
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE ESTUDOS 

EM SAÚDE COLETIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

EM 10/03/2015 (13:30 horas), presidida pelo Prof. Antonio José Leal Costa 

 

Congregação presidida pelo Diretor Prof. Antonio José Leal Costa a qual compareceram 

os seguintes membros: a Vice-Diretora Profa. Maria de Lourdes T. Cavalcanti; o Diretor 

Administrativo Adriano Rocha;  Prof. Gabriel Schütz (congregado – Representante da 

área de Saúde Ambiente e Trabalho), Profa. Carmen Fróes (congregada - 

Representante dos professores associados), Profa. Marcia Ribeiro, Profa. Marcia 

Gomide,  Profa. Miriam Ventura, Prof. Volney Câmara (congregado – professor titular), 

Profa. Lucia Abelha (congregada - Representante dos professores adjuntos), Prof. 

Giovanni Lovisi (congregado - Representante da área Saúde Mental e Violências), Prof. 

Alexandre Costa (congregado - Representante da área Bioética),  Prof. Paulo Eduardo 

Xavier; Profa. Paula Brito (Representante dos Prof.es Assistentes); Profa. Jacqueline Cintra 

(Representante da Área de Saúde Mental) e os Técnicos-Administrativos Roberto Unger 

(congregado - Representante dos Técnicos-Administrativos); Diego Barbosa  

(congregado - Representante dos Técnicos-Administrativos); Fátima Moraes, Monica 

Magnanini, Iolanda Zsabo (congregada - Representante da área de Ciências Sociais e 

Humanas em Saúde), e os seguintes membros do Corpo Social: Janimar Neves; Daniel 

Costa; Profa. Marcia Gomide; Egléubia Oliveira; Luciene da Silva Lacerda; Delvaci 

Santos; Profa Rejane S. Pinheiro (Representante da Área de Epidemiologia e 

Bioestatística); Profa. Regina H. S. Brabosa; Fátima Cristina G. Moraes; ; Diego Ignácio 

Câmara; Profa. Amanda de Moura Souza; Prof. Antônio Azeredo; Profa. Kátia V. Bloch; 

Profa. Jaqueline Ferreira; Tainá do Nascimento C. Moreira; Profa. Leticia Legay; Profa. 

Sandra Becker; Profa. Mirian Ventura; Prof. Armando Meyer, e Jonhson Braz da Silva 

(Chefe de Gabinete da Direção). 

 



PAUTA: 

1 – Informes gerais 

2 – Homologação da Diretoria Adjunta para o biênio 2015-2016 e Coordenações; 

3 – Fluxo e prazos para inclusão de pontos de pauta na Congregação; 

4 – Calendário de reuniões da Congregação para o ano de 2015; 

5 – Representantes na Congregação e respectivos mandatos; 

6 – Estabelecimento de data para aprovação das atas das Sessões do ano de 2014; 

7 – Projeto de extensão “Elaboração de material didático para divulgação teórica e prática 

do modelo pedagógico de pesquisa-ação 'Prevenção do tabagismo feminino em espaços 

populares através de um enfoque de gênero e de educação popular'”. Relator: Prof. Titular 

Volney de Magalhães Câmara; 

8 – Termo de Cooperação entre a UFRJ e o Ministério da Saúde para o Programa 

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde referente ao projeto de extensão “Capacitação 

de Codificadores e Monitoramento da Acurácia de Codificação das Causas de Mortes: 

subsídio ao aprimoramento da qualidade do Sistema de Informações sobre Mortalidade”. 

Relator: Prof. Armando Meyer; 

9 – Termo de Cooperação entre a UFRJ e o Ministério da Saúde para o Programa 

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde referente ao projeto de extensão “Capacitação 

de Médicos para Certificação de Causas de Morte: Contribuição para o Aprimoramento da 

qualidade do Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM”. Relator: Prof. Armando 

Meyer; 

10 – Proposta de curso de extensão “Metodologia Científica para Profissionais de Saúde”. 

Relator: Prof. Alexandre da Silva Costa; 

11 – Homologação da representação da área de SAÚDE AMBIENTE E TRABALHOna 

Comissão da Residência; 

12 – Homologação da representação da área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde na 

Comissão da Residência; 

13 – Afastamento do país por um ano da professora Jaqueline Terezinha Ferreira para 

pós-doutoramento a partir do II semestre de 2015. Relator: Prof. Paulo Eduardo Xavier de 

Mendonça; 

14 – Afastamento do país da servidora Luciene da Silva Lacerda para curso de capacitação. 

Relator: Prof. Gabriel Schütz. 



O Prof. Antonio José Leal Costa informa que após a divulgação da pauta foi solicitada a 

inclusão de outros pontos, quais sejam:  

Pontos extra pauta 

1) Representação dos servidores técnico-administrativos na Congregação. 

2) Homologação das comissões julgadoras dos processos seletivos públicos para 

contratação temporária de pessoal das áreas de Ciências Sociais e Humanas em Saúde e 

Epidemiologia - EDITAL N. 24  de 12 de fevereiro de 2015 (aprovadas ad referendum). 

• Ciências Sociais e Humanas em Saúde 

◦ Profa. Elaine Reis Brandão 

◦ Profa. Neide Emy Kurokawa e Silva 

◦ Profa. Fernanda  Alzuguir 

Suplente: 

◦ Prof. Veriano Terto Junior 

• Epidemiologia 

◦ Prof. Maurício de Andrade Perez (Presidente) 

◦ Profa. Amanda Moura Souza 

◦ Profa. Tânia Zdenka Guillén de Torres 

Suplente: 

◦ Prof. Antonio José Leal Costa 

3) Homologação dos candidatos aprovados no processo seletivo público para contratação 

temporária de pessoal (20 hs) da área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde: 

1 1o lugar:  César Augusto Paro 

2 2o lugar: Alan Camargo Silva 

4) Representação dos residentes 

• COREMU:  

◦ R1 Pedro Henrique Cunha Duque (Titular) phcduque@gmail.com  
◦ R1 Tiago Magalhães Ceciliano (Suplente) ceciliano.tiago@gmail.com  
◦ R2 Edgard Cesar Andre (Titular) ecga.sp@gmail.com  
◦ R2 Diego Larrea  ( Suplente) diegolarrea74@gmail.com 

• Comissão de Residência do IESC:  

◦ R1 Tiago Magalhães Ceciliano (Titular) ceciliano.tiago@gmail.com  
◦ R1 Pedro Henrique Cunha Duque  (Suplente) - phcduque@gmail.com 
◦ R2 Henrique Antunes (Titular) henrique.psi@hotmail.com  
◦ R2 Lorena Ribeiro Souza dos Santos ( Suplente) lrss.nutri@gmail.com 



• Congregação do IESC:  

◦ R1 Mônica Brochini (Titular) monicabrochini@yahoo.com.br  
◦ R1 Ana Carolina Rocha de Oliveira (Suplente) carol11.rocha12@gmail.com  
◦ R2 Juliana Brito Gonçalves (Titular) julianabhufpe@gmail.com  
◦ R2 Diego Ignacio Larrea Arasa ( Suplente) diegolarrea74@gmail.com  

5) Exclusão disciplina (não cursada) ISC001 Saúde Pública e Meio Ambiente do histórico 

da aluna Mayara Eringer Borges (DRE 113047397). 

TODOS OS PONTOS FORAM INCLUÍDOS E APROVADOS EM BLOCO 

1 - INFORMES 

O Professor passa a informar sobre a situação da Universidade: Adiamento do início do 

semestre letivo – Que todos estão de alguma maneira a par dos acontecimentos. Que esteve 

na  Plenária de Diretores e Decanos junto com membros do CONSUNI, realizada na 6a 

feira dia 6/3/2015, com a presença dos servidores e funcionários das empresas que prestam 

serviçserviços de limpeza à UFRJ; Que estiveram presentes os representantes da Reitoria 

(quatro Pró-reitores), entre eles o de Pessoal. Foi colocado que houve cortes orçamentários 

no final do ano de 2014 na ordem de 60 milhões, e que o orçamento de 2015 não foi 

aprovado ainda, e nem sancionado; Que a Reitoria vem recebendo mensalmente 1/18 (em 

torno de R$ 17 milhões). Que este valor é muito aquém dos valores de anos anteriores, o 

que vem acarretando problemas com pagamento das empresas terceirizadas. Que em alguns 

centros a situação estaria normalizada, por ex. a Praia Vermelha; que o problema maior de 

fato está no CCS, onde os serviços de limpeza são executados em sua maior parte pela 

empresa Qualitécnica, sobretudo pelo problema do lixo contaminado. Que a Reitoria já 

havia enviado o pagamento à empresa Qualitécnica com “glosa”. Que houve proposta de 

fazer o pagamento integral do mês de janeiro. O que transpareceu, foi que com o 

pagamento integral, que seria feito ontem, o dinheiro estaria na conta amanhã e que na 

quinta-feira já teria sido feito integralmente aos servidores da empresa. 

Informa que a Empresa Qualitécnica havia deixado de pagar aos funcionários e que havia 

descontado dias dos mesmos sem nenhum critério, mesmo sabendo que seus salários 

estavam atrasados, mas que a perspectiva era de que até o final dessa semana estaria tudo 

normalizado, e que assim seria dado início ao semestre letivo na próxima segunda-feira; 

que a Plenária deu apoio político à decisão da Reitoria, condicionando esse apoio à 

execução das atividades previstas. Contudo, a mudança não seria imediata, a perspectiva é 

que se retome a normalidade com o pagamento à empresa. Na sexta feira vai haver uma 



reunião extraordinária do Conselho de Centro do CCS para avaliara situação; Que no IESC, 

mesmo com os salários em atraso, os trabalhadores da Qualitécnica estão comparecendo, 

mas o funcionamento ainda é precário, pois tem trabalhado em um turno somente. Prof. 

