
 

Reunião Conselho Deliberativo da Fiocruz 17 e 18/setembro /2009 

 

Ata Executiva – Reunião Conselho Deliberativo da Fiocruz p.  
 

1 

Em 17 e 18 de setembro foi realizada a quarta Reunião Ordinária do Conselho 

Deliberativo da Fiocruz, com a presença dos conselheiros conforme lista em anexo.  

O chefe de Gabinete, Fernando Carvalho, comunicou ausências e substituições e passou 

a palavra para o presidente apresentar a Agenda Estratégica. 

AGENDA ESTRATÉGICA FIOCRUZ 

Ao apresentar a Agenda Estratégica Fiocruz o presidente ressalta os rumos estratégicos 

da instituição e cita entre outros pontos a proposta de criação de uma Agência de Notícias 

da Ciência, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Enfatiza as demandas por arranjos inovadores, como a Co-Gestão Fiocruz–INTO, a 

parceria com o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) e o fortalecimento do Procc. Salienta o 

papel da Fiocruz em relação à pandemia de influenza A (H1N1), assim como na 

comemoração do Centenário de Descoberta da Doença de Chagas.   

Sobre o escritório da África, informa que os trabalhos podem ser interrompidos, caso as 

dificuldades com os mecanismos de gestão e manutenção desta iniciativa não sejam 

sanados ao nível de governo.  

Comenta que o diretor Mitermayer Galvão será o representante da Fiocruz na União 

Europeia.  

Em relação ao Pnud, ressalta a participação da Fundação, que tem como objetivo a 

produção de um capítulo no documento da Comissão para a Biodiversidade, 

Ecossistemas, Finanças e Desenvolvimento. 

Comentários e proposições  

• Definir posição junto ao Governo brasileiro sobre o funcionamento do 

escritório da Fiocruz na África.  

• Dirimir as questões conflitantes entre o papel da Fiocruz na África e outras 

iniciativas de grupos de trabalho de brasileiros que atuam neste continente para os 

temas de saúde 

• Criar uma política de atenção ao portador da doença de chagas em 2009, 

para implementação em 2010.  
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• Reforçar a parceria com o GHC em doenças infecciosas e saúde da 

mulher, pois são áreas convergentes. 

VI CONGRESSO INTERNO 

Pedro Barbosa apresenta as propostas da Comissão Organizadora para a realização do 

VI Congresso Interno, com previsão de duas etapas: (1) visão de futuro (2030); e (2) novo 

Plano Quadrienal. Apresenta propostas para adequação do critério de definição de 

delegados e observadores e as alternativas de realização das plenárias, dentro ou fora da 

Fiocruz. 

Comentários e proposições 

• Reafirmar, no mote de realização do VI Congresso Interno, o compromisso 

da Fiocruz com a saúde dos brasileiros para os próximos 20 anos.  

• Estabelecer estratégia de comunicação para dirimir dúvidas da comunidade 

da Fiocruz sobre a realização do Congresso. 

• Respeitar o cronograma proposto, considerando o cenário político e 

institucional para 2010: eleição presidencial. 

• Considerar, no contingente dos observadores, os não-servidores. Os 

alunos não participam como observadores. 

• Proposta de supressão da frase: “O debate será conduzido pelo diretor da 

unidade, devendo haver centralidade a partir dos respectivos conselhos 

deliberativos, sempre contando com pelo menos um representante da Presidência” 

(pág.4). Comentário: a presença do representante da Presidência pode limitar a 

discussão nas unidades.  

Em seguida fez-se a apresentação do site do VI Congresso Interno. 

Decisão: O Conselho Deliberativo da Fiocruz aprovou o critério de indicação de delegados 

e observadores proposto pela Comissão Organizadora do VI Congresso Interno, como 

segue: 

a) delegados: até 50 servidores = 4; de 51 a 100 = 6; de 101 a 200 = 12; de 201 a 400 = 

16; acima de 400 = 20; 
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b) observadores: até 400 = 2; mais de 400 = 4. Os observadores não-servidores não 

contemplam a participação de alunos. 

Decidiu-se que o VI Congresso Interno ocorrerá em duas etapas realizadas na Fiocruz, 

sendo o primeiro momento focado na estratégia da Fiocruz para 2030 e o segundo 

momento dedicado ao PQ 2010 a 2013. 

