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

Responsável: Sergio Rego 

Horário: 13h30min às 

16h00min 
Local: reunião remota por Teams 

Membros 

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

(INCQS); Samuel Goldenberg (ICC); e 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); Mariana Souza (Farmanguinhos); Andrea 

da Luz Carvalho (COGEPE); Murilo Mariano Vilaça (EPSJV); Renata 

Almeida de Souza (CQuali);   

Ausências 

justificadas 

Claude Pirmez (IOC – Aposentada); Mauro Brandão Carneiro (INI); 

Carlos Eduardo Pires Grault Vianna de Lima (VPPCB); 

Secretaria 

VPPCB 
Paola 

 

PAUTA PROPOSTA 

1. Informes 

2. andamento dos trabalhos nos GTs 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

1.O coordenador informa a participação da Carmen como Co-Chair of the VI BRISPE. 

Brispe. https://www.vibrispe2020.com/ e da as boas vinda a Paola, nova secretaria 

da VPPCB. 

Renata Almeida, se desculpa pela ausência nas últimas reuniões e sobre a Política de 

FCOI do NIH, refere preocupação com extensão das atividades da CIP nela previstas. 

 

2.GT de mediação de conflitos – Pablo informa que houve uma primeira reunião e 

a primeira versão do termo de referência do GT está em elaboração.  Andrea refere 

que pode fazer apresentação de estudo de caso na CIP e os resultados que ela pode 

possibilitar com a mediação. 

 

GT regimento interno – Sérgio, informa que sugeriu a Angela fazer minuta nas 

férias dele e que compartilhou para a discussão do GT. A premissa é o debate sobre 

as visões do GT para que sejam construídos os consensos que constarão na minuta 

final do regimento interno.  

 

https://www.vibrispe2020.com/
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GT COI – Simone lembra que esta política será a da Fiocruz e que o GT já rediscutiu 

calendário e as experiências nacionais. Na próxima reunião serão discutidas as 

experiências internacionais. 

 

O Coordenador sugere webinars sobre temas específicos e prioritários neste 

momento e pede aos membros sugestões por e-mail para pactuar na próxima 

reunião. Samuel sugere de conversarmos com a vice de ensino e coordenadores de 

pôs graduação para que todas as aulas de abertura fossem de integridade em 

pesquisa. 

 

Sobre o andamento do GT da disciplina de integridade em pesquisa, Mariana 

informa, a pedido do Sergio, que ela e Carmen tiveram uma reunião com o pessoal 

da VPEIC e com o pessoal do campus virtual. A previsão é que no primeiro semestre 

de 2022 a disciplina estará pronta. A ideia é juntar tudo que o já foi produzido pela 

equipe anterior ( Claude, Pablo, Simone, Carmen, Mariana, coordenados pelo 

Sergio)e construir no padrão do campus virtual e que precisarmos assinar o termo de 

cessão de direitos.  

 

Ximena Illarramendi compartilha no chat da reunião o documento produzido pelo 

IOC NETQUETA | Guia IOC para a interação profissional online. Sergio refere que 

podemos retomar o GT de mídias sociais. 

 

Próxima reunião 

Pauta: integridade pública e integridade em pesquisa; sugestões de temas para os 

webnários sugeridos pelos membros; calendário de reuniões da CIP em 2022, 

periodicidade de reunião e relatório de atividades. 

 

PRÓXIMAS AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO OU 

STATUS 

Agenda Ouvidoria Sergio e Simone até janeiro 2022 

GT Regimento Interno - 

Elaboração da primeira proposta 

de regimento interno da CIP 

Sergio (coordena), Simone, 

Carmem, Ximena, Angela e 

Mariana 

Trabalho em curso 

GT Conflito de Interesses – 

Retorno ao cronograma previsto 

para elaboração da Política 

Fiocruz 

Simone Borges (coordena), 

Celia, Gustavo, Claude, 

Samuel e Carmen 

Trabalho em curso 

GT Mídias Sociais – elaboração 

das primeiras reflexões 

Sérgio (coordena), Mariana 

(a confirmar), Andrea e 

Angela 

Neste momento 

não priorizado pela 

CIP 
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GT – Modelos alternativos de 

resolução de conflitos  

Pablo (coordenador), 

Simone e Andrea. 

Trabalho em curso 

Limpar última versão do Fluxo 

de Trabalho da CIP 

Simone Borges Até dezembro 

2021 

Finalização do curso de 

Integridade Cientifica  

Carmen e Mariana não tem prazo 

definido  

Inclusão das atas no SEI Paola  Até março 2022 

Elaboração da primeira ata da 

CIP 

Paola Até dezembro 

2021 

Reunião com CCS estratégia de 

comunicação CIP 

Sergio Rego até março 2022 

Elaboração da proposta da 

Matriz de Riscos CIP 

Simone Borges até março de 2022 

 

 