Paulo Xavier informa que teve uma reunião hoje no CCS, que a pauta foi tomada por essa 

discussão; que os coordenadores estão de acordo com a retomada do semestre na segunda 

feira, independentemente da posição da Reitoria; que entendem que adiar o início das aulas 

não resolveria em nada; que o CCS é a unidade com maior quantidade de alunos e 

professores; que foi conversado com os alunos e que houve concordância imediata com a 

proposta. Sugeriram que, se não houver solução, haja inclusive um remanejamento de 

pessoal. Profa. Lourdes diz que o semestre deveria começar, e, uma vez iniciado, deveria 

haver um monitoramento e avaliação sobre dar continuidade ou não. Prof. Antonio José diz 

que até o momento, oficialmente, o semestre letivo começou dia 02 e vai até dia 18 de 

julho. Que o curso de medicina já começou suas atividades, exceto para os alunos do 

primeiro período.. E que a Pós-graduação também já começou suas atividades; informa 

também que no IESC as aulas começarão na segunda-feira, independentemente da 

resolução da Reitoria. Que deixou de mencionar, mas, também não há mais trabalhadores 

terceirizados guarnecendo os postos de copeira, recepcionista e almoxarife. 

Apresentou a professora Amanda Souza, aprovada no último concurso da área de 

Epidemiologia e Bioestatística, dando-lhe as boas-vindas em nome do Instituto. 

Informa o falecimento do Prof. Mario Chaves, referência na saúde pública no Brasil e no 

mundo, e fundador do NESC, que deu origem ao IESC. 

Prof. Alexandre Costa informa que no dia 9/3, pela primeira vez, uma servidora da 

universidade, Luciene Lacerda, ganhou a medalha Chiquinha Gonzaga, criada pela 

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, e conferida a personalidades femininas 

que reconhecidamente tenham se destacado em prol das causas democráticas, humanitárias, 

artísticas e culturais no âmbito da União, Estados e Municípios. 

Em seguida passa ao segundo ponto 

2 – Homologação da Diretoria Adjunta para o biênio 2015-2016 e Coordenações; 

Direção Adjunta 

Direção Adjunta de Administração: Adriano da Rocha Ramos  

Direção Adjunta de Extensão: Profa. Marcia Gomide da Silva Mello 

Direção Adjunta de Graduação: Profa. Maria de Lourdes Tavares Cavalcanti 



Direção Adjunta de Pós-Graduação: Profa. Katia Verguetti Bloch 

Coordenações de Cursos 

3 Coordenação do Curso de Graduação em Saúde Coletiva: Prof. Paulo 

Eduardo Xavier de Mendonça 

Coordenação do Curso de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva 

•  Coordenação: Egléubia Andrade de Oliveira 

• Vice Coordenação: Profa. Ana Laura Brandão 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

•  Coordenador: Prof. Alexandre dos Santos Brito 

• Coordenação Adjunta: Profa. Miriam Ventura da Silva 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva 

•  Coordenação UFRJ : Profa. Marisa Palácios da Cunha e Melo de Almeida Rego 

Coordenação Adjunta UFRJ: Profa Maria Clara Marques Dias  -  APROVADO 

3 - FLUXO E PRAZOS PARA INCLUSÃO DE PONTOS DE PAUTA NA 

CONGREGAÇÃO 

A direção propõe que até a próxima reunião se apresente uma proposta de prazos para 

apresentação de pontos à discussão na congregação e que a direção fique encarregada de 

indicar os relatores para os pontos apresentados. Prof. Armando propõe que se acorde um 

prazo para o fluxo mas que deixe a possibilidade de inclusão de algum ponto 

extraordinário, sob aprovação da sessão. APROVADO  

4 - Calendário de reuniões da Congregação para o ano de 2015. 

A proposta é manter o calendário como já vem sendo feito, na segunda terça feira do mês. 

APROVADO 

5 - Representantes na Congregação 

O Prof. Antonio José destacou a necessidade de atualização de parte dos atuais 

congregados, considerando a duração dos mandatos, a necessidade de indicação das 

suplências, assim como da indicação de todos os representantes membros da Congegação. 

Destacou ainda a necessidade de elaboração de um regimento da Congrgação do IESC, o 

que, entretenato, depende da aprovação do Regimento Interno do IESC, em tramitação no 

CONSUNI. Após debates, se deliberou pelo acompanhamento do processo de aprovação do 

Regimento Interno do IESC em tramitação no CONSUNI desde o ano de 2006, para 

readaptação do mesmo e deliberação posterior sobre novas formas representação. 



–Em seguida, em atenção ao primeiro ponto extra pauta aprovado no início da sessão, o 

Prof. Antonio José passou a palavra ao servidor Roberto Unger, para apresentação dos 

nomes da nova representação dos Técnicos- Administrativos: 

Titulares - Diego de Lima Fonseca, Fátima Cristina Gonçalves de Moraes, Roberto José 

Gervásio Unger;  

Suplentes – Janimar Lima Neves, Mônica Maria Ferreira Magnanini, Luciene da Silva 

Lacerda 

APROVADO 

7 – Projeto de extensão “Elaboração de material didático para divulgação teórica e prática 

do modelo pedagógico de pesquisa-ação 'Prevenção do tabagismo feminino em espaços 

populares através de um enfoque de gênero e de educação popular'”. Relator: Prof. Titular 

Volney de Magalhães Câmara. Após leitura de parecer favorável do relator, o projeto foi 

APROVADO; 

8 – Termo de Cooperação entre a UFRJ e o Ministério da Saúde para o Programa 

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde referente ao projeto de extensão “Capacitação 

de Codificadores e Monitoramento da Acurácia de Codificação das Causas de Mortes: 

subsídio ao aprimoramento da qualidade do Sistema de Informações sobre Mortalidade”. 

Relator: Prof. Armando Meyer.  Após leitura de parecer favorável do relator, o termo de 

cooperação foi APROVADO; 

9 – Termo de Cooperação entre a UFRJ e o Ministério da Saúde para o Programa 

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde referente ao projeto de extensão “Capacitação 

de Médicos para Certificação de Causas de Morte: Contribuição para o Aprimoramento da 

qualidade do Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM”. Relator: Prof. Armando 

Meyer. Após leitura de parecer favorável do relator, o termo de cooperação foi 

APROVADO; 

10 – Proposta de curso de extensão “Metodologia Científica para Profissionais de Saúde”. 

Relator: Prof. Alexandre da Silva Costa; a Profa. Jaqueline Ferreira apresentou a proposta 

e, após leitura de parecer favorável do relator, a proposta foi APROVADA; 

11 – Homologação da representação da área de SAÚDE AMBIENTE E TRABALHOna 

Comissão da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva; 

Entra a Profa. Márcia Ribeiro – APROVADO; 

12 – Homologação da representação da área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde na 



Comissão da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva; 

Entra a Profa. Fernanda Alzuguir em substituição à Profa. Jaqueline Ferreira. 

APROVADO; 

13 – Afastamento do país por um ano da professora Jaqueline Terezinha Ferreira para 

pós-doutoramento a partir do II semestre de 2015. Relator: Prof. Paulo Eduardo Xavier de 

Mendonça. Após a exposição dos objetivos e do plano de trabalho referente ao 

pós-doutoramento pela Profa. Jaqueline Terezinha Ferreira, seguida pela leitura de parecer 

favorável do relator, o pedido foi APROVADO; 

14 – Afastamento do país da servidora Luciene da Silva Lacerda para curso de capacitação. 

Relator: Prof. Gabriel Schütz. Após a exposição pela servidora Luciene da Silva Lacerda 

dos objetivos do curso, assim como sobre o convite manifestado pelo Prof. Angelo Soares, 

da Universidade de Quebec, Canadá, referente ao período de julho a novembro de 2015, e 

considerando o parecer favorável do relator, apresentado na Congregação do dia 16 de 

dezembro de 2014, o pedido foi  

APROVADO COM 9 VOTOS FAVORÁVEIS, NENHUM CONTRÁRIO E 4 

ABSTENÇÕES.  

Sobre o Ponto 6 (Aprovação das atas da Congregação do ano de 2014) - Foi informado que 

as atas de 2014 se encontram disponíveis no site do IESC. Foi solicitado aos congregados a 

leitura das atas, as quais  serão submetidas à aprovação na próxima Congregação.  

E, em não havendo mais nada a tratar O Prof. Antonio José agradeceu a presença de todos e 

encerrou a sessão às 16h:15min e, eu, JONHSON BRAZ DA SILVA, lavrei a presente ata 

que, aprovada na sessão de 12 de maio de 2015, é assinada por mim, 

_________________________________ e pelo Diretor do IESC, Prof. Antonio José Leal 

Costa  ____________________________________. 

 

 

 
 



 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO NA FORMA DO ART. 

9º, § 4º DO ESTATUTO DO INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE 

COLETIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO EM 

16/03/2015 (13:30 horas). 

 

Congregação presidida Pelo Diretor do IESC Professor Antonio José Leal Costa, à qual 

compareceram os seguintes membros: Vice-Diretora Profa. Maria de Lourdes T. 

Cavalcanti; o Diretor Administrativo Adriano Rocha; Profa. Lucia Abelha (congregada - 

Representante dos professores adjuntos) os Técnicos-Administrativos Roberto Unger 

(congregado - Representante dos Técnicos-Administrativos); Monica Magnanini, 

Iolanda Zsabo (congregada - Representante da área de Ciências Sociais e Humanas em 

Saúde), Professora Márcia Ribeiro (Representante dos professores Assistentes); Daniel O. 

