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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA F UNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 1 
 2 
Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e quatro, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho Deliberativo da 3 
Fundação Oswaldo Cruz, no Espaço Carlos Chagas Filho, estando presentes os  seguintes membros: Paulo Marchiori 4 
Buss/Presidente da Fundação Oswaldo Cruz; Paulo Ernani Gadelha Vieira/Vice-Presidente de Desenvolvimento Institucional, 5 
Informação e Comunicação(VPDIIC); Ary Carvalho de Miranda/Vice-Presidente de Serviços de Referência em 6 
Saúde(VPSRS); Tânia Celeste Nunes/Vice-Presidente de Ensino e Recursos Humanos (VPERH); Euzenir Sarno/Vice-7 
Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico(VPPqDT); Arlindo Fábio Gomez de Sousa/Chefe de 8 
Gabinete(GabPR); André Gemal/Diretor do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS); Keyla 9 
Marzochi/Diretora do Instituto de Pesquisa Evandro Chagas (IPEC); Núbia Boechat/Diretora do Instituto de Tecnologia em 10 
Fármacos (FARMANGUINHOS); José Britto/Diretor do Instituto Fernandes Figueira (IFF); Renato Cordeiro/Diretor do Instituto 11 
Oswaldo Cruz (IOC); Akira Homma/Diretor do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (BIOMANGUINHOS); Nísia 12 
Lima/Diretora da Casa de Oswaldo Cruz (COC); Jorge Bermudez/Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 13 
Arouca (ENSP-SA) André Malhão/Diretor da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV); Rômulo Maciel 14 
Filho/Diretor do Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães (CPqAM); Lain Carvalho/Diretor do Centro de Pesquisa Gonçalo 15 
Moniz (CPqGM); Luciano Toledo/Diretor do Centro de Pesquisa Leônidas e Maria Deane (CPqLMD); Antenor 16 
Andrade/Diretor do Centro de Criação de Animais de Laboratório (CECAL); Ilma Noronha/Diretora do Centro de Informação 17 
Científica e Tecnológica (CICT); Rita Mattos/Diretora da Associação dos Servidores da Fundação Oswaldo Cruz (ASFOC); 18 
Maria Lanna/Diretora de Administração do “Campus” (DIRAC); Janete Romeiro/Representante da Diretora Regional de 19 
Brasília (DIREB); João Quental/Representante do Diretor da DIPLAN; Márcia Teixeira/Diretoria de Recursos 20 
Humanos(DIREH); Silvina Marques/Chefe da Auditoria Interna (AUDIN), Antonio Mallet/Procurador Federal. Foram 21 
convidados os seguintes Assessores da Presidência: Eduardo Costa; Cristina Tavares, Célia Almeida, Péricles Silveira da 22 
Costa, José Carvalheiro e Sonia Moreira. Os trabalhos decorreram em obediência à pauta, aprovada por unanimidade, pelo 23 
CD/FIOCRUZ. O Presidente da FIOCRUZ iniciou a reunião, dando os seguintes informes: 24 
 25 
1 - Atividades na FIOCRUZ previstas para o dia 05/0 8/2004: 26 
 27 
Relatou sobre o evento previsto para o dia cinco de agosto, considerando prioritário o assunto. Além de ser a data do 28 
nascimento de Oswaldo Cruz, há perspectiva de inauguração dos prédios da Escola Politécnica de Saúde Joaquim 29 
Venâncio, do Centro de Processamento de Antígenos Bacterianos/BIOMANGUINHOS, a posse da nova Fábrica de 30 
Medicamentos no Campus de Jacarepaguá, na antiga GSK, além de outras iniciativas que serão trabalhadas para esse dia. 31 
Portanto, será um acontecimento ímpar na história da FIOCRUZ que contará com a presença do Presidente da República, 32 
dos Ministros da Saúde, da Educação, da Integração, da Indústria e Comércio, da Ciência e Tecnologia e outras autoridades 33 
do Ministério da Saúde e outros Órgãos.  34 
 35 
2 - Comissão Eleitoral: 36 
 37 
Anunciou que na  próxima reunião do CD/FIOCRUZ serão encaminhadas propostas de nomes para compor a Comissão 38 
Eleitoral objetivando dar início ao calendário eleitoral relativo ao processo sucessório para a Presidência da FIOCRUZ. 39 
Passou a palavra para o Dr. Arlindo prosseguir  com a reunião iniciando o primeiro tema para deliberação: 40 
 41 

1. CONCESSÃO DE TÍTULOS HONORÍFICOS:   (tema para delib eração)      42 
 43 
A Presidência encaminhou essa proposta com o objetivo de criar títulos honoríficos de Doutor Honoris Causa, Professor 44 
Emérito, Pesquisador Emérito, Pesquisador Honorário e Professor Honorário na FIOCRUZ. 45 
 46 
O Dr. Arlindo resgatou o tema de aprovação do título de Pesquisador e de Professor Emérito, que embora já tenha sido 47 
aprovado pelo CD/FIOCRUZ anteriormente, voltou a integrar a pauta, tendo em vista a proposta de alteração do número de 48 
quociente para aprovação, no caso 2/3.  49 
 50 
Comentou que para lançar essa proposta foi necessário realizar um estudo sobre a concessão de títulos Honoris Causa, de 51 
Pesquisador ou Professor Emérito e de Pesquisador ou Professor Honorário concedidos em diversas Universidades 52 
brasileiras, como as Universidades,  Federal do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Campinas, das quais obteve uma coleta de 53 
dados mais precisa para a análise prévia sobre o assunto. 54 
 55 
Além dessas Universidades outras brasileiras autorizam a concessão de títulos em determinadas circunstâncias. Além disso, 56 
essas Instituições Acadêmicas de Pesquisa também concedem Comendas, Medalhas e outros Prêmios  57 
 58 
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Essa proposta da Presidência não se refere a Comendas, Medalhas ou Prêmios Honoríficos, até porque nesses casos 59 
dependerão de articulações externas que extrapolam a própria dimensão do poder de decisão interna da Instituição para que 60 
elas possam ter validade e reconhecimento. A decisão da Presidência é conceder Títulos Honoríficos e ao final da proposta 61 
