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EDITAL 

PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LIDERANÇAS CIENTÍFICAS 
DOS PESQUISADORES VINCULADOS AOS LABORATÓRIOS DE 

INVESTIGAÇÃO MÉDICA DO HC-FMUSP (LIMs)  
 

Setembro de 2017 

 

Com o apoio da Diretoria da FMUSP, do Conselho Deliberativo do HC-FMUSP, da Comissão de 

Pesquisa da FMUSP e da Fundação Faculdade de Medicina (FFM), a Diretoria Executiva e a 

Comissão Científica dos LIMs tornam público o presente Edital que estabelece critérios e diretrizes 

para a implementação do Programa de Fomento às Atividades de Pesquisa (PROFAP- LIM) de 

novas lideranças vinculadas aos LIMs.  

1. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS DO PROGRAMA 

O sistema FMUSP-HC mantém cadastrados anualmente junto aos Laboratórios de Investigação 

Médica (LIMs) cerca de 1.300 pesquisadores, vinculados aos diferentes laboratórios localizados 

na FMUSP, Instituto Oscar Freire, Institutos do HCFMUSP e Instituto de Medicina Tropical. Estes 

pesquisadores são responsáveis pela produção de mais de 1.600 artigos científicos anualmente 

e pela captação de expressivos recursos financeiros junto a agências de fomento à pesquisa, 

nacionais e internacionais.  

O pool de pesquisadores acima inclui um total de cerca de 110 profissionais com título de doutor 

contratualmente vinculados aos LIMs, nas seguintes categorias: médicos pesquisadores 

contratados pelo HCFMUSP; pesquisadores científicos do Estado de São Paulo vinculados aos 

LIMs; biologistas contratados pelo HC; e profissionais comissionados (médicos e não-médicos).  

Indicadores gerais institucionais relativos à quantidade anual de artigos científicos e aos recursos 

financeiros obtidos junto a agências de fomento mostram que, apesar da qualificação desta força 

de trabalho contratualmente vinculada aos LIMs, há espaço para que aumente a participação 

destes cerca de 110 profissionais como líderes de captação de recursos e de produção de artigos 

científicos dentro da nossa instituição.   
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A situação acima advém, parcialmente, do fato de que uma parcela dos profissionais citados se 

dedica a tarefas técnicas (“atividades-meio”) de grande valia para facilitar a execução de projetos 

de pesquisa que são liderados por outros colegas. No entanto, informações levantadas pela 

Diretoria Executiva dos LIMs indicam que há também, dentro deste grupo de profissionais, vários 

pesquisadores que tem claro potencial para liderar estudos científicos e publicações de artigos, 

mas que ainda não exercem plenamente este tipo de papel.    

Levando em conta tal cenário, a Diretoria Executiva e a Comissão Científica dos LIMs iniciam 

em 2017 o seu programa de fomento às atividades dos pesquisadores contratualmente 

vinculados aos LIMs, com os seguintes objetivos: 

a. Prover apoio a pesquisadores que tenham potencial para exercer papel de liderança de 

projetos científicos, de forma a auxiliá-los a obter apoio à produção de artigos científicos e 

fomento para os seus pedidos junto a agências financiadoras de pesquisa; 

b. Detectar dificuldades operacionais que possam impedir que pesquisadores com potencial 

para liderança de projetos científicos atinjam esta meta, fornecendo a mediação necessária 

para que tais dificuldades sejam superadas; 

c. Premiar pontualmente indivíduos por suas conquistas em termos de captação de recursos 

financeiros para pesquisa e liderança em publicações científicas com potencial de 

impacto. 

2. CRITÉRIO GERAL DE ELEGIBILIDADE 

Poderão se inscrever no programa profissionais com título de doutor contratualmente 

vinculados aos LIMs (com ou sem dedicação exclusiva), contratados pelo HC ou pelos 

Centros de Gerenciamento dos LIMs (fundacionais puros), nas seguintes categorias: 

médicos pesquisadores; pesquisadores científicos do Estado de São Paulo; biologistas, 

comissionados (médicos e não-médicos) a partir de outro órgão público e outros profissionais. 

