
 

 

 

 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA RETS-CPLP 

 

 

Nos dias 12 e 13 de novembro de 2018, nas dependências do Scorial Rio Hotel, situado 

na rua Bento Lisboa, 155 - Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, os membros da 

Rede de Escolas Técnicas em Saúde da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(RETS-CPLP), estiveram reunidos para a 4ª Reunião Ordinária da Rede, atendendo à 

convocação enviada pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, na qualidade 

de instituição coordenadora da RETS-CPLP. 

A Reunião, realizada no âmbito da 4ª Reunião Geral da Rede Internacional de Educação 

de Técnicos de Saúde (RETS), teve início na tarde do dia 12 de novembro, com a 

mensagen de Geandro Pinheiro, em nome da EPSJV. 

Os trabalhos seguiram a agenda previamente estabelecida e todos os países fizeram 

suas apresentações, conforme roteiro enviado juntamente com a agenda proposta para a 

Reunião (ANEXO 1). Nesse momento também foi realizada uma apresentação da Rede 

Universitária de Telemedicina (RUTE) e uma fala do Secretariado Executivo da CPLP, na 

pessoa do Diretor de Cooperação Internacional, Manuel Lapão. 

Dando continuidade às atividades, foi realizado, pela EPSJV, um balanço do plano de 

trabalho estabelecido em 2014 e atualizado em 2016. Após a avaliação, teve início a 

discussão de temas relevantes para a Rede e a elaboração e aprovação do novo Plano 

de Trabalho para o período 2019-2022. 

O Plano de Trabalho aprovado e devidamente assinado pelos presentes (ANEXO 2) 

constitui-se como instrumento orientador e de apoio à Rede e a seus membros, em 

negociações para a captação de recursos que financiem sua execução, bem como de 

outros projetos junto a organizações internacionais, agências bilaterais e ONGs.  

Como último ponto de pauta, foi realizada a eleição da instituição coordenadora da Rede 

para os próximos quatro anos. Não sendo apresentada nenhuma candidatura, a EPSJV 

foi reconduzida à função que já vem exercendo desde 2009, com o compromisso de 

enviar, com a maior brevidade possível todos os documentos resultantes da reunião para 

todos os membros da Rede, com publicação dos mesmos no sítio da RETS e da CPLP.    

Na tarde do dia 13 de novembro, o coordenador dos debates encerrou a Reunião, 

ressaltando saltou a importância estratégica da RETS-CPLP e do empenho para a 



 

 

realização das atividades técnicas previstas no plano de trabalho, inclusive das que 

independem da vinculação de recursos financeiros. Tal compromisso foi ratificado por 

todos os presentes. 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após leitura e aprovação, foi 

assinada por todos os presentes. 

 

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2018. 

  

_______________________________________ 

Antonio Luis(MINSA) - Angola 

 

_____________________________________________ 

Serafina Alves (MSSS) - Cabo Verde 

 

_____________________________________________ 

Jesele Martins (MSSS) - Cabo Verde 

 

_____________________________________________ 

José de Pina Adelino (ENS/INSP) - Guiné Bissau  

 

_____________________________________________ 

Manuel Nguema Ntutumu (MSBS) - Guiné Equatorial 

 

_____________________________________________ 

Bernardina de Sousa (MISAU) - Moçambique 

 

_____________________________________________ 

Maria Manuela Rico ( IMEPS) - Moçambique 

 

_____________________________________________ 

Sualehe Rafael (CFS Tete) - Moçambique 

 

_____________________________________________ 

Anabela Graça (ESTeSL ) - Portugal 

 

_____________________________________________ 

Ana Almeida (ESTeSL ) - Portugal 

 

_____________________________________________ 

Ednilza C. de Ceita (ISCSVSM/USTP) - São Tomé e Príncipe  

 

 



 

 

 

_____________________________________________ 

Ivone de Jesus (INS) - Timor Leste 

 

_____________________________________________ 

Manuel Clarote Lapão (CPLP) 

 

_____________________________________________ 

Marília Tolentino da Silva (MS) - Brasil 

 

_____________________________________________ 

Layana Costa Alves (MS) - Brasil 

 

_____________________________________________ 

Augusto Paulo José da Silva (CRIS/Fiocruz) - Brasil 

 

_____________________________________________ 

Carlos Maurício Barreto (EPSJV/Fiocruz) - Brasil 

 

_____________________________________________ 

Geandro Pinheiro (EPSJV/Fiocruz) - Brasil  

 

_____________________________________________ 

Marcia Valéria Morosini (EPSJV/Fiocruz) - Brasil 

 

_____________________________________________ 

Ana Beatriz Noronha (EPSJV/Fiocruz) - Brasil 

 

_____________________________________________ 

Daiana Crús Chagas (EPSJV/Fiocruz) – Brasil 

 

_____________________________________________ 

Jeane Maria Lacerda de Araújo Couto (EPS/IMIP) - Brasil  

 

_____________________________________________ 

Deisy Adania Zanoni (ETSUS-MS) – Brasil  

 

_____________________________________________ 

Denise Rodrigues Fortes (ETSUS-MS) – Brasil  

 

_____________________________________________ 

Felippe Amarante (ENSP/Fiocruz) – Brasil  

 

 

 

 


