
DOAÇÕES E GRANTS

BioMarin eGrants iEnvision® System

Guia do Solicitante - LATAM 



COMO USAR ESTE GUIA 

• Este guia está dividido em seções curtas para facilitar o uso 

• Há hiperlinks ao longo deste guia para ajudar na navegação

• Clique no         ícone no canto inferior esquerdo para voltar ao índice
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Recursos de suporte

Para perguntas relacionadas ao processo de financiamento da BioMarin, seu pedido ou qualquer 
problema de login/senha na América Latina:

Envie um e-mail para o Coordenador de Doações e Grants LATAM em eGrantsLATAM@bmrn.com

Para perguntas relacionadas a suporte do sistema em geral: 
Envie um e-mail para: iEnvision_general_request@envisionpharmagroup.com
Ou telefone para: 1 860 266 4950 / +44 1403 322 075



APRESENTAÇÃO GERAL – DOAÇÕES E GRANTS LATAM 

• O site BioMarin eGrants está aberto para novos pedidos de doações e grants e consultas sobre o status dos pedidos em andamento 

Observe que o tempo normal de processamento de novos pedidos de doações e grants varia de acordo com a região

• Solicitamos, pelo menos, 30 dias antes de um determinado evento para o pedido ser analisado por nosso Comitê de Doações e Grants LATAM e o 
financiamento ser processado
Pedidos enviados menos de 30 dias antes do evento podem ser negados  

Em nenhuma circunstância a BioMarin pode conceder doações e grants para um evento que já ocorreu

Quem pode enviar essas solicitações no sistema?

As seguintes organizações estão aptas a enviar pedidos de doações e/ou grants em geral:

 Associações médicas ou profissionais

 Organizações não governamentais

 Hospitais, clínicas, organizações de saúde e instituições médicas e/ou acadêmicas

 Associações de pacientes ou grupos de defesa

 Universidades ou faculdades

 Projetos ou grupos comunitários

 Instituições filantrópicas registradas 
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A BioMarin não aceita pedidos de doações e grants de pessoas físicas, incluindo médicos individuais ou grupos de médicos com clínica
particular, funcionários públicos, reguladores ou outros servidores eleitos ligados direta ou indiretamente a órgãos públicos, e partidos políticos.



OutroDefesa/ 
conscientização 
sobre doenças

Eventos

Materiais

Arrecadação de fundos 
(Fundraiser)

Corrida/caminhada

Projetos digitais

Outro

Apoio a iniciativas 
educativas/projetos 

relacionados à 
ciência e à saúde 

Compra de 
equipamento/material

Projetos/equipamento 
de entidade hospitalar 

ou de saúde

Apoio à assistência 
médica 

Para qualquer tipo de 
evento/projeto em que o 

candidato pensa que 
não se enquadra nas 

subcategorias 
fornecidas 

TIPOS DE FINANCIAMENTO CORPORATIVO LATAM  
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Doações

Doações 

(Arrecadação de fundos para 
projetos anuais/financiamento 

comunitário)

Doações
Fornecer financiamento para fins filantrópicos, 
como melhoria de serviços de saúde, 
assistência médica ou defesa dos direitos do 
paciente, projetos cívicos, alívio em casos de 
desastres, acesso a assistência médica ou 
programas para crianças 

Grants 
Fornecer financiamento para uma variedade de eventos, atividades e projetos que beneficiam os 
pacientes, a comunidade científica ou médica e/ou a saúde pública em áreas de interesse 
legítimo da BioMarin. 

