CCAP TB BRASIL
Comitê Comunitário de Acompanhamento das Pesquisas em Tuberculose no Brasil
EDITAL DE SELEÇÃO DE MEMBROS COMUNITÁRIOS
O Comitê Diretivo-Constitutivo do Comitê Comunitário de Acompanhamento das
Pesquisas em Tuberculose no Brasil (CCAP TB BRASIL), ligado à Rede Brasileira de Pesquisas em
Tuberculose (REDE-TB, faz público este edital de seleção de membros comunitários para o
CCAP TB BRASIL.
Este edital se destina a selecionar, das regiões metropolitanas de mais alta carga de
tuberculose no Brasil, até quinze pessoas de perfil comunitário ou com consistente inserção
comunitária ligados ao movimento de enfrentamento da tuberculose no Brasil, interessados
em acompanhar as pesquisas desenvolvidas no País e no exterior, buscando contribuir para a
aplicação dos melhores resultados de pesquisa em políticas públicas. Este edital não se destina
a profissionais de saúde e/ou acadêmicos em particular.
O Comitê Diretivo-Constitutivo que ora se apresenta foi estabelecido em caráter
provisório para elaborar e conduzir o presente processo de seleção e conduzir a primeira
reunião do CCAP TB BRASIL, assim como buscar meios de continuidade desta iniciativa. Este
Comitê tem caráter voluntário e independente e não está vinculado a nenhuma pesquisa,
pesquisador ou financiador em particular. O Comitê Diretivo-Constitutivo é compostoi por
ativistasii engajados no acompanhamento de pesquisas no País e com diversas filiações de
diferentes setores (academia, governo, OSC), trazendo diferentes perspectivas e expertises.
A iniciativa do Comitê Diretivo-Constitutivo para o CCAP TB BRASIL é da Área de
Mobilização Social da Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose (REDE-TB) e teve seu
processo inicial financiado no âmbito do Projeto de Engajamento Comunitário do estudo
STREAMiii (STREAM-CE), numa parceria entre a Union/Vital Strategies e a REDE-TB no
programa TREAT-TB, com recursos da USAID. Esta iniciativa também conta com o apoio do
Instituto Clemente Ferreira (ICF) da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo (SES-SP).
Objetivo do CCAP TB BRASIL
O Comitê Diretivo-Constitutivo do CCAP TB BRASIL propõe, como seu objetivo
específico, acompanhar os diferentes estudos conduzidos no Brasil e no exterior no âmbito da
tuberculose e de suas comorbidades.
O objetivo geral do CCAP TB BRASIL é de promover advocacy em torno das linhas de
pesquisa relevantes para o enfrentamento da doença no Brasil e contribuir para a
implementação das melhores políticas públicas em tuberculose no País, a partir dos
conhecimentos científicos produzidos no País.
O CCAP TB BRASIL não pretende substituir outras iniciativas específicas ligadas a
qualquer instituição ou pesquisa, mas busca promover uma cultura de acompanhamento
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comunitário em pesquisa e participação de ativistas no processo de tomadas de decisões de
políticas públicas em tuberculose no Brasil.
A formação do CCAP TB BRASIL não tem caráter de representação institucional,
regional, ou política stricto sensu. Trata-se de um comitê de ativistas com interesse técnico
nas pesquisas de relevância para o País e com interesse nas políticas públicas em tuberculose
do Brasil.

