
 

 

EDITAL  

PROPOSTAS DE PROJETOS DE PESQUISA PROADI-SUS 2018-2020 

 

 

A Associação Hospitalar Moinhos de Vento (Hospital Moinhos de Vento - HMV), pessoa jurídica de direito 

privado, instituição filantrópica, inscrita no CNPJ sob nº 92.685.833/0001-51, situada na cidade de Porto 

Alegre/RS, na Rua Ramiro Barcelos, nº 910, representada conforme seu Estatuto Social, no âmbito do Programa 

de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), torna público o início da 

seleção de propostas de projetos de pesquisa nas áreas temáticas e outras áreas afins, especificadas no presente 

edital. 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Selecionar propostas de projetos de pesquisa para serem submetidas ao PROADI-SUS, para execução durante o 

período de 2018 a 2020. 

 

 

2. SOBRE O PROADI-SUS 

 

O PROADI-SUS é uma ação do Ministério da Saúde (MS) dirigida ao fortalecimento do SUS, em parceria com 

hospitais filantrópicos de qualidade reconhecida, como o Hospital Moinhos de Vento. Permite a aplicação de 

recursos provenientes da isenção de impostos em projetos de pesquisa, educação, gestão e assistência, 

alinhados às políticas de Saúde do Ministério da Saúde, conforme disposto na Lei nº 12.101, de 27 de novembro 

de 2009, e na Portaria nº 2.814, de 22 de dezembro de 2014. 

 

Todos os projetos consistem em parcerias com o Ministério da Saúde, o que implica, obrigatoriamente, em 

alinhamento prévio e aprovação do Ministério da Saúde de todos os projetos propostos pelo Hospital Moinhos 

de Vento no âmbito do PROADI-SUS. 

 

 

3. ELEGIBILIDADE DOS PROJETOS 

 

O proponente principal do projeto deverá ser colaborador ou membro do corpo clínico do Hospital Moinhos de 

Vento, sendo permitida a participação de colaboradores das áreas médicas, assistenciais e administrativas do 

HMV. A proposta poderá contar com a participação de outros pesquisadores não vinculados ao Hospital Moinhos 

de Vento, advindos de instituições brasileiras ou mesmo internacionais.  

 

Serão aceitos projetos de pesquisa relacionados a qualquer área clínica ou assistencial, de natureza 

observacional, experimental ou de avaliação de tecnologias em saúde.  

 

Não serão aceitos projetos de pesquisa experimental pré-clinica exclusiva, como estudos experimentais in vitro 

e modelos animais.   

 

Os projetos deverão possuir potencial relevância para o SUS e deverão ser executados no território nacional; 

estimula-se a submissão de projetos multicêntricos, com envolvimento de diferentes localidades brasileiras. A 



 

listagem de temáticas prioritárias está no ANEXO I, sendo permitidos projetos fora dessas temáticas, desde que 

demonstrada/constatada a sua relevância para o SUS.  

 

Os projetos devem ter duração de até três anos, com início, em 01 de janeiro de 2018 e data limite para 

encerramento, em 31 de dezembro de 2020.  

 

 

4. RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS 

Poderão ser custeados: recursos humanos, equipamentos, softwares, materiais consumíveis (inclusive 

medicamentos), serviços de terceiros, despesas de viagens, publicações científicas, apresentações em 

congressos, etc., desde que os valores estejam dentro do estimado em orçamento previsto para o projeto 

aprovado pelo MS, sempre em observância aos princípios da administração pública, no que couber, em vista da 

necessária prestação de contas pelo HMV ao Ministério da Saúde. 

 

Os projetos deverão ser aplicados para uma das seguintes faixas: 

 Faixa I – Projetos com valor total de até R$ 2.000.000,00 

 Faixa II – Projetos com valor total entre R$ 2.000.000,00 e R$ 5.000.000,00 

 Faixa III – Projetos com valor total entre R$ 5.000.000,00 e R$ 10.000.000,00 

 

O valor total a ser aplicado dependerá do total de isenções fiscais do HMV para o período e do volume de 

recursos a ser alocado em projetos demandados pelo Ministério da Saúde. 

 

5. DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS 

 

As propostas deverão ser submetidas, em português, utilizando o modelo de proposta apresentado no ANEXO 

II. A proposta deverá ser entregue na secretaria da Superintendência do Hospital Moinhos de Vento (Rua 

Tiradentes, 333 – 13º andar) em uma via original, devidamente assinada pelo proponente principal, e versão 

eletrônica editável deve ser enviada para o e-mail edital.proadi@hmv.org.br. A data limite para submissão de 

propostas é dia 17/04/2017.  