Costa e o Professor Volney de Magalhães Câmara (Representante dos Professores 

Titulares). 

 

PAUTA ÚNICA: 

Homologação do resultado do Concurso para Professor Substituto 20h na Área de 

Epidemiologia (Edital nº 24 de12 de fevereiro de 2015). 

 

Aberta a reunião, o Professor Antonio José leu a Ata de Encerramento, e 

apresentou a relação com as notas dos candidatos, que seguem anexas a esta, declarando 

como aprovada e classificada para a vaga em comento, a candidata TATIANA 

HENRIQUES LEITE, com média final 8,1 (oito vírgula um), por ter sido a maior média 

entre os concorrentes, cujo resultado foi HOMOLOGADO pelos presentes. 

E, em não havendo mais nada a tratar, o Professor Antonio José Leal Costa 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 14h:15min e, eu, ADRIANO DA 

ROCHA RAMOS, lavrei a presente ata que, aprovada na sessão de 12 de maio de 2015, 

é assinada por mim, _________________________________ e pelo Diretor, Professor 

Antonio José Leal Costa,  ____________________________________. 



 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO NA FORMA DO ART. 9º, § 

4º DO ESTATUTO DO INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO EM 01/04/2015 (13:30 horas). 

 

Congregação presidida pela Vice-Diretora Profa. Maria de Lourdes T. Cavalcanti à qual 

compareceram os seguintes membros:.; o Diretor Administrativo Adriano Rocha; Profa. Lucia 

Abelha (congregada - Representante dos professores adjuntos) os Técnicos-Administrativos 

Roberto Unger (congregado - Representante dos Técnicos-Administrativos); Diego Barbosa  

(congregado - Representante dos Técnicos-Administrativos); Fátima Moraes, Monica 

Magnanini, Iolanda Zsabo (congregada - Representante da área de Ciências Sociais e 

Humanas em Saúde), Professora Rejane Sobrino (congregada – Representante da Área de 

Epidemiologia) Professor Alexandre Brito (Coordenador da Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva); Maria Inês Pereira Guimarães; Profa. Jaqueline Ferreira; e Jonhson Braz da Silva 

(Chefe de Gabinete da Direção). 

 

PAUTA ÚNICA: 

Homologação das inscrições para os concursos para Professor Adjunto de 

Bioestatística e para Professor Adjunto de Vigilância Epidemiológica. 

 

Aberta a reunião, a Servidora Mônica Maria Ferreira Magnanini apresentou a 

relação de inscritos, em anexo a esta ata, que foi lida em voz alta discutida avaliada e 

homologada pelos presentes. 

E, em não havendo mais nada a tratar a Profa. Maria de Lourdes T. Cavalcanti 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 14h:15min e, eu, JONHSON BRAZ 

DA SILVA, lavrei a presente ata que, aprovada na sessão de 

___________________________________de 2015, é assinada por mim, 

_________________________________ e pela Vice-Diretora Profa. Maria de Lourdes T. 

Cavalcanti  ____________________________________. 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE ESTUDOS 

EM SAÚDE COLETIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

EM 14/04/2015 (13:30 horas) 

 

LISTA DE PRESENÇA EM ANEXO 

 

PAUTA: 

O Professor Antonio José abriu a reunião apresentando os seguintes pontos 

extra pauta que foram incorporados à pauta: 

a) Homologação da representação suplente da área de Ciências Sociais e 

Humanas em Saúde (CSHS) na Comissão do curso de Residência 

Multiprofissional em Saúde Coletiva 

Prof. Cesar Augusto Paro 

APROVADO. 

b) Projeto de atividade de extensão (evento) “Qualidade de vida: Só depende 

de você”. Relator: Prof. Paulo Eduardo Xavier de Mendonça. 

APROVADO. 

c) Incorporação das disciplinas de código ISC do curso de Defesa e Gestão 

Estratégica Internacional como disciplinas optativas para o curso de graduação 

em Saúde Coletiva (Aprovado na COMGRAD de 31-03-2015): 

• Bioética e Defesa (ISC115); 

• Saúde e Ambiente: questões globais (ISC373); 

• Vigilância e Saúde Ambiental Defesa (ISC374); 

• Poluição Ambiental e Repercussão Internacional (ISC475); 

• Pesquisa Saúde Questões Ambientais Globais I (ISC031); 

• Pesquisa Saúde Questões Ambientais Globais II (ISC032); 

• Aspectos Conceituais Toxicologia (ISC370); e 

• Biossegurança e Saúde Viajante (ISC482). 
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d) Renovação e Solicitação de novos Professores substitutos das 

Seguintes Áreas. 

Epidemiologia (Renovação) – 3 vagas: 2 epidemio e 1 bioestatística 

Saúde e Ambiente de Trabalho – 1 vaga: (Renovação) 

Bioética – 3 vagas: 2 vagas novas e 1 renovação 

 

APROVADO. 

Além dos pontos acima citados e incorporados, a pauta foi composta por: 

 

 1. Informes gerais. 

 2. Aprovação das atas das Sessões do ano de 2014; 

 3. Licença para capacitação do servidor Diego Viegas Barbosa no 

período de setembro a novembro de 2015. 

 4. Homologação da Comissão Permanente de Licitação do IESC. 

 5. Indicação dos representantes do IESC junto à Rede de Escolas e 

Centros Formadores em Saúde Pública/Coletiva 

◦ Titular 

▪ Profa. Regina Helena Simões Barbosa 

◦ Suplente 

▪ Prof. Veriano Terto Jr. 

 6.  Homologação da Coordenação de Estágios do Curso de 

Graduação em Saúde Coletiva 

◦ Profa. Sandra Maria Becker Tavares 

 7. Retificação da representação discente do curso de Residência 

Multiprofissional em Saúde Coletiva na Congregação do IESC 

aprovada na Sessão de março de 2015: 

 8. Proposta de fechamento da porta dos fundos da Copa e utilização 

do corredor do Bloco A para acesso à Cantina. 

 9. Referendar 

 9.1. Afastamento do país da servidora Luciene da Silva Lacerda 

para participação no Fórum Social Mundial - 2015, em Tunis, na 

Tunisia, no período de 22 de março a 29 de março de 2015. 
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Relatora: Profa. Carmen Ildes Rodrigues Fróes Asmus (aprovado 

ad referendum). 

 9.2. Alteração do período de afastamento do país da Profa. 

Carmen Ildes Rodrigues Fróes Asmus para pós-doutoramento, 

de maio de 2015 a abril de 2016 para junho de 2015 a maio de 

2016 (aprovada ad referendum). 

 9.3. Homologação da comissão julgadora do processo seletivo 

público para contratação temporária de pessoal da área de 

Ciências Sociais e Humanas em Saúde - EDITAL N. 73  de 01 de 

abril de 2015 (aprovada ad referendum). 

Ponto 1 – Informes: O Professor Antonio José informa que: 

• A Eleição para reitoria da UFRJ – 2015 a 2019 está em andamento. Em 

seguida apresenta os novos professores substitutos e o servidor do 

IESC administrador de sede: 

- CSHS: Prof. César Augusto Paro; 

- Epidemiologia: Profa. Tatiana Henriques Leite. 

- Administrador de sede: Wanderson Silva da Conceição.  

• Que a Divulgação das atas das sessões ordinária e extraordinárias de 

março de 2015 será feita no site do IESC. 

• Portal do Iesc: Informa que participou de uma reunião sobre tecnologia 

da informação e é possível o portal do IESC passar por uma reforma e 

ficar sob a administração da TIC/UFRJ. Da mesma forma, a manutenção 

da estrutura necessária ao desenvolvimento das atividades de ensino à 

distância realizadas pelo Labead pode ser delegada às Pró-Reitorias de 

Pessoal (PR-4) ou de Extensão (PR-5). Que haverá uma próxima 

reunião, essa mais técnica, para tratar dos andamentos da parceria, e 

que internamente, vai haver um trabalho no qual estarão à frente os 

servidores Geraldo de Oliveira Filho, Diego Viegas Barbosa e a 

professora Angélica Baptista da Silva, que definirão os conteúdos que o 

IESC deseja na página. Nos encaminhamentos relativos ao Labead, 

participarão também a Profa. Márcia Gomide e o servidor Ivisson Silva. 

• Orçamento Iesc 2015. O Diretor Adjunto de Administração do IESC, 

Adriano Ramos, informa que a universidade repassou a primeira parcela 
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de 50% do orçamento. Que não receberíamos nada dos 50%, em 

função do início da licitação de nossa revista, e que, por isso, a PR-6 

resolveu repassar o orçamento completo para o Instituto, mas que ainda 

não é suficiente, tendo em vista a existência de pagamentos por fazer. 

• Situação dos funcionários terceirizados da UFRJ. O Diretor Adjunto 

de Administração do IESC, Adriano Ramos, informa que estamos sem 

porteiros, almoxarife, recepção. Que sabemos que não vai ser renovado 

contrato de recepcionista. Que o almoxarife não tem vindo trabalhar, e 

que o mesmo acontece com a copeira. Que os vigilantes estão cobrindo 

esses postos, mas que não é função deles, que o Adriano, Wanderson e 

Jonhson também dão esse suporte com relação ao almoxarifado. Que a 

firma de limpeza também não pagou aos seus funcionários, logo, 

corremos o risco de ficar sem esses funcionários também. Que a reitoria 

não recebe repasse do Governo federal, por isso não há verba para 

pagar às empresas, que, por sua vez, não pagam aos seus funcionários. 

