Chamada para Candidaturas: Vozes Emergentes para a Saúde
Global 2022
Programa ligado ao Sétimo Simpósio Global de Pesquisa em Sistemas de Saúde em Bogotá,
de 31 de outubro a 4 de novembro de 2022
Parceiros

O que é o programa de treinamento Emerging Voices for Global Health?
Emerging Voices for Global Health (EV4GH) é um programa de treinamento inovador com
múltiplos parceiros para pesquisadores de sistemas e políticas de saúde promissores e
emergentes, tomadores de decisões e outros atores do sistema de saúde com interesse em se
tornarem vozes influentes da saúde global e/ou tomadores de decisões locais. EV4GH treina
"Vozes Emergentes (EVs)" para participar em plataformas globais de saúde e levantar suas
vozes em debates científicos e políticos. O programa EV4GH é gerenciado por um comitê de
governança internacionalmente representativo, composto por ex-participantes do EV eleitos
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por participantes anteriores do EV4GH e vários membros (de ligação) convidados de institutos
parceiros do EV. O EV4GH tornou-se um Grupo de Trabalho Temático (TWG) da Health
Systems Global (HSG) em 2015 e foi reconfirmado como um TWG em 2021.

Até agora foram organizados sete programas de treinamento EV4GH, todos ligados a um
evento de saúde global (ou regional). A primeira edição do programa EV4GH (2010) foi
realizada em conjunto com o 1º Simpósio Global de Pesquisa em Sistemas de Saúde em
Montreux. Desde então, as edições foram ligadas ao 2nd Global Symposium on Health Systems
Research em Pequim (2012); à Conferência AIDS na África (ICASA) na Cidade do Cabo
(2013); em 2014, 2016 e 2018, os empreendimentos EV4GH foram ligados ao 3rd, 4th e 5th
Global Symposium on Health Systems Research na Cidade do Cabo, Vancouver, e Liverpool,
respectivamente (veja o site do EV4GH para mais informações sobre as edições anteriores); e
em 2020 ao (virtual) 6 th Global Symposium on Health Systems Research em Dubai. Até agora,
290 EVs de mais de 60 países já participaram do programa de treinamento do EV4GH. Muitos
EVs estão agora em posições de liderança em seus países, regiões e globalmente.

No início de 2021, foi criado um consórcio Emerging Voices, com um (novo) secretariado EV,
instalado no African Population and Health Research Center (APHRC), Nairobi, Quénia
(Julho, 2021). A lista atual de instituições parceiras é (em ordem alfabética):
●

Centro de Ciências da Saúde da Universidade de Pequim, Pequim, China

●

Instituto de Saúde Pública, Bengaluru, Índia

●

Instituto de Medicina Tropical (ITM), Antuérpia, Bélgica

●

Mohammed Bin Rashid School of Government (MBRSG), Dubai, Emirados Árabes
Unidos

●

The University of Cape Town (UCT), Cidade do Cabo, África do Sul

●

University of the Western Cape (UWC), Cidade do Cabo, África do Sul

●

Universidad de Antioquia, Medellín, Colômbia

●

Universidad del Rosario, Bogotá, Colômbia

●

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colômbia

●

Universidad Javeriana sede Cali, Cali, Colômbia
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O que é o programa de treinamento EV4GH 2022?
EV4GH 2022 é um programa de formação de aprendizagem mista e consiste numa fase de ecoaching e aprendizagem à distância, seguida de uma fase de formação presencial, realizada
antes do Simpósio. Utiliza métodos e atividades de formação inovadoras para permitir aos
investigadores emergentes, e a outros atores do sistema de saúde e agentes de mudança,
apresentar o seu trabalho de forma eficaz e envolver-se em várias plataformas globais de saúde.
Além disso, a rede global de VE fomenta o trabalho em rede e a aprendizagem através de
contextos e regiões. Após o programa de formação, os VE tornam-se membros do grupo de
trabalho temático do EV4GH e podem depois juntar-se a outros grupos de trabalho temáticos
do HSG.

