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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE IBERO-AMERICANA DE EDUCAÇÃO DE 

TÉCNICOS EM SAÚDE 

– ATA DE CRIAÇÃO DA REDE – 

 

Às 10 horas (Brasília - GMT-3), do dia 4 de março de 2021, atendendo a uma convocação da Escola 

Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz), reuniram-se em caráter virtual 

(https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/epsjv-fiocruz-es), os membros da Rede Internacional de 

Educação de Técnicos em Saúde (RETS), conforme lista de presença em anexo (ANEXO I), para a 

formalização da criação da Rede Ibero-Americana de Educação de Técnicos em Saúde (RIETS), que se 

constitui como uma sub-rede da RETS.  

O presente ato encerra um processo iniciado em outubro de 2020, quando os membros da RETS foram 

consultados sobre a possibilidade de formação de uma sub-rede com membros dos países da 

comunidade ibero-americana, a ser integrada ao conjunto de redes da Secretaria Geral Ibero-

Americana (SEGIB). Naquele momento, a proposta recebeu o apoio necessário de 17 membros de 10 

países (ANEXO II), o que permitiu a Secretaria Executiva da RETS, juntamente com o Centro de Relações 

Internacionais em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (CRIS/Fiocruz), dar sequência ao processo, de 

acordo com as Regras de Registro de Redes na SEGIB.  

Conforme expresso em seu regulamento, a Rede Ibero-Americana de Educação de Técnicos em Saúde 

(RIETS) tem por missão o fortalecimento dos sistemas nacionais de saúde, com base no pressuposto 

de que a qualificação dos trabalhadores é uma dimensão fundamental para a implementação de 

políticas públicas que atendam às necessidades de saúde da população de cada país-membro. 

Além disso, a Rede se propõe a seguir os enfoques e valores já consagrados pela Cooperação Ibero-

Americana, trabalhando de forma horizontal, com respeito às prioridades nacionais e com base na 

solidariedade, no respeito mútuo e na confiança entre os seus membros.  

ABERTURA DA REUNIÃO E ESCOLHA DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA.  A abertura da reunião foi 

feita pela diretora da EPSJV/Fiocruz, Anakeila de Barros Stauffer, que deu as boas-vindas aos presentes 

e solicitou permissão para a gravação do evento. Em seguida, Helifrancis Condé, coordenador de 

Cooperação Internacional da EPSJV, assumiu a Presidência da reunião e indicou o meu nome, Ana 

Beatriz Marinho de Noronha (EPSJV), para secretariar a reunião e redigir a presente Ata. LEITURA DA 

PAUTA. Helifrancis Condé deu início à reunião traçando um breve histórico do processo que culmina 

nesta reunião e dos quatro pontos da pauta previamente enviada aos presentes juntamente com a 

convocação para a reunião (ANEXO III): (1) aprovação da criação da Rede Ibero-Americana de Educação 

de Técnicos em Saúde (RIETS); (2) aprovação do Regulamento da Rede (ANEXO  IV); (3) eleição da 

instituição sede da Secretaria Executiva da RIETS para o mandato de quatro anos (2021-2024), 

conforme definido no regimento; e (4) aprovação do Plano de Trabalho da RIETS para um período 

extraordinário de dois anos (2021-2022).  CRIAÇÃO DA REDE IBERO-AMERICANA DE EDUCAÇÃO DE TÉCNICOS 

EM SAÚDE. Helifrancis deu seguimento à pauta, convidando o Coordenador do Centro de Relações 
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Internacionais em Saúde da Fiocruz (CRIS/Fiocruz), Paulo Marchiori Buss, e o representante da 

Secretaria Geral Ibero-Americana (SEGIB), Julián Yamil Yunez, para falarem sobre a importância da 

iniciativa. Ao fim das falas, teve início a votação e a criação da Rede foi aprovada por unanimidade 

pelos membros presentes. APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DA RIETS. Não houve leitura completa do 

Regulamento, pelo fato de o documento ter sido enviado previamente aos presentes. Feita a votação, 

o Regulamento foi aprovado por unanimidade pelos membros presentes, com compromisso de revisão 

na próxima reunião ordinária da Rede. Eleição da Secretaria Executiva da RIETS.  Helifrancis iniciou 

esse ponto de pauta, propondo o nome da EPSJV para exercer a Secretaria Executiva da RIETS no 

período de 2021-2024 e perguntando se alguma outra instituição gostaria de apresentar candidatura, 

conforme previsto no Regulamento. Na ausência de outra candidatura, o nome da EPSJV foi 

confirmado unanimente pelos membros presentes. PLANO DE TRABALHO DA RIETS. Como último ponto 

de pauta foram apresentadas as linhas gerais de um plano de trabalho para os dois primeiros anos da 

Rede (2021-2022), a ser detalhado e aprofundado juntamente com os membros da Rede em reuniões 

específicas com esse propósito. O Plano de Trabalho proposto (ANEXO V) foi aprovado por 

unanimidade pelos presentes. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO. Após o cumprimento da pauta, Helifrancis 

Condé, convidou Anakeila Stauffer para algumas palavras de despedida em nome da recém-eleita 

Secretaria Executiva da RIETS. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a 

assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, a qual se junta uma cópia impressa do chat da reunião 

(ANEXO VI), a ser enviada para a SEGIB e publicada na página eletrônica da Rede. 

Rio de Janeiro, 4 de março de 2021. 
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