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Chamada PDTSP (VPPLR) / PROCC (VPEIC)  

Apoio ao desenho de pesquisa clínica  

 

I. PREÂMBULO  

O Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Pública (PDTSP) 

tem como missão “Apoiar a inovação tecnológica no campo da saúde pública, 

definida como a transformação de ideias em produtos, processos e 

abordagens tecnologicamente novos ou significativamente aprimorados, 

visando soluções para as necessidades de saúde da população brasileira.” O 

Programa atua em redes, sendo uma delas a Rede de Pesquisa Clínica, e 

conta com uma Plataforma de Pesquisa Clínica, estrutura de serviços de 

apoio à pesquisa clínica. 

A pesquisa clínica, no âmbito do PDTSP, refere-se à pesquisa clínica 

orientada ao SUS: estudos relacionados a intervenções em doenças, ensaios 

clínicos e desenvolvimento de tecnologias relacionadas à saúde de um grupo 

de pessoas.  

Em 2011, foi celebrado um Termo de Cooperação entre Fiocruz e CNPq, que 

instituiu o Programa de Excelência em Pesquisa Clínica nas Unidades 

Técnico-Científicas da Fiocruz – PROEP/Pesquisa Clínica, no âmbito do 

PDTSP. Por ocasião da primeira Chamada, PROEP-Pesquisa Clínica/2011, 

identificou-se a necessidade de apoio aos pesquisadores no desenvolvimento 

do desenho metodológico dos projetos. Está prevista a abertura de nova 

Chamada PROEP-Pesquisa Clínica para financiamento de projetos que 

atendam o escopo do PDTSP e que estejam alinhados com o Macroprojeto 

da Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica.  

O Programa de Computação Científica (PROCC/VPEIC) oferece apoio a 

aspectos do desenho ou da análise de dados de projetos de pesquisadores 

da Fiocruz. A missão do PROCC é trabalhar para o desenvolvimento e 

aplicação de métodos matemáticos e estatísticos inovadores  em 
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pesquisas no campo das biociências, prioritariamente desenvolvidas na 

Fiocruz e capacitar a próxima geração de pesquisadores e metodólogos em 

formação nas pós-graduações. 

Esta Chamada é um convite aos pesquisadores da Fiocruz que tenham 

interesse em desenvolver pesquisa clínica alinhada com o Macroprojeto 

Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica do Plano Quadrienal da Fiocruz 2011-2014 

e com os objetivos do PDTSP e que tenham interesse em receber apoio para 

o aprofundamento dos aspectos metodológicos e de desenho do estudo. 

Acredita-se que a contribuição dada pelo PROCC possa fortalecer os 

projetos para posterior submissão a financiamentos internos e externos.  

Esta etapa não é obrigatória para a posterior submissão de projetos à 

Chamada Proep-Pesquisa Clínica 2012. Por outro lado, o apoio obtido por 

meio desta Chamada não garante aprovação ou pontuação em relação aos 

demais projetos que venham a concorrer à Chamada Proep-Pesquisa Clínica 

2012. 

 

II. OBJETIVO  

Esta Chamada visa fortalecer projetos de pesquisa clínica que têm como 

objetivo o desenvolvimento tecnológico para o SUS, oferecendo apoio de 

especialistas em métodos quantitativos e em pesquisa clínica, com foco no 

aprofundamento e discussão do desenho metodológico e/ou da análise de 

dados. Espera-se como resultado desse apoio que o pesquisador proponente 

possa aperfeiçoar os aspectos metodológicos do seu projeto de pesquisa. 

 

III. ADMISSÃO DE PROJETOS  

Poderá participar dessa Chamada qualquer pesquisador/tecnologista da 

Fiocruz.  

Serão selecionados os projetos que atenderem ao escopo do PDTSP 

(desenvolvimento de tecnologia para o SUS) e que estejam alinhados com o 

Macroprojeto Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica. 
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O pesquisador deverá preencher o Formulário de Avaliação Prévia disponível 

em http://www.castelo.fiocruz.br/vpplr/pdtsp.php e enviar para o endereço: 

pesquisaclinica@fiocruz.br. 

A adequação do escopo do projeto será analisada pela Coordenação do 

PDTSP. Os pesquisadores que tiverem projetos adequados ao escopo do 

PDTSP serão contactados para o agendamento de consultoria com a equipe 

do PROCC e consultores convidados. Essa consultoria consistirá em leitura 

prévia do formulário e indicação de consultor com experiência no 

tema/área/problema, seguida por reunião de trabalho com 

coordenador/equipe do projeto para sugestões iniciais, que se aceitas pelo 

coordenador, poderão ser desenvolvidas no mesmo dia, com a supervisão 

dos consultores. 

A reunião com pesquisadores das Unidades Regionais será feita por meio de 

internet (teleconferência ou videoconferência). 

Os consultores são pesquisadores do PROCC e consultores convidados que 

não concorrerão ao PROEP-Pesquisa Clínica 2012.  

 

IV. CRONOGRAMA  

Processo  Data/Prazo (2012)  

Abertura da Chamada convite 09 de maio  

Submissão do Formulário  até 23 de maio 

Divulgação de projetos selecionados pelo escopo 01 de junho 

Agendamento das reuniões de consultoria até 15 de junho 

Reuniões de consultoria de 25 a 29 de junho  
 

 