Etapas do programa de treinamento EV4GH 2022
1. Início em Novembro de 2021: Lançamento do convite à apresentação de candidaturas
2. 15 de Abril de 2022: Data limite para as candidaturas (12 horas EAT)
3. Meados de Abril até final de Maio de 2022: Seleção de novos VE
4. Junho-Julho de 2022: Notificação de aceitação do programa
5. Agosto-Outubro de 2022: E-coaching e fase de ensino à distância
6. Última semana de Outubro de 2022 (previsão de saída: entre os dias 22-24 de Outubro):
Treinamento presencial, incluindo apresentações científicas, habilidades de networking e
comunicação, treinamento de conteúdo e visita de campo às instalações do sistema de
saúde local na Colômbia.
7. 30 de outubro de 2022: Pesquisadores emergentes e outros participantes - Pré-conferência
(evento /TWG)
8. 31 de Outubro a 4 de Novembro 2022: Participação no 7º Simpósio Global de Pesquisa
em Sistemas de Saúde, Bogotá, Colômbia
9. 5 de novembro de 2022: Sessão de encerramento focada em emergir além de Bogotá,
Colômbia
10. Após 5 de Novembro de 2022: Participação na rede EV4GH (e outros grupos de trabalho
temáticos HSG) com outros investigadores emergentes, profissionais, pares, bem como
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investigadores seniores, decisores políticos e especialistas em sistemas de saúde e saúde
global. Algumas das atividades da rede EV4GH incluem discussões regulares e partilha de
informação no grupo Google; webinars; reuniões regionais; residências; redação de blogs,
etc.

Figura Linha do tempo para o programa de treinamento EV4GH 2022

O que o programa de treinamento EV4GH 2022 oferece aos participantes?
1. Desenvolver habilidades de escrita e apresentação, impulsionar oportunidades e
habilidades de networking, treinamento técnico e uso de mídias sociais e outros métodos
de comunicação para divulgação da pesquisa através de métodos inovadores de
treinamento.
2. Apresentar e impulsionar o conhecimento dos pesquisadores de sistemas de saúde
emergentes e outros atores do sistema de saúde sobre governança global em saúde, política
de saúde e pesquisa de sistemas e outros tópicos relacionados ao tema do 7 th Simpósio
Global de Pesquisa de Sistemas de Saúde, inclusive através da interação com especialistas
seniores durante a fase presencial.
3. Facilitar habilidades para publicar em periódicos, blogs de saúde global ou em mídias
sociais e comunicar mais efetivamente no cenário global.
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4. Apresentar e participar de uma pré-conferência com investigadores seniores e decisores
políticos convidados.
5. Facilitar a participação e o trabalho em rede dos VE com outros profissionais de sistemas
de saúde emergentes e seniores, investigadores seniores, decisores políticos e especialistas
em sistemas de saúde e saúde global.
6. Fazer parte da rede Emerging Voices for Global Health: uma rede global de membros que,
entre outras atividades, fornecem informações e curadorias sobre workshops, cursos e
conferências.
7. Oportunidade de se engajar como ex-alunos da EV na construção de capacidades,
colaborações em pesquisa e parcerias nacionais e internacionais.

Quem é elegível para se candidatar?
Haverá duas faixas para as quais os participantes podem se candidatar a ser um EV 2022. A
trilha 1 é reservada para pesquisadores envolvidos na pesquisa de políticas e sistemas de saúde
(trilha dos pesquisadores), a trilha 2 procura atrair profissionais de saúde, ativistas,
formuladores de políticas, jornalistas de saúde e outros atores do sistema de saúde (trilha dos
outros atores do sistema de saúde). Todos os candidatos devem ter nascido em ou após 1 de
Janeiro de 1982.

Pista 1: Pista dos investigadores
Esta faixa tem como objetivo atrair aplicações de pesquisadores emergentes envolvidos na
pesquisa de políticas e sistemas de saúde. Os candidatos devem apresentar um resumo para o
7º Simpósio Global de Pesquisa em Sistemas de Saúde, Bogotá, e ter pelo menos dois dos
seguintes requisitos:
- Mestrado em saúde ou área relacionada com a saúde
- Estar inscrito em um programa de nível doutoral em saúde ou em uma área relacionada à
saúde
- Ter pelo menos dois anos de trabalho ou experiência de pesquisa em saúde pública ou
desenvolvimento
- Experiência e/ou conhecimento do trabalho em países de baixa e média renda
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Pista 2: Pista dos outros atores do sistema de saúde
Esta faixa é destinada a outros profissionais de saúde emergentes, ativistas, formuladores de
políticas, corretores de conhecimento, jornalistas de saúde e outros atores dos sistemas de
saúde. Os candidatos devem cumprir um dos seguintes requisitos:
- Estar envolvido na tomada de decisões, na implementação ou no papel de um profissional
dentro dos serviços de saúde ou de um sistema de saúde em um país de baixa ou média renda.
- Estar engajado e ter interesse pelo fortalecimento dos sistemas de saúde locais/nacionais como
ativista, jornalista de saúde ou defensor do paciente ou estar envolvido no avanço da equidade
na saúde e da justiça social em seu ambiente.