poder acrescentar que a Fundação também concederá Comendas, Medalhas e Prêmios Honoríficos.  62 
 63 
A concessão de títulos de Doutor Honoris Causa, Professor ou Pesquisador Emérito e de Pesquisador ou Professor 64 
Honorário da Fundação Oswaldo Cruz, dependerá de proposta fundamentada do Presidente da FIOCRUZ ou dos Conselhos 65 
Deliberativos das Unidades, sendo indispensável à aprovação por 2/3 (dois terços), no mínimo, dos membros do Conselho 66 
Deliberativo da FIOCRUZ.  67 
 68 
Isso introduziu uma modificação na proposta anteriormente aprovada de concessão de título de Pesquisador e Professor 69 
Emérito que já havia sido estabelecido os  2/3 para aprovação da concessão do título.  70 
 71 
Além dos títulos anteriormente referidos, a Fundação poderá conceder Comendas, Medalhas e Prêmios Honoríficos 72 
conforme mecanismos que vinham sendo aprovados pelo Conselho Deliberativo da FIOCRUZ.  73 
 74 
Alguns Conselheiros manifestaram um grau de preocupação em relação à criação de  títulos na FIOCRUZ questionando o 75 
item 4.  76 
 77 
Foi acordado que todos esses títulos sejam outorgados somente pelo CD/FIOCRUZ, após discussão profunda de cada 78 
Unidade, para que formulem propostas que garantam esses princípios bem explicitados no encaminhamento evitando a 79 
vulnerabilidade da sugestão.   80 
 81 
A proposta de concessão de Títulos Honoríficos da F undação Oswaldo Cruz, foi aprovada por unanimidade,  abrindo 82 
a possibilidade de Títulos Honoríficos de Unidades para Pesquisador e Professor Emérito e de concessão de  83 
Comendas, Medalhas e Prêmios Honoríficos a serem reg ulamentados posteriormente pelo CD/FIOCRUZ. 84 
 85 

2. CONCESSÃO DE TÍTULO DE DOUTOR HONORIS CAUSA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA LUIZ  INÁCIO 86 
LULA DA SILVA:  (tema para deliberação) 87 

 88 
Tendo em vista a aprovação do item anterior a Presidência encaminhou proposta de outorga de Doutor Honoris Causa  ao 89 
Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.  90 
 91 
Para maior concretude da proposta a Presidência está realizando, há algum tempo, consultas ao Palácio do Planalto e ao 92 
Ministério da Saúde a respeito da concessão do referido título ao Presidente da República conferindo ao CD/FIOCRUZ a 93 
aprovação.   94 
 95 
“ Ao Conselho Deliberativo da Fundação Oswaldo Cruz:  96 
 97 
O Presidente da Fundação Oswaldo Cruz propõe ao CD/ FIOCRUZ a concessão do Título de Doutor Honoris Causa a sua 98 
Excelência o Senhor Presidente da República Luis Início Lula da Silva, para isso se justifica: primeiro - a trajetória de vida do 99 
migrante ao operário da indústria, do líder sindical à Presidência da República; segundo: - a firme defesa dos direitos das 100 
minorias; terceiro:  - o desenvolvimento de políticas de inclusão social como tarefas prioritárias de seu governo; quarto: - a 101 
convocação da comunidade internacional no combate à fome, com propostas concretas para a sua viabilização; quinto: - o 102 
constante apelo à paz como forma de convivência entre os povos; sexto: - o fortalecimento  do desenvolvimento científico, 103 
tecnológico e inovação, da produção de bens e da prestação de serviços em saúde, com reflexos diretos na melhoria das 104 
condições de vida de nossa população e, sétimo: - a aprovação do Estatuto da Fundação Oswaldo Cruz, aspiração de toda a 105 
Comunidade da FIOCRUZ consagrando de direito a prática até então legítima da Comunidade”. 106 
 107 
O CD/FIOCRUZ aprovou, por unanimidade, a concessão do Título Honoris Causa ao Presidente da República, Luiz 108 
Inácio Lula da Silva, com orgulho e convicção dando maior destaque à relevância da sua trajetória pesso al e política 109 
no País.  110 
 111 

3. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE NOME DO CENTRO DE PRODUÇÃO DE ANT ÍGENOS BACTERIANOS EM 112 
BIOMANGUINHOS: (tema para deliberação) 113 

 114 
De acordo com a organização do calendário de eventos do dia 05/08/04 foi programada a ida do Presidente da República a 115 
BIOMANGUINHOS onde será descerrada a placa de inauguração do Centro de Produção de Antígenos Bacterianos daquele 116 
Complexo Industrial de Imunobiológicos. O CD/BIOMANGUINHOS aprovou a proposta de inserção do nome de Charles 117 
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Mérieux ao Centro, em homenagem ao Virologista e Tecnologista francês,  grande empreendedor industrial na área de 118 
vacinas, que desempenhou papel fundamental na modernização tecnológica da Unidade.  119 
 120 
O Diretor de BIOMANGUINHOS relatou o trabalho desempenhado ao longo da trajetória do Dr. Mérieux destacando que uma 121 
nova etapa industrial se iniciava na FIOCRUZ com a incorporação de uma tecnologia de  ponta para a produção de vacinas 122 
bacterianas.  123 
 124 
O CD/FIOCRUZ aprovou, por unanimidade, o nome do Ce ntro que passa a se chamar: Centro de Produção de 125 
Antígenos Bacterianos Charles Mérieux.  126 
 127 
Em seguida foram aprovados os nomes que compõem o  C onselho Superior de Administração de BIOMANGUINHOS: 128 
Expedito Luna/FUNASA; Otávio Mercadante/Instituto Bu tantan; João Baptista Risi Júnior/OPS/OMS; Rômulo Maci el 129 
Filho/CPqAM; José Eduardo Pessoa /BNDES; Maria da Luz Fe rnandes Leal/BIO e Marcos Freire/BIO. 130 
 131 

4. CONCESSÃO DO TÍTULO HONORÁRIO AO ÍNDIO TUKANO GABR IEL DOS SANTOS GENTIL: 132 
 133 
O tema da concessão do Título Honorário ao Índio Tukano Gabriel dos Santos Gentil, foi retirado da pauta por solicitação do 134 
