
Formulário para Cadastro de Projetos
envolvendo Seres Humanos no Iamspe

Identificação do Pesquisador Principal
(Executor do Projeto)

___________________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Nome:

Nº Reg. Iamspe:

Telefone Celular:

Identificação do Projeto de Pesquisa

_____________________________________________Título do Projeto de Pesquisa:

___________________________________________________________________
_______________________Descritores (mínimo de 03 e máximo de 05) * Consultar DeCS - Bireme

___________________________________________________________________
Área de concentração (temática) ___________________________________________
Qual a principal fonte de recursos financeiros e materiais a serem utilizados no projeto de pesquisa?

___________________________________________________________________

Nome:

Nº Reg. Iamspe:

Serviço a que está vinculada no HSPE:

Vínculo:

*Informações de preenchimento obrigatório

____________________________________________________________
_______________________________________________________

____________________________________________________________
_______________________________________

Identificação do Pesquisador Responsável - Obrigatório
(Profissional da equipe de pesquisa que tem vínculo permanente com o Iamspe)
(Para projetos de Graduação, Mestrado ou Doutorado, colocar nome do orientador)

Mod. 40200-08D

Informações adicionais do projeto de pesquisa patrocinado

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Vínculo:

______________________________________________________________
_____________________________________________________________

___________________________________________________________

Identificação do Patrocinador

Número: ______ Complemento: ____________________ CEP: _________________
Bairro: ___________________ Município: UF: ___________
Observações: _________________________________________________________
Nome do contato: ______________________________________________________
Telefone contato: __________________ Celular: _____________________________
E-mail: ____________________________________________________________

__________________

____________________________________________________

Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
Cedep - Centro de Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa

Avenida Ibirapuera, 981 - Vila Clementino - CEP: 04029-000 - Tel: 4573-8000

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Stamp



Assinatura e carimbo do Gerente - HSPE
___________Data:

Ciente e de acordo com o projeto de pesquisa e documentos anexos.

Aprovação da Gerência do Serviço - HSPE

Parecer do pesquisador responsável

_______________________________________________Valor estimado da pesquisa:

_______________________________________________Valor estimado por paciente:

Ciente e de acordo com o projeto de pesquisa e demais documentos anexos, encaminha-se para Cedep - CEP para continuidade.

Assinatura e carimbo do Diretor - HSPE/ Responsável do Setor
___________Data:

Aprovação da Diretoria Técnica - HSPE

________________________Por visita:

____________________________________________________________Outros:
________________________Por tratamento:

______________________________________________________________Data:

__________________________________________Nome do pesquisador principal:

_______________________________________Nome do pesquisador responsável:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Cronograma de desembolso financeiro (Relatório Semestral)

Nome do pesquisador responsável:

___________________________________________________________________
__________________________________________

Título do projeto de pesquisa: _____________________________________________

Aprovações

___________ ______________________________________________Data:

Aprovação da Diretoria do Serviço - HSPE

Ciente e de acordo com o projeto de pesquisa e documentos anexos.

Assinatura e carimbo do Diretor de Serviço - HSPE

______________________________________________

______________________________________________
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