Outro 



ÍNDICE

5

Clique nos ícones abaixo para navegar diretamente para uma seção específica do guia 

NOVO PEDIDO PÓS-ENVIO NAVEGANDO NO SISTEMA 



NAVEGANDO NO SISTEMA

• REGISTRAR UMA NOVA CONTA

• INICIAR SESSÃO

• PAINEL

• VISÃO GERAL DA NAVEGAÇÃO 

• FERRAMENTAS GLOBAIS 

• PERFIL 

• TRILHAS 

• BARRA DE CONTEXTO 

• BANCADA

• PRÉ-VISUALIZAÇÃO DA BANCADA

• ÍCONES DO SISTEMA 



NAVEGANDO NO SISTEMA 

REGISTRAR UMA NOVA CONTA (REGISTER FOR NEW ACCOUNT)

No lado direito da página, clique em Register for New Account (Registrar 
nova conta) 

7Para referência rápida, informações de contato de suporte técnico podem ser 
encontradas no portal eGrants, no canto inferior direito

2
Preencha todos os campos obrigatórios do User Registration Form (Formulário de 
Registro de Usuário), em seguida, clique no botão azul Register (Registrar) no 
canto inferior direito
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Acesse o portal de BioMarin eGrants iEnvision® System por meio do link a seguir: 
https://biomarin.envisionpharma.com/ienv_biomarin/visiontracker/portal/login.xhtml?pgm=CORPFUND&windowId=b26
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Os campos obrigatórios são indicados por um asterisco no User Registration Form (Formulário de 
Registro de Usuário)

Requisitos da senha
• Mínimo de 8 caracteres 
• Conter, pelo menos, 1 letra maiúscula, 1 letra minúscula e 1 número ou caractere especial
• Não pode ser igual sua Identificação de Usuário



NAVEGANDO NO SISTEMA 

FAZENDO LOGIN (INICIAR SESSÃO)
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Uma vez registrado, você receberá um e-mail contendo o seu nome de usuário (username) e sua senha (password) temporária

1

2a

2b

2c
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1. Fazendo login

Faça login inserindo os detalhes da sua conta no 
painel de login do sistema (System Login), 
encontrado no lado direito da página inicial  

Observação: Seu nome de usuário (ID de login) será 
seu endereço de e-mail

2. Esqueceu a senha?

a. Clique no link Forgot Password? (Esqueceu a 
senha?) no painel System Login (Login no 
sistema)

b. Preencha todos os campos da janela 
Forgot Password (Esqueceu a senha)

c. Clique em Submit (Enviar) para receber um e-
mail com os detalhes para a redefinição de 
senha

3. Precisa de suporte?

 Ligue ou envie um e-mail para a Envision 
Pharma para obter suporte técnico para o 
sistema

 Entre em contato com a BioMarin 
(egrantsLATAM@bmrn.com) para obter suporte 
para os pedidos de Doações e/ou Grants



NAVEGANDO NO SISTEMA 

DASHBOARD (PAINEL) 
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1 2
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Após fazer login, você chegará ao seu Dashboard 
(Painel)

1. O Widget Dashboard Welcome (Painel de 
boas-vindas) contém seus pedidos atuais 
agrupados por tarefa

Observação: se você for um novo usuário, o 
painel Dashboard Welcome (Painel de 
boas-vindas) estará vazio

2. O Recent Documents (Documentos 
recentes) exibe uma lista dos últimos 15 
documentos que você acessou no sistema

3. O My Projects (Meus projetos) contém um 
conjunto pré-configurado de documentos que 
permitem que você veja informações sobre 
seus pedidos rascunhados, pendentes e 
ativos



NAVEGANDO NO SISTEMA 

APRESENTAÇÃO GERAL DA NAVEGAÇÃO 

Menus de ação

Ícones de 
engrenagem

Ferramentas
globais

Barra de contexto

Trilhas

Cartões de tarefa

Ícone de navegação
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NAVEGANDO NO SISTEMA 

FERRAMENTAS GLOBAIS 

1111

As Ferramentas globais são um conjunto de ícones localizados no canto superior direito da tela. Use os 
ícones de ferramentas globais para acessar rapidamente os recursos de sistema usados mais 
frequentemente, como mostrado abaixo:  

Ajuda – visualizar uma lista de perguntas frequentes e outras documentações de suporte configuradas

Notificações – visualizar as notificações do sistema, incluindo solicitações de tarefas

