
 

 

 

Associação Internacional de Literacia em Saúde (IHLA) 

Comissão Eleita para as Normas Práticas 

 

Nomeação: Cristina Vaz de Almeida  

(Membro nomeado por votação internacional) 

 

O presente ToR refere-se ao trabalho da Comissão Eleita para as Normas Práticas do IHLA.  

A Comissão eleita para as Normas Práticas é constituída por 9 membros do IHLA em boa po-

sição votados pelos membros do IHLA. Os membros eleitos do Comité servem para um man-

dato de 3 anos.   

O presidente da Comissão Eleita para as Normas Práticas é membro votante da Comissão 

Executiva da IHLA. Todos os membros do Comité deveriam considerar assumir este impor-

tante papel.  

Funções da Comissão Eleita para as Normas Práticas  

1. Melhorar os padrões éticos entre investigadores e profissionais da área da literacia 
em saúde e dos membros do IHLA;  
 

2. Promover a interação entre investigadores e profissionais de literacia em saúde no 
campo e entre membros do IHLA;  
 

3. Atuar como ligação no IHLA e com outras organizações em matéria de literacia em 
saúde, criticismo e responsabilidade;  
 

4. Promover a diversidade intelectual e profissional, a civilidade profissional e a liber-
dade de expressão; 
 

5. Rever a qualidade dos esforços de prática de todas as divisões e grupos de interes-
ses e ajudar o Conselho de Divisões e Grupos de Interesse, na prática, recomenda-
ções ao programa global das Cimeiras Globais de Literacia em Saúde do IHLA. 

 

 

Responsabilidades dos Deputados  

Os membros da Comissão Eleita para as Normas Práticas votarão a favor de um presidente (e 

copresidente) para representá-los na Comissão Executiva da IHLA. O presidente eleito da Co-



 

 

missão Eleita será membro efetivo da Comissão Executiva do IHLA com direito de voto. O Co-

presidente servirá na Comissão Executiva da IHLA se o presidente não puder desempenhar 

esse papel.  

Tal como delineado na Constituição do IHLA, a principal tarefa e responsabilidade da Comissão 

Executiva do IHLA é governar e administrar o IHLA em nome da Assembleia Geral (todos os 

membros do IHLA). Consulte a Constituição da IHLA para mais detalhes. O presidente da Co-

missão Eleita das Normas práticas tem a responsabilidade de representar a Comissão da Co-

missão Executiva da IHLA e de informar os membros do Comité sobre as atividades e decisões 

da Comissão Executiva. 

 

Modalidades de Envolvimento 

1. Reuniões do comité via Zoom (calendário a determinar pelos membros) 

2. Comunicação em curso com membros da comissão por e-mail 

 

Duração da Presidência e Copresidente da Comissão Eleita das Normas Práticas  

1. 3 anos de mandato.  1 de abril de 2022 a 28 de março de 2025 

 


