NORMAS PARA APOIO A PROJETOS DE PESQUISA
Prezado pesquisador,
A FGM apoia anualmente dezenas de projetos de pesquisas realizadas com produtos FGM no Brasil
e também no exterior, e deseja continuar estimulando essa área tão importante para o
crescimento e evolução da odontologia brasileira. Listamos as normas abaixo a fim de facilitar e
direcionar o projeto de pesquisa e viabilizar o apoio da empresa.
•

A pesquisa a ser realizada deve contemplar produtos FGM e este ser o foco do estudo, no qual
propriedade (s) ligadas diretamente ao produto deva (m) ser avaliada (s).

•

O protocolo de uso dos produtos deve ser seguido segundo suas instruções de uso, exceto nos
casos que o objetivo do estudo seja a avaliação de diferentes protocolos. Nesse caso, o protocolo
da empresa deve estar presente como grupo controle.

•

O projeto de pesquisa deve ser enviado na íntegra assim como o protocolo de requisição de
materiais de pesquisa devidamente preenchido.

•

O tema deve buscar algo inovador, ou seja, assuntos que não tenham publicações anteriores.

•

A quantidade de materiais solicitada deverá ser o suficiente para a execução da pesquisa. Essa
solicitação será submetida a uma análise de acordo com a necessidade da pesquisa e rendimento
dos produtos pela Consultoria Técnica e estará sujeita à aprovação de acordo com o teto
orçamentário do setor.

•

Os projetos de pesquisas recebidos passarão quinzenalmente por um Comitê composto por
integrantes da Consultoria Técnica, Regulatórios, Pesquisa e Desenvolvimento e Marketing, que
avaliarão a viabilidade de apoio conforme as normas listadas, delineamento do projeto e
quantidade de materiais solicitada.

•

O comitê poderá sugerir alterações de acordo com a necessidade da empresa ou se não estiver de
acordo com as normas preestabelecidas.

•

A resposta à solicitação de apoio poderá levar até 20 dias, período esse necessário para análise pelo
Comitê.

•

O Comitê decidirá por:
- Apoiar totalmente o projeto;
- Apoiar parcialmente o projeto – neste caso, o pesquisador será incumbido em arcar parcialmente
com os materiais solicitados
- Negar o apoio ao projeto.

•

O pesquisador será responsável pela publicação de sua pesquisa, obrigatoriamente rastreável nas
principais bases de dados científicas (PubMed / ScienceDirect / Periódicos Capes, etc.).

Atenciosamente,
Consultoria Técnica FGM