Diretor do Centro de Pesquisa Leônidas e Maria Deane com a possibilidade de retornar na próxima reunião do CD/FIOCRUZ 135 
do mês de agosto.  136 
 137 

5. CONTINUAÇÃO DOS INFORMES:   138 
 139 
Avaliação de Desempenho : a Diretora da ASFOC comentou a decisão do Governo de congelar as avaliações de 140 
desempenho para base de cálculo da GDACT e incorporação dos salários no serviço público federal até que sejam enviados 141 
planos de reestruturação de carreiras, momento no qual os critérios de avaliação serão discutidos entre o funcionalismo e o 142 
Governo.  143 
 144 
Bresser e Bressinho : a Diretora da ASFOC cobrou  ao Governo  providências para conclusão do acordo do pagamento do 145 
precatório do Plano Bresser e do Projeto de Lei da rubrica dos 26% (Bressinho) através de um ofício para que fossem 146 
encaminhados os procedimentos necessários para a conclusão das negociações para o pagamento dos precatórios do 147 
Bresser e para a criação da gratificação do Bressinho. O documento foi enviado ao Secretário Executivo do Gabinete da 148 
Casa Civil, Swedemberger Barbosa; ao Procurador Geral da União, Moacir Machado da Silva e ao Secretário Executivo do 149 
Ministério da Saúde, Gastão Wagner. A Presidência da FIOCRUZ foi informada pelo Chefe de Gabinete da Procuradoria 150 
Geral da União, Cláudio Leuzinger, que em relação ao Bresser, a exposição de motivos não foi enviada na semana passada, 151 
como estava previsto, porque o Advogado Geral da União, Ministro Álvaro Ribeiro da Costa, achou necessário fazer 152 
modificações no documento. 153 
 154 
Na avaliação da ASFOC, o motivo da demora se deve à preocupação da AGU em ter essa exposição de motivos para balizar 155 
os termos do acordo, mas de qualquer maneira um mês e meio para construir uma exposição de motivos, mesmo sendo 156 
problema interno deles,  já preocupa, comentou a Dra. Rita. 157 
 158 
O Dr. Gadelha acentuou que a FIOCRUZ, nesse processo de interlocução com a AGU e o Planejamento, conta com o 159 
empenho, em vários momentos, do Dr. Gastão Wagner e do Deputado Jorge Bittar, que têm mantido um canal constante de 160 
comunicação nesses momentos mais complicados.  161 
 162 
Os Conselheiros questionaram a demora da resposta do processo referente à exposição de motivos.  163 
 164 
A ASFOC lançou a proposta de criação de um Grupo de Trabalho formado por pessoas que estejam interadas no assunto. 165 
Cogitou uma plenária extraordinária ou um novo Congresso Interno para discutir essa questão. 166 
 167 
A Sra. Ilma resgatou o resultado do movimento da GDACT realizado na Instituição, há alguns anos, onde mostrava que o 168 
desejo da Instituição, já naquela época, era avaliar o trabalho de seus servidores. O processo de avaliação de desempenho 169 
deve ser aperfeiçoado nas Unidades, inclusive o CICT está montando um instrumento de avaliação também para os 170 
ocupantes dos postos de trabalhos terceirizados. Ressalvou a importância do encaminhamento de uma carta alertando para 171 
a preocupação da FIOCRUZ com relação à política atual, totalmente injusta onde não se respeita as diferenças.  172 
 173 
Gratificação Complementar de Atividade em Pesquisa, Produção e Gestão Sanitária  (relativa à rubrica de 26%), a Vice-174 
Presidente Tânia Celeste informou que o Projeto de Lei para a sua criação terá mesmo que ser enviado ao Congresso, ainda 175 
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nesta semana, com o conjunto de PLs do Governo que tratam do reajuste salarial dos servidores, conforme garantiu a 176 
Secretária Adjunta de RH/MPOG, Cláudia Duranti. 177 
 178 
Carreira de Ciência e Tecnologia :  o acordo para a Carreira de C&T está em vias de conclusão, para ser encaminhado com 179 
os Projetos de Lei, após a assinatura do Termo de Compromisso. O documento  já foi aprovado pela Consultoria Jurídica do 180 
Ministério do Planejamento.  181 
 182 
A Dra. Rita comunicou que não houve consenso no Fórum Sindical, o que está vigorando é a criação de uma Carreira de 183 
Ciência e Tecnologia só para o Ministério de Ciência e Tecnologia e as Instituições que estão diretamente ligadas ao 184 
Ministério, portanto, sessenta mil novos cargos estariam sendo criados num plano novo - o Carreirão.  A FIOCRUZ não se 185 
sente contemplada com relação à Carreira. Encaminhou proposta para construir uma pauta para ser discutida na Mesa de 186 
Negociação.   187 
 188 
O Dr. Renato alertou para a possibilidade desse assunto ser discutido na Conferência Nacional de Tecnologia e Inovação, 189 
que se realizará brevemente em Brasília, e surgirem encaminhamentos que possam induzir os grupos de trabalho a lançar 190 
propostas que venham a prejudicar a Instituição.  191 
 192 
A Diretora da ASFOC pensou na necessidade de convocar  uma Plenária Extraordinária do CI  para decidir essas questões.  193 
 194 
O Dr. Gadelha advertiu para o consenso que prevaleceu na Plenária de RH em que foi votada a manutenção da Carreira. 195 
Uma provável Plenária Extraordinária só aconteceria diante de uma crise institucional.  196 
 197 
O Dr. André Malhão concordou com o Dr. Gadelha acentuando que não há necessidade de novas reuniões, pois as 198 
deliberações do CI são suficientes para tal conjuntura. Esta é a posição institucional e a conduta que a Instituição deverá ter 199 
na questão da GDACT atrelada à avaliação de desempenho. É uma posição linear, contra a carreira única. Lembrou ainda 200 
que esse debate é permanente.  201 
 202 
A Dra. Ilma foi favorável a encaminhar um documento  do CD/FIOCRUZ referendando o que a Plenária Extraordinária do 203 
Congresso Interno deliberou. 204 
 205 
