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Prezados Senhores (as) Conselheiros (as), 

 

Por ocasião do término deste exercício, vimos trazer um relato das 

atividades deste Conselho. Muito embora não tenhamos atingido todos os nossos 

propósitos, as iniciativas para obter os resultados esperados foram desenvolvidas 

durante as reuniões realizadas, as quais julgamos capazes de subsidiar 

adequadamente a continuidade do nosso trabalho, no campo da ciência tecnologia e 

inovação em saúde.  

 

Foram discutidos temas referentes à elaboração de propostas para 

formalização de uma política de CCT&I em Saúde, metodologias para a formulação 

de uma agenda de prioridades de pesquisa em saúde, o edital do PPSUS-2009 e sua 

Relação com a Agenda formulada pelo CCT&I-Saúde em 2008 e Proposições para 

debate sobre a Agenda de Prioridades de Pesquisa, elaborada em 2008. 

 

Quanto às propostas citadas, destacamos alguns temas relevantes que 

foram discutidos no Conselho como, Parques Tecnológicos, o Papel dos Núcleos de 

Inovação Tecnológica, a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde e o 

Portal Eletrônico de Revistas da SES-SP, para apoiar as atividades de disseminação 

e desenvolvimento de pesquisa técnica e científica e de inovação em saúde. Temas 

estes apresentados por especialistas convidados  

 



Da discussão sobre as Proposições para debate sobre a Agenda de 

pesquisa elaborada em 2008 e os projetos em desenvolvimento em cada instituição, 

surgiu a necessidade de elaborar uma lista de projetos para avaliar o alinhamento 

destes com aquelas prioridades de pesquisa, já estabelecidas. Para tal foi elaborada 

uma planilha, com informações mínimas sobre os projetos. Das informações 

devolvidas, pelas instituições da SES-SP, podemos inferir, após uma avaliação 

inicial, que as pesquisas que estão sendo realizados nestas instituições guardam 

relação com a agenda proposta, no entanto o conjunto dos projetos não aponta para 

especificidades que auxiliem na definição de prioridades estratégicas a serem 

implementadas. (Em anexo apresentamos uma tabela com a distribuição dos 

projetos por instituição) 

 

Com essa apreciação, não nos parece oportuno a realização da última 

reunião do ano.  

Vimos assim, trazer à sua consideração:  

 

Proposta de agenda de reuniões para o ano de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA MES 

24 FEVEREIRO- 

24 MARÇO 

28 ABRIL 

26 MAIO 

23 JUNHO 

21 JULHO 

25 AGOSTO 

22 SETEMBRO 

20 OUTUBRO 

24 NOVEMBRO 

15 DEZEMBRO 



Estamos refletindo sobre uma pauta para as reuniões do próximo ano, 

que enviaremos oportunamente. Na ocasião estaremos solicitando a imprescindível 

colaboração dos senhores conselheiros. 

 

Certos de poder contar sempre com a sua participação, aproveitamos 

para agradecer a presença de todos durante o ano que se encerra e desejar-lhes um 

Feliz Natal e Próspero Ano Novo. 

 

 

 

 

Sueli Gonsalez Saes 

Secretaria Executiva CCT&I-Saúde 

 

 

 

José Carlos Seixas 

Presidente do Conselho 



 

ANEXO 1 

No. de projetos de pesquisa, em desenvolvimento, nas Instituições 

da SES-SP e das Universidades, 2009 

 

 

INSTITUIÇÃO No. DE PROJETOS 

IIER 199 

IDPC 106 

IAL 104 

I. SAÚDE 14 

CVE 7 

SUCEN 22 

CVS 4 

ILSL 31 

PASTEUR 35 

CRT-AIDS 11 

TOTAL 533 

UNIVERSIDADES No. DE PROJETOS 

UNESP 475 

UNICAMP 2790 

TOTAL 3265 


