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 SECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E GESTÃO

Formulário de agendamento de consultoria do 
Grupo de Apoio ao Pesquisador – GAP

Nome: _______________________________________________ Registro Iamspe: ______________
Atividade profissional: ________________________________________________________________
Telefone: ____________________________________________   Ramal:_______________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
Setor: ____________________________________________________________________________

Identificação do solicitante

Está vinculado a algum curso? 
(    )  sim     (    ) não  Se sim, qual? ____________________________________________________

( )  Residência. Qual a área? __________________________________________________________
( )  Especialização. Qual a área? _______________________________________________________

Em qual(is) aspecto(s) do seu projeto você necessita de apoio do GAP?
( )  Acesso e/ou Cadastro na Plataforma Brasil
( )  Elaboração/ Preenchimento do Currículo Lattes
( )  Busca de Evidência Científica
( )  Captação de Recursos para o Projeto
( )  Estruturação de Banco de Dados
( )  Elaboração do Projeto de Pesquisa – Aspectos Éticos
( )  Elaboração do Projeto de Pesquisa – Aspectos Metodológicos Gerais 
( )  Elaboração do Projeto de Pesquisa – Aspectos Metodológicos – Plano Amostral (tamanho e seleção 

da amostra)
( )  Elaboração do Projeto de Pesquisa – Aspectos Metodológicos – Proposta de Análise dos Dados 

(estatística ou qualitativa)
( )  Preparação de Artigo para Publicação
( )  Realização de Análise dos Dados (estatística)
( )  ABNT/ Vancouver
( )  Outro: _________________________________________________________________________

  O Centro de Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa – Cedep – criou o Grupo de Apoio ao 
Pesquisador (GAP) com o objetivo principal de auxiliar o pesquisador em todas as etapas do 
desenvolvimento da sua pesquisa. Oferece consultoria técnica especializada, para tanto, preencha o 
formulário, assinale as suas dificuldades e aguarde o retorno para o agendamento da sua consultoria.
A seguir, encaminhe para o e-mail do GAP vocepesquisador@iamspe.sp.gov.br em formato PDF. 
Solicite agendamento para consultas de eventuais dúvidas no mesmo e-mail. 

  Obs.: Caso você deseje fazer parte do nosso grupo (GAP), favor encaminhar currículo (Lattes) 
e solicitar agendamento de entrevista no e-mail: vocepesquisador@iamspe.sp.gov.br
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