
Programa de Pequenas Bolsas para Investigadores Africanos (SGP VI)

A. Visão Geral
Financiamento máximo por prémio: 30.000 USD

Data de abertura da chamada: 1 de setembro 2022, 08:00 GMT
Data de encerramento da chamada: 30 de setembro de 2022, 17:00 GMT

Anúncio de prémios projectado: 12 de dezembro de 2022, 15:00 GMT

Introdução

A Rede Africana de pesquisa das Doenças Tropicais Negligenciadas (ARNTD), com o apoio da Agência Americana
para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e da Fundação Bill & Melinda Gates (Gates Foundation), através da
Coligação para a pesquisa operacional sobre Doenças Tropicais Negligenciadas (COR-NTD), está a procura de
propostas tanto para a pesquisa operacional como para a implementação do programa "Desafios Emergentes com
a Implementação de Doenças Tropicais Negligenciadas (NTD) em África". Esta sexta edição do Programa de
Pequenas Doenças Tropicais Negligenciadas (SGP VI) destina-se a apoiar os investigadores africanos, tanto no início
como no meio ou ao fim da sua carreira, na realização de pesquisa operacional ou de implementação alinhada
com os objectivos estabelecidos na Declaração de Londres sobre Doenças Tropicais Negligenciadas. O SGP VI é
composto por duas vertentes de financiamento de pequenas bolsas:

a. Pequenas bolsas para investigadores de início de carreira

b. Pequenas bolsas para investigadores de meio de carreira e/ou investigadores seniores.

Organizações de financiamento

Quem é o grupo-alvo?

Este convite à apresentação de propostas dirige-se a investigadores de excelência - especialmente investigadores
principiantes - e acadêmicos baseados em instituições de pesquisa ou universidades no continente africano. Os
candidatos terão de demonstrar que a pesquisa ou atividade proposta está alinhada com os interesses do
país/programa e tem um potencial de impacto institucional/individual no desenvolvimento de capacidades. As
pequenas bolsas destinadas a investigadores juniores e seniores a nível de mestrado ou doutoramento fornecerão
bolsas que vão de 10.000 a 30.000 USD. Candidaturas serão aceitas em inglês, francês e português. No entanto,
os candidatos pré-selecionados deverão apresentar propostas completas e documentação adicional em inglês
para serem elegíveis ao prémio.

Objetivos do convite

1. Aumentar a liderança, envolvimento, e visibilidade africana na pesquisa operacional e de implementação
das DTN, incluindo através do envolvimento direto com os programas nacionais de DTN;
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2. Contribuir para melhorar a capacidade de pesquisa de um quadro existente de investigadores africanos de
DTN e reforçar as instituições de pesquisa africanas no processo, apoiando a pesquisa operacional e de
implementação sobre as DTN de origem local e liderada por africanos;

3. Para melhorar a comunicação e colaboração Sul-Sul entre investigadores, decisores políticos e
implementadores, e para a participação da comunidade na pesquisa e no estabelecimento de agendas;

4. Proporcionar uma oportunidade aos jovens futuros investigadores não só de ganhar experiência na
pesquisa, mas também na preparação de candidaturas a bolsas e na gestão;

5. Para complementar um aspecto claramente definido da pesquisa em curso ou para responder a uma nova
questão ligada à pesquisa em curso levada a cabo por investigadores a meio da carreira/sénior;

6. Incentivar um modelo de colaboração Norte-Sul que promova o envolvimento entre os investigadores do
Sul e os seus programas de controle, e melhore a liderança local e a apropriação de iniciativas e atividades.

O que está no âmbito das bolsas?

A fim de ser considerada para financiamento, a pesquisa proposta deve ser informada pelas provas existentes e
lacunas identificadas. As propostas devem demonstrar um potencial significativo para informar ou desenvolver
mais atividades de pesquisa. A duração do programa desta edição é de 10 meses. Os candidatos devem, portanto,
fornecer provas claras, indicando variáveis específicas que garantam a conclusão dos projetos dentro do prazo de
10 meses do programa. As candidaturas devem centrar-se nas cinco DTN (filariose linfática, oncocercose,
helmintose transmitida pelo solo, esquistossomose e tracoma) de prevenção-quimioterapia (PC).  As propostas
elegíveis podem concentrar-se:

Implementação e/ou pesquisa operacional que vise melhorar a eficácia dos programas de NTD. Isto pode
incluir:

● Identificação de fatores que impedem a entrega equitativa de intervenções do programa NTD a
grupos vulneráveis.

● Desenvolver, testar e escalar soluções práticas baseadas em provas, adaptativas e específicas do
contexto.

● Identificação de formas de melhorar a adopção, adaptação e adopção de estratégias existentes
baseadas em provas, ferramentas para alcançar os objetivos de eliminação e controlo.

