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V Prêmio de Inovação do Grupo Fleury 

Edital 

1. Objetivo e perfil dos participantes 

O objetivo do V Prêmio de Inovação do Grupo Fleury (PIF) é reconhecer a 

criatividade e o conhecimento científico. 

2. Categorias 

Serão premiadas duas categorias, sendo: 

- Artigos publicados; e 

- Desafio: novas aplicações relacionadas à análise do EXOMA humano. 

3. Elegibilidade 

Para a categoria de Artigos publicados, serão elegíveis os artigos 

publicados em revista científica indexada, a partir do ano de 2018 até a data 

de submissão do artigo, utilizando metodologias relacionadas com genômica, 

proteômica, metabolômica e/ou radiômica, desenvolvidos no Brasil ou em 

colaboração com instituição nacional, que não tenha participado das edições 

anteriores do Prêmio de Inovação Fleury.   

Para a categoria Desafio, poderão se inscrever pesquisadores 

independentes e alunos regularmente matriculados em cursos de graduação 

e pós graduação strictu senso em instituições de ensino nacionais. Cada 

equipe poderá concorrer com uma única proposta de solução para o Desafio. 

Não haverá limite para o tamanho da equipe. 

4. Inelegibilidade 

Categoria Artigo: São inelegíveis os artigos oriundos de projetos que 

tenham sido desenvolvidos em colaboração com o Grupo Fleury; sendo 
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considerado em colaboração os artigos que tenham recebido apoio do Grupo 

Fleury em seu desenvolvimento. Por apoio compreende-se: aporte 

financeiro, infraestrutura, colaboração com a realização de exames do 

portfólio do Grupo, participação intelectual na discussão e elaboração de 

resultados.  

Categoria Desafio: São inelegíveis as inscrições realizadas por 

pesquisadores que tenham vínculo direto com o Grupo Fleury, ou que tenham 

em sua equipe pessoas com vínculo direto com o Grupo Fleury, na condição 

de funcionários ou terceiros (pessoa física ou jurídica). 

5. Inscrições 

As inscrições serão realizadas a partir de 00h do dia 12/08/2019 até as 23h59 do 

dia 30/09/2019, horário de Brasília.  

 

Categoria de Artigo: as inscrições poderão ser realizadas mediante 

preenchimento do formulário disponível também no link 

(https://drive.google.com/open?id=1Kjx3Py_s34HwxxeJ55RBNMGsav1zMl

El), pelo autor principal da publicação ou por qualquer coautor mediante 

apresentação de carta de anuência do autor principal, conforme modelo 

disponível também no link 

(https://drive.google.com/open?id=1f3sylfzn2O8IJunjm5tNbVNoFbfZDxw

D). 

Serão aceitos os Artigos publicados escritos em língua portuguesa ou inglesa. 

A inscrição deve ser realizada através do sítio eletrônico: 

https://fleurylab.com.br/landing-pages/premio-inovacao-fleury/, incluindo 

como anexos o artigo publicado, o formulário preenchido e, se for o caso, a 

carta de anuência do autor principal. 

 

gf-pif_2019-formulario_artigo.pdf
gf-pif_2019-formulario_artigo.pdf
https://drive.google.com/open?id=1Kjx3Py_s34HwxxeJ55RBNMGsav1zMlEl
https://drive.google.com/open?id=1Kjx3Py_s34HwxxeJ55RBNMGsav1zMlEl
https://drive.google.com/open?id=1Kjx3Py_s34HwxxeJ55RBNMGsav1zMlEl
https://drive.google.com/open?id=1Kjx3Py_s34HwxxeJ55RBNMGsav1zMlEl
gf-pif_2019-carta%20anuencia.pdf
gf-pif_2019-carta%20anuencia.pdf
https://drive.google.com/open?id=1f3sylfzn2O8IJunjm5tNbVNoFbfZDxwD
https://drive.google.com/open?id=1f3sylfzn2O8IJunjm5tNbVNoFbfZDxwD
https://drive.google.com/open?id=1f3sylfzn2O8IJunjm5tNbVNoFbfZDxwD
https://drive.google.com/open?id=1f3sylfzn2O8IJunjm5tNbVNoFbfZDxwD
https://fleurylab.com.br/landing-pages/premio-inovacao-fleury/
https://fleurylab.com.br/landing-pages/premio-inovacao-fleury/
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Categoria Desafio: as inscrições poderão ser realizadas mediante 