3. FORMAS DE APOIO 

3.1.Apoio à produção de artigos científicos liderados pelos pesquisadores 

(primeiro autor ou autor sênior) 



 

Hospital  das Clínicas da FMUSP 

Laboratór ios de Invest igação  Méd ica  

 
 

 
Diretor ia Execut iva dos LIMs  

Av. Dr. Arnaldo, 455   -   2º andar   -   sala 2319   -   CEP 01246-903  –  Cerqueira César  –  São Paulo  -  SP 

Telefone (011) 3061-7273 / 3061-7244   –   Fax (011) 3061-8284   -   e-mail: diretoria@direxlim.fm.usp.br 

 

3.1.1.Ações apoiáveis 

a) Assessoria estatística a ser fornecida sob a forma de prestação de serviços por 

profissionais vinculados ao Laboratório de Processamento de dados Biomédicos (LIM-

39) do Departamento de Medicina Preventiva da FMUSP, para análise e interpretação de 

resultados e revisão estatística de artigos científicos;  

b) Pagamento de despesas de revisão de artigos científicos na língua inglesa; 

c) Pagamento de despesas de publicação;  

d) Alocação oficial de mentor(es) mais experiente(s) (não necessariamente do mesmo LIM) 

para acompanhar todas as etapas da elaboração do artigo científico; 

e) Participação individualizada da Diretoria Executiva dos LIMs para manejar outras 

dificuldades operacionais que possam impedir que jovens pesquisadores com potencial 

consigam liderar a produção de artigos científicos. 

Observações:  

- Os limites de valores financeiros que subsidiarão as ações correspondentes aos itens a, b e c 

estão explicitados na ficha de inscrição.   

- Somente serão apoiados artigo científicos oriundos de projetos que tenham sido aprovados pelas 

respectivas comissões de ética em pesquisa do sistema FMUSP-HC.  

3.1.2. Critérios de seleção 

a) São elegíveis para esse apoio todos os profissionais das categorias relacionadas no 

tópico 2 deste programa; 

b) O solicitante deve ser o primeiro ou último autor do artigo para o qual pleiteia o apoio. 

3.2 Apoio à submissão de projetos científicos para agências financiadoras 

3.2.1. Ações apoiáveis 
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a) Assessoria para elaboração de orçamentos e prestações de contas para agências 

financiadoras, fornecida pelo Escritório de Apoio Institucional a Pesquisadores FMUSP 

(EAIP/FMUSP) com mediação pela Diretoria Executiva dos LIMs; 

b) Assessoria estatística sob a forma de prestação de serviços para elaboração de projetos 

a serem submetidos a agências financiadoras, por profissionais vinculados ao LIM-39 do 

Departamento de Medicina Preventiva da FMUSP;  

c) Alocação oficial de mentor(es) mais experiente(s) (não necessariamente do mesmo LIM) 

para acompanhar todas as etapas da elaboração científica do projeto;  

d) Participação individualizada da Diretoria Executiva dos LIMs para manejar outras 

dificuldades operacionais que possam impedir que pesquisadores com potencial 

consigam liderar a submissão de projetos a agências financiadoras. 

Observações:  

- Os limites de valores financeiros que subsidiarão as ações correspondentes aos itens a e b estão 

relacionados na ficha de inscrição. 

- Somente serão apoiados projetos aprovados pelas respectivas comissões de ética em pesquisa 

do sistema FMUSP-HC.  

3.2.2. Critérios de seleção  

a) São elegíveis para esse apoio todos os profissionais das categorias relacionadas no 

tópico 2 deste programa; 

b) O solicitante deve ser coordenador do projeto. 

