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1. O que é a Aliança GACD

O que é ciência da implementação? 
https://www.gacd.org/research/implementation-science

Temas de interesse

Coordena e apoia atividades voltadas 
à prevenção e ao tratamento de 
doenças crônicas não transmissíveis 
em escala global

Membros

15 órgãos internacionais

A ciência da implementação foi desenvolvida para facilitar a 
disseminação das práticas baseadas em evidências (EBPs), incluindo 

intervenções psicossociais e médicas para problemas de saúde mental 
e física, com o objetivo de melhorar a saúde da população. 

• Investir em pesquisas;

• Desenvolver a capacidade de 
implementação da ciência desenvolvida 
nessas pesquisas;

• Facilitar colaborações e parcerias para 
apoiar o investimento da GACD.

https://www.gacd.org/research/implementation-science


Países participantes

Brasil

Argentina

Austrália

Canadá

China

Índia

Comunidade Europeia

Japão 

Nova Zelândia

África do Sul

Tailândia 

Reino Unido

EUA

2016

2018



EXPLORING STIGMA, DISCRIMINATION AND RECOVERY-BASED 
PERSPECTIVES TOWARD MENTAL ILLNESS AND SUBSTANCE USE 
PROBLEMS AMONG PRIMARY HEALTHCARE PROVIDERS IN RIBEIRAO 
PRETO, BRAZIL

Processo / Grant 
number

2017/50111-4

Acordo / Agreement GACD

Pesq. Resp. / PI Carla Aparecida Arena Ventura

Pesq. Resp. Ext. / PI 
abroad

Akwatu Khenti

Instit.Exterior / Instit. 
abroad

Center for Addiction and Mental Health / Canada

Instit. sede / Host 
Institution

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto / USP

Chamada em Saúde Mental - 2017

2. GACD e a FAPESP

http://www.bv.fapesp.br/pt/542/global-alliance-for-chronic-diseases-gacd
http://www.bv.fapesp.br/pt/pesquisador/33439/carla-aparecida-arena-ventura


Chamada em Hipertensão e Diabetes – 2018

Não houve propostas selecionadas que envolviam o 
Estado de São Paulo

Escola São Paulo em Ciência Avançada – Novembro 
de 2018 - UNICAMP



Países participantes

Chamada aberta – PREVENÇÃO 
PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA PARA CÂNCER

Brasil – São Paulo 

Argentina

Austrália

Canadá

China

Índia

Comunidade 
Europeia

Japão 

Nova Zelândia

África do Sul

Tailândia 

Reino Unido

EUA

3. A Chamada de propostas em Câncer



Escopo

Objetivos

Os seguintes tipos de projetos NÃO se enquadram no escopo desta Chamada de Propostas:

Pesquisa de implementação para a prevenção primária e secundária de câncer

Adaptar e ampliar a implementação dessas intervenções de forma acessível e equitativa, a fim de 
melhorar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer em situações da vida real

• Trabalhos etiológico, pesquisa mecanicista ou epidemiológica, que não façam parte de um estudo mais 
amplo para desenvolver abordagens científicas de implementação.

• Replicação de estudos de eficácia e ensaios clínicos que testam a eficácia de agentes farmacológicos novos 
ou estabelecidos (ou combinação de agentes)

• Ensaios clínicos de novas ferramentas de diagnóstico, dispositivos ou agentes farmacológicos. 

4. Informações sobre o escopo e objetivos



Fase de Pesquisa (2 anos): Etapa 

financiada pela FAPESP. A ser 

conduzida na Instituição Sede de 

Pesquisa, vínculo do Pesquisador 

responsável pela proposta.

Fase de Aplicação: Etapa não financiada pela FAPESP, 

de responsabilidade da Instituição Parceira (Item 6b). A 

Instituição Parceira é o órgão responsável pela 

implementação da política pública que deverá estar 

envolvido desde o início da concepção da proposta de 

pesquisa. 

