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Reunião com a coordenação do Fio-Leish 

Responsável: VPPCB 

Horário:09:30 às 10:30 h Local: Zoom 

Participantes 

 
Ana Paula Cavalcanti, Flavia Rianelli, Fabiano Figueiredo e Paloma 
Schimabukuro. 
 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

- Ações para rede 
- Encontro da rede Fio-Leish 

- Site do Programa Fio-Leish 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

 
- Mapeamento da rede Fio-Leish - Fazer uma nova chamada na lista L, onde 
terá a data limite para cadastramento na rede Fio-Leish – 03/08/2020, para 

que tenhamos tempo hábil para a realizar o mapeamento de rede até a data 
do evento. Ressaltamos que após o evento o cadastro de pesquisadores 

poderá abrir novamente, pois a intenção e termos, cada vez mais, o cadastro 
de pesquisadores dessa área mapeados. 
 

- Encontro virtual da rede – Será agendado para a segunda quinzena de 
agosto, das 10 às 12 horas. Reunião fechada via zoom para os todos 

pesquisadores que estão mapeados na rede. Convidar o Dr. Rodrigo Correa, 
Vice-Presidente de Pesquisa e Coleções Biológicas para fazer a abertura do 
evento, um representante do Ministério da Saúde ou OPAS e para finalizar, 

uma apresentação sobre pesquisa relacionada a Leishmaniose, abrindo 
posteriormente para discussões. Fabiano indicou o nome de Ana Nilsen do 

OPAS.  
 
- Site do Programa Fio-Leish – Solicitado à coordenação para atualizar o site 

com informações, podendo a coordenação disponibilizar documentos e solicitar 
divulgação de eventos da rede. Todas as solicitações do site deverão ser 
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enviadas para a colaboradora Flavia Rianelli da VPPCB por e-mail. 

http://ppt.vppcb.fiocruz.br/ 

 

 
 

 

Ações Ponto Focal Prazo 

Verificar a agenda do 

Dr. Rodrigo  

Ana Paula 16/07/2020 

Solicitação de uma nova 

Chamada para 
mapeamento da rede 

Ana Paula/ Flavia 16/07/2020 
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