Das reuniões, atividades e dedicação esperada (termos de referência)
O CCAP TB BRASIL pretende conduzir reuniões mensais por meio eletrônico (áudiovídeo conferência) de aproximadamente uma hora de duração e duas reuniões presenciais
anuais de dois dias cada, a princípio em São Paulo ou em outra cidade a ser definida.
Além disso, a comunicação por mensagens eletrônicas (e-mail) entre os membros do
CCAP TB BRASIL deverá ser bastante frequente e é esperada a participação ativa e respostas às
mensagens.
Avaliações e autoavaliações serão conduzidas anual ou bianualmente e ativistas com
pouca disponibilidade ou baixa participação deverão ser substituídos por outros candidatos
interessados, em outras chamadas públicas como a presente.
A participação no CCAP TB BRASIL é de caráter eminentemente voluntário (não
remunerado). Apenas os custos de deslocamentos e permanência fora de sua cidade serão
cobertos por esta iniciativa.
Requer-se dos candidatos disponibilidade para frequentemente:
(a) ler e avaliar documentos técnicos seja em português ou em outro idioma
(freqüente- ou preponderantemente em língua inglesa), bem como protocolos de pesquisa;
(b) promover buscas e pesquisas autonomamente, com vistas a apresentar aos demais
membros o cenário da pesquisa e desenvolvimento em sua região;
(c) disponibilizar-se a produzir notas, rascunhos e redigir textos e artigos;
(d) disponibilizar-se e demonstrar iniciativa em interagir com pesquisadores, gestores
em saúde, membros de agências e instituições governamentais ou não-governamentais, e
representantes do setor privado/indústria;
(e) apresentarem as formas de comunicação com seus pares, levando informações e
trazendo suas perspectivas.
O/a candidato/a deverá declarar expressamente sua disponibilidade considerando
seus próprios vínculos institucionais (declarar liberação para tal atividade por parte de sua
chefia ou orientação, conforme o caso).
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Esta iniciativa não conta com recursos para tradução; espera-se dos membros do CCAP
uma participação pró-ativa e autonomia para buscar aperfeiçoar-se nas leituras e
comunicações em outra(s) língua(s). As reuniões não serão para apresentação ou explicação de
documentos, mas para discussão de documentos previamente circulados.
Será exigido de todos participantes uma declaração baseada no documento de
política de conflitos de interesses do CCAP (a ser definido) e uma declaração de
confidencialidade (idem) para os temas tratados e documentos a serem partilhados.

Perfil do/a candidato/a a membro do CCAP TB BRASIL
A participação de membros do CCAP é baseada na sua expertise, capacidades e
interesse seja nas áreas Biomédicas (de pesquisa básica, diagnósticos, medicamentos, vacinas)
ou nas diferentes áreas das Ciências Sociais incluindo os temas relativos aos direitos humanos,
à cidadania e da transversalidade das temáticas de TB.
Fundamentalmente o/a candidato deve representar o ponto de vista comunitário e
das pessoas afetadas, seus interesses e necessidades nos temas ligados à pesquisa; o CCAP é
composto por pessoas com experiência em advocacy.
Sua relação com redes, instituições e organizações comunitárias que ajudem a
disseminar informação e colaborar para a ação em qualquer nível é bem-vinda.
Este processo busca favorecer a inclusão de pessoas vinculadas ou interessadas em
acompanhar pesquisas:
i)

com inserção em algumas das áreas de relevância (populações mais vulneráveis):
a. População em situação de rua;
b. População privada de liberdade;
c. População indígena;
d. População coinfectada com o HIV e outras comorbidades;

ii) de centros urbanos de alta carga de TB que concentrem as pesquisas no Brasil,
considerando as regiões metropolitanas nas macrorregiões de maior carga listadas
abaixo neste edital, ou de áreas de concentração da epidemia (para as populações
acima listadas);
iii) com disposição e disponibilidade para trabalho técnico em base voluntária presencial e
virtual (reuniões virtuais mensais, duas reuniões presenciais anuais);
iv) com capacidade de discussão e tomadas rápidas de decisão para as questões
demandadas pelo grupo;
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v) Disposição para concorrer na vigilância de aplicabilidade das pesquisas como políticas
públicas

Critérios de avaliação e seleção
Duas variáveis iniciais definem os critérios desta seleção: relevância epidemiológica
(maior carga de TB) e maior concentração das pesquisas em tuberculose no Brasil. Portanto, os
candidatos a membros do CCAP TB BRASIL devem residir e atuar nas regiões metropolitanas de
Belém (PA), Florianópolis (SC), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA),
Fortaleza (CE) e nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.

O comitê de seleção é composto pelos mesmos membros do Comitê DiretivoConstitutivo do CCAP TB BRASIL.
O critério de desempate será pela análise curricular.

Envio de propostas: prazo e requisitos
A proposta de candidatura deve ser realizada pelo envio eletrônico de carta de
apresentação e currículo e pelo preenchimento de formulário online, como detalhado a seguir:
(i) Envio ao email indicado de carta de apresentação de própria autoria, contendo suas
motivações e interesses e comprometendo-se expressamente com os pontos
acima descritos (das reuniões, atividades e dedicação esperadas e outros);
(ii) apresentação de currículo

simplificado (no máximo 2 páginas) anexo à carta de

apresentação;
(iii) preenchimento

do

formulário

online,

disponível

no

link

https://goo.gl/forms/qWTcHLYZZ22DHu4g1 .

