Enviar solicitação
de patrocínio

ENVIAR SOLICITAÇÃO DE PATROCÍNIO

Antes de se inscrever para solicitar um financiamento em nome de uma organização usando o sistema de solicitação de
financiamento da GBT, você deve se registrar como usuário. Para fazer isso, acesse https://gbt-portal.idea-point.com/Default.aspx
e siga as etapas para criar uma conta (consulte também o guia passo a passo para saber como fazer isso). Depois que a conta for criada,
siga as etapas abaixo para enviar a solicitação de patrocínio.
Esta captura de tela mostra a página inicial de solicitação de financiamento do CEP. Para enviar uma solicitação, selecione o tipo de
financiamento correspondente no menu suspenso e clique em “Saiba mais”.

Apoio a parcerias e engajamento comunitário

A GBT colabora com organizações sem fins
lucrativos com foco em doença falciforme
e na luta contra as desigualdades na
saúde para apoiar programas inovadores e
atividades de educação e conscientização.

Subsídios do CE&P e eventos e patrocínios corporativos

Observação: Não aplicável a organizações sem
fins lucrativos localizadas fora dos EUA

Em seguida, clique em “Enviar solicitação de financiamento”
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Subsídios do CE&P e
eventos e patrocínios
corporativos

Saiba mais

Enviar solicitação de financiamento

Fazer login
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Para fazer login no sistema de
solicitação de financiamento, insira seu
endereço de e-mail e sua senha.
Para completar o processo, clique em

endereço de email

senha
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Para criar uma solicitação,
comece definindo um nome
exclusivo.
Clique em

Eu concordo

Criar uma solicitação
Ao clicar no botão “Concordo” abaixo, eu declaro e garanto que tenho autoridade para divulgar as informações que pretendo enviar. Eu reconheço que as
informações que estou fornecendo à GBT não são confidenciais e estão sendo fornecidas sem qualquer restrição, condição ou reserva em relação à sua divulgação
dentro ou fora da GBT. Eu reconheço que envio essas informações de maneira voluntária. Eu concordo que nenhuma relação confidencial é estabelecida ou implícita
pela aceitação ou avaliação do material enviado por parte da GBT e que a GBT tem o direito de reter tal material. Eu entendo que o envio de informações que ainda
não foram divulgadas em um pedido de patente pendente pode afetar a minha possibilidade de obter uma patente ou outra proteção de propriedade intelectual de
minhas invenções. Eu entendo que devo consultar um advogado se houver a preocupação de que tal divulgação não confidencial possa afetar a possibilidade de
registro de patente ou de que o envio não confidencial possa entrar em conflito com qualquer obrigação existente com meu empregador ou alguma outra parte. Eu
entendo que a GBT não assume nenhuma responsabilidade pelas informações enviadas.
A GBT também não é obrigada a agir ou responder ao envio, nem é obrigada a revelar qualquer atividade anterior ou atual relacionada ao envio. Ao clicar no botão
"Concordo" abaixo, eu reconheço que li e concordo com os termos e condições mencionados acima e que estarei sujeito a tais termos e condições neste envio.
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Na guia Formulário de
solicitação, insira as
informações sobre a
solicitação:
•	Tipo de financiamento
solicitado

Preencha o formulário abaixo e clique em Salvar ou Enviar para
salvar seu progresso.

Salvar

Enviar

Feche todas as outras guias abertas do portal da GBT e salve o formulário com frequência para evitar perda de dados.

•	Por que você deseja
obter um financiamento?

Solicitação de financiamento

•	A solicitação envolve um
evento?

 Subsídios do CE&P v

 Tipo de financiamento solicitado
 Contribuições beneficentes
 Patrocínios e eventos corporativos

•	O evento acontecerá
em no mínimo 60 dias
contados a partir de
hoje?

 Para que você está buscando financiamento?
 Conselho ou associação corporativa/da indústria
 Atividades de educação e conscientização sobre doenças
E
 ncontro educativo e de conscientização (por exemplo, simpósio,
convenção ou conferência)
 Arrecadação de fundos
 Atividades de políticas e defesa

•	Data de vigência: data
de início do evento ou
patrocínio

 Esta solicitação envolve um evento
 Sim

 Não

O
 evento acontecerá em no mínimo 60 dias contados a
partir de hoje?
 evento deve acontecer em pelo menos 60 dias contados a
O
partir de hoje para o envio

Data de vigência

Observação: as inscrições devem ser enviadas pelo menos 60 dias antes
da data de início desejada do programa/atividade/iniciativa que você está
solicitando o apoio para que ele seja financiado.

