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ATIVIDADE PRÉ-CONGRESSO 18 de março de 2014 Uruguai 
 

CONVOCATÓRIA 

 

A 2° Oficina Ibero-Americana de Pesquisa (tiimfap 2) é um convite para encontro objetivando o 
desenvolvimento da pesquisa em medicina familiar e atenção primária na Ibero-América. 
 
No dia 18 de março de 2015, previamente ao início do 4° Congreso Iberoamericano de Medicina 
Familiar y Comunitaria, ocorrerá esse encontro para o intercâmbio de experiências, reflexões e 
propostas.  

 

Convoca-se os investigadores que pesquisam em atenção primária, independente de qual 
área/disciplina e de seu nível de desenvolvimento, os mais jovens e os mais experientes, a 
inscreverem-se para participação nessa oficina. 
 

O tiimfap2 é isento de custo, mas para participação é necessário estar inscrito no Congresso. 
 

Informações gerais sobre o Congresso estão disponíveis na internet, (clique aqui). 

 

Em 30 de novembro, encerra-se o prazo para submissão de resumos. 
 

Para inscrever-se, acesse o seguinte link: https://es.surveymonkey.com/s/X8LP8TT 

 

Para aqueles que se registrarem durante o mês de dezembro estabeleceremos contato para 
convidá-los a colaborar na oficina. 



Objetivos do tiimfap2 

 
Objetivo Geral  
Contribuir para a consolidação e desenvolvimento da pesquisa em Medicina Familiar e Atenção Primária 
na região Ibero-Americana e em cada um dos países da região. 
 
Objetivos específicos  

1. Contribuir para o conhecimento e intercâmbio entre os pesquisadores e grupos de pesquisa 
ativos na região; 

2. Contribuir para a construção conceitual e metodológica de pesquisa na perspectiva do olhar 
ibero-americano e latino americano; 

3. Agregar oportunidades de pesquisa por meio da promoção do desenvolvimento de projetos 
integrados, colaborativos ou locais, sempre se levando em consideração sua adequação às 
necessidades da população e os profissionais da região;  

4. Contribuir para a produção de conhecimento científico que acumule evidência sobre a 
importância e os benefícios de sistemas de saúde baseados em atenção primária e medicina 
familiar; 

5. Contribuir para a comunicação e difusão da produção científica na região; 
6. Contribuir para a implementação do Grupo de Trabalho em Pesquisa da Confederação Ibero-

Americana de Medicina Familiar (CIMF-Wonca) e a refundação da Rede IBIMEFA.  

 
Atividades  

1. Painel de experiências de pesquisas na Ibero-América: grupos, redes, projetos colaborativos.  
2. Painel de debate: presente e futuro da pesquisa em atenção primária.   
3. Oficina de planejamento para o funcionamento da Rede Ibero-Americana de Pesquisa em 

Medicina Familiar (IBIMEFA).  
4. Reunião de Editores 

 
Cronograma 

 
Quarta 18 de março – tiimfap 2 - montevidéu 2015 

8.30 a 9.00 Inscrições  
 

 SALA 1 SALA 2 
 

9.00 a 10.30 Mesa redonda 1  
 

10.30 a 11.00 café  
 

11:00 a 12:30 Mesa redonda 2  
 

12:30 a 14:00 Almoço  
 

14:00 a 15:30 Mesa redonda 3  
 

15:30 a 16:00 café  
 

16:00 a 1800 
Rede IBIMEFA : Oficina de 
integração e intercâmbio 

Reunião de Editores  

 
Equipe Coordenadora do tiimfap2:  

 Thiago Trindade (Brasil) 


 Sergio Minué (Espanha) 


 Sandro Rodrigues Batista (Brasil) 


 José Manuel Ramírez (México) 


 Jacqueline Ponzo (Uruguai) 

 


