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Reunião: Coordenação de Chagas e Estruturação de Rede 

Responsável: Wim Degrave 

Horário: 14 horas Local: Sala 13 – Castelo Mourisco 

Participantes 

Wim Degrave, Ana Paula Cavalcanti, Rubem Barreto, Gilberto 

Sperandio e Flavia Rianelli 

 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

A reunião com a coordenação de Chagas teve mudança de pauta. Como pauta proposta a 

coordenação de Chagas trouxe o evento “XIII Encontro Anual do Fio-Chagas”. 

PONTOS DISCUTIDOS 

 

O coordenador do Programa Fio-Chagas - Rubem Barreto apresentou a proposta com os temas 

a serem abordados para o “XIII Encontro Anual do Fio-Chagas”. 

A ideia é de que o Encontro ocorra nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2016 no local ainda a ser 

definido. 

Wim Degrave – Assessor da VPPLR foi convidado para fazer abertura do evento, apresentando 

os Programas de Pesquisa Translacionais, juntamente com o Rodrigo Stabeli – Vice-Presidente 

da Fiocruz. 

A estimativa de pessoas para o evento será de 80 participantes.  

As passagens aéreas serão disponibilizadas para os profissionais que farão parte da comissão 

científica do evento.  

Pelo levantamento realizado foi verificada a necessidade de fornecimento de oito passagens 

aéreas nacionais e duas internacionais. 

O evento contará com seis mesas redondas. 
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O Coordenador dos PPT’s - Wim Degrave será o mediador da mesa 4, com o tema “Novas 

perspectivas da parceria público-privada”. A proposta é que tenha, também, nesta mesa um 

representante da Novartis para discutir o tema gerando objetivos. 

O coordenador do Programa Fio-Chagas – Rubem Barreto comunicou a responsável pela 

informação e comunicação dos Programas de Pesquisa Translacionais – Flavia Rianelli que o 

portal de Chagas e site Translacional de Chagas estão sem informações sobre o Programa.  

Falou da importância destas informações e disse que a profissional Joseli Nanes tem o backup 

dos arquivos do Programa, porém reforçou a necessidade de ter uma pessoa responsável que 

pudesse carregar as informações para o site e para o portal. 

 

PRÓXIMAS AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

Levantamento da estimativa de custo do 

local do evento, transporte, hotel e brunch. 

Ana Cavalcanti Até 08/03 

Levantamento da estimativa de custo das 

passagens. 

Ana Cavalcanti Até 08/03 

Resgatar o e-mail da FAPERJ onde consta que 

o saldo de 2015 poderia ser utilizado em 

2016. 

Ana Cavalcanti  Até 08/03 

Enviar e-mail para a FAPERJ informando que 

será utilizado o saldo de 2015 para o evento 

de 2016. 

Rubem Barreto Até 14/03 
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Informar ao Wim Degrave que o site e o 

portal de Chagas estão sem informações e 

que precisaria ter alguém que pudesse 

buscar os arquivos com a profissional Joseli 

Nanes para alimentar as informações. 

Flavia Até 11/03 

 

    
 

 


