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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA F UNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 1 
 2 
Aos dezenove e vinte dias do mês de agosto de dois mil e quatro, às quatorze horas, 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); Cynthia Magluta/Representante do Diretor do Instituto Fernandes Figueira (IFF); Renato 11 
Cordeiro/Diretor do Instituto Oswaldo Cruz (IOC); Akira Homma/Diretor do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos 12 
(BIOMANGUINHOS); Nísia Lima/Diretora da Casa de Oswaldo Cruz (COC); Jorge Bermudez/Diretor da Escola Nacional de 13 
Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP-SA) André Malhão/Diretor da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV); 14 
Rômulo Maciel Filho/Diretor do Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães (CPqAM); Mitermayer Galvão dos Reis /Representante 15 
do Diretor do Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz (CPqGM); Julio César Schuweickard/Diretor do Centro de Pesquisa 16 
Leônidas e Maria Deane (CPqLMD); Antenor Andrade/Diretor do Centro de Criação de Animais de Laboratório (CECAL); Ilma 17 
Noronha/Diretora do Centro de Informação Científica e Tecnológica (CICT); Rita Mattos/Diretora da Associação dos 18 
Servidores da Fundação Oswaldo Cruz (ASFOC); Maria Lanna/Diretora de Administração do “Campus” (DIRAC); Janete 19 
Romeiro/Representante da Diretora Regional de Brasília (DIREB); Félix Rosenberg/Diretor da DIPLAN; Leila 20 
Mello/Representante da Diretora de Recursos Humanos (DIREH); Silvina Marques/Chefe da Auditoria Interna (AUDIN), 21 
Antonio Mallet/Procurador Federal. Foram convidados os seguintes Assessores da Presidência: Eduardo Costa; Christina 22 
Tavares, Célia Almeida, Péricles Silveira da Costa, José Carvalheiro e Sonia Moreira. Os trabalhos decorreram em 23 
obediência à pauta que foi aprovada, por unanimidade, pelo CD/FIOCRUZ. 24 
 25 
DIA 19/08/2004: 26 
 27 
O CD/FIOCRUZ participou,  no horário de dez horas, da solenidade promovida pe la União dos Aposentados da 28 
Fundação Oswaldo Cruz (UNIFOC) no Prédio da Expansão,  Av.Brasil, 4306 em homenagem ao Dr. Sérgio Arouca, 29 
pelas datas de seu aniversário de nascimento e de m orte.  30 
 31 
A UINIFOC, a Presidência e o CD/FIOCRUZ lembraram um ano de saudade do Dr. Arouca nesse mês de agosto. Foi 32 
unânime a demonstração de carinho pela sua memória que permanecerá nesta Casa como sua trajetória na FIOCRUZ. Uma 33 
profunda reflexão pela pessoa do grande sanitarista Sérgio Arouca. Após o encerramento da cerimônia houve um almoço no 34 
Espaço Carlos Chagas Filho, onde às quatorze horas, foi iniciada a reunião tendo o Presidente da FIOCRUZ feito uma 35 
avaliação a cerca dos benefícios que a visita do Presidente Lula trouxe à FIOCRUZ. 36 
 37 