• Urbanização da Praça Jorge Machado Moreira. O Diretor Adjunto de 

Administração do IESC, Adriano Ramos, informa que, nessa semana, 

participou de reunião na Prefeitura Universitária, que já havia 

apresentado uma proposta de reestruturação na Praça e que, por conta 

da inauguração do Centro de Referência das Mulheres, vão remover o 

estacionamento. Que vão ser demarcadas as vagas de deficientes e de 

viaturas oficiais. Que vão ser instalados dois contêiners para o 

desenvolvimento de atividades sob responsabilidade da Faculdade de 

Odontologia. Que no estacionamento só vão entrar os carros 

identificados. Que a nova área de estacionamento será na entrada da 

Ilha do Fundão, com cancela e muro. Que havia uma promessa da 

Prefeitura de retomar as obras do acesso para deficientes na entrada do 

IESC na semana passada, mas que até agora nada foi feito.  

• Divulgação nas dependências do IESC de eventos e outros. O 

Professor Antonio José diz que, por decisão em reunião da direção, os 

cartazes de divulgação de eventos, e outros, deverão ser encaminhados 

ao Diretor Adjunto de Administração para autorização, antes de serem 

afixados. 
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• Agendamento das salas de aulas pelos professores para utilização 

no semestre letivo. A congregada Fátima Cristina Gonçalves de 

Moraes solicita que haja agendamento prévio das salas, pois 

constantemente tem havido desinformação sobre qual o professor vai 

utilizá-las, o que tem gerado transtornos. Pede para reforçar com as 

secretarias da Faculdade de Medicina, e da graduação e pós, para 

resolver o problema. O Professor Antonio José sugere que, até o meio 

do ano, se tenha já uma previsão de como serão utilizadas as salas, 

com a intermediação das áreas, que se programariam previamente. E 

que pretende encaminhar essa proposta na reunião do conselho 

consultivo. 

• Edital ProExt 2015. A Diretora Adjunta de Extensão, Profa. Márcia 

Gomide, informa que o Edital Proext é composto por recursos que vêm 

de diferentes Ministérios, na perspectiva de atender aos serviços de 

seus interesses, que não pertencem à UFRJ, e que o prazo é muito 

curto para elaborar e habilitar os projetos. Que houve uma reunião entre 

a PR-5 e os diversos setores da UFRJ que trabalham com extensão, e 

que, devido às limitações impostas pelo Ministério, A PR-5, visando a 

melhor contemplar os projetos apresentados, criou diversos programas, 

e nele os projetos foram agrupados por afinidade temática, e que 

aqueles que desejarem apresentar mais algum projeto ou programa tem 

até o dia 28/04 para cadastrar. O Professo Antonio José informa que há 

dois projetos de extensão, a saber, “Avaliação e monitoramento da 

vigilância contínua de violências em municípios do estado do Rio 

de Janeiro” (coordenação: Profª Maria de Lourdes Tavares Cavalcanti), 

e “Programa Ética, Trabalho, Educação e Saúde: Direitos Humanos 

na Instituição de Educação e Saúde na promoção de ambientes 

livres de violência e racismo” (coordenação: Profa. Marisa Palácios da 

Cunha e Melo de Almeida Rego) vinculados ao Proext 2015. Que, como 

os dois projetos implicam na participação de alunos de graduação, 

ambos foram encaminhados para avaliação pela Comissão de 

Coordenação do Curso de Graduação em Saúde Coletiva (COMGRAD). 

Que vai encaminhar tais projetos para aprovação ad referendum da 
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Congregação, mediante aprovação prévia pela COMGRAD, em função 

dos prazos. Informa ainda que a Área de Saúde Coletiva do Curso de 

Enfermagem de Macaé fez uma solicitação, ao IESC, para 

estabelecimento de uma parceria em um projeto de extensão sobre 

direito à saúde e participação social direcionado à população 

quilombola, e que tal Projeto de Extensão vai ser submetido ao Proext. 

• Orientações para encaminhamento de projetos - Informa que foi 

elaborada pela direção a minuta abaixo, a respeito do fluxo para 

submissão de projetos no IESC, para organizar melhor esse fluxo e 

reforçar o papel das instâncias deliberativas do Instituto. 

• Orientações para encaminhamento de projetos de extensão e de 

pesquisa na Congregação do Iesc 

 1. Avaliação da diretoria quanto à pertinência da documentação 

apresentada. 

◦ A submissão dos projetos deve ser acompanhada pelo 

registro da aprovação na(s) área(s) envolvida(s). 

 2. Encaminhamento para as diretorias adjuntas de graduação, 

pesquisa e extensão para análise quanto a: 

 2.1. Participação de alunos dos cursos de graduação 

e/ou residência e/ou pós-graduação stricto sensu; e 

 2.2. Necessidade de estabelecimento de acordo, 

cooperação ou convênio. 

◦ Em havendo participação de alunos dos cursos de 

graduação e/ou residência e/ou pós graduação stricto 

sensu os projetos serão submetidos à avaliação pelas 

comissões coordenadoras dos respectivos cursos, 

previamente à avaliação pela Congregação.  

◦ A avaliação pela Congregação será indicada mediante a 

necessidade de estabelecimento de acordo, cooperação ou 

convênio, assim como por outros motivos necessários à 

execução dos projetos. 

 3. Encaminhamento para relatoria por congregados. 

 4. Inclusão na pauta da Congregação. 
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Que a intenção não é a avaliação do mérito ou de qualquer juízo de 

valor acerca dos projetos, por parte da direção. Que essas 

orientações serão enviadas aos coordenadores de área e 

congregados em geral para que possam ser aprimoradas. 

Ponto 2 - Aprovação das atas da sessão do ano de 2014.  

Após esclarecimentos as atas foram aprovadas em bloco e deliberou-se que 

serão publicadas definitivamente no próximo mês - maio de 2015 no site do 

IESC. 

APROVADO. 

Ponto 3 – Licença para capacitação do servidor Diego Viegas Barbosa no 

período de setembro a novembro de 2015.  

Dada ciência aos congregados da concessão de licença para capacitação, a 

pedido do servidor. 

Ponto 4 –Comissão Permanente de Licitação do IESC.  

O Professor Antonio José apresenta a proposta dos seguintes nomes para 

compor a Comissão Permanente de Licitação do IESC: Membros titulares 

▪ Jonhson Braz da Silva (Presidente) 

▪ Geraldo de Oliveira Filho 

▪ Ivisson Silva 

◦ Membros suplentes 

▪ Diego Viegas Barbosa 

▪ Adriano da Rocha Ramos  

APROVADO. 

Ponto 5 – Indicação dos representantes do IESC junto à Rede de Escolas e 

Centros Formadores em Saúde Pública/Coletiva 

O Professor Antonio José apresenta a proposta dos seguintes nomes para 

Representantes do IESC junto à Rede de Escolas e Centros Formadores em 

Saúde Pública/Coletiva 

◦ Titular 

▪ Profa. Regina Helena Simões Barbosa 

◦ Suplente 

▪ Prof. Veriano Terto Jr. 

APROVADO. 
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Ponto 6 – Homologação da Coordenação de Estágios do Curso de 

Graduação em Saúde Coletiva 

O Professor Antonio José apresenta a proposta de homologação do nome da 

Profa. Sandra Maria Becker Tavares para a Coordenação de Estágios do Curso 

de Graduação em Saúde Coletiva 

APROVADO. 

Ponto 7 – Representação discente (retificação). O professor Antonio José 

explica que na sessão de março de 2015 da Congregação foi aprovado, em 

dobro, o número de  representantes dos residentes, e que precisam se adequar 

ao estatuto do IESC, por isso é necessária a retificação, ficando da seguinte 

forma: 

Juliana Gonçalves Brito - R2 (Titular) 

Mônica Miguel Brochini - R1 (Suplente)   

APROVADO. 

Ponto 8 – Proposta de fechamento da porta dos fundos da Copa e 

utilização do corredor do Bloco A para acesso à Cantina. 

Após debates foram apresentadas duas propostas: 

1- Que a porta da frente da copa ficará fechada a partir do dia 15/04/2015 das 

11:30 às 13:30 horas, e será feita sinalização para que os usuários da cantina 

deem a volta pelo corredor do Bloco A, com reavaliação na próxima sessão da 

congregação. 

2 - O Congregado Prof. Alexandre Costa apresenta proposta contrária a 

qualquer fechamento. 

Após a votação o resultado foi o seguinte:  

6 votos na proposta 2; 

4 votos na proposta 1; e 

4 abstenções. 

APROVADA a proposta 2. A porta ficará aberta. 

Além disso deliberou-se que será enviada mensagem ao corpo social do IESC 

solicitando que os usuários evitem circular pela copa no horário das 11:30 às 

13:30 horas e que tal orientação será afixada junto a entrada da copa, assim 

como a sinalização para acesso à cantina  pelo corredor do Bloco A. 

Ponto 9 - Referendar 
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 Afastamento do país da servidora Luciene da Silva Lacerda para 

participação no Fórum Social Mundial - 2015, em Tunis, na 

Tunisia, no período de 22 de março a 29 de março de 2015. 

Relatora: Profa. Carmen Ildes Rodrigues Fróes Asmus, cujo 

parecer foi favorável, destacando que “Após análise destes 

documentos, a solicitação ora apresentada pela servidora é digna 

de toda consideração e apoio, visto tratar-se de representação 

institucional em importante evento internacional, com a 

apresentação da experiência em curso no IESC e na 

Universidade na discussão e enfrentamento das questões 

relativas ao assédio moral. Desta forma, meu parecer é 

amplamente favorável a solicitação apresentada, ao que associo 

os meus votos pessoais de congratulação à profissional”. 

REFERENDADO. 

