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A SARIMA (Associação de Gestão de Pesquisa e

certificação. Na África, a maioria dos profissionais

Inovação da África Austral) é uma organização sem

entram em campo com uma variedade de experiências

fins lucrativos, estabelecida

educacionais e profissionais, mas sem qualificações

em 2002, que visa promover e facilitar as melhores

especializadas em gerenciamento de pesquisa e / ou

práticas de pesquisa e gerenciamento da inovação na

outros meios de reconhecimento profissional.

região africana. Embora sejam consideradas

Consequentemente, para a SARIMA, como uma

profissões distintas, a gestão da pesquisa e a gestão

organização profissional, a profissionalização da gestão

da inovação são reunidas através da SARIMA para

de pesquisa na África tem sido uma meta estratégica

cobrir a cadeia de valor, da pesquisa à inovação e à

principal desde 2010.

comercialização.
Desde então, oportunidades de treinamento e
A gestão de pesquisa tornou-se uma área de trabalho

aprendizado, diretamente alinhadas com as

cada vez mais especializada e complexa, não apenas

necessidades dos gerentes de pesquisa na África,

em instituições de ensino superior e de pesquisa, mas

foram desenvolvidas e implementadas. Entre 2010 e

também para agências governamentais e de

2014, foram realizadas avaliações para obter uma

financiamento.

melhor compreensão da necessidade de capacidade e
preferências de profissionalização da comunidade

Para apoiar o desenvolvimento de uma profissão de

africana de gestão da pesquisa. Em 2015, a SARIMA

gestão de pesquisa que esteja crescendo, países em

iniciou, como uma primeira fase do seu ímpeto de

todo o mundo, incluindo o Canadá, a Austrália, os

profissionalização, um projeto consultivo para projetar a

Estados Unidos da América e o Reino Unido, criaram

Estrutura de Competências Profissionais (PCF) para

rotas de profissionalização, incluindo treinamento

gerentes de pesquisa e administradores em África.

profissional, qualificação e

PCF Breve Relatório

4

Como a estrutura foi desenvolvida
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Tabela 1: PCF: 9 áreas de competências principais com descrições de alto nível das áreas

A SARIMA nomeou um Comitê Consultivo para Projetos composto por experientes gerentes de pesquisa da região e representantes
de diferentes setores, incluindo o ensino superior, o governo, agências de financiamento e o setor privado para assessorar no
desenvolvimento da estrutura. O projeto envolveu a pesquisa, aprendendo a partir dos círculos eleitorais e as melhores práticas
internacionais, enquanto se consultava com membros, empregadores e outras partes interessadas. Em termos das consultas,
grupos focais foram realizados em 2016 em Botswana, no Zimbabwe, no Malawi e na África do Sul, envolvendo mais de 150
participantes. Além disso, foram realizadas discussões em eventos regionais da SARIMA durante 2015 e 2016. Os dados das várias

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS
PRINCIPAIS
Organização e entrega de um
serviço de gestão de pesquisa

Organizar, estruturar, gerenciar, monitorar e revisar uma função de suporte à pesquisa

Planejamento de pesquisa,
estratégia e desenvolvimento de
políticas

Facilitar e apoiar o desenvolvimento, implementação, monitoramento e avaliação de políticas
e estratégias de pesquisa em todas as áreas de competência.

Desenvolvimento do Pesquisador

Apoiar o estudante de pós-graduação e o desenvolvimento do pesquisador em toda a linha
de pesquisa dentro de diferentes definições organizacionais

reuniões e grupos focais foram capturados, revisados, analisados, referendados e depois consolidados, em um esboço de Estrutura.
Após este extenso trabalho em equipe de referência, o PCF foi confirmado.