● Estudos para desenvolver ou validar novas tecnologias de diagnóstico inovadoras para apoiar a
implementação e melhoria do programa NTD nas operações.

Esta edição do Programa de pequenas subvenções inclui várias novas áreas de enfoque:
● Teste de novos modelos de vigilância de pós-validação ou estratégias de vigilância integradas. À

medida que os programas de DTN alcançam sucesso e reduzem a administração de medicamentos
em massa, a implementação de vigilância como parte da monitorização e avaliação do programa
garante que as metas do programa sejam mantidas surgiu como uma prioridade.

● Projetos focados na vigilância de pós-validação para tracoma e filariose linfática são um interesse
específico adicional.

● Desenvolvimento de soluções escaláveis para a integração de serviços de gestão da morbilidade e
prevenção de doenças (MMDP) no sistema nacional de saúde

● Desenvolver e testar estratégias rentáveis, escaláveis e baseadas na comunidade para a recolha de
vetores e xenomonitorização em pontos quentes de oncocercose a filariose linfática

● Soluções testáveis para melhorar o acesso equitativo às intervenções das NTD para as populações
vulneráveis (por exemplo, nómadas, grupos em zonas de conflito, zonas de difícil acesso, refugiados,
etc.).

O que está fora do âmbito de aplicação?

O financiamento do SGP VI não pode ser utilizado para pagamento de salários, participação em
reuniões/conferências, pagamento de propinas/cursos, compra de bens restritos (por exemplo, contracepção,
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pesticidas, produtos farmacêuticos, veículos, etc.), e para apoiar as atividades programáticas de M&A existentes,
tais como, mas não limitadas a, cartografia, administração em massa de medicamentos, inquéritos de avaliação de
transmissão (TAS), avaliações de impacto Kato-Katz, inquéritos de impacto de tracoma/inquéritos de vigilância,
avaliações de qualidade de dados, inquéritos de impacto de oncocercose, inquéritos de oncocercose Stop MDA,
inquéritos de cobertura, inquéritos de percepção da atitude do conhecimento, etc.).

B. Elegibilidade
Critérios gerais:

1. Deve ser atualmente empregado ou inscrito como estudante numa instituição académica, de saúde ou de
pesquisa em África durante o período de duração da bolsa

2. Deve demonstrar ter um compromisso com a pesquisa relacionada com NTD, bem como as competências e
experiência necessárias para realizar o trabalho proposto

3. Deve ser capaz de fornecer provas de resultados de pesquisa, incluindo publicações e/ou apresentações em
conferências científicas

4. Candidaturas serão aceitas de todos os países africanos. Encorajamos particularmente as candidaturas dos
seguintes países que ainda não tenham tido um candidato, como: Argélia, Cabo Verde, Comores, Djibuti,
Guiné Equatorial, Eswatini, Guiné, Lesoto, Mauritânia, Maurícias, Marrocos, Níger, São Tomé e Príncipe,
Seicheles e Tunísia.

5. Encorajamos especialmente as investigadoras a se candidatarem.

Candidatos a bolsas para investigadores júniores:

1. Devem ser investigadores de início de carreira, definidos como cientistas biomédicos, investigadores
clinicamente qualificados, ou investigadores de saúde pública, que não tenham anteriormente competido
com sucesso para uma bolsa de pesquisa ≥USD 200,000.

2. Devem possuir pelo menos um mestrado ou devem estar ativamente inscritos em um programa de
doutorado. Os candidatos titulares de doutorados (por exemplo, PhD, DrPH, DSc) devem ter-se formado há
não mais de cinco anos. Candidates clínicos (por exemplo, titulares de MBChB, MBBS, MD, DVM), que não
tenham concluído um mestrado, devem ter alguma formação especializada ou ser capazes de demonstrar
formação/experiência de pesquisa relevante para a bolsa.

3. Não devem ocupar cargos acima do nível de professor catedrático/assistente ou equivalente.

4. Devem fornecer provas escritas que comprovem sua participação em um projeto de mentoria e/ou
supervisão proveniente de um investigador sénior com histórico em pesquisas relacionadas a ramo de NTD.

Candidatos a bolsas para investigadores de meio da carreira/sénior:

1. Devem ser investigadores de meia-carreira/sénior, definidos como cientistas biomédicos, investigadores
clinicamente qualificados, ou investigadores de saúde pública, que tenham anteriormente competido com
sucesso como investigadores principais para uma bolsa de pesquisa de valor considerável, mas que não
estejam a mais de quinze anos do seu mais alto grau de estudo.

