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Ata da reunião da Comissão Própria de Avaliação da Fiocruz – CPA-Fiocruz 

Dia 27 de fevereiro de 2018 | Sala 1007 do Prédio da Expansão – Fiocruz (RJ) 

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2018, na sala 1007 do  Prédio da Expansão da 5 

FIOCRUZ em Manguinhos, Rio de Janeiro, foi realizada a sexta reunião da CPA FIOCRUZ. O 

encontro contou com a participação de representantes do Rio de Janeiro, de forma presencial e de 

outros Estados, via web conferência, conforme descrito a seguir: Isabella Fernandes Delgado 

(presidente da CPA); Paulo Carvalho (assessor da VPEIC na DIREB); André Luiz da Silva Lima 

(Conselho Comunitário de Manguinhos); Lenice Reis (ENSP); Maria Auxiliadora Mendes (IFF); Geisa 10 

Francisco (Fiocruz Ceará); Haroldo Pontes (CNS); José Ivo Pedrosa (ABRASCO); Alex Bicca (egresso 

ENSP); Sandra Benigno (CPA/VPEIC); Cristiane Travassos (CPA/VPEIC). Como 

convidados/observadores, participaram Italo Kircove (VPGDI) e Patrícia Barcelos (Associação de 

Pós-graduandos da Fiocruz – APG-Fiocruz). A reunião iniciou com Isabella Delgado agradecendo a 

participação de todos – presencialmente e à distância - e comentando sobre a pauta bastante 15 

densa do encontro que ficou concentrado somente num turno de trabalho. Também justificou o 

cancelamento da última reunião da CPA, que teria sido realizada em dezembro de 2017, mas que 

acabou não ocorrendo em função da ampliação do número de dias do Congresso Interno da 

Fiocruz. Assim, na ocasião foi realizado um informe estruturado com as principais ações da CPA 

desde a última reunião de setembro de 2017 e enviado por e-mail a todos os membros da CPA. Na 20 

reunião de hoje, de acordo com Isabella, há dois fatos que se destacam: (1) o encerramento do 

primeiro biênio da CPA, criada a partir da Portaria nº 200/2016 da Presidência da Fiocruz, e (2) o 

final do mandato da maioria dos membros da Comissão. Isabella esclarece que dez dos doze 

membros tomaram posse em março de 2016 (Portaria 201/2016 da Presidência da Fiocruz). 

Alguns colegas da CPA já sinalizaram que não poderão continuar conosco no próximo mandato. 25 

Isabella sugeriu uma inversão de pauta em virtude de que alguns participantes apontaram a 

necessidade de sair mais cedo, o que todos concordaram. Foi iniciada uma breve rodada de 

apresentação. Isabella apresentou a bolsista, Cristiane Travassos e comentou a participação de 

dois convidados/observadores: Italo Kircove e Patrícia Barcelos. A apresentação iniciou com Paulo 

Carvalho, colaborador da CPA e responsável pela elaboração do PDI. Patrícia Barcelos é aluna de 30 

doutorado do ICICT; Italo Kircove é assessor da Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento 
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Institucional (VPGDI); Maria Auxiliadora Mendes é da área de gestão do IFF; Lenice Reis, 

representante dos docentes da ENSP; Alex Bicca, representante dos egressos da ENSP e trabalha 

na secretaria executiva da CPA; André Lima, representante do Conselho Comunitário de 

Manguinhos; Sandra Benigno CGE/Lato Sensu; José Ivo Pedrosa é professor da UFPI e 

representante da ABRASCO; Geisa Francisco é secretária acadêmica na Fiocruz Ceará; Haroldo 5 

Pontes é representante do CNS. Após essa breve apresentação, passou-se à apreciação da Ata da 

reunião realizada no dia 28 de setembro de 2017. Não havendo nenhuma observação, considerou-

se aprovada. Em seguida passou-se à discussão do Relatório de Autoavaliação Institucional – 2016-

2018 da CPA. De acordo com Isabella, a elaboração do relatório começou a ser pensada em 

novembro. O documento conta as atividades que foram desenvolvidas ao longo dos últimos 2 10 

anos. Dispõe de vários anexos e aponta perspectivas. Conforme Paulo Carvalho, esse período foi 

de aprendizado para todos. Há 3 anos houve a decisão de fazer o credenciamento. A CPA foi 

criada inspirada na experiência de outras CPAs de IES, mas com características próprias da Fiocruz. 

