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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 
ESCRITÓRIO REGIONAL PARA A ÁFRICA (AFRO) 

 
 
 
CONFIDENCIAL 
(excepção: ver 1.1-1.5 em baixo) 

Para uso administrativo 

 

 
PROGRAMA CONJUNTO AFRO, EDCTP & TDR PARA 

PEQUENAS BOLSAS 
 

PROPOSTA  

PARTE I. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA (pprreeeenncchheerr  ccoomm  lleettrraa  ddee  iimmpprreennssaa))  

 

A informação contida neste formulário (1.1-1.5) poderá ser divulgada ao público em geral, caso a 
proposta seja  seleccionada para financiamento 

1.  Nome do Investigador Principal e afiliação institucional 

 

Título: Sexo:   (M/F) 

Apelido: Nome: 

Categoria mais elevada obtida e 
ano 

  

Endereço postal completo 
do Investigador Principal, 
para uso na 
correspondência 
profissional: 

 

Telefone: Endereço electrónico (1): 

Telemóvel: Endereço electrónico (2) ou Website: 

2.  Título do Projecto: ((MMááxxiimmoo  ddee  112200  ccaarraacctteerreess))  

 

2.1a  País onde se realiza a investigação: 
2.1b Quantia angariada: Sim / Não 

Em caso afirmativo, quantia em dólares: 

2.2a  Data proposta de início: 2.2b  Duração estimada: 

2.3  Lista de investigador(es), género e instituições / departamentos que colaboram neste projecto 
com o investigador principal ((ssee  hhoouuvveerr))  

 

2.4  Nome(s) dos investigador(es) utilizado(s) por esta bolsa 
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2.5  Resumo do projecto: ((MMááxxiimmoo  330000  ppaallaavvrraass)) 
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3.1  Antecedentes e fundamentação (máximo 1 página): 

 

 

 

 

3.2  Objectivos do Estudo (Objectivo Geral e objectivos específicos - estes deverão ser específicos, 
mensuráveis, viáveis dentro do contexto orçamental e temporal, dotados de recursos e de duração 
limitada):  

 

 

 

 

3.3  Materiais e métodos: (máximo de 3 páginas) para incluir: 

i. Área /local do estudo 

ii. Tema do estudo, desenho  

iii. Tamanho da amostra 

iv. Técnica de amostragem 

v. Instrumentos/métodos de recolha de dados 

vi. Tratamento dos dados 

vii. Planos de análise 

viii. Potenciais riscos para o projecto e acções de mitigação 
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4.  Resultados esperados e sua divulgação 

4.1 Quais os resultados (publicações) esperados deste projecto? 

 
 

4.2  Como é que os dados que são gerados neste estudo podem ser total e gratuitamente 
disponibilizados para uso e análise de terceiros?  

 

4.3.Que outros acordos estão previstos para divulgar os achados?  

 

 

4.4 Que impacto terá este estudo sobre a prática e as políticas?  

 

 

4.5 Concorda em partilhar os resultados no website da OMS? Sim      Não     

4.6 Concorda que todas as aplicações devam ser de acesso aberto?                  Sim      Não     

4.7 Concorda em enviar à OMS uma publicação revista por pares?              Sim      Não     

4.8 Concorda em citar o apoio financeiro da OMS em todos os seus relatórios e publicações? Sim    
Não     
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5.  Considerações de ordem ética: 

Solicita-se aos investigadores principais que obtenham a autorização de uma Comissão de Análise Ética 
oficial nacional, institucional ou qualquer outra (Será exigida se a proposta envolver investigação em 
sujeitos humanos, incluindo recolha de dados ou colheita de material biológico) 

5.1 É exigida uma autorização ética?   Sim      Não     

Em caso afirmativo: 

 O documento institucional de autorização ética encontra-se em anexo? Sim      Não     

 Existe um órgão nacional de análise ética no país? Sim      Não     

 O documento nacional de autorização ética encontra-se em anexo? Sim      Não     

 Se acha que o seu estudo não requer uma autorização ética, queira explicar porquê? 
 

5.2 Resuma os eventuais riscos e benefícios do seu estudo para os indivíduos, comunidades ou país em 
causa. 

5.3 Como irá obter o consentimento informado? 

5.4 Como poderá assegurar-se da confidencialidade dos dados recolhidos? 

6.  Aprovação do governo nacional 

É necessária uma aprovação do governo nacional?  Sim      Não     

Em caso afirmativo, o documento da aprovação encontra-se anexo? Sim      Não     

7.  Orçamento 

Anexou o seu orçamento que deverá relacionar com  clareza os resultados esperados com o montante 
pedido? 

 

 Sim      Não     

 

 


