar data estimada:

3.6 Interpretação dos resultados e elaboração das 
conclusões Indicar data estimada:

4. Entregáveis Especificar os entregáveis

4.1 Entrega de relatório parcial para P&D* Obrigatório - ver ‘Agenda’

4.2 Qualificação da tese Indicar data estimada:

4.3 Elaboração e entrega de relatório  
final para P&D* Obrigatório

4.4 Apresentação dos resultados em Congressos** Indicar data estimada:

4.4.1 Elaboração do resumo Indicar data estimada:

4.4.2 Apresentação do trabalho oral ou pôster Indicar data estimada:

4.5 Elaboração de paper Indicar data estimada:

4.5.1 Carta de submissão do artigo Indicar data estimada:

4.5.2 Carta de aceite do artigo Indicar data estimada:

4.6 Defesa da tese Indicar data estimada:

*conforme agenda publicada no site; ** alinhar com P&D data e conteúdo
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