Auxílio à Pesquisa – Programa de Pesquisa em Políticas Públicas  
http://www.fapesp.br/politicaspublicas

Itens financiáveis: materiais permanentes, materiais de consumo, serviços de 

terceiros, despesas de viagem (Participação nas reuniões Anuais de pelo menos 

2 membros) e as seguintes modalidades de bolsas: Treinamento Técnico, 

Participação em Curso ou Estágio Técnico

5. Informações sobre a modalidade de fomento 

FAPESP

Até 3 projetos, até R$300.000,00 por projeto

Órgãos do Executivo 

(secretarias municipais e 

estaduais) e Hospitais

http://www.fapesp.br/politicaspublicas


• Até dia 1º de abril

• Serão respondidas em até 20 
dias

Por e-mail: chamada-gacd@fapesp.br

a) Súmula Curricular do Pesquisador do Estado de São Paulo em 
inglês (conforme descrito em http://fapesp.br/en/6351).

b) Nome da Instituição Parceira e Responsável no Estado de São 
Paulo – Item 6

c) Caso haja, os nomes dos Pesquisadores estrangeiros e suas 
respectivas Instituições de vínculo. Caso não estejam pleiteando 
recursos nesta Chamada, indicar como financiarão suas 
pesquisas.

d) Título e duração da proposta a ser submetida.

e) Orçamento total previsto a ser solicitado para FAPESP.

f) Tempo estimado de dedicação ao projeto pelo Pesquisador do 
Estado de SP (horas/semana).

• Anexar a Carta de Elegibilidade 
quando da submissão da 
proposta completa no SAGe.

6. Informações sobre a análise de elegibilidade do Pesquisador Responsável

a) Ter título de doutor ou qualificação 
equivalente

b) Ter vínculo empregatício com a 
Instituição de pesquisa no Estado de São 
Paulo proposta para sediar o projeto.

c) Espera-se do Pesquisador Responsável 
expressiva experiência na área em 
questão e capacidade de liderança.

Requisito do pesquisador

mailto:chamada-gacd@fapesp.br
http://fapesp.br/en/6351


Equipe do Projeto

Pesquisador 
Responsável no 
Estado de São 

Paulo (elegível)

Instituição Parceira 
no Estado de São 

Paulo 

Pesquisador 
internacional

Obrigatório Opcional 
(Desejável)

País membro do 
GACD: Tem 
financiamento  
ou está 
solicitando 
nessa 
Chamada?

Como achar um colaborador internacional?

Não membro: 
explicitar 
como irá 
garantir a 
contrapartida 



Como achar um colaborador internacional?

www.gacd.org



Plano Fase I

Pesquisador 
Responsável no 
Estado de São 
Paulo (elegível)

Instituição Parceira 
no Estado de São 
Paulo 

O Projeto de Pesquisa – em inglês (“Research Proposal Guidance”), que é parte integrante da 

proposta, deverá ser concebido e escrito em conjunto pelos proponentes do Estado de São Paulo 

(pesquisador na Instituição Sede e responsável na Instituição Parceira) e pelo pesquisador 

estrangeiro, caso haja.

Pesquisador 
internacional

7. Documentação para submissão (FAPESP e GACD)

O documento obrigatório nesta modalidade

chamado “Plano detalhado para Fase de

Aplicação” (Item 2.2 b das normas da modalidade)

deverá seguir o presente modelo e contemplar

informações como as descritas no item 2.4.6 do

presente edital – Estratégia de incorporação dada

intervenção na política e prática de saúde local;

item 6b das normas da modalidade

Plano para Fase II

http://fapesp.br/chamadas/2019/gacd_research_proposal_guidance.docx
http://www.fapesp.br/politicaspublicas#5134
http://fapesp.br/chamadas/2019/gacd_research_proposal_guidance.docx


Deadline – 30 de abril de 2020

5.3.1 Cada proposta deverá ser submetida à FAPESP pelo pesquisador no Estado de São Paulo (item 5.3.3 

abaixo) e ao GACD (portal GACD) pelo pesquisador do Estado de São Paulo ou pesquisador estrangeiro (a ser 

decidido pela própria equipe da proposta).

https://ptoutline.eu/app/gacd2

PORTAL GACDFAPESP

https://sage.fapesp.br/

5.3.4 Todos os documentos 

obrigatórios solicitados pelo 

SAGe devem ser enviados no 

momento da submissão da proposta.