1. AVALIAÇÃO DA VISITA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA À FIOCRUZ:  38 
 39 
O Presidente da FIOCRUZ iniciou a reunião destacando o grande momento da visita do Presidente da República, Luiz Inácio 40 
Lula da Silva à FIOCRUZ, acompanhado de três Ministros de Estado. Segundo ele, a presença do Presidente Lula trouxe à 41 
Comunidade de Manguinhos expressiva proposta de colaboração do Governo Lula às reivindicações dos servidores da 42 
FIOCRUZ, o que a Dra. Rita enfatizou, solicitando que a Presidência não deixasse escapar esse momento em que a 43 
FIOCRUZ e a ASFOC negociam os pleitos dos servidores. O Dr. Paulo Buss parabenizou a ASFOC pela qualidade de 44 
diálogo.  45 
 46 
O Dr. Arlindo abriu espaço  para os comentários atribuídos à realização do evento.  47 
 48 
O CD/FIOCRUZ ressaltou que esse mérito resulta dos compromissos assumidos pela Presidência, que está recebendo o 49 
retorno dos quatro anos de um trabalho muito bem conduzido. Elogiou a iniciativa da concessão do título Honoris Causa ao 50 
Presidente da República. Parabenizou a Presidência pelo brilhantismo do evento solicitando uma divulgação ampla de todos 51 
os momentos do evento para toda a sociedade brasileira.  52 
 53 
O Dr. Paulo comentou o número especial da Revista de Manguinhos, editada pela Coordenadoria de Comunicação 54 
Social/CCS, que destaca momentos da visita, o que foi elogiado pelo CD/FIOCRUZ.  55 
 56 
O Dr. Mitermayer agregou às sugestões, o envio de uma Carta do CD/FIOCRUZ agradecendo as visitas de todas as 57 
autoridades presentes ao evento e obviamente ao Presidente Lula.  58 
 59 
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O Dr. Gadelha destacou que a visita do Presidente Lula demonstrou que a Instituição, através da Presidência e do 1 
CD/FIOCRUZ, está cumprindo uma liderança política e estratégica no País, o que aliás sempre foi a vocação da FIOCRUZ.   2 
 3 
O Dr.  Akira Homma e o Dr. André Malhão agradeceram ao CD/FIOCRUZ a possibilidade de poderem inaugurar os novos 4 
prédios, tanto da Planta de BIOMANGUINHOS, quanto da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e poderem contar 5 
com a presença do Presidente da República nesses dois eventos. Na seqüência, o Diretor de BIOMANGUINHOS participou 6 
ao CD/FIOCRUZ a iniciativa de ter convidado o Presidente Lula para as próximas inaugurações no ano de 2005 e o Dr. 7 
Malhão agradeceu ao Dr. Gadelha a  idéia da criação do mural de assinaturas instalado no hall do Prédio da Escola.   8 
 9 

2. ATAS – (tema para deliberação): 10 
 11 

� Foram aprovadas, por unanimidade, as Atas de nºs 01 , 02 e 03/2004, relativas às  reuniões de 12 e 13 12 
de fevereiro, primeiro de abril e vinte e sete e vi nte oito de maio de 2004, respectivamente. 13 

 14 
3. COLETIVO DE DIRIGENTES – (tema para deliberação): 15 
  16 

� Foi aprovado o período para a realização do Coletiv o de Dirigentes, no Hotel Portobelo, em Angra 17 
dos Reis, de  29 de setembro a 01 de outubro de 200 4, que abordará o tema: MONITORAMENTO DE 18 
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO  INSTITUCIONAL  19 

 20 
4. PROCESSO ELEITORAL PARA A PRESIDÊNCIA DA FIOCRUZ – GESTÃO 2 005-2008: (tema para deliberação):  21 

 22 
� Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes docu mentos encaminhados ao CD/FIOCRUZ :  23 

 24 
a) Convocatória, declarando aberta, a partir do dia  oito de setembro de 2004,  a inscrição de 25 

candidatos à eleição para a lista tríplice a ser en caminhada ao Exmo. Sr. Ministro da Saúde, 26 
visando a escolha do Presidente da FIOCRUZ para o pr óximo mandato de 2005 a 2008, 27 

 28 
b) Regulamento Eleitoral 2004,  29 

 30 
c) Portaria nº 254/2004 de 18/08/2004, com a composi ção da Comissão Eleitoral: José Jurberg - 31 

Presidente; João Luiz de San Tiago Dantas Barbosa Que ntal - Vice-Presidente; Membros: Juan 32 
Clinton Llerena Junior, Sérgio Munck Machado e Ruth Barbosa Martins. Eu, Luisa Helena 33 
Ferreira Lopes, fui convidada para secretariar a Co missão Eleitoral. 34 

