
 
 

 

 

PLANO DE TRABALHO – RETS 

Período 2010/2012 
 

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

Ampliar e fortalecer 

a RETS na Região 

das Américas, 

Caribe e África 

Consolidação das ações de cooperação técnica nos países  que já 

possuem representação na Rede. 

Secretaria executiva, 

representação da OMS. 
Permanente 

Busca de novos membros e parceiros que possam integrar a RETS 

por meio de consulta ao órgão de governo responsável pela 

formulação de políticas de educação de técnicos na área da saúde 

dos respectivos países 

Secretaria executiva Permanente 

Difusão da RETS e promoção de atividades compartilhadas de 

intercâmbio e cooperação com outras organizações e instituições. 

Membros, parceiros e 

Secretaria executiva. 
Permanente 

Constituição e consolidação das subredes de escolas técnicas de 

saúde da CPLP e da Unasul 
Membros das subredes Permanente 

 

 

 



 
 

 

 

 

2. Comunicação e Produção de Informação e Conhecimento 
 

Objetivos Ações/Estratégias Responsáveis Prazos 

Desenvolver e 

aprimorar 

mecanismos que 

facilitem a 

produção de 

informação e a 

comunicação entre 

os integrantes da 

RETS e entre a 

Rede e o público 

externo 

Coleta de informações de cadastro de todos os membros e 

parceiros da RETS. 

Secretaria Executiva, 

membros e parceiros 
Permanente 

Aperfeiçoamento e alimentação do site da RETS com as 

informações necessárias sobre cada membro ou parceiro. 
Secretaria Executiva Permanente 

Manutenção da publicação periódica da revista da RETS em três 

idiomas. 
Secretaria Executiva Permanente 

Criação de um comitê editorial para a revista da RETS1. 
Membros, parceiros e 

Secretaria Executiva. 
Permanente 

Lançamento do boletim eletrônico da RETS Secretaria Executiva Permanente 

Pesquisa de textos e documentos relacionados à área de educação 

de técnicos que subsidiem as políticas de cooperação entre os 

membros. 

Membros, parceiros e 

Secretaria Executiva. 
Permanente 

Implementação do Plano de Comunicação da RETS 
Membros, parceiros e 

Secretaria Executiva. 
Permanente 

 

 

                                                 
1
 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. 

 



 
 

 

 

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

 

Objetivos Ações/Estratégias Responsáveis Prazos 

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. 

Elaboração de 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. 
Permanente 

Incentivo da criação de uma Rede de Observatórios de recursos 

humanos e fortalecer os existentes, com ênfase nos trabalhadores 

técnicos. 

Membros, parceiros e 

Secretaria Executiva. 
Permanente 

Desenvolvimento de 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. 
Permanente 

Incentivo à constituição de 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. 
Permanente 

Estímulo da cooperação técnica para a produção e o 

aperfeiçoamento de material didático. 

Membros, parceiros e 

Secretaria Executiva. 

 

Permanente 

Identificação de 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 

Intercâmbio e mobilidade de docentes, discentes e técnicos 
entre as instituições-membro. 

Membros, parceiros e 

Secretaria Executiva. 
Permanente 



 
 

 

 

 