 Alteração do período de afastamento do país da Profa. Carmen 

Ildes Rodrigues Fróes Asmus para pós doutoramento, de maio de 

2015 a abril de 2016 para junho de 2015 a maio de 2016. O 

Professor Antonio José informa que, devido à vigência da bolsa 

de pós doutorado concedida à Profa Carmen iniciar-se em junho 

de 2015, foi necessário alterar o início do período do afastamento 

de maio de 2015, aprovado anteriormente, para junho de 2015. 

REFERENDADO. 

 Homologação da comissão julgadora do processo seletivo público 

para contratação temporária de pessoal da área de Ciências 

Sociais e Humanas em Saúde - EDITAL N. 73  de 01 de abril de 

2015 (aprovada ad referendum). 

Membros titulares 

◦ Profa Rachel Aisengart Menezes 

◦ Profa Miriam Ventura  

◦ Prof. Veriano Terto Junior 

Membro suplente 

◦ Profa Neide E. K. Silva 

REFERENDADO. 
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Extra-pauta: 

A Congregada Professora Rejane Sobrino Pinheiro já havia enviado em 

09/04/2015 a solicitação de inclusão de dois pontos que, por equívoco, não 

foram incluídos à pauta enviada previamente ao Corpo Social, por isso pede a 

inclusão como extra pauta, o que foi acatado. 

a) Afastamento do país da Professora Rejane Sobrino Pinheiro para 

participar como membro de comissão em defesa de tese do Curso de 

Mestrado em Epidemiologia e Saúde Pública, turma especial, 19 a 23 

maio na Sede da ANLIS, Buenos Aires, Argentina. 

APROVADO. 

b) Lista de nomes para composição da banca do concurso para Professor Adjunto 

de Bioestatística (Área de Epidemiologia e Bioestatística) - Edital 450/2014 - 

MS105 

 

Rejane Sobrino Pinheiro (IESC/UFRJ) 

Flávia Maria Pinto Ferreira Landim (IM/UFRJ) 

Flávio Fonseca Nobre (PEB/UFRJ) 

Rosimary Terezinha de Almeida (PEB/UFRJ) 

Cybele Maia Vinagre (IM/UFF) 

Oswaldo Gonçalves Cruz (PROCC/FIOCRUZ) 

Antonio Guilherme Fonseca Pacheco (FIOCRUZ) 

Antonio Carlos Monteiro Ponce de Leon (IMS/UFRJ) 

Marília Sá Carvalho (ENSP/FIOCRUZ) 

Ana Beatriz Monteiro Fonseca (IM/UFF) 

Maria Tereza Serrano Barbosa (UNIRIO) 

Edison Zangiaconi Martinez (USP Ribeirão Preto) 

Iúri da Costa Leite (FIOCRUZ) 

APROVADO. 

c) Lista de nomes para composição da banca do concurso para Professor Adjunto 

de Epidemiologia/Vigilância - Edital 450/2014 - MS-104: 

Roberto de Andrade Medronho (IESC/UFRJ) 

Armando Meyer – (IESC/UFRJ) 

Cristina Barroso Hofer  (FM/UFRJ) 

Flávio Fonseca Nobre (PEB/UFRJ) 
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José Uereles Braga (IMS/UERJ) 

José Fernando Verani (ENSP/Fiocruz) 

Gulnar Azevedo da Silva (IMS/UERJ) 

Sandra Costa Fonseca (ISC/UFF) 

Joaquim Gonçalves Valente (ENSP/Fiocruz) 

Valéria Sarraceni (SMSDC RJ) 

Eliseu Alves Waldman (FSP/USP) 

Cláudia Camonha Escosteguy (Unversidade Estácio de Sá)  

Maria Teresa Bustamante Teixeira (UFJF)  

Ana Luíza de Souza Bierrenbach (OPAS, USP, UFG)  

Maria Amélia de Sousa Mascena Veras ( FCMSCSP )  

Rita de Cássia Barradas Barata (FCMSCSP )  

Maria da Glória Lima Cruz Teixeira (ISC/UFBA)  

APROVADO, com uma abstenção. 

 

E, em não havendo mais nada a tratar o Prof. Antonio José agradeceu a 

presença de todos e encerrou a sessão às 16h:15 horas e, eu, JONHSON 

BRAZ DA SILVA, lavrei a presente ata que, aprovada na sessão de 12 de maio 

de 2015, é assinada por mim, _________________________________ e pelo 

Diretor do IESC, Prof. Antonio José Leal Costa 

____________________________________. 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE 

COLETIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO EM 12/05/2015 (13:30 

horas) 

 

PRESENTES 

O Diretor do IESC, Professor Antonio José Leal Costa (Presidente da Congregação); a 

Professora Maria de Lourdes Tavares Cavalcanti (Vice-Diretora do IESC); o Professor Paulo 

Eduardo Xavier Mendonça (Coordenador da Área de Planejamento e Políticas de Saúde); o 

Professor Armando Meyer; o Professor Giovani Lovisi (Coordenador da Área de Saúde 

Mental e Violência); a Professora Lúcia Abelha (representante dos Professores Adjuntos); o 

Servidor Roberto Unger (representante dos Técnicos-Administrativos); a Servidora Fátima 

Moraes (representante dos Técnicos-Administrativos); a Servidora Iolanda Szabo 

(Coordenadora da Área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde); a Professora Sandra 

Becker; a Professora Paula Brito (representante dos Professores Assistentes); a Professora 

Neide Kurokawa; a Professora Marcia Gomide (Diretora Adjunta de Extensão); a Professora 

Leticia Legay; a Professora Rejane Sobrino (Coordenadora da Área de Epidemiologia e 

Bioestatística); o Servidor Jonhson Braz (Chefe de Gabinete da Direção); o Servidor Adriano 

Ramos (Diretor Adjunto de Administração); e Cristiane Machado (Discente). 

 

PAUTA:  

1) Informes gerais. 

2) Projeto de lei do Senado nº 200 de 2015: controle das pesquisas envolvendo seres 

humanos. Expositor: Prof. Alexandre da Silva Costa. 

3) Aprovação das atas das Sessões ordinária e extraordinárias do mês de março e da 

Sessão ordinária do mês de abril de 2015. 

4) Apresentação do calendário de reuniões da Comissão do Curso de Residência 

Multiprofissional em Saúde Coletiva para o ano de 2015. 

5) Homologação da representação da área de Saúde, Ambiente e Trabalho na 

Comissão do Curso de Graduação em Saúde Coletiva. 

◦ Titular – Prof. Gabriel Eduardo Schütz 

◦ Suplente – Profa. Paula Fernandes de Brito 
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6) Homologação da representação suplente da área de Saúde, Ambiente e Trabalho 

na Comissão do Curso de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva. 

◦ João Marcos Nicolau 

7) Homologação da representação da área de Saúde, Ambiente e Trabalho no Comitê 

de Ética em Pesquisa do IESC. 

◦ Titular – Maria Izabel de Freitas Filhote 

◦ Suplente – Profa. Tathiana Verônica Rodriguez B. Fernandes 

8) Homologação do resultado do processo seletivo público para contratação de 

professor substituto 20 horas para a área de Ciências Sociais e Humanas em 

Saúde – EDITAL N. 73 de 01 de abril de 2015. 

◦ Primeiro lugar – Lucas Tramontano de Macêdo 

◦ Segundo lugar – Marcos Castro Carvalho 

9) Curso de Extensão: “Simulação em Gestão Estratégica em Mobilização Nacional”. 

Relatora: Profa. Maria de Lourdes Tavares Cavalcanti. 

10)  Acordo de Cooperação e o Plano de Trabalho das atividades de campo da AISC VII e 

AISC VIII: Instituto Desiderata, CEPIA, ABIA, Ministério Público e Vigilância 

Sanitária. 

11)  Relato do projeto de pesquisa da Profa Pauline Lorena Kale, da Área de 

Epidemiologia e Bioestatística. 

12)  Referendar 

1. Projeto de extensão “Avaliação e monitoramento da 

vigilância contínua de violências em municípios do estado 

do Rio de Janeiro”. Relator: Prof. Giovanni Marcos Lovisi 

(aprovado ad referendum). 

2. Projeto de extensão “Programa ética, trabalho, educação e 

saúde: Direitos humanos na instituição de educação e saúde 

na promoção de ambientes livres de violência e racismo”. 

Relatora: Iolanda Szabo (aprovado ad referendum). 

3. Solicitação de professores substitutos (2015/2) do IESC 

(aprovada ad referendum). 

◦ Epidemiologia e Bioestatística – renovação de três (3) 

vagas: duas (2) de epidemiologia e uma (1) de bioestatística; 

◦ Saúde, Ambiente e Trabalho – renovação de uma (1) 

vaga; e 
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◦ Bioética – renovação de uma (1) vaga e solicitação de 

duas (2) vagas novas. 

4. Homologação da representação do IESC no Fórum Estadual 

de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos no Estado do Rio 

de Janeiro – FECIA (aprovada ad referendum). 

◦ Titular – Profa. Paula Fernandes de Brito 

◦ Primeiro Suplente – Prof. Armando Meyer 

◦ Segundo suplente – Prof. João Paulo Machado Torres 

(IBFCCF/UFRJ) 

 

1 – Informes 

O Professor Antonio José iniciou a reunião apresentando o resultado das eleições para 

Reitoria. Elegeu-se a Chapa 20, composta pelos candidatos a reitor e vice reitor, 

respectivamente, Professor Roberto Leher e Profa. Denise Nascimento. Disse que, 

provavelmente, a posse se dará em julho. 

Informa também sobre o adiamento da posse do diretor e da vice diretora do IESC, prevista 

para o dia 08/05, por motivo de problemas de saúde na família do Professor Antonio José. 

