Programa Inova Fiocruz
Pitch Session: Inova Biotec
Chamada para submissão de propostas Nº1/2019

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
VICE-PRESIDÊNCIA DE PRODUÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLÓGICOS
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INTRODUÇÃO
O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) promoverá o IV International Symposium on
Immunobiologicals (ISI), com o objetivo de estimular o desenvolvimento
tecnológico, a integração entre cientistas, pesquisadores e instituições de
pesquisa e produção e para dar visibilidade à produção científica brasileira.
O evento conta com o Innovation Hub, um espaço projetado especialmente
para estimular a colaboração e parceria entre os pesquisadores e
empreendedores interessados conhecer sobre as tecnologias e infraestruturas
para o desenvolvimento tecnológico disponíveis na Fiocruz e, ao mesmo
tempo, para apresentar suas próprias soluções, produtos e desenvolvimentos
a outros pesquisadores, empresas e investidores. No âmbito do Innovation
Hub, a Fiocruz promoverá a Pitch Sessions: Inova Biotec, um espaço onde
serão apresentadas soluções inovadoras e desenvolvimento tecnológicos na
área da biotecnologia, para uma plateia extremamente selecionada,
composta por tomadores de decisão da Fiocruz, Bio-Manguinhos e
pesquisadores de destaque, bem como representantes de fundos de venture
capital, assim como financiadores da inovação no país e no mundo, como
BNDES, Faperj, BMGF e GHIF. Assim, a Fiocruz publica a presente chamada
para seleção de candidatos a participação na Pitch Sessions: Inova Biotec.

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS Nº 1 (2019)
A Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, por meio da Vice-presidência de
Produção e Inovação em Saúde (VPPIS) e do Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), convida para seleção de projetos inovadores
de desenvolvimento de produtos e serviços biotecnológicos para participação na
Pitch Sessions: Inova Biotec do IV ISI.

A presente chamada integra o Programa Fiocruz de Fomento à Inovação –
“INOVA FIOCRUZ”, cujo objetivo geral é incentivar ambientes favoráveis à
Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde em todas as
áreas de atuação da Fundação Oswaldo Cruz.
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O prazo final para envio do formulário de submissão de proposta de projeto
é 1 de abril de 2019, às 23h59min (horário de Brasília).

1.

OBJETIVO

No âmbito do Programa INOVA FIOCRUZ, a presente chamada visa identificar
até 24 iniciativas que apresentem soluções inovadoras de desenvolvimento de
produtos e serviços biotecnológicos na área de saúde. As iniciativas
selecionadas serão convidadas a apresentar seus pitchs na programação do IV
International Symposium on Immunobiologicals (ISI) nos dias 7, 8 e 9 de maio
de 2019, no Museu do Amanhã. A Pitchs Session: Inova Biotec será aberta ao
público do simpósio, de acordo com a lotação da sala e haverá uma Banca de
Avaliação dos Pitchs (BAP) que assistirá todas as apresentações e escolherá o
vencedor, para ser homenageado ao final do evento, no dia 9 de maio de
2019.
As propostas deverão estar inseridas no contexto de desenvolvimento de
produtos biotecnológicos especializados em
saúde humana, com foco em vacinas,
biofármacos e reativos para diagnóstico,
bem como de tecnologias voltadas para
bioprocessos,

modelos

de

delivery

e

formulações.
2.
A

A QUEM SE DESTINA
presente

chamada

se

destina

a

pesquisadores, empreendedores, empresas,
start-ups,

e

outros

queiram

apresentar

profissionais
suas

que

Por que apresentar
iniciativas externas à
Fiocruz?
Asdf
A Fiocruz entende que a
inovação deve ser uma
construção colaborativa e
tem interesse em dar
destaque e visibilidade à
boas iniciativas que
acelerem o avanço
tecnológico para a saúde.

iniciativas

inovadoras de desenvolvimento de produtos e soluções em biotecnologia para
a saúde no IV ISI. Em razão do objetivo de identificar propostas inovadoras no
ambiente externo, não serão adimitidos projetos com a participação de
servidores ou colaboradores da Fiocruz.
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3.

PROPOSTA

A submissão da proposta para participação na Pitch Session: Inova Biotec será
realizada através do endereço eletrônico: www.sact.bio.fiocruz.br, de
acordo

com

o

estabelecido

no

cronograma na página 4. Será permitida
a submissão de apenas uma proposta por
proponente

(pesquisador,

empresa,

Qual a vantagem em
submeter um projeto?

empreendedor, start-up) e o responsável
pelo projeto deverá estar inscrito no IV
International

Symposium

on

Immunobiologicals. Não será cobrada
taxa de inscrição.

O proponente terá a
oportunidade de expor seu
trabalho a um público
seleto e específico, a
entidades públicas e
privadas.

