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Reunião com a coordenação do Fio-Schisto 

Responsável: VPPCB 

Horário: 15:30 às 16 h Local: Zoom 

Participantes 

 
Ana Paula Cavalcanti, Flavia Rianelli, Roberta Caldeira e Roberto 
Sena.  
 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

- Site do Fio-Shisto 
- Site do Simpósio Internacional de Esquistossomose 

- Simpósio Internacional de Esquistossomose 
- Ações para rede 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

 
- Publicações de artigos do Simpósio Internacional de Esquistossomose em 

2021 – Foi informado pela Roberta Caldeira que a Revista “Frontiers” aceitou 
fazer um caderno de suplementos do simpósio. Cada publicação terá o custo 

de US$ 1.800. Foi solicitado ajuda de custo para os pesquisadores da Fiocruz 
(máximo de 20 artigos). Ana Paula ficou de verificar se há algum 
projeto/recurso da Vice de Educação destinado para apoiar publicações e 

também discutir esse assunto com a VPPCB. Ana Paula, Roberto Sena e 
Roberta Caldeira concordaram que o valor total dessa publicação será muito 

alto. 
 
- Reunião do Fio-Schisto – Será agendada para a primeira quinzena de 

dezembro e terá a participação de todos os membros e corpo cientifico. 
Reunião fechada via zoom. 

 
- Simpósio Internacional de Esquistossomose – Foi remarcado para a mesma 
data de agosto de 2021. Porém será preciso discutir se o Simpósio será 

presencial ou não, devido às restrições orçamentárias pós pandemia. Essa 
questão será assunto de pauta para a reunião que irá acontecer em dezembro. 
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- Site do Fio-Schisto – Será utilizada a mesma estrutura do Portal de Chagas. 
Agendada reunião com a equipe para dar início no mesmo. Dia 20/07, as 

14:30 h. Participantes: T.I da VPPCB, Coordenação do Programa Fio-Schisto e 
Coordenação do Programa de Pesquisa Translacional. 

 
- Site do Simpósio Internacional de Esquistossomose – Planejar as ações e 

alimentar com informações periodicamente.  
 
- Reuniões/ Palestras - Roberto Sena ficou de levantar temas importantes para 

serem destacados pela rede, passando estes posteriormente para a 
coordenação – Proposta de ser realizada discussões da rede numa certa 

periodicidade. Reunião fechada via zoom. 
 
- Projeto do Centro Colaborador da OMS - proposta do grupo discutir o que 

cada um poderá contribuir, colocando-o na lista como tema para as 
discussões. 

 
 

 

Ações Ponto Focal Prazo 

Reunião do Fio-Schisto 

para dezembro 

Ana Paula 23/07/2020 

Site do Fio-Schisto Flavia/Ana Paula 20/07/2020 

   

   

 


