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

Responsável: Sergio Rego 

Horário: 14h00min às 
16h00min Local: reunião remota por Zoom 

Membros 

Sergio Rego (ENSP); Célia Maria Carvalho Pereira Araújo Romão 
(INCQS); Murilo Mariano Vilaça (EPSJV); Samuel Goldenberg 
(ICC); e Simone A. Borges Oliveira (UGI/PR); Ângela Fernandes 
Esher Moritz (NAF/ ENSP); Mariana Souza (Farmanguinhos);  
Ximena Illaramendi Rojas (IOC); e 
Mauro Brandão Carneiro (INI); 

Ausências 
justificadas 

Carmem Penido (CDTS/Farmanguinhos 
Carlos Eduardo Pires Grault Vianna de Lima (VPPCB) 
Pablo Dias Fortes (ENSP/Centro de Referência Hélio Fraga) 
Andrea da Luz Carvalho (COGEPE); 
Renata Almeida de Souza (CQuali); 
Claude Pirmez (IOC – Aposentada);  

Secretaria 
VPPCB Lizandra Nascimento Diniz 

 
PAUTA PROPOSTA 

1.Estratégia de comunicação da CIP – Centro de Estudos, CCS e outros 
2.Fluxo de trabalho – destaques para a conclusão 
3.Informe sobre o andamento dos trabalhos dos GTs - COI e Mídias 
4.Termo de compromisso do Guia de Integridade em Pesquisa 
5. Assuntos gerais – revisão das datas do calendário de reuniões 

PONTOS DISCUTIDOS 

1. Estratégia de comunicação da CIP – a elaborar com a CCS para dentro e 
para fora da instituição. Sobre estratégia de comunicação.  Envolver a 
câmara de comunicação e pesquisa e gestão e Centro de Estudos. 
 

2.Fluxo de trabalho – Principais ajustes finais, além dos já sinalizados na ata 
anterior: 

 Suprimir os níveis de complexidade e secretaria executiva 
 Quadro de responsabilidade – incluir como anexo e incluir educação 
 Incluir e-mail da CIP – integridade.pesquisa@fiocruz.br 

 
 

 

mailto:integridade.pesquisa@fiocruz.br
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3. Informes do trabalho dos GT 
Redes sociais – coordenador Sergio e Ximena passam a ser os responsáveis com 
início dos trabalhos em agosto 2021;  
 
GT COI – Simone Borges informa que a primeira reunião já aconteceu em 31.05.21 
nesta foi definido o método de trabalho para construção da Minuta de Política de 
Prevenção e Resolução de Conflito de Interesses na Pesquisa da Fiocruz, cronograma 
de trabalho e grupos de interlocução, incluindo os pesquisadores de projetos NIH na 
Fiocruz. Segunda reunião foi agendada para 15.06 visando discussão de primeiros 
elementos do levantamento e pactuação do cronograma de trabalho, com seus 
tempos de movimentos. Sugere-se que o trabalho de finalização da disciplina de 
Integridade em Pesquisa entre com o informe na pauta da próxima reunião. 
 
4. Termo de Compromisso do Guia de Integridade em Pesquisa -   orientação 
é que seja um documento a ser assinado após completar um instrucional semelhante 
ao de biossegurança do IOC. A assinatura significará ciência e concordância com o 
Guia para todos que realizam atividades de pesquisa, estudantes, bolsistas (Sergio 
Rego). Sugere-se ida as unidades com apresentação do guia e do termo (Samuel). 
Pondera-se que todos, inclusive a carreira da área de gestão faz pesquisa e então o 
termo deve ser com foco para todos e que pode vir a ser, uma possibilidade ter este 
certificado para então submete projetos ao CEP (Gustavo). Informa-se que o curso 
QBA que funciona para o IOC é online e se faz como pesquisadora e não como aluna, 
sendo parte de receber o crachá. Então é uma política, e como tal deve ser assumida 
esta iniciativa e por todos que fazem pesquisa. Cita NIH como exemplo de ser curto, 
claro e que chama para a atenção da integridade em pesquisa. Deve ter certificado 
estar na pasta funcional e não para projetos no CEP, mas para os projetos INOVA 
(Ximena)  ; Pondera-se ainda se o conteúdo do instrucional para assinatura do 
termo deve ser igual todos os trabalhadores que se envolvem em pesquisa ou deve-
se aplicar o conteúdo as diferentes públicos da pesquisa, como o Programa de 
Empreendedorismo (Angela); Reforça-se que é importante a ida nas unidades para 
capilarizar o trabalho e que no INCQS todos as pessoas precisam assinar termo de 
confidencialidade e tem em suas pastas estes termos, e entende que é nesta mesma 
linha que devemos olhar este documento(Célia); Sugere-se que seja uma ação para 
todos que entram e para os que já estão seja ação integrada ao processo ( bienal) 
de credenciamento dos grupos de pesquisa. Inspiração é o modelo original do NIH, 
para receber o grant tem que passar pelo curso de ética. Estimula o entendimento 
entres as partes (ordem de autoria, banco de dados propriedade, autoria) (Sérgio) 
 
5. Assuntos Gerais - Calendário – por motivos de declaração de ponto facultativo 
em 04/06 pela Portaria nº 6.146, de 1º de junho de 2021 do Ministério da Economia, 
no mês de junho as reuniões da CIP ficaram para a segunda e ultima sexta feira do 
mês. Em julho retoma-se o calendário normal de toda primeira sexta do mês. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-6.146-de-1-de-junho-de-2021-323556551
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Calendário de Reunião da CIP 

 
 
 

 
Abril 09.04.21 
Maio  06.05.21 

21.05.21 
Junho 11.06.21 

25.06.21 
Julho 02.07.21 

Agosto 06.08.21 
Setembro 03.09.21 
Outubro 01.10.21 

Novembro 05.11.21 
Dezembro 03.12.21 

PRÓXIMAS AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

Elaboração da primeira proposta de 
regimento interno da CIP 

Sergio, Simone e 
Carmem  

Julho/agosto 2021 

Início dos trabalhos do GT Mídias 
Sociais 

Sergio Agosto 2021 

Limpar última versão do Fluxo de 
Trabalho da CIP 

Simone Borges Julho 2021 

Elaboração do cronograma de 
trabalho do GT Conflito de 
Interesses 

Simone Borges, 
Celia, Gustavo, 

Claude, Samuel e 
Carmen 

Junho/julho 2021 

Finalização do curso de Integridade 
Cientifica  

Carmen e 
Mariana 

Agosto de 2021 

Inclusão das atas no SEI Lizandra  2ª e 3ª atas em julho 
2021. 

Elaboração da primeira ata da CIP Lizandra Agosto de 2021 
Capacitação dos membros da CIP 
para uso do espaço no campus 
virtual 

Mariana Souza Agosto 2021 

Reunião com CCS estratégia de 
comunicação CIP 

Sergio Rego Agosto 2021 

 


