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Por decisão do Comitê Gestor do Fundo Setorial de Saúde, em 03 de setembro de 2003, a 
FINEP encaminhou a vinte e sete (27) instituições de pesquisa das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste um convite oferecendo apoio a projetos na área de Pesquisa em 
Investigações Clínicas em Medicamentos. 

No âmbito desse convite intitulado “Pesquisa Clínica em Medicamentos”, 9 (nove) projetos 
foram apresentados. Na fase de Pré-Qualificação somente 2 (dois) projetos foram 
qualificados e passaram para a fase de Avaliação de Mérito sendo, no entanto, indeferidos 
pelo Comitê Assessor formado por 4 (quatro) consultores, em reunião realizada na FINEP 
em 13 de outubro de 2003. 

Tendo em vista que nenhum dos projetos receberia apoio, o Comitê Gestor do Fundo 
Setorial de Saúde, em reunião realizada em 25 de novembro de 2003, determinou que os 7 
(sete) projetos que não haviam sido pré-qualificados fossem avaliados no mérito por outros 
dois consultores. 

Os requerimentos da fase de pré-qualificação passaram a ser exigências para a contratação. 

Na avaliação dessas sete propostas anteriormente não pré-qualificadas, 2 (dois) projetos não 
foram recomendados para apoio e 5 (cinco) projetos foram recomendados com restrições. 

Aos proponentes dessas 5 (cinco) propostas recomendadas foram encaminhadas cartas 
solicitando informações complementares. 

As informações recebidas foram novamente submetidas aos consultores, que 
recomendaram a aprovação final dos seguintes projetos com vistas à contratação: 

��Ref. 1454/03: Tratamentos com pentoxifilina e com G-CSF em pacientes portadores de 
insuficiência cardíaca congestiva de etiologia chagásica do Centro de Pesquisas Gonçalo 
Moniz/FIOCRUZ/BA, 

��Ref. 1457/03: Criação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da 
UFC - Universidade Federal do Ceará, 

��Ref. 1455/03: Desenvolvimento e avaliação farmacológica e clínica de novos 
medicamentos para esquistossomose da Universidade Federal de Pernambuco e 

��Ref. 1460/03: Imunomodulação em reações hansênicas, antifúngicos orais em 
cromomicose e avaliação oftalmológica de uma população ribeirinha do norte da 
Amazônia da Universidade Federal do Pará. 

A aprovação do projeto Avaliação clínica da potencial atividade ansiolítica do extrato seco 
de erythrina velutina da Universidade Federal de Sergipe (ref. 1461/03) ainda depende do 
atendimento às recomendações dos consultores, não atendidas em sua totalidade. 


