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Reunião com a Coordenação do Programa Fio-Chagas/ PIDC 

Responsável: VPPCB 

Horário: 14 as 16:30h Local: Via web 

Participantes 

 
Tania Araujo, Mauro Mediano, Juliana De Meis, Andre Roque, Ana 
Paula Cavalcanti e Flavia Rianelli 
  

 

PAUTA PROPOSTA 

 
 

- Ações do Programa de Chagas, 
- Evento em comemoração aos 20 anos de Pesquisa em Chagas. 

 
 

PONTOS DISCUTIDOS 

 
 - Aguardar até a próxima reunião (02/04/2020) para definirmos como será o formato do 
evento em comemoração aos 20 anos de Pesquisa em Chagas – (presencial ou não 
presencial), 
 
- Atualizar a nova Portaria do Programa e as demais pendências no site do Fio-Chagas 
/PIDC, 
 
- Solicitar ajuda ao Canal Saúde para transmissão o evento via web-conferência, 
 
- Solicitar aos pesquisadores que produzam pequenos vídeos de homenagem aos 
pesquisadores falecidos (estes vídeos serão apresentados no evento em comemoração 
aos 20 anos de Pesquisa em Chagas), 
 
- Solicitar a equipe da comunicação da VPPCB que faça a edição dos vídeos de 
homenagem, 
 
- Fazer uma cotação com empresa que trabalha com web conferência, caso o evento 
ocorra em formato não presencial; 
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- Definir a programação do Evento em comemoração aos 20 anos de Pesquisa em 
Chagas (palestrantes, áreas temáticas...), 
 
- Dividir os grupos no segundo dia de evento nas 4 áreas temáticas, ficando cada grupo 
com 2 coordenadores e 1 relator:  
Grupo 1: André Roque,  
Grupo 2: Mauro Mediano,  
Grupo 3: Tânia Araujo,  
Grupo 4: Juliana De Meis. 
 
- Apresentar perguntas norteadoras para a próxima reunião, 
 
- Ver datas com a FGV disponível para o período de setembro a novembro para uma 
possível remarcação, 
 
- Pegar pequenos depoimentos sobre os 20 anos do programa para um vídeo curto pós 
evento (no caso da reunião ser presencial), 
 
- Fazer um draft do email para ser passado para todos os pesquisadores de Chagas 
(Mauro ficou de fazer). 
 

 

 