2. Devem possuir um grau de doutorado (por exemplo, DrPH, DSc). Os médicos (por exemplo, MBChB, MBBS,
MD, titulares de DVM), que não tenham completado um doutorado, devem ter completado formação
especializada ou ser capazes de demonstrar formação relevante ligada à pesquisa (por exemplo, MSc,
MPhil), ou experiência similar.

3. Não devem ocupar um cargo inferior ao de professor catedrático/sénior oficial científico ou equivalente.

4. Devem demonstrar que têm um histórico e um compromisso contínuo com a pesquisa em NTD

5. Devem demonstrar que o projeto pretendido é um aspecto claramente definido da pesquisa em curso ou
que visa responder a uma nova questão ligada à pesquisa em curso.
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C. Aplicação
Como aplicar

1. Acesse aqui ao formulário de candidatura online e todas as instruções necessários. Por favor preencha
todas as seções necessárias e submeta todos os documentos necessários antes do prazo. 1

2. O formulário de candidatura fornece um link aqui para fazer o download do modelo de orçamento.
Complete todas as seções necessárias, seguindo as regras de financiamento, conforme descrito no Guia de
Revisão e na página de instruções do modelo de orçamento. Após a conclusão, por favor clique aqui para
fazer o upload da cópia do seu orçamento. Por favor, note que uma candidatura sem orçamento utilizando
o modelo prescrito não será considerada.

A revisão do pedido terá em consideração o seguinte:

1. Elegibilidade do candidato e posse de uma equipa qualificada

2. Mérito científico e qualidade global do projeto proposto

3. Importância da pesquisa e impacto potencial

4. Potencial para aumentar a pesquisa 2

5. Viabilidade da conclusão bem sucedida do projeto no prazo de 10 meses após o financiamento da
subvenção

6. Demonstração de uma estimativa razoável e realista dos custos

Um painel independente analisará todas as candidaturas completas apresentadas, culminando na lista preliminar
de pré-seleção dos premiados. Pode acessar aqui o guia do avaliador. Aconselhamo-lo a consultar aqui a lista de
verificação das candidaturas para garantir que cumpre todos os critérios de elegibilidade e está em conformidade
com todos os requisitos. As candidaturas que não assinalarem todas as caixas da lista de verificação não avançarão
para revisão. Todos os premiados pré-selecionados serão apoiados através de formação para escrever e apresentar
uma proposta completa com base num modelo. A atribuição final e o desembolso dos fundos serão condicionados
ao chefe de departamento/unidade da instituição de acolhimento na qual este prémio será baseado, confirmando
por escrito que a pesquisa será apoiada com espaço e instalações adequadas e administradas em nome da
organização. Além disso, os candidatos selecionados para as bolsas dos investigadores júniores terão de
apresentar uma carta de apoio de um investigador sénior e mentor que servirá como seu "garante da qualidade da
pesquisa", e será igualmente responsável pelo sucesso do projeto de pesquisa. A pesquisa financiada será
acompanhada de perto através de chamadas bissemanais com o Secretariado da ARNTD, apresentação de
relatórios trimestrais, e visitas de acompanhamento e avaliação de campo pela ARNTD sempre que necessário.

Por favor clique aqui para encontrar respostas às perguntas mais frequentes dos candidatos anteriores. Para mais
informações, envie um e-mail com o assunto "Inquiry SGP VI" para secretariat@arntd.org

2 Encorajamos projetos de prova de conceito que demonstrem potencial de expansão para beneficiar a implementação de programas
(controlo e eliminação de DTN) tão proximamente quanto possível e que possam ser atractivos para financiamento posterior de outras
fontes.

1 Todas as candidaturas apresentadas após o prazo de 30 de setembro de 2022 às 17:00 GMT não serão revistas, e todos os anexos não
solicitados não serão considerados.
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https://forms.gle/3snNAaerDoeFyrom7
https://arntd.org/wp-content/uploads/2021/07/ARNTD_SGP-V_Budget_Template_2021_English.xlsx
https://arntd.org/wp-content/uploads/2022/08/ARNTD_SGP-VI_Budget_Template_2022_English.xlsx
https://www.formpl.us/form/1980466174
https://www.formpl.us/form/4794783629443072
https://arntd.org/wp-content/uploads/2022/08/ARNTD_SGP_Reviewers-Guide_August-2022.pdf
https://arntd.org/wp-content/uploads/2021/07/ARNTD_SGP_Reviewers-Guide_July-2021.pdf
https://arntd.org/wp-content/uploads/2021/07/ARNTD_SGP_Reviewers-Guide_July-2021.pdf
https://arntd.org/wp-content/uploads/2022/08/ARNTD_SGP_Checklist-for-Applicant_2022_Portuguese.docx
https://arntd.org/wp-content/uploads/2022/08/ARNTD_SGP_Perguntas-Frequentes_2022.pdf