O Dr. Gadelha reiterou que não havendo mudança de conjuntura e justificativa de alteração da posição do CD/FIOCRUZ, 206 
permanece a mesma deliberada no Congresso Interno. Quanto ao Grupo que será criado, se for necessário, poderá ser 207 
convocada uma reunião extraordinária do CD/FIOCRUZ.  O Dr. Arlindo colocou que até o momento não há informações 208 
suficientes para se saber da necessidade ou não de uma convocação para deliberar sobre o tema da rede de C&T, portanto, 209 
prevalece exatamente o que foi deliberado pelo CI. Até que uma nova análise de conjuntura sugira a necessidade de 210 
modificação, leva-se ao Congresso Interno. 211 
 212 
Estão sendo estabelecidos, uma pauta e um compromisso de retomada da Mesa de Negociação, com o objetivo de discutir 213 
especificamente a Carreira de Ciência e Tecnologia. O GT, até a próxima reunião do CD/DFIOCRUZ, encaminhará proposta 214 
concreta de encaminhamento.  215 
 216 
Segurança : os servidores da FIOCRUZ depararam essa semana com um quadro da Polícia Militar onde destacava palavras 217 
contrárias ao pensamento da FIOCRUZ, que há algumas semanas propagava a paz através de um ato público. A 218 
Presidência, assim que tomou conhecimento dos fatos, contatou as autoridades competentes no sentido de agilizar a 219 
transferência daquele painel e logo conseguiu, junto a PM, que as reivindicações da FIOCRUZ fossem atendidas. A 220 
Presidência está estudando formas de ocupação do Prédio da Expansão pautada num processo coletivo de democratização 221 
com propostas de lazer, de esporte ou de outras experiências.   222 
 223 
Após o almoço o Dr. Arlindo abriu a sessão e o Presidente da FIOCRUZ deu continuidade aos Informes:  224 
 225 
Catálogo 2004 : o Dr. Paulo Buss teceu alguns comentários a respeito da relevância dos trabalhos publicados pela Editora 226 
FIOCRUZ destacados no Catálogo de Teses de 2004 distribuídos pela Presidência. Alertou para a ausência de publicações 227 
na área de biotecnologia e de ciências biológicas. Sugeriu que a Coordenação de Ensino debata esse assunto nas Unidades 228 
para que os pesquisadores sejam estimulados a divulgar seus trabalhos através de publicações. A partir das próximas 229 
reuniões do CD/FIOCRUZ o Sr. João Canossa, Chefe da Editora, apresentará um balanço da Unidade.   230 
 231 
Lançamento do Programa QualiSUS : confirmou que no dia 08/07, 5ª feira, às 14 horas, a FIOCRUZ contará com a 232 
presença do Ministro da Saúde, Humberto Costa  que estará presente para o Lançamento do QualiSUS, que é um programa 233 
especial do Ministério da Saúde de qualificação das Unidades Assistenciais do SUS para todo o Brasil. Será na Tenda 234 
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Ciência em Cena, com a presença dos Presidentes do CONASS e do CONASENS, de todos os Diretores dos Hospitais 235 
Federais e dos Secretários de Saúde do Rio de Janeiro. O CD/FIOCRUZ foi convidado para o evento que será aberto para 236 
convidados externos. 237 
 238 
Seminário de Ciência e Tecnologia do MERCOSUL : de 11 a 15 de julho acontecerá no Rio de Janeiro, o Seminário de 239 
Ciência e Tecnologia do Mercosul. Participarão as representações de todos os países do Mercosul. Após a abertura no dia 240 
11, no Hotel Mirador, em Copacabana, a ENSP estará sediando o evento de segunda à quarta-feira. Convidou o 241 
CD/FIOCRUZ para participar. A Coordenação do Seminário estará a cargo do Dr. José Roberto/ACI e da Dra. Euzenir 242 
Sarno/VPPqDT.  243 
 244 
Oficina De Medicamentos/Projeto Inovação : será confirmada, brevemente, uma reunião sobre a Oficina de Medicamentos 245 
dentro do Projeto Inovação. Foram convidados vários dirigentes públicos e privados, na área de medicamentos, com o 246 
objetivo de discutir Ciência, Tecnologia e Produção. Convidou o CD/FIOCRUZ para participar.   247 
 248 
Segundo Encontro dos Diretores dos Institutos Naciona is de Saúde Pública:  de 20 a 23 de julho será realizado o 249 
Segundo Encontro dos Diretores dos Institutos Nacionais de Saúde Pública convocado pelo NIH. O Representante da 250 
América Latina será o Presidente da FIOCRUZ, Dr. Paulo Buss. 251 
 252 
Portal FIOCRUZ/CICT : a Sra. Ilma Noronha, Diretora do CICT, comentou que o CICT será responsável pelo Portal 253 
FIOCRUZ, um projeto que faz parte dos projetos estratégicos da Presidência. Esse trabalho vinha sendo coordenado pela 254 
VPDIIC. Para a transição, foi criada uma Comissão composta pela assessoria da VPDIIC e pelo CICT, que terá a tarefa 255 
prioritária de definir os próximos passos. Até o dia 15 de julho será divulgado o projeto para avaliação do CD/FIOCRUZ.  256 
 257 
Compra da Fábrica GSK : a Dra. Núbia apresentou ao CD/FIOCRUZ o resultado do trabalho da Comissão de Negociação da 258 
Fabrica GSK que culminou no processo de compra da Fábrica. Agradeceu à Presidência, aos Diretores e em particular ao Dr. 259 
Eduardo Costa, pela iniciativa de efetivar esse grande negócio. Os Conselheiros aclamaram o Projeto. Foi proposto, pelo Dr. 260 
Akira Homma, uma reunião do CD/FIOCRUZ naquele espaço, assim como, a criação de uma sub-sede da ASFOC, proposta 261 
pelo Representante da ASFOC, Rogério Lannes. O Dr. Paulo Buss destacou dentre as modernas ações da FIOCRUZ, esse 262 
empreendimento que irá possibilitar ao País a conquista de produção de medicamentos com qualidade a preços reduzidos.    263 
 264 
 O Dr. Arlindo colocou que, tendo em vista o encerramento da primeira fase do Projeto apresentado pela equipe de 265 
negociação e aprovada anteriormente pelo CD/FIOCRUZ, seria necessário à aprovação dos Conselheiros para dar 266 