A carta de apresentação, com o currículo anexo, deve ser enviadas exclusivamente ao
email ccaptbbrasil@gmail.com.
O prazo limite para apresentação de propostas de candidatos a membro do CCAP TB
BRASIL é dia 21 de junho de 2017, as 23h59.
O prazo não será prorrogado.
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Cronograma:
Divulgação do edital: 7 de junho de 2017;
Prazo limite de inscrição: 23h59 do dia 21 de junho de 2017, impreterivelmente.
Período de avaliação: 22 a 27 de junho de 2017;
Divulgação dos selecionados: 28 de junho de 2017;
Confirmação de inscrição/disponibilidade: 29 e 30 de junho de 2017.
1a reunião do CCAP TB BRASIL: 25 e 26 de agosto de 2017, em São Paulo, SP. Requer-se
chegada naquela cidade no dia 24.8.2017 e o retorno às cidades de origem não deverá ocorrer
antes do início da noite do dia 26.8.2017.

Disposições finais
I. É esperado dos participantes:
-

respeito aos procedimentos e decisões do grupo, bem como às divergências de
opinião;

-

respeito à diversidade das pessoas em considerações que remetam à religiões, gênero,
preferência sexual e estilo de vida;

-

estar disponível para diferentes funções como revisões, tomadas de notas e edição de
documentos e artigos;

-

estar envolvido e interagir constantemente com suas bases comunitárias;

-

estar sempre informado acerca dos estudos em sua região e aspectos de serviços de
saúde e acesso das populações vulneráveis aos mesmos;

-

estar apto/a a colaborar com as agendas e estar sempre preparado para as reuniões
virtuais e presenciais (conhecimento prévio dos documentos a serem discutidos);

-

identificar e propor novos membros e meios de sustentabilidade para o CCAP TB
BRASIL;

-

respeitar a confidencialidade dos temas tratados e documentos analisados pelo CCAP
TB BRASIL.
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II. A associação de novos membros estará limitada a:
a) existência de fundos: os recursos ora disponíveis não têm garantia de renovação;
b) operatividade do grupo: grandes grupos são pouco resolutivos, portanto o CCAP TB
BRASIL pretende ter uma composição máxima de 25 pessoas;
c) caráter de acompanhamento técnico de pesquisa visando atuar nas políticas públicas
de TB no Brasil; não se pretende como grupo de representação política, institucional
ou de grupos de interesses.

i

Composição do Comitê Diretivo-Constitutivo do CCAP TB BRASIL:
Carla Patricia G. Almeida (RS), Coordenadora
Célia Reis Vieira (SP)
Ezio Távora dos Santos Filho (RJ)
Giselle Israel (RJ)
José Carlos Veloso Pereira da Silva (SP), Coordenador
Liandro Lindner (SP)
Nadja Antonia Alves Faraone (SP)
Patricia Werlang (DF)
Tiemi Arakawa (SP)

ii

Ativistas são “membros ou atores do movimento social em tuberculose, pertencentes a organizações
de base comunitária da sociedade civil, de redes de pessoas afetadas pelas doenças; são representantes
de ou propriamente pessoas afetadas pela tuberculose e aids, ou pertencentes às populações
particularmente vulneráveis à elas, e/ou trabalham com elas.” In SANTOS FILHO, 2015, p.41.

ii

STREAM (Standardized Treatment Regimen of Anti-Tuberculosis Drugs for Patients with MDR-TB) é um
estudo clínico multicêntrico (projetado para 11 países) que testa versões modificadas do regime de
tratamento da TBMR de nove meses (conhecido por Bangladesh regimen por ter sido testado naquele
país), como alternativa para o regime de tratamento de vinte e quatro meses preconizado pela OMS. A
REDE-TB coordena um componente de engajamento comunitário (community engagement, CE) no
estudo, conduzido em diferentes países (Mongólia, Geórgia e Moldávia). O estudo STREAM é um dos
estudo operacionais do programa TREAT TB (Technology, Research, Education and Technical Assistance
for Tuberculosis), com financiamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional (USAID) para a União Internacional contra a Tuberculose e Doenças Pulmonares (The
Union) e
sua
associada
Vital Strategies (VS), com
sede
em
Nova
Iorque.
http://www.treattb.org/overview/