APRESENTAÇÃO DO NOVO DIRETOR DA UNIFOC 

O presidente Paulo Gadelha apresenta o novo diretor da União dos Aposentados da 

Fundação Oswaldo Cruz (Unifoc), Antônio Humberto da Costa, que em seu discurso 

destacou a importância da Fundação na história do país. 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

A vice-presidente de Ensino, Comunicação e Informação, Maria do Carmo Leal, expõe as 

necessidades e dificuldades da Fundação sobre a gestão das tecnologias da informação. 

Ela informou sobre a criação de uma comissão responsável por elaborar o Plano Diretor 

de Tecnologia da Informação (PDTI) da Fiocruz, instituída pela portaria 482/2009 PR, que 

estabelece o prazo de 28/11/09 para a conclusão desta etapa.  

Comentários e proposições 

• Elaborar um diagnóstico pormenorizado de todos os problemas de TI da 

Fundação, a curto, médio e longo prazo. 

• Considerar, na definição das vagas do próximo concurso, perfis para a área 

de TI. 

• Depois de elaborado o PDTI passará pela apreciação do CD Fiocruz.  

CAMPUS FIOCRUZ MATA ATLÂNTICA 

O tema foi apresentado por Gilson Silva, responsável executivo pelo campus Fiocruz 

Mata Atlântica (CFMA), que destaca a importância do projeto para a Fiocruz. Ele 

apresenta informações sobre localização e inserção do campus no município; patrimônio 

ambiental, histórico e cultural; processo de implantação do CFMA; projetos e ações; 

articulações intersetoriais e interunidades; proposta de zoneamento; e regularização 

fundiária das famílias moradoras no CFMA. 
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Existe uma cessão de uso do terreno e são realizados esforços para conseguir a posse 

definitiva.  

As oportunidades de desenvolvimento da região onde se localiza o campus, em 

Jacarepaguá, podem ser potencializadas a partir das ações do PAC Colônia e das 

negociações com o Ministério dos Esportes e o Comitê Olímpico Internacional (COI), em 

relação à candidatura do Rio de Janeiro como cidade-sede das Olimpíadas de 2016.  

Comentários e proposições  

• O CFMA é um investimento na saúde ambiental e pode significar uma ação 

estratégica como alicerce para as expectativas de 2030. 

• Aprimorar a divulgação de informações sobre os projetos do CFMA para a 

Fiocruz, com a finalidade de estabelecer ações compartilhadas. 

• Negociar com a Prefeitura a criação de um centro de memória da Colônia.  

• Propõe-se avaliar a possibilidade de criar um centro de primatologia e 

um laboratório NB3 no campus. 

• Retomar as questões sobre o projeto Sefar, no âmbito da VPGDI/Dirac. 

PDTIS, PDTSP e PAPES 

O tema foi apresentado pela vice-presidente de Pesquisa e Laboratórios de Referência, 

Claude Pirmez, com destaque para o objetivo dos programas, as redes estabelecidas, os 

investimentos realizados e os problemas e suas causas. 

Comentários e proposições 

• Atualizar os programas de pesquisa às necessidades atuais, como 

programas indutores da inovação. 

• Instituir mecanismos de avaliação dos programas. 

• Avançar na definição de critérios por programa. 

• Manter a estruturação atual do Papes e repensar a estrutura do PDTIS. 

• Delegar à Presidência o processo de aprimoramento dos modelos dos 

programas, de acordo com a discussão do CD Fiocruz.   
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• Definir um cronograma para aprimoramento da gestão dos programas de 

pesquisa. 

Decisão: fica a cargo da Presidência, à luz das discussões e orientações apresentadas 

nos documentos de consulta, apresentar reorientação dos programas nas instâncias 

competentes. 

MINISTRO SERGIO REZENDE  

O ministro da Ciência e Tecnologia, Sergio Rezende, comenta na reunião do CD Fiocruz, 

sobre a importância das ações de implantação de unidades de pesquisa em diferentes 

regiões brasileiras nos próximos anos e sobre o lançamento do Centro de 

Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS), ações estratégicas da visão de futuro 

da Fundação. 

O presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, abre o encontro com o ministro fazendo uma 

exposição sobre as diferentes inserções da instituição no campo do desenvolvimento 

científico e tecnológico ligado à área de saúde pública. 

“A Fundação está ampliando muito as suas ações, seguindo as determinações do 

presidente Lula, e reafirmando a sua importância para o sistema de ciência e tecnologia 

brasileiro”, disse o ministro. O ministro Sergio Rezende também lembra a participação da 

Fiocruz na constituição dos 123 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT) 

aprovados pelo CNPq recentemente. Convoca os dirigentes e os pesquisadores da 

Fiocruz a participarem ativamente do projeto – a Fundação coordena três desses 

institutos. Ele destaca que os cientistas de Manguinhos terão papel importante na 4ª 

Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, em maio de 2010. “Um dos frutos da 

Conferência será um plano de ação para a área de ciência e tecnologia para os próximos 

anos”, anunciou o ministro. Propõe intensificar a parceria entre MCT e Fiocruz.  

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE (CDTS) 

A apresentação do tema foi iniciada pelo vice-presidente de Produção e Inovação em 

Saúde, Carlos Gadelha. Em seguida, Carlos Morel explica a origem do projeto CDTS, 

além de seus desafios e oportunidades.  

Comentários e proposições: 
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• O modelo CDTS está orientado por plataformas integradas, 

multidisciplinaridade, colaboração e convergência, o que subsidia uma ação 

integrada das unidades da Fiocruz.  

• O CDTS em sua composição exige competências dos cargos de pesquisa 

e tecnologista, o que exige um posicionamento estratégico da Fiocruz na realização 

dos próximos concursos.  

CONCESSÃO DE TÍTULO DE PESQUISADOR EMÉRITO – CPQRR 

O presidente Paulo Gadelha apresenta o histórico do Dr. João Carlos Pinto Dias e a 

proposta de concessão de título de pesquisador-emérito do Centro de Pesquisa René 

Rachou. 

Decisão: aprovada a concessão de título de pesquisador-emérito do Centro de Pesquisa 

René Rachou ao servidor aposentado Prof. Dr. João Carlos Pinto Dias, pesquisador-titular 

desde 1972, portador de mérito excepcional pelos relevantes serviços prestados à 

Instituição. 

INFORMES 

• O chefe de Gabinete, Fernando Carvalho, convida todos a participar da 

cerimônia de entrega da Medalha Tiradentes ao ministro José Gomes Temporão, em 

21/09/09, feita pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.  

 

Alex Príncipe e Fabiana Libardi 

Presidência 



NOME UNIDADE 17 e 18 /09/2009
Antonio Ivo de Carvalho ENSP Presente
Antonio Barbosa (substituto) BIO Presente
Carlos Gadelha VPPIS Presente
Carlos Matos DIREB Presente
Gilberto Vasques Cava (substituto) IFF Presente
Claude Pirmez VPPLR Presente
Cristiane Teixiera Sendim DIRAD Presente
Eduardo Chaves Leal INCQS Presente
Eduardo M. Freese IAM Presente
Geandro (substituto) DIPLAN Presente
Fernando Carvalho GABINETE Presente
Hayne Felipe FAR Presente
Isabel Brasil EPSJV Presente
Joel Majerowics CECAL Presente
Juliano de Carvalho Lima DIREH Presente
Leonardo Lacerda DIRAC Presente
Maria do Carmo Leal VPEIC Presente
Mitermayer Glavão dos Reis IGM Presente
Nara Azevedo COC Presente
Paulo César Ribeiro ASFOC Presente
Paulo Gadelha PRESIDÊNCIA Presente
Pedro Ribeiro Barbosa VPDIGT Presente
Roberto Sena Rocha ILMD Presente
Rodrigo Correa de Oliveira IRR Presente
Rodrigo Stabeli Ipepatro Presente
Mário Moreira (substituto) ICC Presente
Christian Niel (substituto) IOC Presente
Umberto Trigueiros Lima ICICT Presente
Valcler Rangel Fernandes VPAAPS Presente
Valdiléa G. Veloso IPEC Presente
Wagner Barbosa Oliveira CCS Presente
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