continuidade a segunda fase do Projeto.   267 
 268 
O CD/FIOCRUZ autorizou,  por unanimidade, a continu idade ao processo de efetivação da compra. Após a s egunda 269 
fase serão apresentados os planos a médio e longo  prazo.  270 
  271 
Farmácia Popular : o Dr. Gadelha comunicou que a primeira etapa do Programa Farmácia Popular foi concluída. Uma série 272 
de ajustes foram feitos com grande sucesso. O Dr. Hayne Felipe da Silva, Coordenador do Programa e o Dr. Fernando 273 
Marques, Diretor da DIRAD, freqüentemente realizam reuniões com a Dra. Jamaira Moreira Giora, Coordenadora Nacional 274 
do Programa/MS, para definir mecanismos que possam decidir os últimos passos para a inauguração das próximas 275 
farmácias. O CD/FIOCRUZ será informado de toda a tramitação que envolve o Programa. Todas as questões de impacto 276 
organizacional e orçamentário que foram demandadas no Ministério da Saúde estão sendo cumpridas.  277 
 278 
FIOCRUZ PRA VOCÊ: será distribuído um relatório destacando os melhores momentos do evento realizado no Rio de 279 
Janeiro, coordenado pela Dra. Lizabel Klein, Assessora da VPDIIC. O Diretor do Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz enviou 280 
para a Presidência um documento relatando o evento na Bahia. O Dr. Arlindo fez um apelo para que nos próximos anos os 281 
demais Centros se incorporem nesse congraçamento  nacional da FIOCRUZ.   282 
 283 
VPPqDT: a Dra. Euzenir Sarno distribuiu documento sobre a avaliação do Workshop de Dengue, realizado nos dias 07 e 08 284 
de julho de 2004. Foram convidados três consultores externos.  Após a avaliação técnica de estágio e de andamento, foram 285 
geradas várias recomendações que de forma cuidadosa culminou em relatórios gerais. Todas as Unidades da FIOCRUZ 286 
foram representadas de acordo com as suas especificidades, que variam entre a Pesquisa Clínica, a Pesquisa de Vetores, a 287 
Área de Educação, a Área de Epidemiologia até o envolvimento com o IPEPATRO e o Instituto de Biologia do Paraná. Os 288 
Projetos trouxeram contribuições importantes para a Instituição, tanto na organização quanto para a saúde pública. Alguns já 289 
estão sendo aplicados, inclusive no controle e no uso de alguns inseticidas. Com o investimento de cerca de hum milhão e 290 
duzentos reais foi possível criar grupos interessados na inserção do Projeto, como o Centro de Pesquisa Renné Rachou e o 291 
Leônidas e MariaDeane, os quais anteriormente não trabalhavam com dengue. Além do investimento interno essa rede 292 
também recebeu recursos do CNPq e da FAPERJ.   293 
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 294 
Bolsas FAPERJ : as bolsas FAPERJ e de Pesquisador Visitante sofreram uma seleção extremamente competitiva e muito 295 
difícil. Num total de 47 bolsas, somente 19 foram implementadas e distribuídas pelas Unidades. Como o número de cotas já 296 
estava  extremamente alto foi pensado somente em aprovar 7, no entanto o Comitê aprovou 14. Com base nesse resultado, 297 
ficou estabelecido que não serão abertas inscrições para bolsas FAPERJ no segundo semestre.  298 
 299 
Bolsas RAHE : o  CNPq aprovou 53 bolsas RAHE e já destinou os recursos para as bolsas solicitadas. A Câmara Técnica de 300 
Pesquisa está discutindo a forma de implementá-las. Existem ainda 6 bolsas necessitando de reavaliação.   301 
 302 
BIOLATINA : foi enviado a todos os Diretores um e-mail convidando para participar da Feira de Biotecnologia da América 303 
Latina, que segundo o Dr. Carlos Morel/CDTS,  é a maior feira de Biotecnologia da América Latina, comentou a Dra. Euzenir. 304 
Será realizada em Salvador, em agosto próximo. A VPPqDT foi procurada pelos organizadores da Feira e ficou decidida a 305 
participação de BIOMANGUINHOS, de FARMANGUINHOS e de vários Projetos da Presidência (o PDTIS, o CDTS e o 306 
Projeto Inovação). A Unidade interessada deverá procurar a VPPqDT.  307 
 308 
BIENAL : será de 07 a 10 de dezembro de 2004. Este ano será dado bastante visibilidade aos programas que existem na 309 
FIOCRUZ, como: PAPs, PV, CNPq, FAPERJ, TEC TEC 1. Os membros da Comissão Executiva e da Comissão Científica da 310 
BIENAL foram indicados pela Câmara Técnica de Ensino e vão se reunir, pela primeira vez, na próxima semana. Houve 311 
consenso para a premiação dos trabalhos publicados relacionados às teses, o que realmente vai integrar pesquisa e ensino, 312 
ou seja, a pesquisa e a pós-graduação de uma maneira muito eficaz.  313 
 314 
FIOPREV: a Dra. Tânia Celeste comentou que o objetivo do informe era esclarecer as novas medidas que estão sendo 315 
tomadas pela Presidência da FIOCRUZ, após o resultado do longo trabalho realizado pela Diretoria Executiva e pelo 316 
CD/FIOPREV. Em continuação conseguiu formular propostas no sentido de buscar alternativas de superação de déficit do 317 
Fio-Saúde. Diante disso, foi feito um encaminhamento ao Procurador Federal, Dr. Antonio Malet, que atendeu prontamente, 318 
elaborando um parecer favorável ao prosseguimento. Para maiores explicações, passou a palavra aos membros também do 319 
Conselho do FIOPREV, Dr. Eduardo Costa e Dra. Márcia Teixeira, para que pudessem detalhar melhor a natureza da 320 
solicitação e do encaminhamento que será dado à Secretaria de Saúde Suplementar.  321 
 322 
O Dr. Eduardo, de posse da palavra,  colocou que o FIOPREV está buscando formas de resolver o déficit do Fio-Saúde 323 
através de revisão de critérios adotados até então. O plano previdenciário tem que assegurar a aposentadoria das pessoas 324 
