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

Responsável: Sergio Rego 

Horário: 10h00min às 

12h30min 
Local: reunião remota por Teams 

Membros 

Sergio Rego (ENSP); Célia Maria Carvalho Pereira Araújo Romão 

(INCQS); Simone A. Borges Oliveira (UGI/PR); Ângela Fernandes 

Esher Moritz (NAF/ ENSP); Carmem Penido (CDTS/Farmanguinhos; 

Pablo Dias Fortes (ENSP/Centro de Referência Hélio Fraga); e 

Andrea da Luz Carvalho (COGEPE), Claude Pirmez (IOC – 

Aposentada); Murilo Mariano Vilaça (Ensp); 

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

Ausências 

justificadas 

Renata Almeida de Souza; Samuel Goldenberg, Gustavo Matta e 

Ximena Illarramendi. 

 

PAUTA PROPOSTA 

1. Reuniões ordinárias da CIP - pactuação 

2. Informes - Plano de Comunicação da CIP 

3. Consulta 02/2022  

PONTOS DISCUTIDOS 

1. Reuniões da CIP - pactuadas para toda última sexta feira do mês; 

2. Sergio informa sobre o plano de comunicação da CIP que reuniu com a 

CCS esta semana, que a mesma trabalha uma proposta de plano de 

comunicação integrada do sistema de integridade Fiocruz, e as demandas da 

CIP são que o foco seja na existência do Guia e da comissão, depois nos 

temas do guia da forma do interesse de cada um de nós, usando também a 

lista pesquisadores- l (atualizar os e-mails de forma a incluir pesquisadores 

de forma geral) para a divulgação. Previsão é que a partir de setembro já 

começamos a ter atividade neste sentido. 

Membros reforçam a ampliação do público para além da lista referida, da ida 

as câmaras técnicas em especial de ensino, nos centros de estudos, e a 

atuação com os alunos diretamente, com soluções para aumentar o 

engajamento (como debate de artigos como sessão da CIP aberta a todos os 

alunos, entre outras); os membros também debateram sobre a concepção da 

atuação da CIP na forma educativa, a justiça de cunho punitivo, a justiça 

restaurativa frente a sustentabilidade das instituições de pesquisa e as 

garantias fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, e as limitações 

que temos nas atribuições da CIP; Sergio informa que a VPEIC terá um 

membro na comissão, mas ainda não tem o nome e que o email ativo da 
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comissão é cip@fiocruz.br Foi marcada reunião extraordinária da CIP para o 

próximo dia 01/09 a fim de discutirmos os desdobramentos da consulta 

01/2022 e a posição que deveremos tomar a demanda específica do servidor 

envolvido. 

 

3. Consulta 02/2022 – deliberação colegiada de seguir as orientações 

internacionais de transparência em casos de retratação. 

 

PRÓXIMAS AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 
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