Que está sendo providenciada nova data. 

Situação dos servidores terceirizados. Que os servidores terceirizados que prestam 

serviço de limpeza também têm perspectiva de paralisar os serviços por estarem sem 

salários e benefícios. Que não foi recebida nenhuma notificação oficial sobre esses 

problemas. Que a motorista que presta serviços ao IESC está de aviso prévio e que vai ser 

contratada nova empresa. Que hoje uma nova copeira começou a trabalhar no IESC.  

Obras no entorno do Iesc. Que no entorno ao IESC vai haver uma obra para implantação 

de rede fibra ótica destinada às novas instalações da Superest, e que a área à esquerda do 

IESC vai ficar isolada. 

Reunião da COMGRAD, para discutir as diretrizes curriculares nacionais do curso de 

graduação em saúde coletiva. Que há uma proposta no site. Do Iesc, na área destinada ao 

curso de graduação em saúde coletiva. Que há um prazo até sexta-feira, dia 15/5/15, para 

enviar propostas, que serão avaliadas e retornadas, para então tentar aprovar uma proposta 

final que será encaminhada ao Ministério da Educação. O IESC tem trabalhado na elaboração 

de um novo curriculum para o curso de graduação em saúde coletiva. Que na sexta dia 

15/5/15, de uma as três da tarde haverá nova reunião para discutir estas questões. 
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Sobre a Semana de Saúde Coletiva, informou que a diretoria já está iniciando as conversas 

para a organização do evento em 2015, previsto para a primeira ou segunda semana de 

novembro. 

Acerca do Projeto “Conhecendo a UFRJ”. Vai acontecer nos dias 16 e 17 de junho. Que a 

direção já está se organizando para que o IESC esteja presente. Que já há dia e horário 

reservados para duas palestras de apresentação do IESC, assim como há um stand para 

exposição de materiais à disposição do IESC. 

Sobre o Portal do IESC. Que ontem, dia 11/5/15 se reuniu o grupo de trabalho composto 

pela Professora Angélica, os Servidores Geraldo e Diego, e a aluna Ianê Filha, bolsista do 

PAELIG sob orientação da Professora Angélica. Que se concluiu pela necessidade de entrar 

em contato com os coordenadores de áreas do Iesc para que, a partir das demandas de cada 

área, o grupo tenha ideia de como poderia encaminhar os trabalhos e agendar uma nova 

reunião. Que, concomitantemente, vão organizar a estrutura do portal, mapeando o que já 

existe e somando informações com o que for fornecido pelas áreas, para marcar uma nova 

reunião e dar andamento aos trabalhos. 

Outorga de bolsas de iniciação científica. Que há uma outorga de duas bolsas de iniciação 

científica concedidas pela Faperj, e que as alunas contempladas são Camila Correia da Costa 

Santos e Renata Mota Lima, ambas alunas do Curso de Graduação em Saúde Coletiva, sob 

orientação, respectivamente, dos Professores Maria de Lourdes Tavares Cavalcanti e Antonio 

José Leal Costa. 

Licitações. A Professora Lúcia Abelha informa que o pregão da licitação dos Cadernos Saúde 

Coletiva vai acontecer no dia 25 de maio. 

A Professora Sandra Becker perguntou sobre a paralisação do dia 14/05. O Professor Paulo 

Mendonça propôs que os docentes usem o dia 14/05 para fazer uma reunião e refletir sobre 

a conjuntura atual. Proposta que seja ao meio dia. Diante da gravidade da situação, ficou 

acordado que seriam convocados, pelos próprios docentes, todos que pudessem participar.  

Ponto 2 – Projeto de Lei. Pesquisa envolvendo seres humanos.  

O Professor Alexandre Costa fez uma explanação sobre os problemas que poderiam ocorrer 

caso seja aprovado o Projeto de Lei do Senado nº 200, que dispõe sobre a pesquisa clínica, 

de autoria dos Senadores Ana Amélia Lemos (PP/RS), Waldemir Moka Miranda de Britto 

(PMDB/MS) e Walter de Freitas Pinheiro (PT/BA). 

Segundo o Professor, o Projeto de Lei constitui um retrocesso na regulamentação da 

pesquisa clínica, pois desconsidera o atual sistema de revisão ética da pesquisa clínica, 

intitulado Sistema CEP-CONEP, constituído pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP), instância integrante do Conselho Nacional de Saúde (CNS), e pelos Comitês de 
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Ética em Pesquisa (CEP), que são instâncias das instituições que realizam pesquisas no 

Brasil. O Projeto de Lei fragiliza gravemente a proteção da dignidade humana e dos direitos 

dos participantes em pesquisas clínicas. Ressalta que em vários dispositivos do Projeto de 

Lei evidenciam-se aberturas para o predomínio dos interesses dos grandes conglomerados 

da indústria da saúde em detrimento da proteção à vida e à saúde dos participantes de 

pesquisa. Foi decidido que será publicada nota a respeito dos problemas e riscos associados 

ao Projeto de Lei no boletim e no site do IESC. 

Ponto 3 – No início da reunião foram distribuídas aos presentes cópias das atas, que foram 

APROVADAS sem qualquer destaque. 

Ponto 4 – Dada ciência sobre o calendário de reuniões da Comissão do Curso de Residência 

Multiprofissional em Saúde Coletiva em 2015, sempre pela manhã: 11/05, 08/06, 13/07, 

10/08, 14/09, 09/10, 09/11 e 07/12. 

Ponto 5 – Após a apresentação dos nomes do Professor Gabriel Eduardo Schütz como titular 

e da Profa. Paula Fernandes de Brito como suplente, foi realizada a Homologação da 

representação da área de Saúde, Ambiente e Trabalho na Comissão do Curso de Graduação 

em Saúde Coletiva – APROVADO. 

Ponto 6 – Apresentado o nome do Servidor João Marcos Nicolau para a representação 

suplente da área de Saúde, Ambiente e Trabalho na Comissão do Curso de Residência 

Multiprofissional em Saúde Coletiva – APROVADO. 

Ponto 7 – Foram apresentados os nomes da Servidora Maria Izabel de Freitas Filhote, como 

Titular, e da Profa. Tathiana Verônica Rodriguez B. Fernandes, como Suplente, para 

representarem a área de Saúde, Ambiente e Trabalho no Comitê de Ética em Pesquisa do 

IESC – APROVADO. 

Ponto 8 – Foi apresentado o resultado do processo seletivo público para contratação de 

professor substituto 20 horas para a área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde – 

EDITAL N. 73 de 01 de abril de 2015. 

Primeiro lugar – Lucas Tramontano de Macêdo; e  

Segundo lugar – Marcos Castro Carvalho. 

E, em seguida, informa que o primeiro lugar vai ser contratado ainda esse mês – 

APROVADO. 

Ponto 9 – Com parecer favorável da professora Maria de Lourdes, destacando que é uma 

experiência inovadora no IESC e que não envolve transferência de recursos, e explanação da 

Professora Sandra Becker, o Curso de Extensão: “Simulação em Gestão Estratégica em 

Mobilização” foi APROVADO. 

Os pontos 10 e 11 foram retirados de pauta 
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Ponto 12 - a referendar: Após esclarecimentos e leitura dos pareceres favoráveis dos 

relatores abaixo listados, foram HOMOLOGADAS as aprovações ad referendum da 

Congregação dos seguintes projetos: 

A. Projeto de extensão “Avaliação e monitoramento da vigilância contínua de 

violências em municípios do estado do Rio de Janeiro”. Relator: Prof. Giovanni 

Marcos Lovisi (aprovado ad referendum). 

B. Projeto de extensão “Programa ética, trabalho, educação e saúde: Direitos 

humanos na instituição de educação e saúde na promoção de ambientes 

livres de violência e racismo”. Relatora: Iolanda Szabo (aprovado ad 

referendum). 

Em seguida o Professor Antonio José esclarece que foi feita a solicitação de professores 

substitutos (2015/2) do IESC ad referendum da Congregação, em função da exiguidade do 

prazo como se segue: 

◦ Epidemiologia e Bioestatística – renovação de 3 (três) vagas: 2 (duas) de 

epidemiologia e 1 (uma) de bioestatística; 

◦ Saúde, Ambiente e Trabalho – renovação de 1 (uma) vaga; e 

◦ Bioética – renovação de 1 (uma) vaga e solicitação de 2 (duas) vagas novas. 

HOMOLOGADO. 

O Professor Antonio José apresenta o último ponto a homologar, sendo este a representação 

do IESC no Fórum Estadual de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos no Estado do Rio de 

Janeiro – FECIA (aprovada ad referendum). 

◦ Titular – Profa. Paula Fernandes de Brito 

◦ Primeiro Suplente – Prof. Armando Meyer 

◦ Segundo suplente – Prof. João Paulo Machado Torres (IBFCCF/UFRJ) 

HOMOLOGADO. 

Ponto 13 – Extra-pauta: Avaliação de estágio probatório dos professores Antonio 

Azeredo, Gabriel Eduardo Schütz, Márcia Aparecida Ribeiro de Carvalho, Paula Fernandes de 

Brito, Raphael Mendonça Guimarães e Tathiana Verônica Rodrigues de Barcellos Fernandes. 

Após aprovação, pela Congregação, da solicitação de inclusão de ponto, o Professor Antonio 

José apresentou os relatórios elaborados pela Comissão de Avaliação de Estágio Probatório 

do Iesc, composta pelas Professoras Cláudia Medina e Carmem Fróes, pelo IESC, e pelo 

Professor Afrânio Kritszki, pela Faculdade de Medicina, recomendando a aprovação dos 

professores citados no cumprimento dos respectivos estágios probatórios – APROVADO. 
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E, em não havendo mais nada a tratar o Prof. Antonio José agradeceu a presença de todos e 

encerrou a sessão às 16:15 horas e, eu, JONHSON BRAZ DA SILVA, lavrei a presente ata que, 

aprovada na sessão de 09 de junho de 2015, é assinada por mim, 

_________________________________ e pelo Diretor do IESC, Prof. Antonio José Leal Costa 

____________________________________. 



 

 

 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE 

COLETIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO EM 09/06/2015 (13:30 

horas). 