que anteriormente eram e continuaram pertencendo ao regime de CLT na FIOCRUZ. Como muitos passaram a ser 325 
estatutários os recursos foram recolhidos para um Fundo que ficou superavitário e após serem estimados os compromissos, 326 
verificou-se que para essas pessoas, existe mais recursos do que obrigações nesse Fundo. Então, uma vez identificado e 327 
quantificado o superávit, a segunda questão é saber se esse superávit pode ser retirado e transferido para o plano de saúde. 328 
Essa seria uma maneira de poder capitalizar. No entanto existem impedimentos legais, alguns já superados, mas persistem 329 
dificuldades na implementação dessa forma pois entre os beneficiários do FIOSAÚDE existem alguns que são ASFOC. Esse 330 
encaminhamento depende da Secretaria de Previdência Complementar para viabilizar a autorização.   331 
 332 
A Dra. Márcia comentou que também nessa fase foram contratados dois juristas que acompanharam o Conselho Deliberativo 333 
e o Conselho Fiscal do FIOPREV para analisar a utilização desse fundo. E mesmo depois da análise surgiram algumas 334 
dúvidas que estão sendo superadas e encaminhadas para a Secretaria de Previdência Complementar. Mesmo assim a 335 
questão ainda não ficaria superada por definitivo, porque ainda existem  algumas restrições do ponto de vista do limite 336 
percapta de 35,00, muito aquém do sugerido de R$ 64,00.  337 
  338 
A Sra. Ilma manifestou um grau de preocupação muito grande em relação ao superávit do FIOPREV e do estudo que está 339 
sendo realizado para efetuar a reposição imediata do déficit do Fio-saúde sem que seja feito um estudo mais profundo das 340 
alternativas para se chegar a um equilíbrio de custos do Fio-saúde. Com relação ao percentual do Bresser solicitado pelo 341 
FIOPREV para aos servidores comentou que gerou uma instabilidade muito grande na Instituição.  342 
 343 
A Dra. Tânia Celeste informou aos Conselheiros o trabalho que está sendo realizado com a participação ativa dos membros 344 
do Conselho do FIOPREV e que tiveram a responsabilidade de encaminhar propostas que redundaram numa revisão 345 
profunda desde a Plenária de Recursos Humanos. De lá saiu um modelo apontado de um sistema integrado de saúde do 346 
trabalhador onde, de um lado tem a saúde do trabalhador e de outro, a saúde suplementar. Comentou a fragilidade que se 347 
encontram os planos de saúde notadamente os de autogestão. A Presidência da FIOCRUZ tem encaminhado exatamente o 348 
modelo indicado na Plenária e está tentando otimizar questões sinalizando que será adotada uma solução que leve em 349 
consideração a assistência médica básica a seus servidores. 350 
 351 
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Evento do IOC : o evento Nitric Oxide, Cytokines and Inflammation. An International Symposium, realizado de 6 a 9 de junho 352 
de 2004, no Copacabana Palace pelo IOC com apoio da Presidência, em especial à Dra. Euzenir Sarno e ao Dr. Paulo 353 
Gadelha, da Petrobrás, do Banco do Brasil e da Eletrobrás dando condições para a realização do evento. A Mesa de 354 
Abertura foi composta pelo Dr.Jacob Palis (Vice Presidente da Academia Brasileira de Ciências), representando Dr. Eduardo 355 
Moacyr Krieger, Presidente da Academia; Dr. Gerard Malnic (FESBE); Dr. Louis Ignarro (Prêmio Nobel, 1998) Membro do 356 
Organizing Committee; Dr. Eliezer Barreiro (representando o Reitor da UFRJ); Dr. Luis Carlos Bueno de Lima (Secretaria de 357 
Ciência e Tecnologia e Insumos do Ministério da Saúde, representando o Ministro Humberto Costa);   Profª Euzenir Nunes 358 
Sarno (Vice Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Fundação Oswaldo Cruz); Prof. Gerson Lima (Diretor 359 
Científico da FAPERJ, representando Presidente da FAPERJ e Secretario de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de 360 
Janeiro); Dr. Giles Rae (Presidente da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental (SBFTE); Dr. John  361 
Wallace (CA), Membro do Organizing Committee; Dr. Renato Cordeiro (Diretor do Instituto Oswaldo Cruze Membro do 362 
Organizing Committee); Drª Regina P. Markus (Secretaria Geral da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - 363 
SBPC, representando Dr. Ennio Candotti, Presidente da Sociedade). Participaram cerca de quatrocentos e cinqüenta 364 
pesquisadores e estudantes por  dia, sendo cem pesquisadores estrangeiros  e pós-doc. Foi um evento de alto nível em que 365 
o Comitê Científico Internacional colaborou ativamente. Foi decido que em 2008 haverá novo evento coordenado pela 366 
FIOCRUZ.  Os quinze melhores pôsteres dos estudantes de doutorado, mestrado e iniciação cientifica  competiram no 367 
mesmo nível e cinco ficaram na FIOCRUZ. O Comitê de avaliação era formado de metade brasileiros e estrangeiros.   368 
 369 
 6.  PROGRAMA TEC-TEC : (Tema para deliberação)  370 

 371 
A Dra. Inês Martins apresentou ao CD/FIOCRUZ a evolução e o resultado da discussão havida entre as Vice-Presidências de 372 
Desenvolvimento Institucional, Informação e Comunicação e a de Ensino e Recursos Humanos, tendo em vista a extinção do 373 
PAP1. Primeiramente veio a proposta de criação do Pró-gestão e da ampliação do Programa Tec-Tec. Após a finalização da 374 
primeira etapa está retornando ao Conselho Deliberativo com o objetivo de prestar conta do processo e também encaminhar 375 
propostas para deliberação do Programa no sentido de encerrar os trâmites internos.   376 
 377 
Foi realizado um processo de revisão dos convênios que envolviam prestação contínua de serviços e a necessidade de 378 