 Sim
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Informações da organização
 Tipo de organização
 Hospital/centro médico
O
 rganização nacional de doenças raras

Nome da organização

 Organização de base comunitária (CBO) de
DF [doença falciforme] ou grupo de defesa
O
 rganização guarda-chuva
O
 utro

Insira as informações da
organização:
Observação: somente
organizações sem fins
lucrativos podem enviar uma
solicitação.

Nome do contato principal

Sobrenome do contato principal

Título do contato principal

Endereço de e-mail do contato principal

• Tipo de organização
• Nome da organização

Número de telefone do contato
principal

• Informações de contato
principai

Endereço 1

•	Informações de contato
secundário (se aplicável)

Endereço 2

Cidade

País

CEP / Código postal

Endereço da Web

Há algum contato secundário para esta
solicitação?
 Sim  Não

ENVIAR SOLICITAÇÃO DE PATROCÍNIO

Informações de financiamento

Insira as informações de
financiamento:

 Valor da solicitação
Insira neste formato: (X.XXX)

• Moeda
• Valor da solicitação
• Orçamento total

 Moeda

Confirme que você entende que nenhum financiamento fornecido
pela GBT pode ser usado para financiamento ou salários de
indivíduos, projetos de capital, taxas de serviços prestados
(incluindo honorários), álcool, viagens pessoais, desenvolvimento
profissional (por exemplo, treinamento de liderança individual),
matrículas, mensalidades ou bolsas de estudo, atividades
realizadas em locais luxuosos ou eventos esportivos, ou
atividades fora das áreas terapêuticas de interesse da GBT.
S
 im

•	Orçamento total do
programa/evento/
iniciativa
•	Você está solicitando
financiamento de
outras organizações ou
entidades

O
 rçamento total do programa/evento/iniciativa para o
qual você busca financiamento
Insira neste formato: (X.XXX)

 V ocê está procurando apoio de outras organizações ou entidades? Em caso
afirmativo, informe a organização e o valor da solicitação
 Sim  Não
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Informações do projeto/evento
Nº de participantes previstos

Se o programa incluir um evento,
insira as informações do projeto/
evento:

Data de início

Data final

Horário de início

O evento deve ter início pelo menos 60 dias
contados a partir de hoje para o envio

Horário do término

•	Número de participantes
esperado
• Data e horário de início
• Data e horário de finalização

Nome do local do evento

Endereço do local do evento 1

• Nome do local
• Endereço do evento

Endereço do local do evento 2

Cidade do local do evento

País do local do evento

CEP / Código postal do local do evento
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Informações do projeto/programa
Missão da organização

Insira as informações do projeto/
evento (continuação):
• Missão da organização
• Características demográficas

Quais são as características
demográficas das populações atendidas
pela organização?

• Descrição do projeto/evento
•	Como o projeto/evento
beneficiará a comunidade

Forneça uma descrição resumida do projeto/
programa/iniciativa a ser financiado

• Objetivos
Descreva como o projeto/programa/
iniciativa beneficiará o atendimento de
pacientes, o conhecimento ou outros
objetivos de saúde pública

Quais são os objetivos do projeto?
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Informação de pagamento
Nome do beneficiário

ID de contribuinte ou equivalente

Endereço do beneficiário 1 (sem caixa postal):

Insira as informações do
destinatário e de recebimento

Endereço do beneficiário 2

Cidade do beneficiário

Cidade do beneficiário

CEP / Código postal do beneficiário

As informações de envio de materiais são:
Endereço da organização

Endereço do recebedor

O financiamento deve ser enviado por transferência bancária ou cheque?
Transferência bancária Cheque
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O financiamento deve ser enviado por transferência bancária ou cheque?

Transferência bancária

Cheque

Para onde deve ser enviado o cheque?

Se você escolheu a opção
“cheque” como forma de envio
do financiamento, insira as
informações solicitadas.