 

ATIVIDADE DATA 

Divulgação do Edital 16/2/2017 

Consultoria para apoio construção dos projetos 17/2/2017 a 16/4/2017 

Recebimento das propostas 27/3/2017 a 17/4/2017 

Análise e julgamento das propostas 18/4/2017 a 08/5/2017 

Divulgação dos resultados 09/5/2017 

 

Curriculum vitae dos proponentes deverão ser enviados, em português ou inglês, contendo formação, ocupação 

atual e principais publicações. Solicita-se o curriculum preferencialmente no modelo Lattes, podendo ser 

fornecido apenas o endereço eletrônico, ou então, anexado no e-mail, junto à proposta. 

 

 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

mailto:edital.proadi@hmv.org.br


 

As propostas de projetos serão avaliadas por dois pesquisadores de forma independente, um deles colaborador 

do Hospital Moinhos de Vento e um externo à instituição, sendo realizada uma média entre as duas avaliações. 

 

Os projetos receberão pontuação de 0 a 100, de acordo com os seguintes critérios: 

 

CRITÉRIOS  PONTUAÇÃO 

Originalidade e mérito técnico-científico do projeto Excelente – 20 pontos 
Muito bom – 16 pontos 
Bom – 12 pontos 
Regular – 8 pontos 
Pouco consistente – 4 pontos 
Inconsistente – 0 ponto 

Relevância ao Sistema Único de Saúde Excelente – 20 pontos 
Muito bom – 16 pontos 
Bom – 12 pontos 
Regular – 8 pontos 
Pouco consistente – 4 pontos 
Inconsistente – 0 ponto 

Adequação às linhas temáticas prioritárias (de acordo com o 
ANEXO I) 

Excelente – 20 pontos 
Muito bom – 16 pontos 
Bom – 12 pontos 
Regular – 8 pontos 
Pouco consistente – 4 pontos 
Inconsistente – 0 ponto 

Expertise do grupo proponente (análise de currículo dos 
proponentes) e desenvolvimento de redes colaborativas 

Excelente – 15 pontos 
Muito bom – 12 pontos 
Bom – 9 pontos 
Regular – 6 pontos 
Pouco consistente – 3 pontos 
Inconsistente – 0 ponto 

Impacto dos resultados (científico, social, econômico e em 
indicadores de saúde) 

Excelente – 10 pontos 
Muito bom – 8 pontos 
Bom – 6 pontos 
Regular – 4 pontos 
Pouco consistente – 2 pontos 
Inconsistente – 0 ponto 

Exequibilidade gerencial e financeira (adequabilidade do 
orçamento e cronograma ao escopo e entregas propostas 

Excelente – 10 pontos 
Muito bom – 8 pontos 
Bom – 6 pontos 
Regular – 4 pontos 
Pouco consistente – 2 pontos 
Inconsistente – 0 ponto 

Abrangência geográfica na execução do projeto Excelente – 5 pontos  
Muito bom – 4 pontos 
Bom – 3 pontos 
Regular – 2 pontos 
Pouco consistente – 1 ponto  
Inconsistente – 0 ponto 

 

As avaliações dos revisores serão validadas junto à Superintendência Médica e à Superintendência de Educação, 

Pesquisa e Responsabilidade Social do Hospital Moinhos de Vento. Os projetos com pontuação igual ou superior 

a 60 serão considerados elegíveis para submissão ao PROADI-SUS – Ministério da Saúde.  

 



 

Adicionalmente, todos os projetos serão revisados pela equipe técnica do Escritório de Projetos PROADI-SUS e 

adequações necessárias realizadas. 

 

 

7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os proponentes serão comunicados, por e-mail, sobre o resultado da proposta submetida.  

 

A aprovação do projeto de pesquisa não assegura a sua execução e a liberação de recursos, estando a sua 

operacionalização condicionada à posterior aprovação do Ministério da Saúde, em conformidade com a 

legislação pertinente.  

 

 

 

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail proadi-sus@hmv.org.br ou pelos telefones (51) 3537.8138 ou 

(51) 3537.8570.  

 

As consultorias para apoio customizado na elaboração dos projetos serão oferecidas pelo Hospital Moinhos de 

Vento, por seu Escritório de Projetos PROADI-SUS, de acordo com disponibilidade de agenda. As reuniões de 

consultoria serão de, no máximo, 3 (três) horas por projeto, incluindo-se aspectos metodológicos e 

orçamentários.  

 

 

Luis Antônio Nasi      Carisi Anne Polanczyk 

Superintende Médico     Superintendente Médica Adjunta 

Associação Hospitalar Moinhos de Vento   Associação Hospitalar Moinhos de Vento 

 

 

 

Luciano Serpa Hammes     Mohamed Parrini 

Superintendente Educação e Pesquisa   Superintendente Executivo 

Associação Hospitalar Moinhos de Vento   Associação Hospitalar Moinhos de Vento 
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ANEXO I – Áreas Temáticas Prioritárias para Projetos de Pesquisa 

 

 Cardiologia e doenças vasculares 

 Cirurgia e inovações tecnológicas 

 Genética médica e humana 

 Gestão clínico-assistencial e hospitalar 

 Medicina de Urgência e Emergência 

 Neurologia e neurociência 

 Oncologia 

 Saúde materno-infantil 

 Saúde Mental 

 Terapia intensiva 

 