qualificação da gestão no campo de Ciência e Tecnologia, os quais pudessem aproveitar a experiência no PAP no campo da 379 
formação em serviço para um programa mais abrangente e que tivesse mais respostas para a FIOCRUZ. 380 
 381 
Primeiramente foi criado um programa de fomento específico para área de gestão; posteriormente as vagas do Tec-Tec 382 
foram ampliadas e foi feita a revisão do perfil dos PAP 2. Depois de revisar o perfil dos PAP 2 veio a tentativa de enquadrá-lo 383 
oferecendo a possibilidade de se candidatar a esse novo programa de gestão, o Tec-Tec. A tabela de remuneração 384 
permaneceu a mesma estabelecida pela FAPERJ. Foi detectada também, a ausência de um Termo de Referência que 385 
normalizasse e direcionasse os diferentes programas de bolsas.    386 
 387 
Quanto à estrutura foi observada a relação entre os programas de bolsa e o plano de carreira da FIOCRUZ. Então é 388 
importante que nesse momento diferenciasse os dois e que começasse a trabalhar em cima dessa perspectiva. Em relação 389 
ao Pró-gestão avançou na construção de um termo de referência e na contratação desses instrumentos de acompanhamento 390 
e de avaliação.  391 
 392 
Hoje a FIOCRUZ está trabalhando primeiro, tendo como interlocutores os bolsistas, os SRHs  e os comitês locais que têm 393 
avaliado os projetos e o comitê assessor a nível central. Em função disso a VPERH, a VPPqDT e a Chefia de Gabinete, após 394 
várias discussões, lançaram propostas corrigindo os pontos críticos ou parte deles, discriminados a seguir: 1) a unificação 395 
dos programas Tec Tec sob a coordenação da Vice-Presidência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. Um processo 396 
de revisão do perfil dos bolsistas de forma a deixar que o Tec-Tec se adequasse aos termos gerais do programa, ou seja, 397 
nesse primeiro momento o que se identificou é que muitos bolsistas que concorreram ao Tec-Tec têm mais o perfil da gestão 398 
do que do próprio Tec-Tec, principalmente na área de apoio e de infra-estrutura. Então as Unidades DIREH, DIRAD, DIRAC 399 
e DIPLAN estariam trabalhando somente com Pró-gestão porque mesmo que sejam próximos ao desenvolvimento 400 
tecnológico, eles se caracterizam em sua essência, por serem programas da área de gestão. Fora isso, as outras Unidades 401 
teriam que rever  esse perfil de forma a assegurar que só ficasse no Tec-Tec os perfis de acordo; 2) foi acordado que a área 402 
de informática estaria ligada ao  Pró-gestão; 3) no processo de transição será dado apoio administrativo para o Tec-Tec até 403 
março de 2005 e estaria disponibilizando para VPPqDT toda a metodologia que estava sendo desenvolvida de 404 
acompanhamento dos projetos, de desenvolvimento dos termos de referência e uma pesquisa que será feita dentro desse 405 
projeto através de um profissional que será contratado para trabalhar a questão da avaliação, fazer um mapeamento de 406 
todos os programas de fomento existentes na FIOCRUZ de forma a identificar os seus objetos, os seus critérios de avaliação, 407 
a composição do seu Comitê, os prazos e a remuneração. Esse diagnóstico será o primeiro passo para se discutir uma 408 
política de bolsas na FIOCRUZ. Essa questão está de alguma forma pulverizada necessitando de uma política e de diretrizes 409 
que orientem as bolsas como um todo.  O programa de estágio curricular também precisa ser regularizado pois está sendo 410 
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utilizado de uma forma destorcida. Não quer dizer que com isso encerraria o processo de RPA mas estudaria aquelas RPA 411 
mais caras do que determinadas bolsas; 4) as vagas novas do Tec-tec só serão distribuídas após análises dos resultados do 412 
programa e elaboração dos termos de referência; 5) as vagas novas do Pró-gestão só serão utilizadas para corrigir os 413 
processos; 6) a ocupação das vagas será diretamente relacionada ao orçamento das Unidades e deverá estar prevista no 414 
PEF no campo específico que foi introduzida para esse fim.  415 
 416 
O CD/FIOCRUZ aprovou o documento conforme as propos tas encaminhadas. 417 
 418 

6. CONTINUAÇÃO DE INFORMES:  419 
 420 
3º Seminário Nacional de Saúde e Ambiente : foi decidido pela Câmara Técnica na linha estratégica da área de ambiente e 421 
será realizado de 20 à 22 de setembro, no auditório do BNDES, Rio de Janeiro. São 430 vagas. As inscrições  serão 422 
gratuitas, assim como toda a estrutura utilizada. O Monte Sinai de Nova York está apoiando o evento. O Dr.Ary alertou para a 423 
importância da participação das Unidades. A procura está sendo bem significativa. Serão abordados fundamentalmente três 424 
eixos de discussão: relação à política nacional de saúde e ambiente numa sintonia fina com a Coordenação de Vigilância 425 
Ambiental do Ministério da Saúde. A Mesa será composta por Representantes do MS,  BNDS, Meio Ambiente, da Escola de 426 
Medicina Monte Sinai,  IBRC/Canadá e um representante da FIOCRUZ a partir de um  grupo de trabalho que foi montado. A  427 
segunda linha de reflexão vai ser com relação às abordagens metodológicas ecossistêmicas. Estarão presentes um geógrafo 428 
da USP, um grupo da UFRJ e outro da UFMG. A terceira será o impacto de novas tecnologias.  429 
 430 
Suspensão do direito à gratuidade na utilização de ô nibus/EPSJV : o  Dr. André Malhão agradeceu a Presidência e todas 431 
as Unidades que se manifestaram solidárias, e em particular ao Dr. Antonio Mallet/PF, que conseguiu levar a paz a Escola 432 
Politécnica resolvendo a questão criada em relação à suspensão do direito à gratuidade na utilização de ônibus no Município 433 