Dado o local (Bogotá), também queremos incentivar explicitamente os participantes da região
latino-americana a se candidatarem a esta faixa.

Vias 1 e 2:
●

O programa EV4GH é em inglês. Portanto, os participantes precisam ter um domínio
razoável da língua inglesa para participar. Todos os documentos necessários para a
inscrição devem estar em inglês (e/ou ter tradução em inglês (ver abaixo)), como condição
para a via 1. Para a via 2, a carta de motivação e redação do candidato pode ser apresentada
em espanhol, português ou francês (opcional).

●

Para ambas vias, será dada especial atenção àqueles que incluem explicitamente a
dimensão política dos sistemas e serviços de saúde no seu trabalho, e desafiam o poder sob
qualquer forma, com base em boas provas.

●

O foco será nos candidatos do Sul Global, mas os candidatos do Norte Global também
podem se candidatar se tiverem alguma experiência de campo relevante (longo prazo) no
Sul Global, e/ou se estiverem atualmente trabalhando em questões de política de saúde e
pesquisa de sistemas no Sul Global. Por favor, veja os detalhes da bolsa no final da
Chamada.

●

Os participantes aceitos devem ser capazes de participar do programa de treinamento na
íntegra. Isto inclui a participação e presença pessoal na Colômbia de 22/24 de outubro a 5
de novembro de 2022. Os candidatos que não puderem participar plenamente e só possam
realizar parte do programa, não serão elegíveis para participar do mesmo.
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Resultados Esperados EV4GH 2022 Participantes:
1. Apresentação do cartaz (via 1)
2. Melhor conhecimento das ferramentas e estratégias para se tornar um sistema de
saúde/agente de mudança de política mais eficaz (ambas vias)
3. Apresentação oral durante a pré-conferência (em um formato inovador) (ambas vias)
4. Blogs, publicações e outras formas de divulgação de mensagens (ambas as vias)
5. Participação no 7th Global Symposium on Health Systems Research (ambas vias)

Detalhes da aplicação e processo
Via 1: via dos investigadores
1. Resumo (Título de no máximo 25 palavras + um resumo de no máximo 400 palavras em
Inglês). Se você enviou um resumo em francês/espanhol, precisaremos de uma tradução do
mesmo em inglês.
2. Currículo Resumido (máximo duas páginas A4): O CV deve ser claramente estruturado.
Você pode usar esta estrutura de currículo em 4 partes como modelo para o seu currículo: Seção
A: Detalhes pessoais; Seção B: Informação sobre educação e investigação; Seção C: Outra
experiência profissional; Seção D: Qualquer outra informação que possa ser de interesse para
os revisores (para esta via). Caso queira, pode ser adicionado o link para um pequeno vídeo
(máximo 3 minutos, YouTube ou Youku) explicando o trabalho que está sendo desenvolvido
e pesquisado (opcional).
3. Carta de Motivação (máximo 400 palavras): Uma carta de motivação bem articulada sobre
o seu interesse em participar no treinamento do EV4GH 2022. A carta de motivação é uma
parte crucial do processo de seleção e deve argumentar de forma convincente porque você se
considera um excelente candidato do EV para esta via. Explique seus principais pontos fortes
e as áreas que necessitam ser desenvolvidas. A carta de motivação também deve incluir
detalhes de dois árbitros (nome, detalhes de contato).
Após carregar o resumo no site do 7th Global Symposium on Health Systems Research e receber
o reconhecimento, use este link para completar sua inscrição para a trilha dos pesquisadores do
EV 2022. Por favor, note que você precisará da identificação única do 7th Global
Symposium on Health Systems Research submission para completar esta inscrição.
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Pista 2: Via dos outros atores do sistema de saúde
1.

