
Convocatória

1ª Reunião Virtual da RETS-CPLP

O trabalho e a formação dos técnicos de saúde em tempos de pandemia de COVID-19

A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz), na condição de Secretaria
Executiva (SE) da Rede de Escolas Técnicas em Saúde da Comunidade de Países de Língua
Portuguesa (RETS-CPLP),  convoca a todos os membros para sua 1ª   Reunião Virtual,  a ser
realizada  no  dia  1  de  julho  de  2020,  às  9:00  a.m.  (hora  Brasil),  no  seguinte  link:
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/epsjv-fiocruz

Esta convocatória está de acordo com as propostas aprovadas na 4ª Reunião Geral da RETS
(novembro de 2018), com respeito a ampliação do uso das TICs para fortalecer a Rede, em meio
a uma cojuntura de dificuldades crescentes para a organização de nossas reuniões presenciais.
 
Para nossa 1ª Reunião Virtual, definimos o tema em consonância com a pandemia de  Covid-19,
que  acometeu o  mundo nos últimos meses.  Nesse  sentido,  acreditamos que é  necessário  e
urgente discutir  as possibilidades de utilização das TICs para concretizar ações no âmbito da
Rede. 

Seguem junto a esta convocatória,  perguntas orientadoras1 para que os países africanos e o
Timor Leste possam preparar suas apresentações para a Reunião. Nosso objetivo é traçar um
panorama geral das estratégias e possibilidades dos países com respeito à formação dos técnicos
e tecnólogos em saúde no contexto atual. 
Solicitamos que nos enviem, por gentileza, sua apresentação até o dia 30 de junho de 2020 para
o email rets.epsjv@fiocruz.br.

Programação da Reunião

8:45 a.m. Chegada dos participantes (ajustes preliminares)
9:00 a.m. Abertura da Reunião
9:15 a.m. Apresentação da Secretaria Executiva da RETS-CPLP
9:30 a.m. Apresentação dos países (África  e Timor Leste) – de 10 a 15 minutos por país
11:00 a.m Apresentação da ESTeSL
11:15 a.m Debates
12:00 p.m Encerramento

1 
Perguntas norteadoras para a apresentação:

Quais são as principais fragilidades percebidas no trabalho e na formação dos técnicos e tecnólogos de saúde em seu país? 

Que áreas de atuação e temas são prioritários no âmbito da formação? Por que são prioritários?

Com relação à realização de processos formativos com uso de tecnologia à distância, quais são as possibilidades de realização e 
participação de seu país? Quais recursos de TICs (internet, computadores, plataformas virtuai, etc.) as instituições formadoras de 
técnicos de saúde (incluindo seus trabalhadores, docentes e estudantes) têm acesso? 

Que ações seu país tem desenvolvido em termos de educação a distancia para a formação de técnicos e tecnólogos de saúde?
O que se está fazendo para superar as dificuldades atuais promovidas pela pandemia? Quais são as tendências para o futuro?
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