 35 
5. CRIAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA FIOCRUZ E DO ESTATUTO DE 36 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR DA FIOCRUZ - (tem a para deliberação): 37 
   38 
O Projeto foi apresentado pela Dra. Tânia Celeste/VPERH e o Sr. Carlos Magno/Superintendente do FIOPREV, como  mais 39 
uma etapa para conclusão do processo de criação do SIST - Sistema Integrado de Saúde do Trabalhador, que tem entre 40 
seus vários objetivos diminuir as desigualdades na oferta de assistência à saúde da força de trabalho da FIOCRUZ, fortalecer 41 
o FIOSAÚDE e criar um sistema de serviços próprios que possa reorganizar a demanda e o atendimento que hoje é 42 
oferecido pelos consultórios e médicos credenciados. 43 
 44 
O CD/FIOCRUZ aprovou a iniciativa e avaliou de forma positiva a possibilidade de ajuda nessa formulação, com a aplicação 45 
de vários instrumentos com relação à administração pública, avançando na transparência das medidas que estão sendo 46 
tomadas, que embora dependam de articulação de natureza política, jurídica, operacional e orçamentária dependerão muito 47 
mais da adesão institucional das Unidades e do apoio individual dos trabalhadores. Será discutido  como pauta permanente 48 
da DE.  49 
 50 
O Dr. André Malhão e a Dra. Rita ressaltaram as freqüentes discussões sobre o assunto e que não chegaram a uma 51 
definição por falta de quorum nas reuniões da ASFOC e do FIOPREV com as Unidades. Em relação ao atendimento através 52 
do Núcleo de Saúde do Trabalhador da FIOCRUZ, o NUST, as soluções independem do funcionamento do FIOSAÚDE.  53 
 54 
O Dr. Félix questionou a ausência da participação da DIPLAN nesse processo já que a Unidade atua justamente no 55 
assessoramento de questões de planejamento estratégico. Mas mesmo assim, na medida em que a FIOCRUZ está 56 
trabalhando com o novo enquadramento PPA, a DIPLAN tem a possibilidade de discutir e avaliar a viabilidade político 57 
estratégica do Plano. Para tanto apresentou várias sugestões, dentre elas a de incorporar o Sistema Integral  de  Saúde do 58 
Trabalhador (SIST) a um projeto pertinente.   59 
 60 
O Dr. Renato sugeriu a ampliar o plano para estudantes e socializar a segurança para os usuários.  61 
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 1 
O Dr. Paulo Buss ressaltou que apesar do FIO SAÚDE ser o melhor plano do País, deveria cobrar do FIOPREV muita 2 
transparência na utilização dos indicadores, a incorporação da COOTRAM, o impacto do NUST nessa demanda e uma 3 
prestação de contas mensalmente. 4 
 5 
A Dra. Keyla advertiu que o plano deveria incluir a saúde mental individual.  6 
  7 
Foi encaminhada a proposta de aprovação da criação da Fundação de Assistência ao Trabalhador e de seu Estatuto. 8 
Houve consenso na aprovação, com uma abstenção, do texto final do Estatuto da Fundação de Assistência ao 9 
Trabalhador da FIOCRUZ, que irá unificar as ações d e assistência médica prestadas pelo Fio-Saúde e as a tividades 10 
de prevenção de doenças e promoção de saúde, hoje d esenvolvidas pela Saúde do Trabalhador. A próxima et apa 11 
antes de a entidade entrar em vigor, será encaminha r o Estatuto ao Ministério Público para apreciação da  Curadoria 12 
das Fundações. 13 
 14 

6. INFORMES:  15 
 16 
A seguir o Dr. Paulo Buss passou às mãos da Dra. Nísia Lima, Diretora da COC,  uma cópia fiel do Diploma de Doutor 17 
Honoris Causa que o CD/FIOCRUZ concedeu ao Presidente Lula  para fazer parte do acervo daquela Casa junto com todo o 18 
material produzido pela CCS e pelo Canal Saúde.  Cada Conselheiro recebeu uma cópia desse material. 19 
 20 

� 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  EM SAÚDE (2ª CNTIS):  21 
 22 
O Dr. Gadelha comentou o grau de dificuldade para indicar delegados, assim como foi na 12ª CNS, no sentido de garantir a 23 
qualidade do debate nos grupos. Alguns ficaram reunidos doze horas seguidas. Outros avançaram a noite,  para assegurar a 24 
incorporação de suas propostas nos documentos finais do evento. O Ministério da Saúde deverá assumir seu papel de 25 
articulador do fomento científico, tecnológico e de inovação em saúde em todo o País.  26 
 27 

� FARMANGUINHOS: 28 
 29 
 O Dr. Paulo Buss comunicou que no dia 30 de julho próximo passado foi assinado o contrato de compra e venda da Fábrica 30 
de FARMANGUINHOS, em Jacarepaguá. No dia seguinte, o CD/FIOCRUZ visitou a Fábrica.  31 
 32 

� BIOMANGUINHOS  33 
 34 
Na semana passada, foi assinado o Acordo de Transferência de Tecnologia para BIOMANGUINHOS com o objetivo de 35 
investir na produção de biofármacos de Cuba. Há perspectiva do Presidente da República ir a Cuba para assinar o Convênio 36 
na presença do Presidente Fidel Castro.   37 
 38 