Nós fizemos adaptações. Se prevê que uma CPA desencadeie um processo de avaliação interno e 

encaminha ao INEP e à própria Presidência da Fiocruz os resultados desse processo, mas nós 15 

estamos, ao final desses 2 anos, começando um trabalho. Esse relatório é narrativo da experiência 

do que fomos aprendendo nesse período. Segundo Paulo, foi pensado um mandato de 2 anos 

porque imaginávamos que ganharíamos 4 anos de credenciamento. Ganhamos 8 anos. Não 

chegamos a concluir um processo de autoavaliação, mas o próximo mandato terá muito mais 

elementos, ferramentas e condições para fazê-lo. Haroldo concorda com o espírito objetivo do 20 

relatório, no entanto, alerta para a página 16 (Considerações Finais), último parágrafo do relatório 

onde está escrito “Em dezembro de 2017, foi aprovado o projeto “A Avaliação do Ensino lato 

sensu em Instituições Formadoras da Saúde: o caso da FIOCRUZ” apresentado pela Coordenação 

Geral de Educação da VPEIC à apreciação da Secretaria e Gestão do Trabalho e Educação em 

Saúde do Ministério da Saúde”. Haroldo pede que a redação fique mais clara. Se o projeto está em 25 

apreciação ou se já foi aprovado. José Ivo também concorda que deve haver informações mais 

claras sobre os objetivos do projeto, porque na seção seguinte há uma série de indicadores que o 

projeto pode ajudar a construir. Isso pode ajudar o próprio INEP a avaliar a instituição. Geisa 

considerou o relatório primoroso, mas sentiu falta de como foi construído o projeto. Sugeriu que o 

projeto seja enviado aos membros da CPA.  Lenice também parabeniza pelo relatório e chama a 30 

atenção para o Eixo 3 do Plano de Trabalho, que está como anexo ao relatório e que diz respeito à 
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Política de formação e capacitação docente. Alerta para o momento em que faz com que a Fiocruz 

possa não contar com instituições de fomento para esse tipo de ação. No ano passado foram 

ofertadas apenas 2 bolsas de pós-doutoramento, exemplifica. Maria Auxiliadora entende que 

quanto mais os papeis institucionais ficarem definidos com clareza, melhor. O que cabe 

exclusivamente à CPA? Questiona. Isso tem que ser a nossa prioridade e deve merecer atenção 5 

especial do nosso coletivo. Isabella esclareceu as dúvidas surgidas a respeito do projeto de 

Avaliação. Quando eu participei da primeira reunião da CPA em junho de 2017, foi falado sobre 

esse projeto de Avaliação, mas ainda era uma possibilidade naquela época. Agora ele está em fase 

de contratação e nele está contido um objeto da CPA que é possibilidade de construção do nosso 

trabalho. De construção de indicadores de um instrumento de autoavaliação institucional. Esse 10 

projeto está em total sinergia com o nosso Plano de Trabalho e será colocado como anexo ao 

relatório. Para Paulo Carvalho, cabe ao representante trazer qual é a separação que existe entre o 

órgão de gestão e a CPA. Isso sempre é necessário distinguir, entende. A Fiocruz tem uma 

estrutura muito grande e fazer uma autoavaliação institucional é buscar informações de todo o 

conjunto. A CGE está numa fase de reestruturação e o exemplo é a formação de docentes. A CPA 15 

tem o papel de consciência crítica e o papel do grupo é ficar atento aos 44 indicadores. Para José 

Ivo é fundamental estabelecer os limites entre a CPA e a VPEIC, mas destaca a necessidade de 

apontar o papel pedagógico da CPA. Na maioria das IEs as CPAs tem um papel meramente 

burocrático. Na UFPI, por exemplo, a avaliação institucional é quase uma obrigação. Tem que ser 

uma estratégia para atingir uma meta do PDI. Pode ser um dispositivo necessário para mudar essa 20 

cultura burocrática. Isabella entende que é necessário ficarmos atentos aos 44 indicadores e ao 