Uma visão geral da estrutura

Parcerias e colaboração

A Estrutura é composta por nove áreas de competências principais (veja: Figura 2 e tabela 1). As nove áreas de competência
(rotuladas 1-9 no círculo interno) são aplicadas a três diferentes níveis hierárquicos de trabalho, normalmente encontrados no

DESCRIÇÃO DE ALTO NÍVEL DA ÁREA

Facilitar e gerenciar parcerias e colaborações nacionais, regionais e internacionais para avançar na
pesquisa, inclusive com organizações de pesquisa, financiadores, indústria, governo e sociedade

Financiamento da Pesquisa

Identificar e divulgar oportunidades de financiamento; desenvolver e implementar estratégias de
otimização de financiamento; apoiar a redação de propostas de financiamento, incluindo o
alinhamento com os requisitos das partes interessadas, orçamentação e cálculo de custos e revisão;
coordenação de aprovações e submissões (geralmente associadas a atividades de pré-adjudicação)

Ética e Integridade na Pesquisa

Promover, manter e apoiar a ética e integridade da pesquisa, conformidade e a
conduta responsável da pesquisa

Gerenciando a pesquisa financiada

Negociação e gestão de contratos de pesquisa; gestão financeira de pesquisa; envolvimento
do financiador / patrocínador na contratação; gerenciamento de projetos de pesquisa
(geralmente associados a atividades pós-prêmio)

Dados de pesquisa e gestão da
informações de pesquisa

Desenvolver planos de gerenciamento de dados de pesquisa e sistemas de suporte; bases
de dados e sistemas de informação; gerenciamento de dados de pesquisa; relatando

Absorção, utilização e
impacto da pesquisa

Divulgação e comunicação da pesquisa; transferência de conhecimento; desenvolvimento de
negócios; medir e demonstrar o impacto da pesquisa

ambiente de gerenciamento de pesquisa, a saber: administrativo / operacional, gerenciamento e liderança / estratégia. A estrutura
também identifica várias competências transferíveis (transversais). O quadro completo está anexado como Anexo A

1.Organização e entrega do serviço de gestão
da pesquisa
2. Planeamento de pesquisa, estratégia e
desenvolvimento de políticas
3. Desenvolvimento da pesquisa
4. Parceria e colaboração
5. Fundos para a pesquisa
6. Éticas de pesquisa e integração
7. Gerenciando pesquisa financiada
8. Dados de pesquisa e gestão da informação
de pesquisa
9. Tomada de pesquisa, utilização e impacto

Como a estrutura pode ser utilizada
Organizações de partes interessadas e indivíduos podem usar o PCF para ajudá-los a avaliar os níveis de habilidades,
redigir descrições de trabalho, planejar o desenvolvimento profissional e carreira, práticas de referência, projetar
intervenções de treinamento organizacional, garantir o planejamento da sucessão e orientar o desenvolvimento
profissional individual

Liderança/Estratégia / Gestão / Administração/
operacional
Figura 1: Modelo gráfico da estrutura
A SARIMA reconhece com apreço o apoio financeiro do Departamento de Ciência e Tecnologia (DST) da África do Sul e o Programa Especial para Pesquisa e Treinamento em Doenças
Tropicais (TDR) na Organização Mundial de Saúde (OMS).

A SARIMA baseia-se no PCF para o desenvolvimento de ofertas de treinamento e desenvolvimento profissional que
vão desde oportunidades de treinamento autônomo ou cursos até elaboração de currículo .

Refinamento, aprendizagem e implementação
Em dezembro de 2016, a SARIMA adotou o PCF. É, no entanto,
reconhecido que, apesar dos melhores esforços da SARIMA para
ser o representante, a estrutura permanece aberta à
interpretações. Afinal, o gerenciamento de pesquisa é uma
profissão dinâmica e em rápida mudança. Por estas razões, esta
estrutura formativa não se destina a ser irremediavelmente
conclusiva ou exaustiva. A SARIMA procura assegurar que a
estrutura seja relevante e atual através de revisões e iterações
regulares. As partes interessadas e os membros são encorajados
a fornecer comentários regulares à SARIMA sobre o seu uso e a
sua utilidade. Isso garantirá o aprimoramento contínuo e maior
relevância para as necessidades de nossa região, bem
como fornecer conhecimento sobre filosofias da ciência
localmente enraizadas em torno de estruturas de competência e
enriquecimento de carreira dentro do gerenciamento de pesquisa.
A SARIMA endossa a visão de que é através do compromissos
genuíno e abrangente, a profissão reforça sua identidade única e
orienta seu progresso. A PCF é tanto um ímpeto quanto uma
inspiração para essa jornada.