4. PREMIAÇÃO POR METAS ALCANÇADAS 

Durante um período inicial de 12 meses, será experimentalmente colocada em prática uma iniciativa 

de premiação pontual de pesquisadores vinculados aos LIMs por suas conquistas nas duas 

categorias abaixo.  

4.1. Pela liderança na produção de artigos científicos (primeiro autor ou autor 

sênior) e citações 
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4.1.1.Critérios de seleção e diretrizes 

a) A submissão de pedidos de premiação pela publicação de artigos deverá ser 

encaminhada após 12 meses da data de início do presente programa; 

b) Serão premiáveis artigos aceitos para publicação em periódico com fator de impacto (FI 

- Web of Science) igual ou maior ao do fator de impacto do periódico brasileiro 

melhor classificado (Ciências da Saúde) no ano vigente (em 2017, o periódico 

brasileiro melhor classificado teve FI de cerca de 1,5); 

c) Cada artigo premiado deverá ter o pesquisador como primeiro autor ou autor sênior, 

evidenciando assim claramente o seu protagonismo: 

(i) Quando primeiro autor, a escrita do artigo deverá ter sido liderada substancialmente 

pelo pesquisador. 

(ii) Quando autor sênior, a contribuição cientifica ao estudo e à elaboração do artigo por 

parte do pesquisador deverá ter sido de fundamental importância, com tema claramente 

inserido dentro de suas linhas de investigação, não sendo aceitos artigos em que o 

posicionamento do pesquisador como autor sênior tenha sido honorífico. 

(iii) Em casos nos quais o protagonismo (primeiro ou último postos na autoria) tenha 

sido verdadeiramente compartilhado entre 2 pesquisadores elegíveis para o presente 

programa, a premiação poderá ser dividida entre os mesmos (mas não duplicada).  

d) Critérios específicos de elegibilidade foram definidos para esta modalidade de incentivo, 

levando em conta: a jornada de trabalho do pesquisador (dedicação exclusiva ou tempo 

parcial); e sua média mensal de vencimentos líquidos (incluindo aqueles advindos de 

outros programas de premiação como PIN e Vertente C). Tais critérios mantém elegíveis 

cerca de 90% do total de profissionais das categorias e vínculos institucionais 

estabelecidos no item 2 deste Edital. 

e) Valores financeiros suficientes para um ano de fomento a esta modalidade já foram 

alocados à Diretoria Executiva dos LIMs e permanecerão reservados para esta finalidade. 

As premiações serão feitas seguindo tabelamento de valores que almejam fazer jus ao 

esforço e mérito dos pesquisadores, valores estes pré-fixados e divulgados desde a data 

de lançamento do programa.  
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f) Seguindo os critérios específicos de elegibilidade definidos conforme o item c) acima, 

uma parcela dos pesquisadores poderá ser agraciada até duas vezes no mesmo ano de 

vigência do programa.  

g) Foram provisionados valores financeiros adicionais para que, nos 36 meses seguintes à 

data da publicação do artigo, uma premiação complementar seja outorgada desde que: 

o impacto alcançado pelo artigo esteja dentro das metas estabelecidas no planejamento 

estratégico para os LIMs (2017-2022); e o pesquisador permaneça vinculado oficial e 

contratualmente aos LIMs.  

h) As informações relativas aos itens (d) a (g) acima já estão disponíveis aos pesquisadores 

interessados, sob consulta através do e-mail projetos.lims@hc.fm.usp.br.  

i) Quando completados os primeiros 12 meses de outorga de premiações, o programa será 

renovado a depender do balanço geral de seu sucesso inicial e da disponibilidade de valores 

financeiros adicionais que garantam a sua sustentabilidade.  

