
 

 

 

 

PLANO DE TRABALHO – RETS 
Período 2006/2008 

 

1. Fortalecimento, Ampliação e Difusão da RETS. 
 
Objetivos Ações/Estratégias Responsáveis Prazos 

Buscar novos espaços de cooperação técnica em países  que 
ainda não possuem representação na Rede. 

Secretaria executiva, 
representação da 

OMS. 
Permanente 

Legitimar os membros e parceiros que integram a RETS por 
meio de consulta ao órgão de governo responsável pela 

formulação de políticas de educação de técnicos na área da 
saúde. 

Secretaria executiva Permanente 

Difundir a RETS e promover atividades compartilhadas de 
intercâmbio e cooperação com outras organizações e 

instituições. 

Membros, parceiros e 
secretaria executiva. 

Permanente 

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

Buscar inserir a RETS nos Fóruns de discussão e deliberação de 
propostas e iniciativas para a Década de Recursos Humanos 

em Saúde 

Membros, parceiros e 
secretaria executiva. 

Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Comunicação e Produção de Informação e Conhecimento 
 
Objetivos Ações/Estratégias Responsáveis Prazos 

Coletar informações de cadastro de todos os membros e 
parceiros da RETS. 

Secretaria Executiva, 
membros e parceiros Permanente 

Construir um banco de dados sobre a educação de técnicos 
nos países integrantes da RETS, acessível pela web. 

Secretaria Executiva, 
membros e parceiros Permanente 

Construir o projeto editorial e gráfico do site da RETS em 
dois idiomas (português e espanhol). 

Secretaria Executiva Ago e Set / 2006 

Lançar o site da RETS em dois idiomas. Secretaria Executiva 
Dez/2006 

(na dependência de 
financiamento) 

Alimentar o site da RETS com as informações necessárias 
sobre cada membro ou parceiro. Secretaria Executiva Permanente 

Construir o projeto editorial e gráfico da Revista da RETS em 
dois idiomas (português e espanhol). Secretaria Executiva Ago e Set / 2006 

Lançar a revista da RETS em dois idiomas Secretaria Executiva 
Mar/2007 

(na dependência de 
financiamento) 

Pesquisar textos e documentos relacionados à área de 
educação de técnicos que possam subsidiar as políticas de 

cooperação entre os membros. 

Membros, parceiros e 
secretaria Executiva. 

Permanente 

Pesquisar e compilar a legislação e normatização de saúde e 
educação existente em cada país-membro. 

Membros, parceiros e 
secretaria Executiva. 

Set - Dez/2006 

Desenvolver 
mecanismos que 

facilitem a 
produção de 

informação e a 
comunicação entre 
os integrantes da 

RETS. 

Identificar e difundir fontes de informação bibliográfica 
relacionada à área de educação de técnicos. 

Membros, parceiros e 
secretaria Executiva. Permanente 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Produção, Divulgação e Intercâmbio de Conhecimentos na área de Educação de Técnicos 
 

Objetivos Ações/Estratégias Responsáveis Prazos 
Elaborar um glossário de definição e classificação de 

ocupações técnicas existentes nos países da região das 
Américas, Caribe e dos países de língua portuguesa. 

Membros, parceiros e 
secretaria Executiva. 2007/2008 

Incentivar a criação de uma Rede de Observatórios de 
recursos humanos na África, com ênfase nos trabalhadores 

técnicos. 

Membros, parceiros e 
secretaria Executiva. Permanente 

Desenvolver propostas de investigação com publicação de 
livros e documentos, de acordo com as prioridades 

identificadas pelos integrantes da Rede: 
- perfil ocupacional dos trabalhadores técnicos em 

saúde; 
- 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; 

- dinâmica das organizações e das relações de trabalho 
e os desafios para a educação técnica; 

- avaliação e certificação de conhecimentos. 

Membros, parceiros e 
secretaria Executiva. 2007/2008 

Criar grupos de trabalho por áreas de pesquisa, de acordo 
com as prioridades identificadas pelos integrantes da Rede, 

para assessoria das ações de cooperação técnica. 

Membros, parceiros e 
secretaria Executiva. 2007/2008 

Estimular a cooperação técnica para a produção e o 
aperfeiçoamento de material didático. 

Membros, parceiros e 
secretaria Executiva. 

 
Permanente 

Fomentar o 
desenvolvimento 
de pesquisas para 

consolidar a 
produção 

acadêmica na área 
de educação de 

técnicos,  subsidiar 
a formulação de 
políticas públicas 
nos países e o 

estabelecimento de 
cooperação técnica 

entre as 
instituições 
membro. 

Identificar potencialidades, necessidades e demandas em 
áreas estratégicas para a educação de técnicos com vistas ao 

estabelecimento de parcerias interinstitucionais. 

Membros, parceiros e 
secretaria Executiva. 

 
Permanente 

 
 