Perfil – gerenciar suas informações de usuário, país e idioma preferenciais e logout (encerramento de sessão)

iEnvision – abrir o site da empresa Envision Pharma Group ou enviar um e-mail para o suporte da Envision



NAVEGANDO NO SISTEMA 

FERRAMENTAS GLOBAIS

1

4

3

2
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1. Para atualizar o seu perfil do sistema, clique na ferramenta global 
Profile (Perfil) no canto superior direito da tela

2. A ferramenta global Profile (Perfil) permite: 

 Gerenciar suas informações de contato 

 Alterar sua senha

 Alterar suas perguntas de segurança

3. Seu país/idioma atual estão exibidos  

4. Saia da sua conta de usuário no sistema selecionando a opção Logout 
(encerrar sessão)



NAVEGANDO NO SISTEMA 

TRILHAS 

As trilhas mostram sua localização dentro do sistema eGrants e o caminho que seguiu para chegar ali
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• Sua localização atual é mostrada em preto. 

• Você pode navegar de volta pelo caminho clicando nos links das trilhas azuis

• Você também pode usar o botão voltar do seu navegador para retornar a uma tela 
anterior



Pesquisando:
• Clique no         ícone para 

abrir e fechar o widget de 
pesquisa, que permite que 
você pesquise projetos 
em sua Workbench 
(Bancada)

NAVEGANDO NO SISTEMA 

BARRA DE CONTEXTO

• A barra de Contexto fica localizada abaixo da área das trilhas. Ela fornece informações sobre o registro, ou o conjunto de registros, sendo exibido 

• O exemplo abaixo mostra a barra de contexto para a sua bancada e sua funcionalidade
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Menus de contexto:
• Menu Open (Abrir): Abre 

grupos de tarefas. Grupos de 
tarefas são pedidos que foram 
agrupados por um status de 
pedido compartilhado.

• Menu View (Visualizar): 
Alterna entre diferentes 
visualizações; as visualizações 
controlam como suas 
informações são exibidas

• Menu Actions (Ações): Lista 
as ações disponíveis com base 
em sua seleção



NAVEGANDO NO SISTEMA 

BANCADA 

1. Sua Workbench (Bancada) exibe os registros de doações e grants abertos que têm tarefas com ações pendentes

2. Os grupos de registros relacionados a suas doações e grants são organizados em tipos de tarefas dentro do menu Open (Abrir)

3. Cada registro é representado na Bancada por um cartão de tarefa 

1
2

3
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NAVEGANDO NO SISTEMA 

VISUALIZAÇÃO PRÉVIA DA BANCADA 

1. A Visualização prévia da bancada exibe uma lista de tarefas pendentes no lado esquerdo da tela 

2. Quando um cartão de tarefa é selecionado, informações adicionais para esse projeto específico são exibidas no painel de visualização do lado 
direito da tela
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NAVEGANDO NO SISTEMA 

ÍCONES DO SISTEMA 
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Um resumo de todos os ícones encontrados no sistema eGrants são mostrados aqui para referência rápida

Informações 
adicionais

Menu 
Actions 
(Ações) 

Menu Open 
(Abrir) 

Menu View 
(Visualizar) 

Pesquisa do 
painel de 
facetas

Barra de contexto

EditarÍcone de 
engrenagem

RemoverWidget 
maximizar

Recolher

Copiar

Voltar Salvar ImprimirExpandir

Ferramentas de funcionalidade

FavoritosAjuda Notificações Logotipo da 
iEnvision

Perfil

Ferramentas globais

Menu de navegação

Painel Bancada Pesquisa de 
portfólio

Pessoas Relatórios Navegação



NOVO PEDIDO 

• COMEÇAR NOVO

• CONFIRMAÇÃO

• DECLARAÇÃO 

• ÍNDICE

• DETALHES DO PEDIDO 

• ORGANIZAÇÕES

• NOVA ORGANIZAÇÃO 

• BENEFICIÁRIO

• EVENTO/ATIVIDADE

• ANEXOS 

• ENVIO



NOVO PEDIDO 

COMEÇAR NOVO 

1. Para começar um novo pedido, clique em Start New (Iniciar novo) em seu Dashboard (Painel) e, em seguida, selecione New Corporate Funding Request (Novo 
pedido de apoio corporativo) 

