REDE INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DE TÉCNICOS EM SAÚDE (RETS)
PLANO DE TRABALHO 2014-2017

APRESENTAÇÃO
Este Plano de Trabalho tem por finalidade orientar as atividades da Rede Internacional de
Educação de Técnicos em Saúde (RETS), a serem desenvolvidas em um período de quatro anos
(2014-2017), tendo como pressupostos a integração e a articulação, no âmbito da rede, das
instituições de ensino voltadas para formação de técnicos em saúde, de modo a produzir,
sistematizar e divulgar conhecimentos que venham a subsidiar a elaboração de políticas,
programas, planos e projetos de cooperação internacional e fortalecer os sistemas de saúde dos
países membros.
A realização da 3ª Reunião Geral da RETS, como atividade prévia ao 3º Fórum Global de Recursos
Humanos para a Saúde, reforça a ideia de que a ação das redes é fundamental na busca de
consensos e no aumento da capacidade colaborativa necessária ao enfrentamento dos problemas
e à superação dos enormes desafios que ainda impedem o asseguramento universal da atenção à
saúde de qualidade a um custo acessível para todos.
O tema da 3ª Reunião da RETS – “A rede como espaço de produção de conhecimento sobre a
educação e o trabalho dos técnicos em saúde” – alinha-se à perspectiva de seu fortalecimento, e
retoma alguns indicativos de ações assinalados desde sua criação em 1996. Este Plano de
Trabalho, por sua vez, aponta objetivos, ações e estratégias que permitem que a RETS,
constituindo-se como uma importante estratégia de articulação e cooperação técnica entre
instituições vinculadas direta ou indiretamente à educação de técnicos, possa cumprir plenamente
o seu objetivo.

Objetivo 1: Produzir, divulgar e promover o intercâmbio de conhecimentos na área de educação e
trabalho dos técnicos em saúde1

Ações

1.1.
Desenvolvimento de
uma pesquisa
multicêntrica para
identificar e analisar a
oferta quantitativa e
qualitativa de formação
de trabalhadores
técnicos em saúde nos
países membros da
Rede, com a
constituição de um
grupo de pesquisa para
o fortalecimento da
educação de técnicos
em saúde.

Atividades/Estratégias

2

1.1.1. Constituição de um ‘grupo coordenador’, com membros
de países/instituições que já realizaram a pesquisa no âmbito
do Mercosul.
1.1.2. Elaboração de Carta Convite a ser enviada aos países
membros da RETS, com os propósitos, objetivos, critérios de
inclusão e estratégias para o desenvolvimento da pesquisa.
1.1.3. Definição de amostra de instituições dos países
membros para iniciar a pesquisa com base nos critérios de
inclusão.
1.1.4. Elaboração de um protocolo de intenções com os países
e as instituições selecionadas, firmando compromissos para
início da pesquisa.
1.1.5. Definição, dentre as instituições selecionadas, daquela
que coordenará o processo em cada país incluído na pesquisa.
1.1.6. Definição das equipes nacionais de trabalho.
1.1.7. Realização de oficinas de trabalho em cada país incluído
na amostra para apresentação da pesquisa, de modo a pactuar
um termo de compromissos e a elaboração de um Termo de
Referência que orientará sua execução.
1.1.8. Realização de uma Oficina de Trabalho no Brasil com os
representantes das equipes de trabalho para elaboração dos
instrumentos e a constituição de uma Rede de Pesquisa com o
mesmo objeto: ‘A Formação e o Trabalho dos Técnicos em
Saúde’.
1.1.9. Desenvolvimento da etapa quantitativa da pesquisa,
com elaboração de Mapas Educativos Nacionais sobre a
Formação de Técnicos em Saúde (trabalhar com bases de
dados existentes e estimular a construção de base de dados
onde elas ainda não existam).
1.1.10. Desenvolvimento da etapa qualitativa da pesquisa
(levantar as bases teóricas e metodológicas e realizar
entrevistas por amostragem em cada país).
1.1.11. Realização de oficinas para elaboração de Relatório
Técnico com os resultados parciais da pesquisa
1.1.12. Realizar I Seminário Internacional com os resultados da
pesquisa, apontando a inclusão de outros países para sua
continuidade.

Responsáveis

Período

Secretaria
Executiva da
RETS

CPLP\OPAS\OMS

Países membros
selecionados

2014
a

Grupo
coordenador da
pesquisa

2016

Secretaria
Executiva da
RETS

Equipes locais

Opas/OMS

1

Pesquisa realizada no âmbito do Mercosul no período de 2010 a 2013.