LISTA DE PRESENÇA EM ANEXO 

PAUTA: 

1. Informes 

2. Aprovação da ata da Sessão de 12/05/2015. 

3. Homologação do projeto de curso de extensão “Medicalização do corpo: contribuições da 

problemática de gênero para os processos de saúde e doença”. Relatora: Profa. Lúcia 

Abelha. 

4. Cessão da servidora Elaine Santiago Simmer para a Secretaria de Estado de Saúde do Rio 

de Janeiro – SESRJ. 

5.  Autorização para que os alunos abaixo (em fase de conclusão do curso) possam cursar 

menos de 6 créditos. 

110115086   - AMANDA SILVA COBALEA 

110114771   - LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA 

110114894   - NATHALIA DE ALMEIDA PALACIO 

110114860   - TAUANNE DO NASCIMENTO SANTOS 

110114909   - TUANA DA SILVA ROCHA 

110151773   - VANESSA FERREIRA DE ARAUJO DA SILVA 

110163398   - VIVIANE VILLELA LOUREIRO 

6. Aprovação dos pedidos de auxílio viagem para os Professores César Augusto Paro e 

Tatiana Henriques Leite.  

Evento: 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva - de 27 de julho a 01 de agosto. - 

Goiânia (GO) Brasil. 

7 - Referendar 



1. Homologação da solicitação de professor visitante para a área de epidemiologia – Edital 

CEPG 110/2015 (aprovada ad referendum). Relator: Prof. Titular Volney Magalhães 

Câmara. 

Ponto 1 – Informes 

O Presidente da Congregação, Professor Antonio José Leal Costa, diretor do Instituto, abriu a 

reunião passando os seguintes informes: 

1. Nomeação do Professor Paulo Eduardo Xavier Mendonça para a direção geral do INCA – 

cerimônia de posse ocorrida em 08/06/2015. 

2. Coordenação Interina do Curso de Graduação em Saúde Coletiva – Profa. Maria de 

Lourdes Tavares Cavalcanti 

3. Encontro Anual da Rede de Escolas e Centros Formadores em Saúde Pública/Coletiva – 

10 a 12/06/15 

4. Editais: 

1. CEPG 110/2015 – Professor vistante 

2. Chamamento público SCTIE/MS (prazo: 15/07/2015) 

3. Edital FAPERJ Nº 07/2015 – Programa Treinamento e Capacitação Técnica (TCT) 

(prazo: 02/07/2015) 

5. Apresentação do Professor Substituto da área de CSHS: Lucas Tramontano de Macêdo 

6. Licitação dos Cadernos Saúde Coletiva – 4 números (2015 1, 2 e 3 e 2016 1) 

7. Orçamento do Iesc 2015 – reunião da direção para preparação. 

 

Ponto 2 – Após leitura da Ata da Sessão anterior, que havia sido enviada via e-mail ao corpo 

social,  pelos presentes a ata foi APROVADA; 

 

Ponto 3 – Após leitura do Parecer favorável da Professora Lúcia Abelha, complementado pelas 

informações da Professora Fernanda Alzuguir, segundo a qual, curso de extensão 

“Medicalização do corpo: contribuições da problemática de gênero para os processos de saúde e 

doença.” está previsto para iniciar no mês de julho, com inscrições abertas de 10/06/2015 a 

28/06/2015, com formulários on-line, o curso foi APROVADO; 

 

Ponto 4 – Após várias rodadas de intervenções a cessão da servidora Elaine Santiago Simmer 

para a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – SESRJ, foi APROVADA por 10 votos 

favoráveis e nenhum voto contrário. Se abstiveram 2 representantes: A Servidora Iolanda 

Szabo; e o Professor Gabriel Schütz; 



 

Ponto 5 – Após esclarecimentos de que, caso não fossem aprovadas as matrículas 

requeridas os alunos em questão não poderiam concluir o curso, pois se trata de alunos 

em final de curso cujas disciplinas restantes somam menos de 03 (três) créditos, as 

inscrições foram APROVADAS; 

 

Ponto 6 – Após diversas intervenções os pedidos de auxílio viagem para os Professores 

César Augusto Paro e Tatiana Henriques Leite para participarem do 11º Congresso Brasileiro 

de Saúde Coletiva - de 27 de julho a 01 de agosto. - Goiânia (GO) Brasil, foram APROVADOS; 

Ponto 7 – Após apresentação do Plano de Trabalho, e leitura do Parecer “Altamente 

favorável”, exarado pelo Professor Volney de Magalhães Câmara, dando conta de que “ A 

proposta explicita a importância desta contratação para a área de Epidemiologia, que se 

destaca pela presença de elevada contribuição para o conhecimento científico (...)”, a 

solicitação de professor visitante para a área de epidemiologia – Edital CEPG 110/2015 foi 

APROVADA. 

E, em não havendo mais nada a tratar o Prof. Antonio José agradeceu a presença de todos e 

encerrou a sessão às 16:15 horas e, eu, JONHSON BRAZ DA SILVA, lavrei a presente ata que, 

aprovada na sessão de____________________________________ de 2015, é assinada por mim, 

_________________________________ e pelo Diretor do IESC, Prof. Antonio José Leal Costa 

____________________________________. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE ESTUDOS EM 
SAÚDE COLETIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO EM 
14/07/2015 às 13:30 horas.  
 
Presentes os seguintes congregados: 
Professor Antonio José (Diretor/Presidente da Congregação), Professor Alexandre Costa (Coordenador 
da Área de Bioética), Professor Volney Câmara (Representante dos professores Titulares), Professora 
Iolanda Szabo (representante da Área de Ciências Sociais e Humanas), o Servidor Roberto Unger 
(representante dos Técinico-Administrativos). Presentes também os seguintes membros do Corpo 
Social: Professora Sandra Becker, Professora Neide Kurokawa, Servidor Jonhson Braz (chefe de Gabinete 
da Direção), Professor Cesar augusto paro, Professora Letícia Legay e as Discentes Tainã Nascimento e 
Maria Aparecida Ribeiro Carvalho.  
 
Pauta: 

1. Informes. 
2. Participação do Iesc na diretoria da Abrasco 2015-2018. 
3. Afastamento do Pais: Professor Armando Meyer para estágio e pós-doutoramento no National 

Institute of Health / National Institute of Enviromental Health Sciences – EUA – 30/08/2015 a 
30/07/2016. 

4. Homologação da representação da área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde no Comitê de 
Ética em Pesquisa – CEP do IESC: 
1. Titular: Profa. Elaine Reis Brandão; e 
2. Suplente: Profa. Neide Emy Kurokawa Silva. 

5. Acordo de Cooperação Técnica entre o Instituto de Estudos em Saúde Coletiva e a Organização 
Não Governamental Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA). Relator: Prof. 
Alexandre da Silva Costa. 

6. Acordo de Cooperação Técnica entre o Instituto de Estudos em Saúde Coletiva e a Organização 
Não Governamental sem fins lucrativos, Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação (CEPIA). 
Relatora: Profa. Márcia Aparecida Ribeiro de Carvalho. 

7. Acordo de Cooperação Técnica entre o Instituto de Estudos em Saúde Coletiva e a Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público Instituto Desiderata. Relator:Prof. Alexandre da Silva Costa. 

8. Criação da disciplina optativa “Epidemiologia de violências e lesões” do Curso de Graduação em 
Saúde Coletiva. 

9. Acordo de cooperação acadêmica e intercâmbio técnico, científico e cultural entre a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Programas, projetos e 
atividades de pesquisa, ensino, produção e informação técnico-científica-cultural relacionados à 
implantação e manutenção do Centro de Memória do Empresariamento da Saúde (CEMES) 
coordenados pelo Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (IESC) pela UFRJ e o Instituto de 
Medicina Social (IMS) da UERJ. Relatora: Profa. Rejane Sobrino Pinheiro. 

 
Referendar 

1. Auxílio viagem nacional para aluno de graduação: Eduardo Fernandes Felix de Lima, para 
participação no 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva - 28 de julho a 01 de agosto de 
2015 - UFG - Universidade Federal de Goiás - Goiânia – GO - Processo 23079.032057/2015-
54 (aprovado ad referendum). 

2. Auxílio viagem nacional para aluno de graduação: Luis Guilherme Santos Buteri Alves, para 
participação no 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva - 28 de julho a 01 de agosto de 
2015 - UFG - Universidade Federal de Goiás - Goiânia – GO – Processo 23079.032056/2015-
18 (aprovado ad referendum). 



