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

Dia 28 de maio de 2019 | Sala 1007 do Prédio da Expansão – Fiocruz (RJ) 

 

Aos vinte e oito dias do mês de maio de 2019, na sala 1007 do Prédio da Expansão da FIOCRUZ em 5 

Manguinhos, Rio de Janeiro, foi realizada a nona reunião da CPA FIOCRUZ. O encontro contou com 

a participação dos seguintes representantes: Isabella Fernandes Delgado (presidente da CPA); 

Carla Gruzman (COC); Alex Bicca (egresso ENSP); Ítalo Cesar Kircove (Fiocruz); Geisa Francisco da 

Silva (Fiocruz); Luciana Martins (ICICT); André Lima (Conselho Municipal de Manguinhos); Adriana 

Geisler (INI/Fiocruz). Via webconferência, participou o representante do Conselho Nacional de 10 

Saúde, Giancarlo de Montemor Quagliarello. A reunião teve início com a presidente da CPA-

Fiocruz, Isabella Delgado, saudando os presentes e apresentando os dois pontos de pauta do 

encontro: a substituição da presidência e a apresentação de outros membros da CPA e a 

apreciação do Plano de Autoavaliação da Fiocruz. Na sequência, Isabella passou a apresentar os 

novos membros da CPA-Fiocruz. Luciana Martins de Barros Caamanõ, do ICICT, foi indicada pelo 15 

Fórum das Secretarias Acadêmicas (Secas) para substituir Geisa Francisco da Silva, que esteve 

desde o início da formação da CPA, no segmento de técnicos administrativos. Giancarlo de 

Montemor Quagliarello está substituindo Gerdo Faria, representante do Conselho Nacional da 

Saúde (CNS), no segmento Sociedade civil organizada. Houve um pedido de desligamento por 

aposentadoria da professora Isabel Cristina Silva Arruda Lamarca, do segmento Docentes, que 20 

ainda deverá fazer uma indicação. A presidente da CPA, Isabella Fernandes Delgado também 

informou que está deixando a CPA para se dedicar à coordenação do Lato sensu e aos assuntos 

ligados à Escola de Governo, que são pontes importantes entre a avaliação e o ensino. No lugar 

dela, foi indicada a professora Adriana Rice Geisler do INI, como representante da Gestão do 

Ensino. Adriana também coordenará a CPA. De acordo com Isabella, Adriana foi convidada em 25 

função de sua participação em dois projetos de pesquisa que estão em andamento na 

VPEIC/CGEd/Coordenação do Lato sensu: “A Avaliação do Ensino Lato sensu em Instituições 

Formadoras da Saúde: o caso da FIOCRUZ” e “Formação Pedagógica de Docentes na FIOCRUZ: em 

busca de um modelo com novos padrões de ensino-aprendizagem para as Escolas de Saúde”. 

Convidada pela professora Tânia Celeste, Adriana Geisler também ajudou na organização e no 30 

relatório da Oficina de Avaliação do Ensino: a perspectiva do caminho da qualidade nas Escolas 
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não universitárias do campo da saúde, ocorrida em Brasília, em dezembro do ano passado. Em 

seguida, Isabella propôs uma rápida rodada de apresentação entre os participantes.  Logo depois, 

a presidente da CPA realizou uma série de informes: Isabella falou que o regimento do Lato sensu 

estava num processo de finalização e validação pelo grupo de trabalho, constituído por 

integrantes de diversas Unidades. Foi formado em março um grupo de trabalho de 5 

acompanhamento de egressos de todos os níveis de ensino na Fiocruz no âmbito da VPEIC. Há 

uma coordenação conjunta entre Isabella Delgado e Suely Deslandes (IFF). Já há um termo de 

referência e uma portaria publicada. A ideia é iniciar um survey em setembro de 2019, com um 

recorte que inclui concluintes de 2019, 2018, 2017, 2015 e 2013 de cursos de pós-graduação Lato 

e Stricto sensu. Após aprovado, a intenção é de que esse acompanhamento dos egressos seja feito 10 

a partir do novo sistema de gestão de ensino (SIEF). Na última CTE houve uma discussão 

institucional acerca das ações afirmativas no âmbito do Lato sensu. Esse tema já está bem 

encaminhado para o Stricto sensu, pois já existe legislação e uma indicação da Câmara Técnica de 

que a presidência regulamente o assunto através de uma portaria. Vai ser criado um GT para 

discutir as ações afirmativas no âmbito das especializações e das residências. Foi aprovado, na 15 

