
REFERÊNCIA PARA PREENCHIMENTO DO EDITAL ACADÊMICO
DE PESQUISA 2022

Para sua orientação, fornecemos abaixo uma prévia do formulário
de inscrição que será disponibilizado a partir do dia 20/10/2022.

Este  DOCUMENTO NÃO É o formulário para A INSCRIÇÃO.

Utilize-o para verificar se você já possui todas as informações e
documentos necessários para o preenchimento online. Este

formulário em PDF tem como objetivo servir como um guia de
preenchimento do formulário final.



FORMULÁRIO

A inscrição do projeto de pesquisa somente será efetivada mediante o preenchimento de
todas as questões obrigatórias e envio dos documentos solicitados. Ao realizar a inscrição,
o(a) pesquisador proponente:

Reconhece e declara automaticamente que aceita as regras e condições
estabelecidas no edital;

Reconhece e declara automaticamente que aceita as decisões do Itaú Viver Mais e
do Portal do Envelhecimento para dirimir questões omissas;

Responsabiliza-se legalmente pela veracidade e legitimidade dos documentos e
materiais apresentados;

Responsabiliza-se pelas informações prestadas como verídicas e atualizadas;

Autoriza o Itaú Viver Mais e o Portal do Envelhecimento a publicar e divulgar no
Brasil e no exterior os conteúdos e as imagens dos projetos de pesquisa inscritos,
elaborando e assegurando a cessão de uso de imagem dos participantes, quando
for o caso.

Declara, neste ato, que têm conhecimento e observa a todas as leis, normas,
regulamentos vigentes e outras a que estejam sujeitas, em especial as que se
relacionam a atos de corrupção e a outros atos lesivos à Administração Pública. As
Partes se comprometem, ainda, a se abster de praticar qualquer ato que constitua
uma violação às disposições contidas nestas legislações.

O pesquisador proponente aceita estes termos?

(  ) aceito (  ) não aceito



Seção - Requisitos

1. O proponente é pessoa física?

(  ) sim
(  ) não

2. O pesquisador proponente possui título superior?

(  ) sim
(  ) não

3. Responsabilizando-se legalmente pela veracidade da informação, responda:

O pesquisador proponente (ou pesquisadores vinculados à pesquisa) tem
envolvimento público, notório ou comprovado, com cargos eletivos (cargos
públicos do poder executivo e legislativo ocupados por cidadãos via
eleições oficiais)?

(  ) sim
(  ) não

O pesquisador proponente (ou pesquisadores vinculados à pesquisa) tem vínculo com
partidos políticos?

(  ) sim
(  ) não

O pesquisador proponente (ou pesquisadores vinculados à pesquisa) tem grau de
parentesco com empregados ou estão associados ao quadro societário do Itaú ou do
Portal do Envelhecimento?

(  ) sim
(  ) não



Seção - Dados do(s) Pesquisador(es)

Sobre o pesquisador proponente:

1. Nome completo do pesquisador proponente:

2. CPF do pesquisador proponente:

3. Em qual município reside?

4. Qual é a sua data de nascimento?

5. Qual o seu gênero?

6. Qual é a sua orientação sexual?

7. Qual é a sua cor ou raça/etnia?
(  ) Parda (descendente de indivíduos de cor/etnias diferentes)
(  ) Preta (descendente de africanos/afro-brasileiros)
(  ) Branca (descendente de europeus/ocidentais)
(  ) Amarela (descendente de asiáticos/orientais)
(  ) Indígena (descendente de indígenas)
(  ) Outra

8. Qual é a sua renda domiciliar?
(  ) Renda mensal domiciliar até R$ 2,9 mil
(  ) Renda mensal domiciliar entre R$ 2,9 mil e R$ 7,1 mil
(  ) Renda mensal domiciliar entre R$ 2,9 mil e R$ 7,1 mil
(  ) Renda mensal domiciliar entre R$ 7,1 mil e R$ 22 mil
(  ) Renda mensal domiciliar superior a R$ 22 mil

9. Informe o mini-currículo do pesquisador proponente. (até 500 caracteres)

10. Informar o endereço eletrônico do currículo lattes:

11. Telefone ou celular para contato:

12. E-mail:



13. O projeto de pesquisa proposto é individual ou coletivo?
(  ) Individual
(  ) Coletivo

14. Informe quem são os outros participantes:

Pesquisador participante 1:
a. Nome completo:
b. CPF
c. Informe o mini-currículo do pesquisador

Seção - Sobre o projeto

15. De acordo com as linhas de pesquisa do edital, selecione APENAS UMA na qual o
seu projeto se enquadra:

(  ) Saúde financeira e segurança de internet

Cuidados com a perda econômica na velhice, gestão do dinheiro, gastos,
empréstimos, poupanças e investimentos. Controle de endividamento,
prevenção à violência patrimonial e golpes financeiros.

(  ) Segurança de acesso a bens e serviços
Deslocamentos. Transportes. Acesso a moradias, trabalho, novos negócios e
serviços. Ambiências. Impacto dessas condições na interação social e no
bom envelhecer.

(  ) Desenvolvimento sustentável e solidário
Papel dos mais velhos no cuidado ao meio ambiente saudável. Equilíbrio
entre bem-estar e sustentabilidade. Influência do meio ambiente na
qualidade do envelhecimento. Educação ambiental. Futuro mais
sustentável.