4.2. Pela captação de recursos financeiros junto a agências financiadoras 

4.2.1. Critérios de seleção e diretrizes  

a) A submissão de pedido de premiação pela captação de recursos financeiros junto a 

agências de fomento poderá ser encaminhada após 12 meses do início do programa; 

b) Critérios específicos de elegibilidade foram definidos para esta modalidade de incentivo, 

levando em conta: a jornada de trabalho do pesquisador (dedicação exclusiva ou tempo 

parcial); e sua média mensal de vencimentos líquidos (incluindo aqueles advindos de 

outros programas de premiação como PIN e Vertente C). Tais critérios mantém elegíveis 

cerca de 90% do total de profissionais das categorias e vínculos institucionais 

estabelecidos no item 2 deste Edital. 

c) Valores financeiros suficientes para um ano de fomento a esta modalidade já foram 

alocados à Diretoria Executiva dos LIMs e permanecerão reservados para esta finalidade. 

As premiações serão feitas seguindo tabelamento de valores que almejam fazer jus ao 

mailto:projetos.lims@hc.fm.usp.br


 

Hospital  das Clínicas da FMUSP 

Laboratór ios de Invest igação  Méd ica  

 
 

 
Diretor ia Execut iva dos LIMs  

Av. Dr. Arnaldo, 455   -   2º andar   -   sala 2319   -   CEP 01246-903  –  Cerqueira César  –  São Paulo  -  SP 

Telefone (011) 3061-7273 / 3061-7244   –   Fax (011) 3061-8284   -   e-mail: diretoria@direxlim.fm.usp.br 

 

esforço e mérito dos pesquisadores, valores estes pré-fixados e divulgados desde a data 

de lançamento do programa.  

d) Todos os pesquisadores elegíveis poderão ser agraciados mais do que uma vez dentro 

do mesmo ano de vigência desta modalidade de incentivo.  

j) As informações relativas aos itens b) a d) acima já estão disponíveis aos pesquisadores 

interessados, sob consulta através do e-mail projetos.lims@hc.fm.usp.br.  

e) Quando completados os primeiros 12 meses de outorga de premiações, o programa será 

renovado a depender do balanço geral de seu sucesso inicial e da disponibilidade de 

fundos adicionais que garantam a sua continuidade.  

4.3. INSCRIÇÕES 

a) Os interessados em participar do presente programa deverão enviar e-mail para 

profap.lim@hc.fm.usp.br, com cópia para os respectivos responsável pelas Unidades 

Laboratoriais nas quais estão lotados, no qual devem solicitar sua inscrição. No e-mail 

serão necessárias apenas as seguintes informações: “nome, LIM ao qual está vinculado, 

e solicitação de inscrição no Programa de Fomento às Atividades de Pesquisa 

(PROFAP)”; 

b) Após a confirmação do e-mail de adesão, o candidato receberá formulário de inscrição 

online para preenchimento, no qual deverão ser inseridas as seguintes informações: 

(i) Identificação do interessado; 

(ii) A linha de investigação científica a ser abordada pelo projeto de pesquisa a ser 

preparado para agência de fomento (resumidamente, com máximo de 150 

palavras), quando for solicitado apoio na categoria descrita no item 3.2 acima; 

(iii)  Indicação de quais dos itens citados no presente Edital serão necessários para o 

avanço da confecção e submissão do projeto (apoio do EAIP, assessoria 

estatística, alocação de mentor, discussão de dificuldades com a Diretoria 

Executiva dos LIMs). 

(iv) Para os indivíduos que neste momento já precisem pleitear apoio individualizado 

à produção de artigos científicos (categoria descrita no item 3.1 deste Edital), 

mailto:projetos.lims@hc.fm.usp.br
mailto:profap.lim@hc.fm.usp.br
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solicita-se que sejam indicadas no e-mail: as formas de ajuda necessárias 

(assessoria estatística, pagamento de revisão do artigo na língua inglesa, 

pagamento de despesas de publicação); e a linha de investigação científica a ser 

abordada pelo artigo científico a ser apoiado (resumidamente, com máximo de 

150 palavras). 

