
Pós-graduandos da Fiocruz comemoram um ano de fundação de associação*

Após um ano de sua fundação, a Associação de Pós-graduandos da Fiocruz (APG Fiocruz Rio de 
Janeiro) já possui motivos para comemorar sua constituição. Frente ao desafio de mudar o 
padrão  de  relacionamento  entre  os  alunos  e  a  instituição,  a  associação  já  acumula  belas 
conquistas em sua curta e intensa trajetória até aqui. Nosso grupo, que representa o desafio 
de ser a primeira diretoria da APG Fiocruz, se constituiu com a força e união de representantes 
de quatro unidades técnico científicas da Fiocruz do Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde 
Pública - ENSP (David Soeiro, Hebert Gomes e Virginia Gonzalez), Instituto Oswaldo Cruz – IOC 
(Cintia Palu, Mariela Vasconcelos e Renata Tourinho), Instituto de Comunicação e Informação 
Científica e Tecnológica em Saúde – ICICT (Pedro Gabriel Valle) e Casa de Oswaldo Cruz – COC 
(Miguel Oliveira). Dedicando-se para além das atividades acadêmicas, o grupo se motivou em 
deixar uma grande contribuição para esta instituição. Contribuir  para a construção de uma 
Pós-Graduação de qualidade, que possa fornecer ao Sistema Único de Saúde não apenas mão 
de obra qualificada, mas seres humanos capazes de pensar todos os processos em saúde sob a 
perspectiva multidimensional necessária de acordo com o movimento sanitário, no qual somos 
participantes ativos. 

Nossa interlocução com a Vice-Presidência de Ensino, Informação e Comunicação (VPEIC) já 
rendeu bons resultados. Em ações realizadas em parceria com a Coordenação Geral de Pós-
Graduação e o apoio da coordenadora Profa. Cristina Guilam, conseguimos traçar o perfil dos 
alunos  da  Fiocruz  Rio  de  Janeiro  e  suas  necessidades  mais  urgentes;   a  identificação  das 
necessidades específicas dos estudantes estrangeiros, assim como o debate sobre a resolução 
dos problemas de habitação no Rio de Janeiro enfrentados pelos alunos de outros estados e 
até de outros países. Como resultado, conseguimos a afirmação da parceria com o Centro de 
Referência Professor Hélio Fraga, em Jacarepaguá, que irá garantir alojamento por um período 
limitado para os discentes que encaram o desafio de morar no município e ainda não possuem 
um  local  para  residirem  enquanto  desenvolvem  suas  atividades  de  Pós  Graduação. 
Entendemos que essa é uma vitória parcial, pois a nossa luta é para que dentro de alguns anos 
possamos  comemorar  a  inauguração  de  uma  residência  estudantil  dentro  do  campus  da 
Fiocruz. Participamos ainda, como colaboradores na reformulação do Guia do Estudante 2013, 
oriunda de uma série de debates e um planejamento assertivo entre membros da APG (David 
Soeiro, Virginia Gonzalez, Cintia Palu, Hebert Gomes) e a Coordenação de Pós-graduação, onde 
conseguimos concretizar esse projeto, com uma dedicação especial  da Marcia  Silveira,  em 
tempo hábil para o início do ano letivo.

Em parceria com nossa entidade de representação nacional, a Associação Nacional de Pós-
graduandos (ANPG), participamos da mobilização nacional de pós-graduandos pelo reajuste de 
bolsas, com realização de um ato na frente do Castelo (com o apoio da ASFOC), que culminou 
com o reajuste de 10% no valor das bolsas, acompanhado pela Fiocruz. Aproveitamos este 
espaço para agradecer o presidente   pelo  pronto atendimento na reivindicação.  Fomos na 
caravana Nacional de Pós-Graduandos pelo reajuste de bolsas em Brasília, onde conversamos 
com deputados e senadores sobre a necessidade do reajuste e do projeto de lei (PL) dos pós-
graduandos; realizamos a Mostra Nacional de Divulgação Científica no Rio de Janeiro por meio 
da  Diretoria  Acadêmico-científica  da  ANPG e  o  Encontro  Nacional  de  Pós-Graduandos  em 
Saúde do Fórum Nacional de Pós-graduandos em Saúde da ANPG no X Congresso Brasileiro da 
Saúde Coletiva. Que culminou na indicação de um dos componentes do nosso grupo (David 
Soeiro) como representante dos pós-graduandos no Fórum de Pós-graduação da Abrasco.. 
Outro motivo de congratulações foi o lançamento da revista da ANPG, que também tem em 
seu Conselho Diretor, uma representante da APG Fiocruz, Cintia Palu. Em julho, iremos realizar 
o Seminário Nacional de Pós-graduação em Saúde na 65ª SBPC com o tema central “Formação 
em saúde para o SUS: elemento estratégico para equidade, universalidade e integralidade”.



Tivemos a  honra  de fazer  uma reunião para discussão  de propostas  com os candidatos  à 
presidência da Fiocruz, Dr. Paulo Gadelha e Dra. Tânia Araújo-Jorge, na eleição ocorrida no ano 
passado. Ambos de parabéns pela campanha e pela oportunidade em nos receber e ouvir. 
Nesta  oportunidade,  aproveitamos  para  congratular  nosso  presidente  eleito,  Prof.  Paulo 
Gadelha,  e  agradecer  publicamente  a  garantia  de  representação  na  Sub-Câmara  de  Pós-
graduação da Fiocruz (promessa de campanha),  onde seremos representados pela  Virginia 
Gonzalez (titular) e Hebert Gomes (suplente). Queremos um dia comemorar a participação da 
representação  discente  no  CD  da  Fiocruz,  discutida  coletivamente  durante  um  Congresso 
Interno.

Pedimos  que  assistam  ao   vídeo  (http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=JTrMCUd239w)  e  as  imagens  que  representam  a  luta  pelo 
reajuste das bolsas de Pós Graduação no País e convidamos todos os pós-graduandos, em 
especial aos da Fiocruz RJ,  a se envolverem nas questões estudantis e fortalecerem o nosso 
movimento por melhorias institucionais e para que possamos construir não só uma  formação 
técnica  de qualidade,  mas para que formemos militantes  para a  defesa da saúde pública, 
entendendo  a  sua  importância  para  a  construção  de  um  País  mais  justo  e  com  menos 
desigualdades. 

(1) David Soeiro e (2) Pedro Valle

1 Doutorando – ENSP/Fiocruz e Vice-coordenador da APG Fiocruz Rio de Janeiro.

2 Mestrando – ICICT / Fiocruz e Coordenador Geral da APG Fiocruz Rio de Janeiro.

* Texto produzido para congratular a abertura do ano letivo na Fiocruz/2013

Para  contactar  a  APG  Fiocruz:  https://www.facebook.com/groups/apgfiocruz/ e 
apgfiocruzrio@gmail.com 

Para saber mais sobre a campanha de bolsas 2013: http://www.anpg.org.br/gera_noticia.php?
codigo=1647&tipo=1



Ato na Fiocruz pelo reajuste das bolsas de Pós-graduação/2012



Campanha de Bolsas 2013