última Câmara Técnica de Educação, o documento de definições básicas da Escola de Governo da 

Fiocruz (EGOV-Fiocruz), que cria o Fórum da EGOV da Fiocruz, que reunirá representantes das 15 

Unidades que ofertam cursos de Lato sensu na instituição. Adriana Geisler iniciou sua fala 

abordando as etapas do plano de autoavaliação da CPA. Afirmou que a avaliação institucional tem 

uma perspectiva histórica e contempla seis dimensões, a saber: avaliação em processo; 20 

indissociabilidade avaliação e planejamento; avaliação e pesquisa; autoavaliação pedagógica; e 

avaliação participativa. Na avaliação em processo, Adriana fez questão de ressaltar todo um 

trabalho desenvolvido pela da CPA e que este é anterior ao próprio plano. Ressaltou que o 

processo de avaliação transcende às etapas do ciclo avaliativo e não se esgota nos termos do 

plano de trabalho. Em relação à “indissociabilidade da avaliação e do planejamento”, destacou 25 

que importa uma autoavaliação cujos resultados se articulem decisivamente com os processos de 

planejamento da Instituição. Na “avaliação e pesquisa”, a identificação da complexidade e do 

caráter de multideterminação do campo da educação em saúde, exige que o processo de 

autoavaliação lance mão de uma metodologia que oriente o processo de avaliação para além do 

uso das tradicionais ferramentas operacionais do campo da gestão e do planejamento. Na 30 

“autoavaliação pedagógica” (opção metodológica pela pesquisa-ação) salientou que os espaços de 
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intervenção podem se caracterizar como espaços de formação e vice-versa (dimensão pedagógica 

do próprio processo de avaliação). Já a avaliação participativa na “estrutura matricial do modelo 

de autoavaliação da Fiocruz respeita tanto a dimensão ‘regulatória’ - que integra a avaliação do 

MEC, quanto a ‘emancipatória’/  ‘democrática’ (SAUL, 2001) e “participativa” (LEITE, 2005)”. A 

avalição e compartilhamento demanda a construção de um modelo de autoavaliação compatível 5 

com a complexidade institucional, mas que também crie alternativas de compartilhamento com 

outras instituições congêneres. Adriana apresentou o cronograma do Plano de Autoavaliação e 

explicou que o desafio é transformar os indicadores num questionário. As duas primeiras ações do 

cronograma são: elaborar um questionário de autoavaliação a ser aplicado por segmentos; e 

desenvolver um aplicativo para inserção dos questionários via celular e computador. Isabella 10 

informou que o coordenador da Coordenação-Geral de Gestão de Tecnologia de Informação da 

Fiocruz (COGETIC), Geraldo Sorte, já sinalizou que o aplicativo que será utilizado para o estudo de 

egressos (Lime Survey) é gratuito e entende que poderá ser utilizado nos questionários de 

autoavaliação da CPA. Sugere convidar o coordenador da COGETIC para uma próxima reunião da 

CPA. Carla sugere uma linha do tempo com as ações da CPA e uma identidade visual da Comissão. 15 

Também sugere que haja um fórum de validação das propostas (Escola de Governo). Geisa lembra 

que o planejamento da instituição é aprovado um ano antes e deve ser alinhado com as ações 

com mesmo o tempo de aprovação. André sugere que o feedback seja dado tanto aos gestores 

quanto aos participantes da pesquisa (devolutiva), destacando a importância do controle social e 

doa acesso à informação. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu lavro a 20 

presente ata que vai assinada por todos os presentes em lista anexa (lista de presenças da 

reunião). Alex Bicca. Rio de Janeiro, 25 de maio de 2019. 

 

Encaminhamentos: 

 Pensar num Fórum de Avaliação com divulgação dos resultados da autoavaliação; 25 

 Reflexão sobre como podemos atingir/envolver a sociedade civil na autoavalição; 

 Levar o Plano de Autoavaliação para a VPEIC; 

 Trabalhar coletivamente através do Google Drive/ferramenta de compartilhamento no 

plano de autoavaliação; 