� NIH:  39 
 40 
Está prevista a assinatura de um convênio de cooperação financeira entre o NIH e a FIOCRUZ, com recursos em torno de 41 
trinta milhões de dólares para serem aplicados no desenvolvimento do CDTS.   42 
   43 

7. CONCESSÃO DO TÍTULO DE PESQUISADOR EMÉRITO: (tema para de liberação):  44 
 45 
De acordo com o determinado em reunião do CD/FIOCRUZ do mês de julho, a Mesa retornou com esse tema.  46 
 47 
O Índio Gabriel dos Santos Gentil é autor de livros sobre rituais, mitos e tradições indígenas e atua como Professor da 48 
Universidade Federal do Amazonas(UFAM). Foi apresentado oficialmente à FIOCRUZ  através de cartas de recomendação 49 
do Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Marcus Barros, do 50 
historiador da Universidade Federal do Amazonas, Ernesto Renan de Freitas Pinto e do padre do Centro de Estudo e 51 
Documentação Etnográfica e Missionária (CEDEM), Casimiro Béksta.  Na FIOCRUZ, o Pajé integrará o Núcleo de Estudos 52 
Indígenas do Centro de Pesquisas Leônidas e Maria Deane (CPqLMD), com o objetivo de ampliar a ligação entre a pesquisa 53 
básica e aplicada nas áreas de sócio e biodiversidade. 54 
 55 
O Conselho Deliberativo aprovou, por unanimidade, a  iniciativa inédita da Instituição, de outorga do T ítulo de 56 
Pesquisador Honorário no campo do conhecimento tradi cional ao Índio Tukano Gabriel dos Santos Gentil, pa jé 57 
tukano e estudioso de sua etnia há mais de trinta a nos.  58 
 59 

8. REGULAMENTAÇÃO DO PRÊMIO JOAQUIM ALBERTO CARDOSO DE MELL O: (tema para deliberação): 60 
 61 
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Esse Prêmio foi criado na 1ª Mostra de Ensino há dois anos. Para a 2ª será regulamentada a proposta de premiação. `Serão 1 
realizados três Seminários que culminarão em um projeto político-pedagógico.  2 
 3 
O nome do prêmio já foi aprovado, anteriormente, pela Câmara Técnica de Ensino com o nome – Prêmio FIOCRUZ 2004 - e 4 
seria renovado a cada dois anos. Seria um prêmio de excelência de produção acadêmica discente premiando a produção de 5 
qualidade  do aluno e do orientador. Já existe um Regulamento sobre a premiação.   6 
 7 
O nome será dado em homenagem ao grande educador brasileiro, da ENSP, Prof. Joaquim Alberto Cardoso de Mello, 8 
originário da Universidade de Campinas. Na Escola Politécnica fez uma série de reorganizações. Um entusiasta da educação 9 
na Saúde.    10 
 11 
A Dra. Maria do Carmo Leal, ex-Diretora da ENSP,  que no momento está integrando a equipe da VPERH na área de Ensino, 12 
com o objetivo de cuidar da área de Mestrado e Doutorado, logo adotou a idéia do Prêmio e trouxe o projeto ao 13 
CD/FIOCRUZ para aprovação. 14 
 15 
O Prêmio visa destacar a excelência da produção acadêmica discente que premiará os melhores trabalhos dos alunos 16 
egressos dos cursos de doutorado, mestrado, especialização e ensino técnico da Instituição, nos diferentes níveis de 17 
formação, bem como, reafirmar o papel da Instituição na produção de conhecimento para o Sistema de Ciência e Tecnologia 18 
em Saúde. A divulgação desse concurso será feita mediante edital publicado pela imprensa oficial e particular, com uma 19 
antecedência legal de 45 dias do evento. 20 
 21 
Aos prêmios referentes ao Doutorado e Mestrado só poderão concorrer  trabalhos publicados e/ou aceitos para publicação 22 
no período de 01 de janeiro de 2002 a 31 de agosto de 2004, em periódicos indexados pelas bases de dados 23 
disponibilizadas pelo Portal Brasileiro de Informação Científica/CAPES. Os artigos deverão ser produtos das dissertações e 24 
teses elaboradas, para fins de conclusão de curso, tendo o aluno egresso como primeiro autor da publicação. Haverá uma 25 
Comissão Julgadora soberana. Será concedido um valor equivalente a duas bolsas e será estabelecido como padrão.  26 
 27 
O CD/FIOCRUZ  aprovou, por unanimidade: 28 
 29 

a) O espírito e o escopo do Prêmio. O processo será aprimorado e a VPERH tentará considerar as 30 
sugestões mais coerentes .  31 