(v) Não há limite de candidatos por Unidade Laboratorial; 

c) As inscrições ocorrerão em fluxo contínuo durante a vigência do programa; 

d) A ausência de documentação comprobatória solicitada no formulário de inscrição 

desclassificará a solicitação; 

e) O envio do e-mail e da ficha de inscrição não garante a obtenção dos apoios solicitados; 

f) As inscrições para pleitear premiação por metas alcançadas serão abertas após 12 

meses do início do Programa e serão realizadas por meio de formulário próprio a ser 

divulgado nessa oportunidade. 

5. AVALIAÇÃO DOS PEDIDOS 

Os pedidos serão avaliados em fluxo contínuo e com rapidez pela Comissão Científica dos LIMs, 

que levará em conta os critérios e diretrizes estabelecidos no presente Edital. A Comissão Científica 

dos LIMs também ficará responsável pela mediação da alocação dos mentores, quando for o caso. 

6. ORÇAMENTO E ARTICULAÇÃO ENTRE INSTÂNCIAS DIRETIVAS 

O programa movimentará somas financeiras relativamente expressivas, tanto do ponto de vista dos 

recursos captados junto a agências de fomento quanto de despesas (investimentos na confecção 

de projetos e artigos, e outorga de prêmios por metas alcançadas). A DirexLIM será responsável 

pela maior parte dos investimentos iniciais, usando para tal fim recursos financeiros oriundos do 

Fundo de Investimentos da FFM alocados à Direx LIM pela Comissão de Planejamento e Controle 

(CPC) e pelo Conselho Deliberativo do HCFMUSP.  

Em virtude dos recursos financeiros finitos para as iniciativas aqui descritas, recomenda-se que os 

pesquisadores elegíveis sempre procurem acionar outras possíveis vias de financiamento das 

despesas listadas nos itens 3.1 e 3.2 (como assessoria estatística e revisão de artigos na língua 
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inglesa). Tal comedimento não só permitirá a alocação de mais verbas para as iniciativas descritas 

no item 4 deste Edital, mas também aumentará de forma geral as chances de sustentabilidade do 

presente programa de fomento a médio prazo.  

Também a fim de favorecer a sustentabilidade do programa a médio prazo, fontes adicionais de 

recursos financeiros serão consideradas, tais como: recursos financeiros oriundos de CGs 

gerenciados pelos próprios LIMs aos quais os pesquisadores a serem apoiados estão oficialmente 

vinculados (desde que haja concordância dos coordenadores das respectivas unidades 

laboratoriais a partir de contatos feitos caso-a-caso pelo Diretor Executivo dos LIMs); e recursos 

financeiros dos programas de pós-graduação da FMUSP fomentados pela CAPES (PROAP ou 

PROEX), desde que haja concordância dos coordenadores dos respectivos programas a partir de 

contatos feitos caso-a-caso pelo Diretor Executivo dos LIMs e pela Comissão de Pós-Graduação 

da FMUSP. 

Haverá o apoio técnico e logístico da Fundação Faculdade de Medicina para organização e 

contabilização das transferências financeiras que forem necessárias para o bom funcionamento do 

presente programa.  

7. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

7.1. As solicitações que não atenderem aos critérios e diretrizes estabelecidos no presente 

Edital serão consideradas inelegíveis e devolvidas ao solicitante; 

7.2. Os pesquisadores que tiverem seus pedidos contemplados receberão documento com 

orientações gerais e termo de compromisso; 

7.3. No contexto do planejamento estratégico dos LIMs (2017-2022), algumas iniciativas estão 

em fase adiantada de preparação com o intuito de incrementar o potencial de impacto das 

publicações, incluindo a disponibilização de material escrito sobre o tema e cursos / 

programação de workshops a serem ministrados periodicamente sob a coordenação da 

Comissão Científica e da Diretoria Executiva dos LIMs. 

7.4. Os casos omissos neste Edital serão deliberados pela Diretoria Executiva e pela Comissão 

Científica dos LIMs. 
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São Paulo, 15 de setembro de 2017 
 
 
 

Prof. Dr. Geraldo Busatto Filho 
Diretor Executivo dos LIMs 

 

 
 