2. Em seguida, você deverá selecionar o Application Type (Tipo de pedido) entre as opções fornecidas. Leia atentamente os tipos, pois, se o tipo incorreto for enviado, 
você pode ser solicitado a reclassificar e reenviar o pedido

1

2

19



NOVO PEDIDO 

CONFIRMAÇÃO 

1. Após ser escolhido o Application Request Type (Tipo de pedido), você será solicitado a ler a declaração de Acknowledgment (Confirmação) da BioMarin

2. Leia estes termos e condições cuidadosamente. Você deve concordar com todos os termos e condições antes de prosseguir

3. Depois de ler os termos e condições, marque a caixa Acknowledged (Confirmado) na parte inferior da tela para confirmar sua aceitação

4. Clique em Attestation (Atestado) para passar para a parte seguinte do pedido

2

1

3

4
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NOVO PEDIDO 

DECLARAÇÃO
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Responda a todas as perguntas na página Attestation (Atestado) e clique Application Details (Detalhes do pedido) para continuar 



NOVO PEDIDO 

ÍNDICE 

• Os símbolos no índice são uma maneira rápida de visualizar o status dos campos obrigatórios: 

- Marca em círculo com check dentro
Indica que os campos obrigatórios nesse nó foram preenchidos

- Círculo vazio 
Indica que os campos obrigatórios nesse nó ainda não foram preenchidos 

- Círculo sombreado 
Indica que não existem campos obrigatórios nesse nó específico
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Enquanto avançar pelo processo de pedido do BioMarin eGrants, você verá um índice no lado esquerdo da tela

• À medida que você passa de um nó para outro, o sistema eGrants da BioMarin salva 
automaticamente o seu pedido

• Você também pode salvar manualmente a qualquer momento selecionando Save 
(Salvar) no menu Actions (Ações)



NOVO PEDIDO 

DETALHES DO PEDIDO
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Preencha os detalhes do pedido; os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco *

Campos obrigatórios 

 Título do programa

 País primário em que o financiamento será usado 

 Objetivos da doação ou grant

 Tipo de doação ou grant

 Área terapêutica

 Alcance geográfico

 Área de interesse

 A sua organização tem algum vínculo financeiro com a BioMarin?

 A BioMarin está recebendo algum benefício com o subsídio?

 Há organizações parceiras?

 Há algum evento associado a esta atividade?

Observe que os campos obrigatórios podem diferir ligeiramente 
dependendo do tipo de pedido



NOVO PEDIDO 

DETALHES DO PEDIDO (cont inuação) 

Campos obrigatórios (continuação) 

 Declaração da missão

 Forneça uma breve descrição de como o financiamento será 
usado 

 Solicitação em papel timbrado

 Custo total da iniciativa

 Quantia solicitada

 Moeda

 Orçamento operacional do ano fiscal corrente da organização

 Será solicitado apoio de alguma outra fonte?

 Você aceitará financiamento parcial?

 Você já recebeu apoio da BioMarin anteriormente?

Quando todas as informações necessárias estiverem 
preenchidas, clique em Organizations (Organizações) no 
canto inferior direito da tela para passar para o próximo nó 
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Continue preenchendo os demais campos obrigatórios, como mostrado abaixo



NOVO PEDIDO 

ORGANIZAÇÕES - SOLICITANTE

1. Insira o nome da sua organização/instituição

a. Clique no      Nome da organização/instituição para 
abrir a tela de pesquisa

b. Insira a Identificação fiscal completa, incluindo o hífen 
(exemplo: 12-34556789) e selecione search (pesquisar)

c. Se sua organização não for encontrada no sistema, 
clique em +Add New Vendor (+Adicionar novo 
fornecedor) e siga as indicações para inserir as 
informações necessárias 