2

A serem detalhadas durante o processo, com concordância de todos os países que aderirem ao projeto.

2017

Ações

Atividades/Estratégias

1.2. Desenvolvimento e
fomento a pesquisas
que sirvam para
consolidar a produção
acadêmica na área de
educação de técnicos,
apoiar a formulação de
políticas públicas nos
países e o
estabelecimento de
cooperação técnica
entre as instituições
que integram a Rede.

1.2.1. Elaboração de um glossário de definição e classificação
de ocupações técnicas existentes nos países que integram a
Rede.
1.2.2. Colaborar com a Rede de Observatórios de Recursos
Humanos, com ênfase nos trabalhadores técnicos.
1.2.3. Apoio ao desenvolvimento de pesquisa documental
para publicação, de acordo com as prioridades identificadas
pelos integrantes da Rede:
a. Perfil ocupacional dos trabalhadores técnicos em
saúde;
b. diretrizes teórico metodológicas e organização dos
currículos nas distintas áreas de educação de
técnicos em saúde coerentes com as necessidades
de formação identificadas pelos países;
c. dinâmica das organizações e das relações de
trabalho e os desafios para a educação técnica;
d. avaliação e certificação de conhecimentos.
1.2.4. Incentivo à constituição de grupos de trabalho por
áreas de pesquisa, de acordo com as prioridades
identificadas pelos integrantes da Rede, para assessoria das
ações de cooperação técnica.
1.2.5. Estímulo à cooperação técnica para a produção e o
aperfeiçoamento de material didático que propicie a
abordagem intra, inter e transcultural.
1.2.6. Identificação das potencialidades, necessidades e
demandas em áreas estratégicas para a educação de técnicos
com vistas ao estabelecimento de parcerias
interinstitucionais.
1.2.7. Incentivo ao intercâmbio e a mobilidade de docentes,
discentes e técnicos entre as instituições-membro.

Responsáveis

Período

Membros
Parceiros
Secretaria Executiva
Opas\OMS

2014 a
2017

Objetivo 2 - Fortalecer, ampliar e difundir a RETS
Ações

Atividades/Estratégias

Responsáveis

Período

Secretaria Executiva
2.1.1. Consolidação das ações de cooperação técnica nos
países que já possuem representação na Rede.

2.1
Ampliação e
fortalecimento da RETS
na Região das Américas,
Caribe, Europa e África

2.1.2. Busca, por meio de consulta ao órgão de governo
responsável pela formulação de políticas de educação de
técnicos na área da saúde dos respectivos países, de novos
membros e parceiros que possam integrar a RETS.

Representações
nacionais da OMS.

Secretaria Executiva
2014
a

2.1.3. Difusão da RETS e promoção de atividades
compartilhadas de intercâmbio e cooperação com outras
organizações e instituições.
2.1.4. Consolidação e ampliação das redes de escolas
técnicas de saúde da CPLP e da Unasul (RETS-CPLP e RETSUnasul).
2.1.5. Incentivo à constituição de Redes Nacionais de
Instituições Formadoras de técnicos em saúde.

Membros
Parceiros
Secretaria Executiva.

2017

Membros das redes de
escolas técnicas
Membros

Objetivo 3: Aprimorar e ampliar as ações de comunicação no âmbito da RETS
Ações

Atividades/Estratégias

3.1.
Desenvolvimento e
aprimoramento de
mecanismos
facilitadores da
produção de
informação e da
comunicação entre
os integrantes da
RETS e entre a Rede
e o público externo.

3.1.1. Atualização permanente de dados cadastrais dos membros e
parceiros da RETS e difusão, por meio dos mecanismos de
comunicação da Rede, de informações sobre os membros da Rede
que possam ser de interesse público.
3.1.2. Manutenção da publicação periódica da Revista RETS, em
três idiomas; aprimoramento do website da Rede e aumento da
divulgação da Rede e de seus temas de interesse nas redes sociais
existentes.
3.1.3. Revisão e revitalização da atuação do Conselho Editorial,
como órgão consultivo, a fim de promover o contínuo
aprimoramento do conteúdo divulgado nos meios de comunicação
da RETS.
3.1.4. Divulgação de textos e documentos relacionados à área de
educação de técnicos que possam apoiar as políticas de
cooperação entre os membros da Rede.

Responsáveis

Prazos

Membros
Parceiros
Secretaria Executiva
Membros
Parceiros
Secretaria Executiva

Secretaria Executiva

Membros
Parceiros
Secretaria Executiva

2014
2017

a