preenchimento do formulário disponível também no link 

(https://drive.google.com/open?id=1MYoAErh3xOlF0GuIeQ5M5EMCTne4

Ncm7) , pelo pesquisador individual ou por qualquer membro participante 

do grupo formado para concorrer ao desafio. No caso de participação de 

equipes, a equipe deverá receber um nome de identificação.  

O Desafio consiste na apresentação de uma proposta de solução para a 

seguinte questão:  

Atualmente, a análise do EXOMA humano é frequentemente utilizada para a 

investigação de algumas doenças genéticas monogênicas ou multigênicas. 

Sabendo-se que grandes volumes de dados são gerados nestas análises, quais 

outras possíveis aplicações práticas em benefício do indivíduo e/ou da 

sociedade podem advir do mapeamento do EXOMA humano? 

A proposta de aplicação deverá considerar os preceitos éticos sem violação à 

legislação vigente. 

A aplicação deverá ter embasamento científico documentado. 

 

A inscrição deve ser realizada através do sítio eletrônico: 

https://fleurylab.com.br/landing-pages/premio-inovacao-fleury/, incluindo 

como anexo o formulário preenchido. 

6. Da classificação dos trabalhos 

Categoria Artigo: O Grupo Fleury conduzirá a pré-qualificação de todos os 

artigos submetidos (caráter eliminatório), avaliando as premissas objetivas 

de atendimento aos requisitos deste edital no que tange as plataformas 

adotadas no desenvolvimento do projeto que resultou no artigo, bem como 

nos critérios de elegibilidade.  

gf-pif_2019-formulario_desafio.pdf
https://drive.google.com/open?id=1MYoAErh3xOlF0GuIeQ5M5EMCTne4Ncm7
https://drive.google.com/open?id=1MYoAErh3xOlF0GuIeQ5M5EMCTne4Ncm7
https://fleurylab.com.br/landing-pages/premio-inovacao-fleury/
https://fleurylab.com.br/landing-pages/premio-inovacao-fleury/
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Categoria Desafio: O Grupo Fleury conduzirá a pré-qualificação de todas as 

aplicações, avaliando as premissas objetivas de atendimento aos requisitos 

deste edital, bem como nos critérios de elegibilidade.  

7. Da desclassificação dos trabalhos  

Categoria Artigo: 

Serão desclassificados os trabalhos: 

a) Cuja inscrição não tenha sido realizada no prazo indicado neste edital; 

b) Que tenham sido realizados em colaboração com o Grupo Fleury (conforme 

item 4 acima); 

c) Em que não for possível identificar a utilização das plataformas de genômica, 

proteômica, metabolômica ou radiômica; 

d) Que não tenham encaminhado os documentos obrigatórios; ou 

e) Nos casos de trabalhos finalistas: que não haja confirmação e participação na 

cerimônia de premiação pelo representante do projeto; 

 

Categoria Desafio: 

Serão desclassificadas as inscrições: 

a) Que não tenham sido realizadas no prazo indicado neste edital; 

b) Cujo pesquisador ou qualquer membro da equipe inscrita tenha vínculo 

direto com o Fleury (colaborador ou pessoa jurídica);  

c) Cujas aplicações venham a sugerir procedimentos que possam violar 

preceitos éticos e/ou legais. 

d) Nos casos de trabalhos finalistas: que não haja confirmação e participação na 

cerimônia de premiação pelo representante do projeto; 

e) Serão desclassificadas as aplicações propostas que já estejam no portfólio de 

exames ofertados pelo Grupo Fleury ou sem embasamento científico. 
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8. Dos finalistas  

Categoria Artigo: 

O Fleury contará com uma banca avaliadora, responsável por indicar os 

finalistas para categoria, conforme os seguintes critérios: originalidade, 

relevância clínica, inovação e fator de impacto da revista publicada. 