  



 

ANEXO II – Modelo para Submissão de Proposta de Projeto 

 

 

I – Título do Projeto 

 

II – Equipe Proponente do Projeto 

 

a) Proponente principal 

a. Cargo / Função 

b. Instituição 

c. Dados de contato (e-mail e telefone) 

d. Endereço eletrônico do Curriculum Vitae (caso não possua currículo no modelo Lattes, anexar 

documento na proposta)  

b) Pesquisadores associados 

a. Cargo / Função 

b. Instituição 

c. Endereço eletrônico do Curriculum Vitae (caso não possua currículo no modelo Lattes, anexar 

documento na proposta)  

c) Serviços do Hospital Moinhos de Vento envolvidos no Projeto 

  Descrever o alinhamento prévio com coordenadores, gerentes ou chefias de serviço para a 

submissão da proposta do projeto. 

 

 

III – Informações Técnicas Relativas ao Projeto 

 

a) Áreas temáticas envolvidas 

b) Introdução 

 Importância do tema, conhecimento prévio, justificativa para o projeto 

 Relevância para o SUS 

c) Objetivos do projeto 

d) Metodologia proposta 

 Texto livre: incluir delineamento do estudo, população a ser estudada, locais de execução do 

estudo, intervenções ou fatores em estudo, desfechos a serem avaliados e instrumentos para 

coletas de dados, cálculo amostral. 

e) Resultados e impacto esperados 

f) Outras informações relevantes 

 Texto livre. Informar se o projeto já está em andamento com fontes de financiamento externo 

ao PROADI-SUS. Informar se o projeto já conta com aprovação por Comitê de Ética em pesquisa 

ou se possui instrumentos do estudo (formulários, manuais operacionais) já desenvolvidos. 

Informar se o projeto já foi parcialmente desenvolvido como, por exemplo, estudo piloto. 

 Informar se já ocorreu alguma discussão previa do tema do projeto com gestores do SUS 

(Município, Estado ou Ministério da Saúde). 

 

 

IV – Cronograma 

 

Cronograma, com periodicidade mensal, descrevendo etapas operacionais do projeto (ex: desenvolvimento de 

instrumentos, seleção de centros, recrutamento de pacientes, análise e redação dos resultados) 



 

 

 

V – Orçamento 

 

Descrever recursos necessários para o projeto e o valor aproximado.  Incluir obrigatoriamente dados como 

salários, honorários médicos, pagamento de centros de pesquisa, aquisição de materiais e medicamentos e 

despesas com viagens. Para salários de profissionais contratados no modelo CLT, acrescentar 75% referente a 

encargos. Para projetos na Faixa II e III, recomenda-se a consultoria orçamentária do Escritório de Projetos 

PROADI-HMV. 

 

Seguir modelo apresentado abaixo; inclua linhas adicionais se for necessário. 

 

 

a) Recursos humanos (salário com equipe do projeto, incluindo investigador principal, coordenadores de 

pesquisa, equipe administrativa do projeto e estagiários) 

 

Descrição 
Número de 

meses 

Valor mensal  

(com encargos) 
Valor Total 

    

    

    

    

    

Subtotal:  

 

 

b) Mobiliário, equipamentos e softwares: 

 

Descrição Quantidade Valor unitário Valor Total 

    

    

    

    

    

Subtotal:  

 

 

c) Materiais e itens consumíveis (por exemplo, medicamentos, exames laboratoriais, 

dispositivos, material de expediente, entre outros) 

 

Descrição Quantidade Valor unitário Valor Total 

    

    

    

    

    

Subtotal:  

 

 



 

d) Serviços de terceiros (por exemplo, atividades de consultorias, pagamento por inclusão de 

pacientes e honorários médicos de equipe não vinculada diretamente ao projeto) 

 

Descrição Quantidade Valor unitário Valor Total 

    

    

    

    

    

Subtotal:  

 

 

e) Despesas com viagens (por exemplo, passagens aéreas, hospedagem e diárias) 

 

Descrição Quantidade Valor unitário Valor Total 

    

    

    

    

    

Subtotal:  

 

 

f) Demais despesas (despesas não contempladas nos itens acima descritos, como, por 

exemplo, inscrições em congressos e taxa de publicação de artigos científicos) 

 

Descrição Quantidade Valor unitário Valor Total 

    

    

    

    

    

Subtotal:  

 

  



 

 

g) Sumário de despesas 

 

Item Valor 

a) Recursos Humanos  

b) Equipamentos e softwares  

c) Materiais e itens consumíveis  

d) Serviços de terceiros  

e) Despesas com viagens  

f) Demais despesas  

Valor total  

 

 

 

Data     ____________________________________ 

 

Serviço Vinculado  ____________________________________ 

Assinatura liderança Serviço ____________________________________ 

 

Nome do proponente   ____________________________________ 

Assinatura do proponente ____________________________________ 

 

 

  

 


