Segunda chamada para propostas
Rede de políticas informadas por evidências (EVIPNet)
Promover inovação em formulação de políticas baseadas em evidência para
plataformas de tradução do conhecimento na África subsaariana
22 de junho de 2011
Prazo para submissão é 30 de setembro de 2011
Visão geral
O Departamento de Gestão e Intercâmbio do Conhecimento da Organização Mundial
da Saúde (KMS / IER – Núcleo de Inovação, Informação, Evidência e Pesquisa –
Unidade de Evidências e Redes para saúde), apoiado pelo Centro Internacional de
Pesquisas para o Desenvolvimento no Canadá (IDRC), convida para a submissão de
cartas de intenção pelas equipes nacionais de EVIPNet-África1 e outras plataformas de
tradução do conhecimento na África sub-sahariana que estejam interessadas em
identificar e desenvolver atividades inovadoras de tradução do conhecimento, no intuito
de explorar, aprofundar ou promover processos de formulação de políticas baseadas
em evidências. As atividades propostas permitirão que as equipes desenvolvam e
estabeleçam uma plataforma de tradução do conhecimento ou ainda que
complementem as atividades nas plataformas já existentes, por meio de atividades
adicionais com prioridades identificadas, o que irá agregar valor ao processo que vai da
produção de evidências à formulação de políticas.
Esta é uma re-edição da chamada para a apresentação de propostas cujo prazo era 30
de junho de 2010. Alguns candidatos foram bem sucedidos na realização dos objetivos
para a apresentação inicial, mas a maioria das equipes não satisfez os critérios
estabelecidos para o financiamento. Esta chamada atual oferece uma oportunidade
adicional para que as equipes EVIPNet nacionais possam refletir sobre suas práticas e,
com base na experiência acumulada, proponham ideias e atividades inovadoras que
possam complementar seus esforços.
A rede EVIPNet reconhece que nem todas as equipes EVIPNet atuais ou futuras
possuem as mesmas habilidades ou níveis de experiência. Para melhor refletir as
capacidades existentes das equipes de EVIPNet e promover abordagens diversas que
se adaptam a diferentes contextos, os candidatos são encorajados a aplicar em uma
das seguintes áreas (?):
1. Estabelecimento de plataformas de Tradução do Conhecimento. Como o
estabelecimento de uma plataforma de tradução do conhecimento viável, confiável e
dinâmica é em si um passo difícil mas essencial no contexto de processos mais amplos
de tradução do conhecimento nos países, as equipes podem propor alguns ou todos
dos seguintes conjuntos de atividades no âmbito desta chamada:
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Atualmente esses países incluem: Burkina Faso, Camarões, República Centro-Africana, Etiópia,
Moçambique, a Iniciativa para políticas na Região da África Oriental daregional (REACH-Policy) e o
Fórum para pesquisa em saúde da Zambia (ZAMFOHR).
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• Mapeamento político. Esta abordagem permite que as equipes tenham uma idéia
mais apurada dos principais atores relacionados à pesquisa na área da saúde e às
políticas de saúde no país, bem como a forma pela qual as diversas instituições (da
sociedade civil aos ministérios do governo) utilizam, requerem ou absorvem pesquisas,
a natureza de suas interações, os tipos de oportunidades e as habilidades necessárias
para vincular pesquisas e processos políticos. Ferramentas de mapeamento político
também fornecem às equipes uma idéia do papel e do nicho das plataformas de
tradução do conhecimento. 2
• Desenvolvimento de um plano operacional. Isto incluiria a discussão e o
desenvolvimento de elementos operacionais centrais, tais como um plano estratégico e
um plano de mobilização de recursos. Tal planejamento deve incorporar reuniões
abrangendo as diversas partes interessadas, um bom conhecimento do papel e do
nicho da plataforma de tradução do conhecimento proposta, a inclusão de sólidos
princípios de organização (desde princípios claros relacionados à visão e à missão até
uma avaliação geral), além do delineamento de um plano para alcançar a
sustentabilidade financeira.
• Estabelecimento de redes virtuais relacionadas à saúde a fim de coletar e promover a
análise dos resultados relevantes da investigação
• Criação da plataforma de tradução do conhecimento com uma iniciativa formal. Esta
poderia ser uma reunião para identificar prioridades políticas importantes, para discutir
as diferentes possibilidades de plataformas, incluindo o desenvolvimento de um resumo
da política e do diálogo político, etc.
Pode ainda haver outras atividades consideradas necessárias pela equipe EVIPNet
nacional para desenvolver e estabelecer uma plataforma de tradução do conhecimento.
Os revisores receberão positivamente todos estes tipos de atividades.
2. Atividades avançadas em Plataformas de tradução do conhecimento.
Como no convite anterior, a rede EVIPNet busca financiar idéias fundadas em
experiências prévias e que proponham abordagens e soluções inovadoras. Propostas
criativas consideradas relevantes e benéficas serão particularmente apreciadas pelos
revisores. Tais atividades podem incluir:
• estratégias para atrair novos indivíduos e/ou instituições que ainda não participam das
equipes nacionais, incluindo profissionais de outros setores além da saúde pública.
• estratégias para desenvolver um resumo da política EVIPNet - modelo de diálogo
político.
• formas alternativas de reforço da capacidade de elaboração de políticas baseadas em
evidência.
• apoio a atividades de plataformas do conhecimento existentes que poderiam ser
melhoradas ou complementadas.
• desenvolvimento de novas conexões e/ou modalidades de trabalho com as
instituições e indivíduos chaves que se beneficiam diretamente de atividades
relacionadas à formulação de políticas das equipes e melhorariam o processo de
implementação de políticas.
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Recursos on-line úteis para o desenvolvimento de abordagens nesta chamada incluem: SUPPORT
tools e Research Matters Knowledge Translation Toolkit.
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• experiências com estratégias de divulgação alternativas e ferramentas para melhorar
a compreensão dos produtos produzidos pela equipe do país.
Perfil dos candidatos
Equipes nacionais de EVIPNet e outras partes interessadas que trabalham nos países
da região africana subsaariana podem candidatar-se a esta chamada. As equipes
nacionais devem:
• Ter o compromisso e o apoio do líder da equipe nacional EVIPNet para sua proposta.
• Apresentar somente uma proposta por equipe nacional.
• Trabalhar de forma colaborativa com as pessoas e instituições relacionadas a essa
atividade em seus países.
• Explorar atividade(s) que poderia(m) ser benéfica(s) a nível regional, nacional ou subnacional.
Propostas
Em todas as propostas em resposta a essa chamada, as equipes EVIPNet nacionais
deverão elaborar pré-projetos de um máximo de 5 páginas que devem:
• Fazer um resumo do projeto proposto (300 palavras)
• Fazer uma breve descrição da plataformas de tradução do conhecimento ou uma
descrição da experiência, realizações e atividades atuais da equipe nacional
• Descrever o problema ao qual esta atividade inovadora irá se referir
• Descrever objetivos gerais e atividades específicas para atingir tais objetivos. As
descrições devem explicar como as atividades irão complementar e/ou melhorar as
estratégias existentes, promover equidade e dimensões de gênero, e delinear
quaisquer considerações multi-disciplinares ou multi-setoriais.
• Identificar a equipe que irá trabalhar na atividade e um calendário para tal
• Fornecer um orçamento em dólar com as seguintes colunas:
Item

