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

Coordenação: Sergio Rego  

 

Horário: 10h00min às 12h00min 

 

Local: Reunião remota por Teams 

Membros 

Sergio Rego (ENSP), Carmem Penido (CDTS), Célia Maria Carvalho 

Pereira Araújo Romão (INCQS), Claude Pirmez (IOC), Janine Boniatti 

(VPPCP), Jorge Carlos Santos da Costa (VPPIS), Mauro Brandão 

Carneiro (INI), Pablo Dias Fortes (ENSP), Samuel Goldenberg (ICC), 

Simone Auxiliadora Borges Oliveira (VPGDI|UGI), Ximena Illaramendi 

Rojas (IOC) 

Ausências 

justificadas 

Rodrigo Correa Oliveira (VPPCB), Gustavo Matta (NIESP|CIDACS), 

Murilo Mariano Vilaça (ENSP), Mariana Souza (Farmanguinhos), 

Renata Almeida de Souza (CQuali) 

Secretaria 

CIP/VPPCB 
Marina Lima 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

1. Boas-vindas à nova integrante da CIP  

2. Informe gerais  

3. Regimento Interno da CIP  

 

  PONTOS DISCUTIDOS 

 

1. Sergio e os membros fazem as boas-vindas a nova integrante da CIP da VPPC, 

Janine Boniatti. Sergio explica de uma forma geral o funcionamento da CIP e conta 

com as contribuições que virão. 

2. Sergio informa que saiu uma nova norma da Wame (World Association of Medical 

Editors) sobre uso de texto vindo do uso da Inteligência Artificial em textos na 

pesquisa; e propõe a criação de GTs futuros para elaborar orientações sobre os 

seguintes assuntos para debate: 1. Tese defendida no formato de artigos: o que 

deve ser feito no caso de algum dos artigos ser retratado pelo periódico? 

2-     Necessidade de se ter diretrizes contra a utilização de textos (de outros ou 

do próprio autor) sem a devida referência (com uso de detectores de similaridade); 

e 3.    Necessidade de termos uma diretiva/regulamentação específica em relação 

a utilização de aplicativos que se utilizam de inteligência artificial na elaboração do 

texto. 
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Reforça com os membros a necessidade de elaborar orientações sobre o tema para 

debate. Simone informa que se interessa na elaboração de minuta de orientações 

sobre o tema 3. 

 

3. Sobre o regimento interno os membros debateram o tema durante a maior parte 

da reunião (quórum de instalação e deliberação; sigilo dos membros; ritos de 

aprovação dos pareceres, entre outros). Acordaram de reanalisar os pontos de 

contribuição no GT, compartilhar novamente o documento com a CIP e deliberar 

sobre o tema em uma reunião extraordinária. 

Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada. 

 

 

PRÓXIMAS AÇÕES 

 

RESPONSÁVEL 

 

PRAZO 

 

Envio de convites para as 

reuniões da cip  

 

Marina Lima 

 

27.01.2023 

 

Agendamento de reunião do 

GT do Regimento Interno 

 

Simone, Sergio, Carmen, 

Ximena, Mariana e 

Marina 

 

 

03.02.2023 

 

Reunião Extraordinária  

 

Todos os membros 

              

             24.02.2023 