(  ) Envelhecimento e diversidade
A diversidade do envelhecimento: velhices pretas; velhices quilombolas;
velhices indígenas; velhices LGBTQ+; velhices fragilizadas; velhices
masculinas; velhices femininas; velhices periféricas; intergeracionalidade
dentro da velhice; e envelhecimento e deficiência.

16.Relacione a proposta de projeto com a linha de pesquisa selecionada acima. (até
500 caracteres)



17. De acordo com as categorias de apoio apresentadas no edital, selecione APENAS
UMA na qual o seu projeto se enquadra:

(  ) Categoria A: Projetos com orçamento de R$ 8.000,00
(  ) Categoria B: Projetos com orçamento de R$ 16.000,00
(  ) Categoria C: Projetos com orçamento de R$ 24.000,00

18. Caso tenha selecionado a Categoria C, informe o produto técnico da pesquisa
(produto 8):

19. O projeto de pesquisa está vinculado a:
(  ) Mestrado
(  ) Doutorado
(  ) Grupo de pesquisa
(  ) TCC de especialização
(  ) Outro
(  ) Não está vinculado

20. Se estiver vinculado, informe o nome da instituição:

21. O projeto de pesquisa está sendo realizado?
(  ) Sim
(  ) Não

22. Insira o título do projeto de pesquisa

23. Insira a Carta de Intenção (1500 caracteres)

24. Insira o resumo do projeto de pesquisa (1000 caracteres)

25. Insira as palavras-chave do projeto de pesquisa (até 4 palavras-chave)

26. Insira a introdução do projeto de pesquisa (2000 caracteres)

27. Descreva os objetivos do projeto de pesquisa (1000 caracteres)

28. Insira a justificativa do projeto de pesquisa(2000 caracteres)

29. Descreva a metodologia do projeto de pesquisa (2000 caracteres)



30. Descreva quais resultados são esperados? (500 caracteres)

31. Quantas horas por semana serão dedicadas para o desenvolvimento da pesquisa
proposta?

32. O  projeto precisa da aprovação do Comitê de Ética? (envolve seres humanos,
inclusive em entrevistas qualitativas e quantitativas)

(  ) Sim
(  ) Não

33. Como o pesquisador proponente tomou conhecimento sobre este edital?
(  ) Itaú Viver Mais
(  ) Plataforma Longeviver
(  ) Portal do Envelhecimento
(  ) WhatsApp
(  ) E-mail
(  ) Outros

34. Se você respondeu OUTROS, descreva quais foram os meios pelos quais você
tomou conhecimento deste edital (200 caracteres)

Seção  - Documentação



Documentação geral:

1. Cópia do RG e CPF (se não constar no RG) do pesquisador(a) proponente.

2. Cópia do Certificado ou Diploma de Graduação ou Pós-Graduação.

3. Cópia descritiva do projeto acadêmico, de no mínimo 10 páginas e no  máximo 12,
com Fonte Arial, 12, espaçamento 1,5. contendo: (Somente PDF)

Título do projeto de pesquisa

 Carta de Intenção: A carta deve apresentar os motivos que levaram o pesquisador
a se interessar pelo tema.  (até 1.500 caracteres)

 
 Resumo: descrição dos objetivos, justificativa, metodologia e resultados

esperados. (até 1.000 caracteres)

Palavras-chave: até 4 (quatro) palavras-chave.

Introdução: essa seção deve conter o que motivou você a essa pesquisa, mais o
seu problema de pesquisa e as razões que justificam a realização da mesma.

Objetivos: geral e específicos (o que se quer pesquisar e qual é sua contribuição
acadêmica para a sociedade).

Justificativa: descrição aprofundada do contexto onde o projeto será realizado,
contendo fundamentação teórica.

Metodologia (descrever os caminhos/estratégias de investigação a serem
utilizadas para responder os objetivos e que tipo de materiais estão previstos).

Cronograma de execução detalhado para até 8 meses (duração da pesquisa e suas
etapas de evolução). No cronograma deve constar a entrega prevista para cada
produto.

Planilha orçamentária com descrição detalhada de despesas;

Resultados esperados: descreva se haverá outros resultados além dos produtos
demandados para cada categoria.

Proponente: nome do proponente e mini-currículo. (até 1.000 caracteres)

Equipe do projeto: descrever se haverá outros participantes da pesquisa, quem
são e qual a contribuição de cada.



Referências (descrever ao final todos os autores citados do projeto no formato
ABNT).

4. Cronograma de execução - detalhado para até 8 meses (duração da pesquisa e suas
etapas de evolução). (Somente PDF)

5. Planilha orçamentária - com descrição detalhada de despesas; (Somente PDF)

Documentação adicional para projetos de pesquisa que necessitem da aprovação do
Comitê de Ética:

6. Parecer de aprovação do Comitê de Ética se assim o projeto demandar e o
proponente já ter posse do documento. Caso não tenha ainda o parecer de
aprovação, encaminhar o comprovante de submissão do projeto ao Comitê de
Ética. ATENÇÃO: a data final de submissão da aprovação do Comitê de Ética é dia
06/01/2023, sob pena de desclassificação.

Documentação adicional para projeto de pesquisa que conta com outros pesquisadores
participantes:

7. Cópia do RG e CPF (se não constar no RG) dos pesquisadores participantes (colocar
todos em um único documento).


