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Doutora Anakeila de Barros Stauffer 
Diretora 
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)  
Av. Brasil 4365, Manguinhos 
Rio de Janeiro, 21040-360 
Brasil 
 
Prezada Doutora de Barros Stauffer: 
 

Gostaria de agradecer a valiosa contribuição de sua instituição como Centro 
Colaborador da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 
(OPAS/OMS).  
 

É um prazer comunicar-lhe que a OPAS/OMS redesigna a Escola Politécnica de Saúde 
Joaquim Venancio (EPSJV), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), como Centro Colaborador 
da OPAS/OMS para a Educação de Técnicos em Saúde, com o número de referência da OMS 
BRA-59. Conforme já acordado, você e o Senhor Helifrancis Condé atuarão como Diretores 
desse Centro. Caso venha a ocorrer alguma mudança, agradeço comunicar prontamente à 
OPAS/OMS. 

 
A designação será válida por um período de quatro anos a partir de 18 de julho de 2020 

e expirará automaticamente em 18 de julho de 2024, a menos que a OPAS/OMS tenha 
aprovado previamente a redesignação.  Durante a vigência da designação, qualquer das partes 
poderá revogá-la a qualquer momento, mediante notificação escrita com três meses de 
antecedência. 

 
Seguem anexos os termos de referência e o plano de trabalho acordados. Gostaria de 

enfatizar a expectativa de que as instituições designadas como Centros Colaboradores 
executem o plano de trabalho tempestivamente e com o mais alto padrão possível de 
qualidade. Qualquer questão que possa afetar a execução do plano de trabalho deve ser 
levada ao conhecimento do funcionário responsável da OPAS/OMS, Doutora Silvia Cassiani 
(correio eletrônico: cassianis@paho.org). Para informações sobre os assuntos administrativos, 
consulte, por favor, o site da OMS: http://www.who.int/collaboratingcentres/information/en/. 
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Destaco ainda que todas as instituições designadas como Centros Colaboradores 

também devem cumprir os Termos e condições para os centros colaboradores da OMS. 
Registre-se ainda que o Centro Colaborador só pode usar o nome e o emblema da OMS da 
forma especificada nesses termos e condições. 

Finalmente, observe, por favor, que as instituições designadas como Centros 
Colaboradores devem fazer online, anualmente, um breve relatório de andamento.  No 
aniversário da designação, seu teor será enviado ao correio eletrônico do Diretor do Centro 
especificado no formulário de designação.  

Gostaria de reiterar meu agradecimento por sua contribuição passada, e despeço-me 
esperando com grande interesse o êxito de nossa colaboração.  

  

Atenciosamente, 
 
 
 
 
Dra. Carissa F. Etienne 
Diretora 

 
 
cc: Sr. Helifrancis Condé 

 
 

 
Anexos 
 
 
 

https://www.paho.org/collaborating-centers/wp-content/uploads/2019/10/2017-termos-e-condicoes-para-centros-colaboradores-da-oms.pdf

