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Doações e Patrocínios

[1]

A Novartis Brasil se dedica a pesquisa científica e também almeja o alto desempenho com
grande integridade. Alinhada com este compromisso, a Novartis se ajusta a todas as
diretrizes relacionadas à conduta ética de negócios, incluindo seu suporte em projetos que
promovem cuidados a pacientes, providenciando educação às comunidades médicas e
científicas, além de doações filantrópicas e beneficentes à instituições terceiras respeitáveis.
Todas solicitações de Doações e Patrocínios (Grants) são avaliadas por um comitê interno na
Novartis. Este comitê não avalia ou aprova as solicitações baseando-se em hábitos de
prescrição, estado ou decisões de reembolso de medicamentos ou qualquer interação ou
relacionamento específico que a Novartis possa ter com o solicitante.
Todas solicitações para Concessões & Doações devem ser submetidas por escrito para
serem contempladas pelo comitê de aprovações. Para solicitar fundos da Novartis Brasil,
você deve preencher e assinar o formulário de solicitação de Concessões & Doações e
enviá-lo para o e-mail grants.brasil@novartis.com [2].
Faça o download do formulário de solicitação [3]
Diretrizes Novartis [4] (PDF 109.79 KB)
Este formulário será avaliado, porém o tempo de revisão e aprovação podem variar de
acordo com o tipo e valor da solicitação. É fundamental que as informações sejam
encaminhadas de forma detalhada e correta para que não haja atraso na análise das
solicitações.
Por favor, note que os pedidos não são aprovados automaticamente. Suporte prévio da
Novartis a uma organização não garante suporte futuro. Cada solicitação é avaliada
separadamente.
Exemplos de solicitações que podem ser apoiadas pela Novartis:
Apoios educacionais: subvenções não promocionais que servem um propósito
educacional ou científico, feitas para uma instituição terceira respeitável;
Doações filantrópicas: beneficentes, filantrópicas, benefícios altruístas doados para
uma instituição terceira respeitável.
Exemplos de solicitações que não podem ser apoiadas pela Novartis:
Concessões ou doações pagáveis diretamente à indivíduos (ou à sua empresa de
propriedade exclusiva);
Concessões educacionais irrestritas (embora a Novartis não busque ter controle sobre
o conteúdo de programas educacionais que dá suporte através de concessões

educacionais, a Novartis não pode prover concessões irrestritas. A finalidade da
concessão deve ser determinada na solicitação para que a Novartis a considere);
Solicitações incompletas que não contêm informações suficientes para devida avaliação;
Solicitações individuais para viagens ou educação dentro do território brasileiro;
Solicitações de concessões que não servem um propósito educacional (por exemplo:
galas, retiros departamentais, atividades de lazer, etc...).
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