
Formulário de submissão de projeto de pesquisa ao NAPES.

Título: (até 4 linhas)

Pesquisador(a) responsável: deve ser o(a) orientador(a), ou o(a) pesquisador(a) proponente caso
o projeto não envolva orientação

Vínculo do(a) pesquisador(a) responsável com a UNICAMP

O projeto envolve orientação?
(   ) Iniciação científica
(   ) Mestrado
(   ) Doutorado
(   ) Pós-doutorado
(   ) Outra forma de orientação: _____________________
(   ) O projeto não envolve orientação de alunos

Aluno(a) (se houver)

Vínculo do(a) aluno(a) (se houver)

Resumo (até 25 linhas) – deve incluir bases que sustentam a pergunta científica do projeto;
objetivos do projeto; desenho do estudo e descrição geral da metodologia; resultados
esperados.

Objetivo geral: (até 4 linhas)

Objetivos específicos: (até 10 linhas)

Tipo/desenho do estudo: (até 4 linhas)

Sujeitos da pesquisa (critérios de inclusão e exclusão): (até 20 linhas)

Cenário onde serão recrutados os sujeitos/obtidos os dados da pesquisa: (até 4 linhas)

Haverá recrutamento de discentes da FCM – Unicamp? Se sim, detalhar como será o
recrutamento destacando o momento de contato com os mesmos (convite e aplicação do TCLE),
a forma de recrutamento, as disciplinas envolvidas, e todas as informações que permitam ao
NAPES estimar o impacto da pesquisa sobre o dia a dia dos alunos: (até 10 linhas)

Será utilizado algum instrumento estruturado ou semiestruturado/entrevista? Se sim, indicar
qual(is) e detalhar o tempo estimado de aplicação, assim como o momento e local previsto para
sua utilização: (até 8 linhas)

Será realizada alguma intervenção? Se sim, indicar qual(is) e detalhar o tempo estimado de
aplicação, assim como o momento e local previsto para sua utilização: (até 8 linhas)



Haverá uso de dados de desempenho da instituição? Se sim, especificar quais dados serão
usados (incluindo os parâmetros que serão analisados), qual a fonte, e qual o recorte temporal
que será avaliado. Declarar de forma clara que apenas os dados listados neste formulário serão
usados, ainda que a base de dados contenha outras informações, e que a utilização de outros
dados deverá ser precedida de nova solicitação ao NAPES: (até 10 linhas)

Especificar a forma de análise e divulgação dos resultados, com foco nas medidas que serão
utilizadas para garantir a privacidade dos sujeitos da pesquisa não apenas durante a divulgação,
mas também durante o recrutamento, quando o projeto envolver a seleção de subgrupos
específicos: (até 8 linhas)

Resultados esperados: quais resultados os proponentes esperam obter ao final do projeto, e
como estes resultados contribuirão para o conhecimento na área de ensino nas profissões da
saúde? (até 10 linhas)

Declaração sobre o início do projeto: Declaro estar ciente que a aprovação do NAPES não
substitui a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unicamp, e que nenhuma
atividade relativa a esta pesquisa será iniciada até que seja obtida a aprovação final pelo CEP.
(   ) De acordo

Autorização de divulgação: o NAPES gostaria de divulgar em seu portal o título e os autores de
todos os projetos em ensino em andamento em nossa instituição. Pedimos sua autorização para
esta divulgação. Outros dados (resumo, método, objetivos) não serão divulgados.
(   ) Autorizo a divulgação do título do projeto e dos nomes dos pesquisadores no portal do
NAPES
(   ) Não autorizo esta divulgação

Nome e assinatura do(a) pesquisador(a) responsável