PDI, pois ali há algumas promessas e compromissos que devemos dar conta. Temos de identificar 

no PDI questões que ainda não avançaram e abordar nas próximas reuniões.  Ficou acordado que 

se faria os ajustes no relatório e se encaminharia para o vice-Presidente, Manoel Barral e para a 

Presidente, Nísia Trindade. Em seguida, seguiria a publicação no site e o envio aos membros da 25 

CPA.  A seguir, passou-se ao tema da CPA Itinerante. Isabella relatou que a CPA Itinerante iniciou 

no mês de novembro e foi realizada em duas unidades: COC e INCQS. Em 2018 serão mais 10 

Unidades; 7 no Rio de Janeiro (ENSP, EPSJV, Farmanguinhos, IFF, ICICT, INI, IOC); 2 (Fiocruz 

Pernambuco e Fiocruz Amazonas) em outros estados e 1 no DF (Fiocruz Brasília). Isabella destaca 

que a presença de todos é importante. A próxima reunião deverá ser na ENSP e é a Unidade que 30 

convoca. Lenice sugere fazer a CPA Itinerante junto com a reunião do Colegiado do Lato sensu e 
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Qualificação Profissional, que ocorre na última terça-feira do mês, ou sugere convidar esse 

colegiado para a reunião.  Maria Auxiliadora sugere um espaço coletivo para programação das 

reuniões de 2018. Organizar a agenda com as Unidades. Lenice sugere listar alguns pontos que 

devem ser de planejamento comum entre as Unidades. Após esse ponto, passou-se a discutir a 

finalização do mandato atual dos membros da CPA e a recomposição do próximo mandato. 5 

Isabella explicou que em função de a Fiocruz ter sido credenciada por um período de 8 anos, 

passou-se a pensar num mandato maior, que coincidisse com o ciclo avaliativo e com a mudança 

na Presidência da Fiocruz. Para isso, foi publicada recentemente uma portaria que amplia para 3 

anos o próximo mandato dos membros da CPA-Fiocruz. Isabella informou que conversou com 

todos os membros da CPA e que dos 12 membros atuais, 5 manifestaram a impossibilidade de 10 

continuar no próximo mandato, ficando provisoriamente assim definido: como representante da 

Gestão do Ensino, Isabella Delgado; como representante do segmento dos Docentes,  Maria 

Auxiliadora de Souza Mendes Gomes; no segmento de Técnico-administrativos, Geisa Francisco; 

no segmento alunos/egressos, Alex Bicca; no segmento Instituições externas vinculadas à 

educação em saúde, José Ivo Pedrosa e Cláudia Brandão; e no segmento Sociedade Civil 15 

Organizada, André Lima. Dois novos integrantes entrarão no próximo mandato: Italo Kircove, 

representando o segmento técnico-administrativo; e Patrícia Barcelos, representando o segmento 

de alunos/egressos. Deixam a CPA os integrantes: Vera Lucia Kodjaoglanian (Gestão de Ensino); 

Lenice Gnocchi da Costa Reis (Docentes); Maria Fabiana Damásio Passos (Técnico-administrativos); 

Luciene Esteves da Silva (Alunos/egressos de cursos); e Haroldo Jorge de Carvalho Pontes 20 

(Sociedade Civil Organizada).  A substituição de Haroldo deve ser encaminhada à Secretaria 

Executiva do CNS (Neide), com cópia para Haroldo. Ainda falta definir substitutos para a 

representação de Docentes, Gestão do Ensino e Sociedade Civil Organizada. Para a nomeação dos 

membros, uma nova portaria deverá ser editada até o final de março. Isabella encerrou a reunião 

dando o informe sobre a participação da CPA em eventos externos. A CPA participa de reuniões, 25 

fóruns e encontros que possibilitem a apresentação de sugestões de melhorias nas cinco 

dimensões e nos cinco Requisitos Legais e Normativos avaliados por ocasião do credenciamento 

da Fiocruz como Escola de Governo. Como exemplo, a CPA participou do 1º Encontro do Comitê 

Fiocruz para Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência – Diferenças sem 

Desigualdades, realizado em setembro de 2017. Pedimos que nos informem sobre eventos dessa 30 

natureza para que a CPA possa estar presente. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
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encerrada e eu lavro a presente ata que vai assinada por todos os presentes em lista anexa (lista 

de presenças da reunião). Alex Bicca. Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2018. 


