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Reunião: Comissão de Integridade em Pesquisa (CIP) da Fiocruz. 

Responsável: Sergio Rego 

Horário: 13h00min às 

16h00min 
Local: reunião remota por Zoom 

Membros 

Sergio Tavares de Almeida Rego (ENSP); Andrea da Luz Carvalho 

(COGEPE); Ângela Fernandes Esher Moritz (Fórum CEP-Fiocruz); 

Carlos Eduardo Pires Grault Vianna de Lima (VPPCB); Carmen 

Penido (CDTS/Farmanguinhos); Célia Maria Carvalho Pereira 

Araújo Romão (INCQS); Claude Pirmez (IOC – Aposentada); 

Mariana Souza (Farmanguinhos); Mauro Brandão Carneiro (INI); 

Murilo Mariano Vilaça (EPSJV); Pablo Dias Fortes (ENSP/Centro de 

Referência Hélio Fraga); Renata Almeida de Souza (CQuali); 

Samuel Goldenberg (ICC); Simone A. Borges Oliveira (UGI); e 

Ximena Illaramendi Rojas (IOC).  

Secretaria 

VPPCB 
Lizandra Nascimento Diniz 

 

PAUTA PROPOSTA 

1. Reuniões da CIP 2021  

2. Contribuições ao fluxo de procedimento da CIP 

3. Definição de Grupos de Trabalho (GT) e coordenadores com apresentação do 

cronograma de trabalho na próxima reunião  

GT 1 - Redes sociais   

Propósito: Elaborar proposta de orientação para atuação e interação em redes 

sociais  

GT 2 - Conflitos de interesses    

Propósito: Elaborar proposta de Política Institucional de Conflito de Interesses  

4. Assuntos Gerais  

 

PONTOS DISCUTIDOS 

1.Incluído como ponto de pauta de assuntos gerais a apresentação do espaço da CIP 

no campus virtual https://cursos.campusvirtual.fiocruz.br/. Não foi apresentado as 

possibilidades da plataforma por perfil de acesso. Acordou-se que todos os membros 

terão o perfil com acesso completo a todas as possibilidades. Como o acesso no 

campus virtual se dá por login único, e é importante que os assuntos da CIP tenham 

tráfego pelo e-mail institucional e alguns membros não possuem e-mail @fiocruz.br, 

os nomes foram identificados e um dos membros verá possibilidade de abertura de 

e-mail Fiocruz para os demais que não possuem. A secretaria da VPPCB enviará os 

https://cursos.campusvirtual.fiocruz.br/
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e-mails dos membros para que sejam incluídos no campus virtual para acesso a área 

da CIP; 

 

2.Sobre a dia e periodicidade de reuniões acordou-se a princípio sexta feira, com 2 

encontros por mês, e mais a frente uma vez por mês. De qualquer modo, acordou-

se definir data pelo doodle; 

 

3.No que se refere a proposta de fluxo de trabalho da CIP, em síntese as 

ponderações dos membros foram as seguintes 

▪ Suavizar a linguagem e positivá-la o máximo possível; 

▪ Manter rastreabilidade das versões do fluxo; 

▪ Sobre as áreas destacadas no fluxo, isso não significa que a CIP só interagirá 

com elas, mas que estas são prioritárias dado a natureza de suas 

competências e a necessidade de priorizar ações; 

▪ Nas consultas pelo menos um membro analisa independentemente da 

complexidade da consulta; 

▪ Considerar a possível supressão da figura da secretaria executiva da CIP; 

▪ Rever prazos considerando complexidade da consulta, mas considerando os 

prazos da Ouvidoria para as respostas as manifestações; 

▪ Sobre Gestão de riscos para a integridade da pesquisa , o consenso é 

orientação para os riscos na priorização das ações a serem realizadas no 

plano de trabalho da CIP dado os recursos escassos na comissão; 

▪  Alinhar com Ouvidoria a entrada das manifestações para a CIP; 

▪  Acrescentar que o coordenador da CIP pode indicar também ad hoc fora da 

CIP em casos de necessidade da corregedoria. 

 

4.O ponto de pauta sobre a formação dos grupos de trabalho (GT) foi transferido 

para a próxima reunião a ser realizada, a 15 dias da data de hoje. ( data provável 

21/05/21) 

PRÓXIMAS AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

Ver possibilidade de e-mail 

@fiocruz.br para os membros 

identificados junto a COGETIC 

Renata Souza Maio 2021 

Revisar o fluxo a partir das 

ponderações e reenviar aos 

membros 

Sergio Rego e 

Simone Borges 

Maio 2021 

Retirar o fluxo da página da CIP no 

portal com mensagem de aviso que 

está em revisão 

Simone Borges Maio 2021 

Capacitação dos membros da CIP 

para uso do espaço no campus 

virtual 

Mariana Souza Maio/junho 2021 
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Incluir documentos de base para os 

Grupos de Trabalho no campus 

virtual 

Simone Borges Maio/junho 2021 

 