2. Preencha todos os campos obrigatórios indicados com um 
asterisco (*)

3. Faça o upload dos documentos solicitados 

4. Clique em +Add New Organization (+Adicionar nova 
organização) se você precisar adicionar mais uma 
organização ou passe para a etapa 5

5. Quando todas as informações necessárias estiver 
preenchidas, clique em Payee (Beneficiário) no canto 
inferior direito da tela para passar para o próximo nó 
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Em seguida, preencha a seção Applicant (Solicitante) no nó Organizations
(Organizações) da seguinte forma:

2

1b

1a

3

4
5

1c



NOVO PEDIDO 

ORGANIZAÇÃO - BENEFICIÁRIO

1. Expanda a linha Payee (Beneficiário) da tabela 
Organizations (Organizações) para preencher 
a seção Payee (Beneficiário)

2. Preencha todos os campos obrigatórios 
indicados com um asterisco (*)

3. Faça o upload dos documentos necessários
- Observe que os documentos necessários podem 

diferir com base  no tipo de instituição ou 
organização 

- Observe que as informações bancárias devem 
coincidir com os detalhes do beneficiário inseridos 
no pedido

4. Consulte Organização – Adicionar nova para 
mais informações 

5. Quando todas as informações necessárias 
estiverem preenchidas, clique em Activities
(Atividades) no canto inferior direito da tela 
para passar para o próximo evento/atividade
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Em seguida, preencha as informações do Payee (Beneficiário) e faça o upload os 
documentos solicitados da seguinte forma: 

2

3

3

4

1



NOVO PEDIDO 

ORGANIZAÇÃO – ADICIONAR NOVA

1. Clique em + Add Organization 
(+ Adicionar Organização) encontrado na 
parte inferior da tela Organizations 
(Organizações)

2. Uma linha em branco será adicionada à 
tabela Organization (Organização)

3. Preencha todos os campos obrigatórios 
indicados com um asterisco (*)

4. Selecione Attach File (Anexar arquivo) 
para carregar a documentação necessária

5. Clique em Save (Salvar)  
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5

4

2

3

1



NOVO PEDIDO 

EVENTO/ATIVIDADE 

 Use o menu suspenso para indicar o Activity
Type (Tipo de atividade)

 Insira uma Description (Descrição) da 
atividade esperada

 Anote o Number of Attendees (Número de 
participantes) 

 Faça o upload de, ao menos, 3 orçamentos 
distintos (apenas para grants).

- Observação: Se um orçamento não for incluído para 
grants, seu pedido será devolvido para mais 
informações

Quando todas as informações necessárias 
estiverem preenchidas, clique em Attachments 
(Anexos) no canto inferior direito da tela
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O próximo passo fornece informações relativas às informações do evento ou à atividade da seguinte forma:
Observação: este nó não aparecerá se o tipo de financiamento for Doação



NOVO PEDIDO 

ANEXOS 

1. Para carregar um novo documento, clique no 
menu Actions (Ações) e selecione New 
Supporting Material (Novo material de 
suporte)

2. Clique em Attach file (Anexar arquivo) e 
escolha o arquivo apropriado do seu computador

3. Em seguida, selecione o General Attachment
Type (Tipo de anexo geral) no menu suspenso e 
clique em Post (Divulgar). Repita para adicionar 
documentos adicionais 

4. Clique no ícone de engrenagem ao lado de um 
anexo existente para exibir, substituir ou excluir a 
versão atual 

Observe que o sistema salva todas as versões 
dos documentos para fins de auditoria, incluindo 
quaisquer documentos que tenham sido 
substituídos ou excluídos
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Use o nó Attachments (Anexos) para armazenar a documentação de projeto, como informações fiscais, cartas de solicitação e documentos adicionais

1

2

4

3



NOVO PEDIDO 

ENVIO 

1. Uma vez que todas as informações necessárias do pedido foram inseridas, clique em Submit (Enviar) no menu Actions (Ações)

