
 
 

 

 

PLANO DE COMUNICAÇÃO – RETS 

Período 2010/2012 
 

1. Comunicação e Produção de Informação e Conhecimento 
 

Objetivos Ações/Estratégias1 Responsáveis Prazo 

Criar novos 

mecanismos/estratégias e 

aprimorar os 

mecanismos existentes 

(site da RETS e Revista 

RETS), a fim de facilitar 

a produção de 

informação e a 

comunicação entre os 

integrantes da RETS e 

entre a rede e o público 

externo. 

Definição de uma rede de contatos formada por representantes 

institucionais, os quais, por meio de um contato mais frequente 

com a equipe de comunicação da RETS, possam contribuir para a 

ampliação do fluxo interno de informações e para o fomento das 

ações de comunicação no âmbito da Rede.  

Secretaria Executiva, 

membros e parceiros 
Março/2010 

Atualização dos dados cadastrais das instituições-membros, por 

meio de formulário a ser enviado por correio eletrônico ou correio 

convencional para um representante indicado pela instituição.  

Secretaria Executiva, 

membros e parceiros 
semestralmente 

Atualização do material de divulgação institucional da RETS 

(folder, cartões etc.), a ser enviado para as instituições-membros, 

visando à distribuição em eventos da área.   

Secretaria Executiva, 

membros e parceiros 
permanente

2
 

Inserção de banner do website da RETS nos sites das instituições 

membros ou de parceiros que trabalhem com temáticas afins. 
Secretaria Executiva permanente 

                                                 
1
 Todas as ações/estratégias propostas serão objeto de projetos específicos, a serem apresentados e discutidos futuramente com os representantes das instituições-membros.  

2
 Na dependência de recursos financeiros e conforme procedimentos a serem definidos. 



 
 

 

 

Revista RETS – Constituição de um Conselho Editorial, com 

mandato alternado de 18 meses), composto por: um representante 

de cada subregião da RETS, escolhido entre órgãos de governo e 

instituições formadoras; um representante da Opas/OMS; e um 

representante das associações profissionais 

Secretaria Executiva, 

membros e parceiros 
permanente.

3
 

Revista RETS - Manutenção da publicação trimestral da revista da 

RETS em três idiomas, de acordo com cronograma pré-

estabelecido e aprovado pelo Conselho Editorial. 

Secretaria Executiva permanente 

Revista RETS - Reforma e atualização da mala-direta (cadastro de 

assinantes), a fim de evitar desperdícios e ampliar o alcance do 

publicação impressa 

Secretaria Executiva Julho/2010 

                                                 
3
 Conselho Editorial para o triênio 2010-2012, votado no dia 11/12/2009, durante a 2ª Reunião da RETS,: Cone Sul: Argentina (Isabel Duré – Ministério de Saúde da Nação ) 

e Uruguai (Carlos Planel – EUTM/UdelaR); Área Andina: Peru (Olinda Yaringaño Quispe – Coop. Intern. MS) e Bolívia (Elba Oliveira – ENS-La Paz); América Central e 

Caribe: Cuba (Julio Portal – Fatesa/ISCM-H) e Costa Rica (César Alfaro - Escola de Tecnologias em Saúde/UCR); CPLP – Portugal (Ana Maria Almeida - ESTeSL) e Cabo 

Verde (Isabel Araújo - UniCV); OPS/OMS (a definir); e Associações Profissionais: Carlos Einisman - Associação Argentina de Técnicos em Medicina Nuclear. O Conselho 

Editorial é um órgão consultivo e tem como função colaborar com o editor na consolidação e manutenção da Revista, trabalhando na sua divulgação e emitindo pareceres 

quando necessário; bem como aconselhar, pronunciar-se ou fazer propostas sobre a política editorial da RETS. 



 
 

 

 

Website da RETS – Reforma geral do website da RETS, visando à: 

1. Construção de um banco de dados sobre os países membros 

e sobre a educação de técnicos nos países, acessível pela 

web; 

2. Construção de um banco de dados com os cursos oferecidos 

pelas instituições formadoras, a ser alimentado pelas 

próprias instituições; 

3. Implementação de uma biblioteca multimídia para 

armazenamento e difusão de materiais bibliográficos 

relacionados à área de educação de técnicos, a fim de 

facilitar as pesquisas sobre o tema e subsidiar as políticas de 

cooperação entre os membros. 

4. Implementação de novas funcionalidades propostas durante 

a 2
a
 Reunião Geral da RETS, com objetivo de aumentar a 

interatividade com os usuários e a participação das 

instituições-membros 

Secretaria Executiva permanente
4
 

Website da RETS – Lançamento do Boletim Eletrônico da RETS.
5
 Secretaria Executiva Janeiro/2010 

 

 

 

                                                 
4
 Após estudo de viabilidade técnica, operacional e financeira, conforme projeto específico.  

5
 Na dependência da migração de cadastros já existentes de assinantes. 


