DECIT completa 10 Anos

Última atualização Sex, 21 de Janeiro de 2011 13:37

O Departamento de Ciência e Tecnologia – DECIT – completou 10 anos. A celebração ocorreu
durante o Evento Anual DECIT/SCTIE durante os dias 15, 16 e 17 de Dezembro de 2010 em
Brasília.

O DECIT completa 10 anos trabalhando para garantir o desenvolvimento científico e
tecnológico na área da Saúde através da implementação de três políticas: a Política Nacional
de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde; a Política Nacional de Gestão de Tecnologias
em Saúde e a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisas em Saúde. Na palestra de
abertura do evento Decit 10 anos, o então secretario de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos, Reinaldo Guimarães lembrou que a criação do Decit, no ano 2000, inaugurou um
novo momento de pesquisa em saúde no país. O ex-secretário salientou a importância das
parcerias intra e extra-governamentais desenvolvida pelo Departamento, classificando-as como
fundamental para o desenvolvimento do setor. Reinaldo ainda fez uma retrospectiva da criação
do Decit. Segundo ele, a I Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, em 1994,
foi um antecedente importante para a criação do Departamento.

Durante o primeiro dia do evento aconteceram reuniões técnicas sobre a Rede Nacional de
Pesquisa Clínica, Rede Nacional de Terapia Celular e a revisão e atualização da Agenda
Nacional de Prioridades de pesquisas em Saúde.

No segundo dia as atividades relacionadas com as áreas de fomento à pesquisa (Programa de
Pesquisa para o SUS), avaliação de tecnologias em saúde (REBRATS), e de Gestão do
Conhecimento aconteceram simultaneamente de forma que os participantes pudessem
aproveitar de uma programação rica e diversificada.

No terceiro e ultimo dia a OPAS, representada pela Sra Flavia Poppe, e representantes da
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) participaram de uma mesa redonda sob a coordenação da Dra
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Leonor Pacheco – diretora do DECIT – sobre as parcerias do DECIT.
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