2. Se faltar algum dado no pedido, uma nova janela será aberta listando os campos que ainda requerem informações, e um ponto de exclamação aparecerá no índice 
ao lado do nó ou dos nós que requerem dados adicionais

3. Após o envio ser concluído, você não poderá mais editar seu pedido. Você receberá uma notificação confirmando o envio, o número da submissão Grant ID 
(Identificação da solicitação) aparecerá na parte superior da tela e o status do pedido mudará para Coordinator QC (checagem de qualidade do coordenador)

Para fazer qualquer alteração ou fornecer informações adicionais após o envio, entre em contato com o Coordenador de Doações e Grants da LATAM em eGrantsLATAM@BMRN.com e 
mencione o número do seu Grant ID.
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PÓS-ENVIO 
• SOLICITAR INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

• APROVAÇÃO 

• NEGAÇÃO

• CONTRATO 

• REPORTE DE ATIVIDADES

• FECHAMENTO DA SOLICITAÇÃO 



PÓS-ENVIO 

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

1. A nova tarefa será listada em seu Dashboard Welcome (Painel de Boas-vindas)

2. Abra o aplicativo e a janela Additional Information Questions (Informações e perguntas adicionais) aparecerá  

3. O pedido está agora aberto para edição. Faça quaisquer alterações necessárias e, em seguida, selecione Submit Additional Information (Enviar informações 
adicionais) no menu Actions (Ações)
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Durante o processo de revisão, você pode ser solicitado a fornecer informações adicionais sobre seu pedido. Você receberá um e-mail de notificação 
pedindo que faça login e forneça informações adicionais

1

2
3



PÓS-ENVIO 

APROVAÇÃO E CONTRATO 

• Você pode verificar o status do seu pedido a qualquer momento fazendo login 
no sistema

• Se seu pedido for aprovado, você será notificado por e-mail

• O e-mail de notificação listará a quantia aprovada e explicará os próximos 
passos

• Para os pedidos aprovados, o Contrato será gerenciado fora do sistema

• Você receberá uma notificação de e-mail separada com o contrato e demais 
instruções 
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PÓS-ENVIO 

NEGAÇÃO  

• Se seu pedido for negado, você 
também será notificado por e-mail

• O e-mail de notificação explicará por 
que o pedido foi negado
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PÓS-ENVIO 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES   

• Após receber apoio da BioMarin, um relatório 
de atividade será necessário assim que o 
evento ou atividade tenha sido finalizada

• Você receberá uma notificação por e-mail 
solicitando que forneça um relatório de 
atividades confirmando que o 
evento/atividade/projeto ocorreu 

• Clique no link incorporado na notificação de e-
mail para entrar no sistema e enviar seu 
relatório de atividades ao Coordenador de 
Doações e Grants de LATAM dentro de 60 dias 
após o evento ou o mais rápido possível após o 
evento ou assim que possível seja informar que 
a proposta foi realizada
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PÓS-ENVIO 

FECHAMENTO DA DOAÇÃO OU GRANT

• Após o reporte de atividades ter sido enviado, você receberá uma notificação por e-mail sobre o fechamento do subsídio confirmando que sua doação 
ou grant foi concluído e fechado 

• Um registro da doação e/ou grant e das atividades relacionadas permanecerá no sistema como um registro permanente
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RECURSOS

Para obter suporte técnico do sistema, entre em contato com a 
Central de atendimento do Envision Pharma:

Excelência Operacional do Envision Pharma Group  Agosto de 2020   iE
versão 2.2

Para dúvidas relacionadas ao processo de financiamento 
de doações e grants da BioMarin, envie um e-mail o  
Coordenador de Doações e Grants da LATAM:

EUA: +1 860 266 4944

REINO UNIDO 
E UE:

+44 1403 322095

E-mail: ienvision_general_request@envisionpharmagroup.com

E-mail: eGrantsLATAM@bmrn.com