Os finalistas serão convidados a fazer a apresentação do artigo, na data 

prevista para a cerimônia de premiação, seguindo os critérios que serão 

divulgados em momento oportuno. 

Categoria Desafio: 

O Fleury contará com uma banca avaliadora, responsável por indicar os 

finalistas para categoria, conforme os seguintes critérios: originalidade, 

relevância clínica, e inovação na aplicação proposta. 

Os finalistas serão convidados a fazer a apresentação oral da aplicação 

proposta, na data prevista para a cerimônia de premiação, seguindo os 

critérios que serão divulgados em momento oportuno.  

 

 

9. Das apresentações 

A divulgação dos finalistas que concorrerão ao Prêmio, será disponibilizada no 

endereço eletrônico: https://fleurylab.com.br/landing-pages/premio-inovacao-

fleury/ até o dia 01 de novembro de 2019 e via e-mail aos finalistas.  

A apresentação poderá ser realizada pelo Autor, pelo Coautor do artigo ou por 

pessoa por ele designada e, no caso da solução proposta para o Desafio, por qualquer 

membro do time de pesquisadores inscritos. 

https://fleurylab.com.br/landing-pages/premio-inovacao-fleury/
https://fleurylab.com.br/landing-pages/premio-inovacao-fleury/
https://fleurylab.com.br/landing-pages/premio-inovacao-fleury/
https://fleurylab.com.br/landing-pages/premio-inovacao-fleury/
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Cada trabalho deverá ser apresentado por apenas um representante. 

A não confirmação de presença dos finalistas convidados a realizarem a 

apresentação do Artigo ou solução para o Desafio, na data indicada no e-mail 

convite, ensejará a desclassificação do trabalho. 

A ausência do finalista na data de premiação ensejará a desclassificação do trabalho. 

10. Premiação  

Serão oferecidos dois prêmios de R$10.000,00 (Dez mil Reais), cada, sendo um 

prêmio para o vencedor da categoria Artigo Publicado e outro para o vencedor da 

categoria Desafio.  

Fica desde já estabelecido que os Prêmios serão entregues ao: 

a) Autor ou ao coautor por ele autorizado, na categoria de Artigo publicado; 

b) Pesquisador responsável por fazer a inscrição no Desafio;  

Haverá, ainda, o reconhecimento de um trabalho escolhido, em cada categoria, por 

votação popular, a ser realizada durante o evento, que será premiado com um troféu. 

11. Da cerimônia de premiação 

A divulgação dos vencedores ocorrerá na sessão de premiação, a ser realizada em 

21/11/2019, no auditório do InovaBra Habitat, localizado na Avenida Angélica, 

2529, Bela Vista - São Paulo - SP, em horário a ser definido em momento oportuno.  

12. Considerações finais 

O Grupo Fleury reserva-se o direito de modificar o edital a qualquer momento, 

informando em seu sítio eletrônico as alterações realizadas com o intuito de dar 

publicidade aos termos propostos.  

As comunicações que por ventura se fizerem necessárias, serão realizadas no e-mail 

de contato do proponente, conforme indicado no formulário de inscrição. 
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A apresentação oral dos artigos e da solução proposta para o Desafio ocorrerá em 

sessão aberta ao público interno e externo.  

A participação de público externo ocorrerá mediante a realização de inscrição, que 

será aberta em momento oportuno.  

As despesas com deslocamento, alimentação, passagens aéreas e hospedagens, 

dentre outros, para a participação dos finalistas no evento de premiação, não serão 

custeadas pelo Grupo Fleury.  

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do V Prêmio de Inovação do 

Grupo Fleury. 

*** 