Número de
itens

Custo por
item

Custo Total

Notas

A coluna “Notas” neste orçamento é essencial. Nela as equipes irão justificar
brevemente os custos de um item em relação ao valor mencionado. As equipes
nacionais deverão fornecer contribuições em espécie para os custos indiretos.
Resultados
Os candidatos selecionados deverão apresentar os resultados, elaborar um relatório
final, e participar de fóruns de aprendizagem, caso seja considerado necessário pela
rede EVIPNet. Espera-se que a equipe nacional realize uma avaliação dos resultados
da atividade inovadora e incorpore as lições aprendidas nas atividades futuras.
Todos deverão partilhar os seus resultados no intuito de informar os outros países da
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rede.
Financiamento
Até 10 equipes nacionais selecionadas receberão um apoio financeiro de
aproximadamente 20.000 dólares por equipe nacional durante um período de 12
meses.
Reconhecendo os atrasos na chamada anterior, o prazo para inscrição será até 30 de
setembro. Todos os candidatos serão informados até 10 de outubro de 2011, com uma
data de início para financiamento das atividades prevista para 30 de outubro de 2011.
Mais informações e submissão
Dr. Ulysses Panisset está gerindo esta iniciativa. Ele pode ser contactado no telefone
41-22-791-4215, Organização Mundial da Saúde, Avenue Appia, CH-1211 Genebra 27,
Suíça. Cartas de intenção devem ser enviadas por e-mail para panissetu@who.int
até 30 de setembro Agosto de 2011, assinadas pelo candidato e pela autoridade da
organização anfitriã, postada até 30 de setembro.
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