5.2 ....excepcionalmente para esta 

Chamada de Propostas:

a. O convênio ou acordo de 

cooperação técnica com a instituição 

de pesquisa proponente será exigido 

somente na contratação da 

proposta e não na submissão da 

proposta, como descrito no item 6 das 

normas.

7. Documentação para submissão (FAPESP e GACD)

https://ptoutline.eu/app/users/login/
https://ptoutline.eu/app/gacd2
https://sage.fapesp.br/


4. Painel de Avaliação Internacional:

a. Relevância e qualidade do projeto de pesquisa; 

b. Qualidade da equipe proponente; 

c. Exequibilidade da proposta; e 

d. Potencial impacto científico, econômico e social da pesquisa. 

1. Análise de elegibilidade do Pesquisador Responsável e Instituição Parceira pela FAPESP

2. Análise de enquadramento pela Coordenação de Área da FAPESP quanto a aderência aos 

temas da Chamada

3. Análise de assessores externos indicados pela FAPESP quanto ao mérito da proposta

9. Informações sobre a tramitação e análise das 

propostas



7.1 Propriedade Intelectual

Em caso de aprovação, um Termo de Compromisso (“Letter of Agreement”) deverá ser firmado entre 

a Instituição de vínculo do pesquisador estrangeiro (caso haja) e a Instituição de vínculo do Pesquisador 

do Estado de São Paulo, no qual se especificará como os direitos de propriedade intelectual, de 

confidencialidade e de publicações serão tratados em conjunto, respeitando as políticas de propriedade 

intelectual de cada agência financiadora e instituições sede. Espera-se que os custos relativos à gestão de 

propriedade intelectual sejam acordados entre as instituições de pesquisa antes do início da mesma. A 

apresentação deste documento (“Letter of Agreement”) é obrigatória e deverá ocorrer antes da assinatura 

do Termo de Outorga nos casos de financiamento pela FAPESP.

7.2 Acordo de Cooperação com Instituição Parceira

Note que além do documento descrito no item 7.1 será obrigatória a apresentação do “acordo de 

cooperação técnica ou convênio” entre a Instituição Sede de Pesquisa no Estado de São Paulo e a 

Instituição Parceira (implementadora da política pública).

8. Documentação para contratação



10. O andamento: relatórios de acompanhamento, 

reuniões anuais e rede GACD 

b. Participação de pelo menos dois membros do projeto nas reuniões anuais do 

GACD

a. Relatórios anuais a FAPESP

c. Rede de pesquisadores GACD



Cronograma

Lançamento da Chamada Outubro, 2019

Evento FAPESP – explicação da Chamada Fevereiro, 2020

Consulta de elegibilidade 1º de abril, 2020

Submissão das propostas 30 de abril, 2020

Anúncio dos resultados Outubro/Novembro, 2020

chamada-gacd@fapesp.br – Bruna MusaDúvidas -

mailto:chamada-gacd@fapesp.br


Agenda da reunião

I – Apresentação

1. O que é a Aliança GACD

2. GACD e a FAPESP

3. A Chamada de propostas em Câncer

4. Informações sobre o escopo e objetivos

5. Informações sobre a modalidade de fomento FAPESP

6. Informações sobre a análise de elegibilidade

7. Documentação para submissão (FAPESP e GACD)

8. Documentação para contratação

9. Informações sobre a tramitação e análise das propostas

10. O andamento: relatórios de acompanhamento, reuniões

anuais e rede GACD 

II – Formatação do projeto de pesquisa e as principais razões 

para não aprovação – Prof. Victor Wunsch

III – Apresentação de projeto financiado no âmbito do acordo 

GACD – Prof. Carla Aparecida Arena Ventura

IV– Dúvidas dos participantes


