


SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA REDE 

 

Concentra todas as ações de comunicação, com destaque para a 

produção de uma publicação impressa e online (trimestral), do 

boletim eletrônico (semanal), atualização do site e das redes 

sociais nas quais a RET-SUS está inserida, como Facebook e 

Twitter. 

 



INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO DA RET-SUS 

Revista RET-SUS: traz informação sobre as escolas e aprofunda 

temas gerais e específicos que instrumentalizem as escolas, 

tendo como foco os campos da saúde, da educação e do 

trabalho. Periodicidade: trimestral 

Planejamento para o ano de 2016: publicação de três revistas 

 
 
 
 
 
 



INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO DA RET-SUS 

Boletim eletrônico: enviado semanalmente para duas listas 

de e-mail, anunciando as notícias do site — bem como a 

próxima edição da revista —, informações de interesse das 

escolas, além de eventos e publicações.  

 
 
 
 



INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO DA RET-SUS 

Site da RET-SUS: nova versão lançada em outubro de 2014. 

 

Ser referência para as ETSUS na pesquisa sobre educação 
profissional em saúde, seja reunindo documentos e conteúdos 
(políticas, trabalhos, legislação e debates), seja indicando 
outros caminhos. 

 

Divulgar as ações das escolas, bem como eventos, trabalhos, 
lançamentos de livros, programas e cursos. 

 

Ser a expressão de cada uma das escolas da Rede, trazendo 
todas as informações inerentes às instituições. 



PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (2016-2019) 

1) Incrementar as ações de comunicação on-line  

  

A Secretaria de Comunicação da RET-SUS continua responsável por 

acompanhar os sites de interesses da Rede, produzir notícias para o site e o 

Boletim Eletrônico e fomentar as redes sociais, reconhecendo a necessidade 

de dar mais dinamismo ao processo de comunicação e de fornecer subsídios 

às escolas com informes interativos e, até mesmo, em tempo real. 

 

Nesse sentido, identifica-se a necessidade de desenvolver uma nova versão 

do site da RET-SUS, pensado para navegação em dispositivos móveis.   

 

Pensar outras redes sociais de interesse das escolas. 

 

 



PÁGINA PRINCIPAL 



NOTÍCIAS 



DESTAQUES DAS ESCOLAS 



DESTAQUES DAS ESCOLAS 



ESCOLAS 



ESCOLAS 
Página Interna 

Nome da escola 
 
Foto da escola 
 
Região geográfica 
 
Texto de Apresentação 
 
Diretor / coordenador 
 
Endereço 
 
Contatos 
 
Cursos 
 
Notícias 



CURSOS 



CURSOS 
Página interna 



Revista RET-SUS 



Revista RET-SUS 
Página interna 



PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 

2) Criar uma nova seção no boletim eletrônico da RET-SUS  

  

Essa seção terá como objetivo trazer conteúdos técnicos de apoio às escolas 

da Rede, ou seja, análises ou artigos de especialistas sobre temas caros às 

Escolas, ou mesmo sobre os temas centrais da Rede — Saúde, Trabalho e 

Educação. Os temas poderão ser identificados pelas próprias ETSUS ou por 

enquetes promovidas nas redes sociais nas quais a RET-SUS está inserida. 

 

Atualmente o boletim, conta com as seções: Notícias; Escolas; 
Destaques e Eventos. 
 

 



PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 

3) Construir planos de comunicação das ETSUS 

  

Esta ação visa fomentar as melhores práticas, orientando a elaboração dos 

planos de comunicação das ETSUS, bem como a revisão do plano geral da 

RET-SUS, sob a responsabilidade da EPSJV/Fiocruz.  

 

Os planos de comunicação deverão ser construídos coletivamente por meio 

de oficinas de comunicação.  

 

É preciso destacar o protagonismo que as escolas têm no processo de 

comunicação em rede e a importância de uma comunicação bem estruturada 

para o fortalecimento da RET-SUS.  



REFLEXÕES  

A comunicação tem o papel preponderante de articular e mobilizar os 

elos da rede. Para tanto, faz-se necessário saber: 

 

 

 Qual uso as escolas fazem dos instrumentos de comunicação da 

RET-SUS (revista, boletim e site)? 

 Como as escolas se sentem contempladas? 

Como ampliar a participação das escolas? 

Que tipo de articulação queremos e precisamos? 

 



 
Secretaria de Comunicação 
E-mail: retsus@fiocruz.br 

 
Coordenação: Carlos Maurício Barreto - cmau@fiocruz.br 

 
Editoria geral: Katia Machado - katiamachado@fiocruz.br 

 
Editoria de arte: Mário Carestiato - mariocarestiato@fiocruz.br 

 
Reportagem: Ana Paula Evangelista - anapaulaevangelista@fiocruz.br 

 
Flavia Lima - flavialima@fiocruz.br 

 
Desenvolvimento de sistema: Adonai Diófanes - adonai@fiocruz.br 

 
Secretaria administrativa: A definir 

 

www.retsus.fiocruz.br 