do Rio de Janeiro por estudantes de Ensino Médio e Educação Profissional da EPSJV. Mesmo atendendo a todos os 434 
requisitos legais, infelizmente a Escola Politécnica recebeu, naquela época, ofício da Presidência da Empresa Rio Ônibus 435 
negando a solicitação  436 

 437 
FARMANGUINHOS:  a Dra. Núbia anunciou que deu posse ao Conselho Deliberativo de FARMANGUINHOS, eleito no início 438 
do ano após a  elaboração do Regimento Interno da Unidade. O último Conselho havia sido eleito em 1995. O evento contou 439 
com as presenças do Dr. Paulo Gadelha/VPDIIC e da Diretoria da ASFOC. Concluiu dizendo que FARMANGUINHOS 440 
novamente faz parte do sistema democrático da FIOCRUZ. A seguir, os Membros do CD/FIOCRUZ expressaram, por 441 
unanimidade, um voto de louvor a Diretora de FARMANGUINHOS pelo empenho especial às questões da Unidade. A Dra. 442 
Rita Mattos complementou ressaltando o quanto a ASFOC lutou por esse desfecho.  443 
 444 
Programa de Capacitação de Dirigentes : A Dra. Tânia celeste apresentou o Programa de Capacitação Profissional para o 445 
Desenvolvimento Institucional que foi instituído em 2001, com a coordenação da DIREH e o apoio da ENAP. Infelizmente a 446 
ENAP não conseguiu responder a essa demanda, comentou. A Presidência então, reavaliando a questão, determinou que 447 
seria mais viável seguir em outra direção objetivando viabilizar o Programa. Essa questão evoluiu por sugestão de membros 448 
da Diretoria Executiva, sobre a coordenação do Dr. Gadelha, numa parceria perfeita entre as duas Vice- Presidências, 449 
VPERH e VPDIIC, com a participação da DIREH e da DIPLAN. Após várias discussões na DE, o Dr. Paulo Gadelha, 450 
consultou a Direção da ENSP sobre a possibilidade de ela encampar como desafio novo, a capacitação de gestores, 451 
diferentemente de uma formação em saúde pública. Essa seria uma nova linha de competência da própria Escola. Graças à 452 
concordância da Direção da ENSP, em absorver a implantação do Programa de Capacitação, a FIOCRUZ poderá cumprir 453 
várias metas. 454 
 455 
O  apoio da Escola ao Programa de Capacitação foi fundamental, prosseguiu a Vice-Presidente, assim como, ao Mestrado 456 
Profissional onde a participação do Dr. Antonio Ivo/Vice-Diretor da ENSP foi relevante. Apresentou o Dr. João Quental, um 457 
recém mestre, fruto dessa parceria com a ENSP e escolhido para ser o Ouvidor da FIOCRUZ. Esse trabalho está sendo 458 
discutido para ser formatado até setembro. Já houve a primeira discussão preliminar. Na próxima semana haverá uma oficina 459 
de finalização desse documento e será proposto, ao invés de diluir uma sessão a cada CD/FIOCRUZ, que era o que estava 460 
se pensando pelos atrasos que aconteceram na ENAP, a Presidência  está tendendo a fazer algo mais concentrado de 461 
qualificação e atualização do trabalho dos Dirigentes da FIOCRUZ que integram o CD/FIOCRUZ, pois de fato, já havia uma 462 
previsão de inserção ao Programa desde a primeira etapa.  463 
 464 
O Dr. Jorge Bermudez reafirmou todo o empenho da ENSP em relação, tanto à capacitação de Dirigentes, quanto ao 465 
mestrado profissional. O Dr. Antônio Ivo, Vice-Diretor da Escola tem participado de todas as reuniões que envolvem o 466 
assunto. Chamou a atenção para o cinqüentenário da Escola que será festejado em setembro e contará com a participação 467 
da Dra. Mirta Roses, da OPS, que irá proferir palestra na abertura do evento.     468 
 469 
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O Dr. André Malhão solicitou retomar a discussão do processo de capacitação como pauta do CD/FIOCRUZ tendo em vista 470 
algumas pendências que ficaram no decorrer do ano, como a unificação ou não de mandatos. Sugeriu ainda que o Programa 471 
de Capacitação de Dirigentes fosse ampliado para os Vice-Diretores da área de desenvolvimento institucional para ancorar 472 
mais dentro da Unidade e não ficar muito restrito a Dirigentes que podem não estar novamente em processos futuros, já que 473 
em várias Unidades deverá encerrar o mandato de Diretor no início de 2005. Propôs que os cursos de especialização 474 
técnica, por terem tratamento diferenciado e envolvendo recursos para pagamento de pessoas, sejam reavaliados assim 475 
como já está sendo o mestrado profissional.  476 
 477 
Coletivo de Dirigentes : o Coletivo de Dirigentes previsto para final de setembro, terá como tema principal o processo de  478 
monitoramento e avaliação do planejamento da FIOCRUZ. A Presidência está fechando as datas para a realização do 479 
evento.   480 
 481 
12ª Conferência de Ciência e Tecnologia : a Segunda Conferência de C&T será realizada em Brasília, de 25 a 28 de julho. 482 
Apesar do temário está tendo uma adesão maior do que se esperava, a grande questão que se repete nessa Conferência de 483 
C&T é a mesma da 12ª CNS, a participação dos Delegados. A soma conjunta dos Delegados dos Ministérios da Saúde, da 484 
Ciência e Tecnologia e da Educação significou, aproximadamente, um total de 600 designados. A intenção é aumentar o 485 
quantitativo de Delegados da FIOCRUZ através de representação da ABRASCO ou por meio de outras representações onde 486 
existem membros da FIOCRUZ, com o objetivo de obter maior participação nas Conferências e formar uma estrutura interna 487 
mais participativa. 488 
 489 
A reunião encerrou-se às dezessete horas e dez minutos. Transcrevo a presente Ata, de conformidade com o que foi dito e 490 
aprovado pelo que dou fé, assinando-a juntamente com o Senhor Presidente, o Senhor Chefe de Gabinete da Presidência e 491 
os Senhores Diretores da FIOCRUZ. 492 
 493 