 32 
b) O nome para o Prêmio:  PRÊMIO FIOCRUZ – 2004 JOAQU IM ALBERTO CARDOSO DE MELO, 33 

que em suas várias modalidades, será entregue por o casião do encerramento do II Mostra de 34 
Ensino e IV Bienal de Pesquisa da FIOCRUZ.  35 

 36 
c) Os valores de três mil reais, para alunos de Dou torado, dois mil reais para os de Mestrado, mil 37 

reais para NÍvel de Especialização e para Nível Médi o, quinhentos reais. 38 
 39 

d) Os alunos, além dos prêmios, receberão também di plomas e medalhas.  40 
 41 

e) Aos seus orientadores serão concedidos somente d iplomas e medalhas. 42 
 43 
 44 

9. REVISÃO DE ARTIGOS DO REGIMENTO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO: ( tema para deliberação):   45 
 46 
Foi aprovado pelo CD/FIOCRUZ que as Teses de Mestrado sejam divulgadas em eventos como, Seminários e/ou Ciclos de 47 
Conferência etc. Essa iniciativa poderá ter início durante as comemorações dos 50 anos da ENSP. 48 
  49 

10. OUVIDORIA DA FIOCRUZ (tema para deliberação) : 50 
 51 
Foi aprovada pelo CD/FIOCRUZ, por unanimidade, a proposta da Presidência de indicação do nome do Dr. João Luiz de San 52 
Tiago Dantas Barbosa Quental para exercer a função de Ouvidor Geral da FIOCRUZ. A Ouvidoria da FIOCRUZ tem como 53 
objetivo ampliar os canais de comunicação da FIOCRUZ com a Sociedade. 54 
 55 
DIA 20/08/2004:  56 
 57 

1. VISITA À FÁBRICA DE JACAREPAGUÁ: 58 
 59 
Na parte da manhã o CD/FIOCRUZ visitou o Complexo de Produção de Medicamentos-FARMANGUINHOS, em 60 
Jacarepaguá. 61 
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 1 
A Dra.Núbia visitou todas as instalações da Fábrica em companhia dos Conselheiros. Houve uma breve reunião em que a 2 
Diretora ressaltou o trabalho que será desenvolvido naquele espaço e o Presidente da FIOCRUZ estabeleceu alguns 3 
mecanismos para o funcionamento rápido da Fábrica.  4 
 5 
Após o almoço, às quatorze horas e vinte minutos foi aberta a sessão com a leitura de um texto, que foi divulgado no Traço L 6 
a toda Comunidade, em homenagem ao Dr. Arouca.    7 
 8 

2. HOMENAGEM AO Dr. SÉRGIO AROUCA:   9 
   10 
O Conselho Deliberativo e a Presidência da FIOCRUZ p restaram homenagens ao Dr. Sérgio Arouca pela passag em 11 
do seu aniversário de nascimento, em 20 de agosto. A seguir, aprovaram, por unanimidade, a proposta de  12 
construção de uma estátua em bronze do Sanitarista, com o objetivo de registrar para a posteridade sua figura 13 
humana e científica, além do papel que teve na cons trução do modelo democrático e participativo da Ins tituição.  14 
 15 
Os membros do Conselho realizaram uma sessão especial durante a reunião do CD/FIOCRUZ para homenagear o 16 
Sanitarista Sérgio Arouca, inesquecível amigo, relembrando episódios de sua pródiga passagem por Manguinhos, 17 
ressaltando a reintegração dos Cassados, a criação de novos prédios, a abertura de uma gestão participativa dentro da 18 
FIOCRUZ etc. Uma salva de palmas e um "Viva Arouca" encerraram a reunião às dezessete horas e dez minutos. 19 
Transcrevo a presente Ata, de conformidade com o que foi dito e aprovado pelo que dou fé, assinando-a juntamente com o 20 
Senhor Presidente, o Senhor Chefe de Gabinete da Presidência e os Senhores Diretores da FIOCRUZ. 21 
 22 