Endereço da organização (inserido acima) Outro endereço
Endereço do beneficiário 1 (sem caixa postal):

Endereço do beneficiário 2

Cidade do beneficiário

País do beneficiário

CEP / Código postal do beneficiário
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Se você escolheu a opção “transferência bancária”, prepare as
informações listadas na tela antes de passar para a próxima guia da
inscrição, chamada “Documentação associada”.

 O financiamento deve ser enviado por transferência bancária ou por cheque?
Transferência bancária Cheque

Transferência bancária nos EUA (em papel timbrado da
organização):
1. Nome da organização
2. Pessoas de contato da organização
3. Endereço da organização
4. Telefone da organização
5. Nome do banco
6. Endereço do banco
7. Número da conta bancária
8. Código ABA (não são aceitos ACH ou EFT)

Transferência bancária fora dos EUA (em papel timbrado
da organização):
1. Nome da organização
2. Pessoas de contato da organização
3. Endereço da organização
4. Telefone da organização
5. Nome do banco
6. Endereço do banco
7. Código Swift
8. Código bancário internacional (IBAN))

* Itens adicionais necessários apenas para canadenses
Código da agência bancária de 5 dígitos (trânsito)
Código do banco de 3 dígitos

Inclua as informações de transferência
bancária em papel timbrado da
organização na documentação de suporte.
Os pagamentos por transferência bancária
serão recebidos mais rapidamente do que
os cheques.
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Divulgação

Divulgação
A Global Blood Therapeutics, Inc. (GBT) está comprometida
com o cumprimento de todas as leis, regulamentos e diretrizes
nacionais, supranacionais, federais e estaduais aplicáveis à
indústria farmacêutica. Ao enviar este pedido, o solicitante indica
o seu compromisso de agir em conformidade com o apresentado
acima, caso a solicitação seja aprovada. O solicitante confirma
que nenhum dado confidencial foi enviado à GBT como parte do
processo de inscrição.
O envio deste Formulário de solicitação de subsídio e da
documentação de suporte não constitui nem representa um
compromisso de financiamento por parte da GBT. A decisão de
financiamento está sujeita à aprovação do comitê de revisão
interno da GBT, que pode aprovar ou recusar uma solicitação a seu
exclusivo e absoluto critério. Se selecionado, o solicitante concorda
que nenhum prêmio será enviado a menos que o solicitante assine
e devolva a carta de acordo da GBT.

O upload dos documentos de suporte desta solicitação deve ser feito antes do envio da
solicitação. O upload dos documentos pode ser feito por meio da guia Documentação
de suporte. Depois que o upload dos arquivos for completado com sucesso, retorne à
guia Formulário de solicitação para concluir a solicitação e enviá-la para análise.

Observação: o sistema não salva
automaticamente. Portanto, salve seu
trabalho antes de fazer o upload dos
documentos de suporte.

A GBT se reserva o direito de conceder um valor inferior ao
solicitado com base no mérito do programa, dos objetivos de
negócios e de restrições orçamentárias. Se, por qualquer motivo,
o programa ou evento não ocorrer, ou os fundos concedidos forem
superiores aos custos estimados do programa, a parte não utilizada
do subsídio deverá ser devolvida à GBT. A GBT não fornecerá
subsídios complementares retrospectivamente para cobrir
despesas excedentes do programa.
O solicitante e a GBT concordam que nenhum prêmio, se fornecido,
é oferecido, direta ou indiretamente, para induzir ou recompensar a
prescrição, recomendação, compra, fornecimento ou administração
de produtos da GBT. Além disso, o solicitante reconhece que sua
organização manterá o controle do programa/evento o tempo todo
e que a GBT não pode influenciar o conteúdo ou a seleção de
palestrantes, participantes ou pessoas contempladas com bolsas
de subsídio, quando aplicável.
Eu certifico ainda que as informações fornecidas neste Formulário
de solicitação de subsídio estão completas e corretas e que tenho
autoridade para enviar esta solicitação em nome da organização
que está solicitando o apoio.
 Sim
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Para fazer o upload dos
documentos de suporte, clique em

A lista dos documentos necessários
aparecerá, dependendo do tipo de
solicitação de financiamento. Faça
o upload de um arquivo para cada
documento necessário clicando em

Depois que o upload dos arquivos for completado com sucesso, retorne à
guia Formulário de solicitação para concluir a solicitação.
O upload dos seguintes arquivos deve ser feito antes de enviar a inscrição.
Faça o upload de cada item separadamente.