Currículo Resumido (máximo duas páginas A4): O CV deve ser claramente estruturado.
Você pode usar esta estrutura de currículo em 4 partes como modelo para o seu currículo:
Seção A: Detalhes pessoais; Seção B: Informação educacional; Seção C: Outra experiência
profissional; Seção D: Qualquer outra informação que possa ser de interesse para os
revisores (para esta faixa). Caso queira, pode ser adicionado o link para um pequeno vídeo
(máximo 3 minutos, YouTube ou Youku) explicando o trabalho que está sendo
desenvolvido e pesquisado (opcional).

2. Carta de Motivação (máximo 400 palavras): Uma carta de motivação bem articulada
explicando porque você se considera uma excelente Voz Emergente para esta via
específica e o que você poderia ganhar com a sua participação. A carta de motivação é
crucial a este respeito. Por favor, explique os seus pontos fortes e as áreas que necessitam
ser desenvolvidas. A carta de motivação também deve incluir duas referências (nome,
detalhes de contato).
3. Um

ensaio

(reflexão)

sobre

a

implementação

de

políticas

(ou

ativismo/corrupção/jornalismo...) desafios vividos no seu próprio contexto de trabalho,
ligado ao tema do simpósio, "Desempenho dos Sistemas de Saúde na Agenda Política":
Partilhar lições para os desafios atuais e globais". O ensaio deve focar um dos subtemas
(máximo de 1500 palavras)
Ou:
Um vídeo (não superior a 3 minutos) ou qualquer outro meio criativo que transmita as
mensagens que você gostaria de trazer para o simpósio. O vídeo pode ser carregado no
YouTube/Youko e o link pode ser compartilhado na aplicação em um documento
separado.

Para o acompanhamento dos outros atores do sistema de saúde, aplique usando este link quando
os documentos solicitados anteriormente já estiverem prontos.
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Etapas de aplicação
Via 1: via dos investigadores
1. Aplicação através da submissão de um Resumo (Título de no máximo 25 palavras + um
resumo de no máximo 400 palavras) através do site do Simpósio.
2. Preencha o formulárioREDCap e carregue os seguintes documentos: 1) o (mesmo) resumo
submetido ao simpósio (+ resumo traduzido em inglês, se o resumo foi em francês ou
espanhol); 2) CV resumido (apenas em inglês); e 3) carta de motivação (apenas em inglês).

Via 2: Via dos outros atores do sistema de saúde
Devido ao fato do evento deste ano se realizar na região da América Latina (incluindo as
Caraíbas), fazemos uma pequena exceção linguística dentro desta via durante o processo de
submissão (ver exceções linguísticas entre parênteses).

1. 1. Preencha o formulárioREDCap e carregue os seguintes documentos: 1) CV Resumido
(somente em inglês); 2) Carta de motivação (também pode ser em francês, espanhol ou
português); e 3) Ensaio (também pode ser em francês, espanhol ou português) ou Vídeo
(somente em inglês).

Todos os itens acima devem ser concluídos até 15 de Abril de 2022 (12 horas EAT). Em caso
de dúvidas/ perguntas, por favor, faça contato com o Secretariado do EV4GH em
ev4ghinfo@aphrc.org.
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Processo de seleção
Um conselho consultivo composto por ex-membros do conselho de administração do EV e
alguns membros seniores de institutos parceiros analisarão os materiais de candidatura e
ajudarão no processo de seleção com base em critérios de seleção mistos e transparentes.

O que inclui a bolsa de estudos EV4GH 2022?
Será concedido um número limitado de bolsas de estudos totais e parciais aos candidatos
selecionados. A bolsa integral cobrirá a participação no programa de treinamento de três meses
de aprendizagem combinada, o treinamento (aproximadamente) presencial de 10 dias (mais o
evento pré-conferência/TWG) e incluirá as passagens aéreas dos participantes para a Colômbia,
acomodação, refeições e materiais, bem como a participação no 7º Simpósio Global de
Pesquisa em Sistemas de Saúde em Bogotá. As bolsas de estudos devem priorizar os
participantes do LMIC. Os participantes do PRMI de universidades e instituições de pesquisa
(ou outros agentes de mudança) do 'Norte Global', se selecionados, deverão conseguir seus
próprios recursos para cobrir todos os custos de participação no programa EV4GH.
Atenção: a seleção bem-sucedida do VE não pode garantir um processo de visto bem-sucedido
e oportuno, portanto, se selecionado, encorajamos os participantes a iniciar a solicitação de
visto o mais rápido possível.
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