As informações sobre a proposta devem
ser encaminhadas de forma resumida e objetiva, de acordo com os campos
do formulário eletrônico. Não serão aceitas submissões de propostas feitas
fora do formulário eletrônico. O formulário poderá ser preenchido, salvo e
alterado livremente até o envio da proposta. Após o envio, não será permitido
fazer alterações e o texto será enviado para a comissão de seleção.
As respostas sobre a aceitação ou não das propostas submetidas serão
enviadas por email aos responsáveis por cada iniciativa e a lista com os
selecionados e seus horários de apresentação do pitch estará disponível no
site do evento (www.sact.bio.fiocruz.br) a partir do dia 15 de abril de 2019.
Os proponentes que tiverem suas propostas aprovadas pela comissão de
seleção deverão participar de uma apresentação oral, no formato de Pitch,
no IV International Symposium on Immunobiologicals (ISI), contendo os
tópicos relacionados no formulário de submissão de propostas preenchidos.
Serão selecionadas 24 propostas. As apresentações deverão durar 5 (cinco)
minutos e haverá 5 (cinco) minutos para perguntas. A apresentação poderá
ser realizada em português, mas os slides devem estar em inglês. Haverá
tradução simultânea no local.

4

Programa Inova Fiocruz

4.

CRONOGRAMA

Lançamento do edital e abertura do processo de
submissão de propostas

12 de março de 2019

Fim do processo de submissão de propostas

1 de abril de 2019

Anúncio das 24 iniciativas selecionadas

15 de abril de 2019

Pitch session: inova biotec

7, 8 e 9 de maio

Os prazos se esgotam às 23h59min das datas estipuladas no cronograma.

5.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios. A ausência ou
insuficiência

de

informações

sobre

quaisquer

deles

resultará

na

desclassificação da proposta.
a. A chamada é aberta a pesquisadores, empreendedores, empresas,
start-ups, e outros profissionais, não sendo adimitidos projetos com
a participação de servidores ou colaboradores da Fiocruz.
b. O responsável pelo projeto deverá estar inscrito no IV International
Symposium on Immunobiologicals;
c. Será permitida a submissão de apenas uma proposta por proponente
(pesquisador, empreendedor, empresa, start-up);
d. Todos os campos dos formulários de submissão dos projetos devem
ser preenchidos;
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6.

ANÁLISE E AVALIAÇÃO

É necessário título de
Doutor para participar
do
processo
de
seleção?

A avaliação das iniciativas será realizada
em duas etapas por comitês diferentes:
(I) Seleção dos projetos e (II) Avaliação
dos Pitchs e escolha do vencedor. A
seleção dos 24 projetos escolhidos,
dentre todas as iniciativas submetidas
via formulário, será feita pela Comissão

Não. Desde que
comprovada a
experiência necessária e
sua relação com o
projeto.

de Seleção dos Projetos, composta por
especialistas da Fiocruz. A avaliação dos pitchs durante o evento e a escolha
do vencedor será feita pela Banca de Avaliação dos Pitchs, composta por
representantes da Fiocruz, de Bio-Manguinhos e por consultores ad hoc. Os
critérios de seleção e premiação estão descritos abaixo.

- Seleção dos projetos.
As informações dos formulários de submissão de projetos serão avaliadas
quanto ao atendimento dos critérios abaixo:
I.

Gestão: consitência das informações fornecidas e qualidade da
equipe;

II.

Capital: viabilidade financeira para realizar o projeto;

III.

Tecnologia: potencial inovador da proposta;

IV.

Mercado: aplicação do produto/serviço, com foco principal nas
necessidades do Sistema Único de Saúde;

a. Grau de inovação – em conformidade com o seguinte conceito:
“introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e
social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que
compreenda agregação de novas funcionalidades ou características a
produtos, serviços ou processos já existentes que possam resultar em
melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho (Lei
13.243/2016)”.
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b. Abrangência: potencial de aplicação/utilidade para a área de saúde,
amplitude de uso na população e/ou nas diferentes regiões
geográficas;
c. Relevância para saúde pública: alinhamento da proposta aos problemas
e prioridades da saúde pública; e
d. Relevância social para o público-alvo.
A lista das iniciativas selecionadas para a apresentação dos pitchs, com as
ordens e horários de apresentação, será disponibilizada no site do simpósio
(www.sact.bio.fiocruz.br).
As decisões do Comitê de Seleção de Projetos sobre aceitação das propostas
serão irrecorríveis.

- Avaliação dos pitchs e escolha do vencedor.
O pitch também será avaliado pelos critérios utilizados na seleção dos
projetos, além dos critérios abaixo:
I.

Fluência;

II.

Objetividade;

III.

Aderência ao tempo proposto

O resultado após as análises das apresentações dos pitchs será informado ao
final do evento, na cerimônia de premiação e encerramento, no auditório
principal.
A decisão da Banca de Avaliação dos Pitchs sobre o projeto vencedor da Pitch
Session: Inova Biotec será irrecorrível.

7.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Em caso de dúvidas, encaminhe um e-mail para pitchsession@bio.fiocruz.br.