Selecionar arquivos para upload

- Carta de apresentação
- Informações do orçamento
- Pacote/folheto do patrocínio
- Carta de determinação do IRS 501c (3)
- W-9
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Depois de fazer o upload dos documentos, você
deve atribuir o tipo de cada arquivo. Para fazer isso,
clique no menu suspenso de tipos de arquivo.
Observação: Organizações sem fins lucrativos
com sede nos Estados Unidos, Canadá, Europa,
Reino Unido ou no CCG* que se dedicam a apoiar
pessoas com doença falciforme (DF) ou à luta
contra disparidades de saúde são elegíveis para
solicitar subsídios ou patrocínios do CEP.

Depois que o upload dos arquivos for completado com sucesso, retorne à
guia Formulário de solicitação para concluir a solicitação.
O upload dos seguintes arquivos deve ser feito antes de enviar a inscrição.
Faça o upload de cada item separadamente..
- Carta de apresentação
- Informações do orçamento
- Pacote/folheto do patrocínio
- Carta de determinação do IRS 501c (3)
- W-9

* Bahrein, Kuwait, Omã, Qatar, Arábia Saudita
e Emirados Árabes Unidos são chamados
coletivamente de Conselho de Cooperação do
Golfo (CCG)
Para todas as solicitações, é necessário comprovar
o status de isenção de pagamento de impostos da
seguinte forma:

Selecionar arquivos para upload
Tipo de arquivo

Organizações sediadas nos Estados Unidos
•	Carta de determinação do status
501(c)(3) do IRS

Carta de apresentação
Carta de determinação do IRS - 501c (3)
Determinação de equivalência de organização beneficente
W-9
W-8BEN/W-8bEN-E/Relacionados
Informações do orçamento
Escopo/marcos
Esboço/CV biográfico
Pacote/folheto de patrocínio
Progresso/relatório final
Solicitação de cheque
Cheque
Outro
Documento de pagamento por transferência ACH

• Formulário W-9 datado a menos de um ano
Organizações sediadas anteriormente nos EUA
(que estejam fora dos EUA), incluindo Canadá,
Europa, Reino Unido e região do CCG.
•	Registro legal da entidade como organização
sem fins lucrativos
•	Formulário W-8BEN-E
datado a menos de um ano

(Lista completa de tipos de arquivos disponíveis na
lista suspensa. Os documentos necessários variam de
acordo com o tipo de inscrição)

Quando terminar de fazer o upload e selecionar as opções para cada arquivo,
clique neste botão para Salvar os arquivos

e volte para a lista.
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Para enviar sua solicitação,
acesse a guia do formulário de
solicitação e clique em enviar.

Você também receberá uma
mensagem pop-up indicando
que a sua solicitação foi
enviada. Você também receberá
uma notificação por e-mail
confirmando que a GBT recebeu
a sua solicitação.

Preencha o formulário abaixo e clique em Salvar ou
Enviar para salvar seu progresso.

T
 ipo de financiamento solicitado
Patrocínios e eventos corporativos

P
 ara que você precisa de financiamento?

Encontro educativo e de conscientização (por exemplo, simpósio,
convenção ou conferência)

E
 sta solicitação inclui um evento?
Sim

O
 evento acontecerá em no mínimo 60 dias contados a partir de hoje?

 evento deve acontecer em pelo menos 60 dias contados a partir de hoje para o
O
envio
Sim
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MINHAS INSCRIÇÕES

Para ver o status de suas
solicitações, acesse a página inicial
de apoio a parcerias e engajamento
comunitário
Clique em MINHAS INSCRIÇÕES
no canto superior direito.
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SAIR

Esta captura de tela fornece um
exemplo de todas as solicitações de
financiamento associadas à conta de um
determinado usuário.
Nesta tela, você pode ver o status das
suas solicitações. Você também pode
abrir cada solicitação clicando no nome
da respectiva solicitação. Isso permitirá
a visualização das informações enviadas
na solicitação.
Quando terminar, clique em
LOGOUT no canto superior direito.

Suporte:
Se você precisar de ajuda ou tiver dúvidas, entre em contato com patientadvocacy@gbt.com ou ligue para 1-800-741-9102