 
Ponto 1 - Informes: 
 
O Professor Antonio José apresentou os seguintes informes: 

1 - - Fim do contrato do prof. Visitante Veriano  Terto, e ofereceu suas Congratulações em nome 
da Direção, pelo excelente serviço prestado, no que foi acompanhado pelos presentes. 
2 – Angélica, responsável pela página do IESC no Facebook, solicita para que todos os membros 
do corpo social que forem apresentar trabalhos em eventos entrem em contato com ela para que 
possa fazer a divulgação na página do IESC no Facebok; 
3 – Semana de Saúde Coletiva: 1ª semana de novembro. Já existe parte dos recursos necessários. 
4 – Reunião do dia 15/07, 9:00h sobre as diretrizes curriculares do curso de Graduação em 
Saúde Coletiva. Solicita a presença de maior número possível de membros do Corpo Social. 
5 - Dia 15/07 também data-limite para sugestões a serem discutidas no Congresso da Abrasco 
6 – O IESC recebeu mais uma parcela do orçamento participativo. Na próxima sessão será 
apresentado um detalhamento com a participação do Adriano. A direção está complementando os 
recursos de discentes que solicitaram diárias e passagens para participação em eventos. 
O Professor Zeca chama a atenção para os faltantes justificarem suas ausências âs sessões da 
Congregação. 
Orçamento participativo do Iesc 2015. Iria ser apresentada uma planilha na sessão atual, mas 
optou-se por esperar o Diretor Administrativo Adriano Ramos retornar das férias, para realizar 
a apresentação 
 

 
Ponto 2 – o Professor Antonio José esclarece que a representação do IESC na direção da Abrasco é feita 
pela Professora Ligia Bahia, e que já venceu seu mandato. Sugere o nome do Professor Ronir, que 
recebeu o convite oficial, e requer a anuência da Institutição (IESC). APROVADO POR UNANIMIDADE. 
 
Ponto 3 – O Professor  Antonio esclarece que já foi publicada a  portaria de afastamento do Pais do 
Professor Armando Meyer para estágio e pós-doutoramento no National Institute of Health / National 
Institute of Enviromental Health Sciences – EUA – e que esse afastamento se dará no período de 
30/08/2015 a 30/07/2016. APROVADO POR UNANIMIDADE. 
 
Ponto 4 – HOMOLOGADOS os nomes para representação da área de Ciências Sociais e Humanas em 
Saúde no Comitê de Ética em Pesquisa – CEP do IESC: 

Titular: Profa. Elaine Reis Brandão; e Suplente: Profa. Neide Emy Kurokawa Silva  
 
Ponto 5 – Acordo de cooperação IESC/UFRJ x ABIA: Após leitura do Parecer conjunto do Professor 
Gabriel Schutz e da Professora Maria de Lourdes com o seguinte teor:  

“Parecer sobre Acordo de Cooperação IESC/UFRJ-ABIA 
 Trata-se de um acordo de cooperação técnico-científica entre o Instituto de 
Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IESC-UFRJ) e a 
Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), no período 2015-2020, tendo como 
objetivo o estabelecimento de ações básicas de cooperação técnico-científica nas áreas de 
ensino, pesquisa e extensão entre o Curso de Graduação em Saúde Coletiva do IESC/UFRJ 
e a ABIA. Incluindo o fomento do desenvolvimento de interfaces teóricas e práticas em 
saúde coletiva por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 É vocação da saúde coletiva a busca de diálogo e de cooperação com sujeitos 
coletivos protagonistas de demandas sociais e de ações em saúde tais como a ABIA. 
 A ABIA é uma Organização Não-Governamental fundada em 1986 que tem como 
missão atuar no enfrentamento da epidemia do HIV e da Aids a partir da perspectiva dos 
direitos humanos, com base nos princípios da solidariedade, da justiça social e da 
democracia. Trata-se de uma instituição com uma atuação histórica de grande relevância 
social no combate à epidemia do HIV/Aids, considerada hoje como referência nacional e 
internacional em questões do HIV/Aids. 



 A parceria do IESC-UFRJ com a ABIA é um passo importante na direção de 
construir um espaço coletivo onde a reflexão crítica e o debate democrático facilite as 
produções compartilhadas de conhecimentos e de cidadania. 
 Recomenda-se sua aprovação. 
 
Gabriel Schütz 
Maria de Lourdes T. Cavalcanti” 

Com os esclarecimentos de que o mesmo fora discutido nas instâncias competentes do IESC, o Acordo foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE. 
 
Ponto 6 – IESC x ONG CEPIA - Após leitura do Parecer conjunto do Professor Gabriel Schutz e da 
Professora Maria de Lourdes com o seguinte teor: 

“Parecer sobre Acordo de Cooperação IESC/UFRJ-CEPIA 
 Trata-se de um acordo de cooperação técnico-científica entre o Instituto de 
Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IESC-UFRJ) e a 
ONG Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação (CEPIA), no período 2015-2020, 
tendo como objetivo o estabelecimento de ações básicas de cooperação técnico-científica 
nas áreas de ensino, pesquisa e extensão entre o Curso de Graduação em Saúde Coletiva 
do IESC/UFRJ e a CEPIA. Incluindo o fomento do desenvolvimento de interfaces teóricas e 
práticas em saúde coletiva por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 É vocação da saúde coletiva a busca de diálogo e de cooperação com sujeitos 
coletivos protagonistas de demandas sociais e de ações em saúde tais como a CEPIA. 
 A CEPIA é uma Organização Não-Governamental fundada em 1990 que advoga 
pelos direitos humanos das mulheres, privilegiando questões relativas à desigualdade 
social, à violência de gênero, ao acesso à justiça e aos direitos sexuais e reprodutivos. 
Atua, principalmente, com programas de ação em: i) Direitos Humanos, Acesso à Justiça e 
Violência Contra a Mulher; ii) Direitos Humanos, Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos; 
iii) Formação e Capacitação em Direitos Humanos das Mulheres; iv) Fortalecimento de 
Lideranças Populares; e v) Produção e Difusão de Conhecimentos/Informações.  
 A parceria do IESC-UFRJ com a CEPIA é um passo importante na direção de 
construir um espaço coletivo onde a reflexão crítica e o debate democrático facilite as 
produções compartilhadas de conhecimentos e de cidadania. 
 Recomenda-se sua aprovação. 
 
 
Gabriel Schütz 
Maria de Lourdes T. Cavalcanti”. 

 
 Com os esclarecimentos de que o mesmo fora discutido nas instâncias competentes do IESC, o Acordo 
foi APROVADO POR UNANIMIDADE 
 
Ponto 7 – Após leitura do Parecer  exarado pelo Prof. Alexandre da Silva Costa com o seguinte teor:  

“Parecer sobre Acordo de Cooperação IESC/UFRJ - Instituto Desiderata 
 
 Trata-se de um acordo de cooperação técnico-científica entre o Instituto de 
Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IESC-UFRJ) e o 
Instituto Desiderata, no período 2015-2020, tendo como objetivo o estabelecimento de 
ações básicas de cooperação técnico-científica nas áreas de ensino, pesquisa e extensão 
entre o Curso de Graduação em Saúde Coletiva do IESC/UFRJ e o Instituto Desiderata. 
Incluindo o fomento do desenvolvimento de interfaces teóricas e práticas em saúde 
coletiva por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 É vocação da saúde coletiva a busca de diálogo e de cooperação com sujeitos 
coletivos protagonistas de demandas sociais e de ações em saúde tais como o Instituto 
Desiderata. 
 O Instituto Desiderata é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
fundada em 2003 que atua em duas áreas essenciais para a garantia de direitos de 



crianças e adolescentes: saúde e educação. Na saúde, o seu foco é o câncer infanto-juvenil 
e a sua atuação se dá por meio do fortalecimento das políticas públicas nesta área, 
trabalhando em conjunto com o setor público e organizações sociais envolvidas com este 
tema.  
 A parceria do IESC-UFRJ com o Instituto Desiderata é um passo importante na 
direção de construir um espaço coletivo onde a reflexão crítica e o debate democrático 
facilite as produções compartilhadas de conhecimentos e de cidadania. 
 Recomenda-se sua aprovação. 
 
Gabriel Schütz 
Maria de Lourdes T. Cavalcanti”                                             

 
Em seguida esclareceu-se que o Acordo em comento foi  discutido nas instâncias competentes do IESC, 
pelo que, foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 
 
Ponto 8 – Criação da disciplina optativa “Epidemiologia de violências e lesões” do Curso de Graduação 
em Saúde Coletiva. Após breve discussão acerca da competência da Congregação para a criação de 
disciplinas e, com esclareceimentos do Professor Alexandre Costa de que tal competência é conferida 
pelas normas do Consui, e que o projeto foi discutido pela Congrad,  a criação da Disciplina foi  
APROVADA POR UNANIMIDADE.  
Ficou decidido que a partir de agora a congregação apenas homologa as decisões da congrad com relação 
à criação de disciplinas optativas. 
 
Ponto 9 – Acordo de cooperação acadêmica UFRJ X UERJ. Após leitura do parecer favorável  que, exarado 
pela Professora Rejane sobrinho nos seguintes termos:  

 
Rio de Janeiro, 13 de julho de 2015. 
Parecer sobre o Acordo de cooperação acadêmica e intercâmbio técnico, científico e 

cultural que entre si celebram a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
 Trata-se de acordo de cooperação acadêmica e intercâmbio técnico, científico e 
cultural entre a UFRJ e a UERJ, para o desenvolvimento de programas, projetos e atividades 
de pesquisa, ensino, produção e informação técnico-científica-cultural relacionados à 
implantação e manutenção do Centro de Memória do Empresariamento da Saúde (CEMES). 
Estas atividades serão coordenadas pelo IESC/UFRJ e pelo IMS/UERJ.  
 O presente acordo terá vigência de 5 anos e não implica em repasse de recursos 
financeiros entre as instituições, que deverão alocar, na medida de suas possibilidades, 
recursos humanos e materiais, à disposição do presente Acordo, desde que envolvidas em 
projetos conjuntos, respeitados seus regulamentos. À medida que forem identificados 
programas e projetos de mútuo interesse vinculados a este Acordo, estes poderão ser objeto 
de termos aditivos. 
 Como objetivos traçados para o período 2015-2018 estão: (1) a identificação e 
disponibilização de fontes de pesquisa sobre o empresariamento da saúde no Brasil e (2) a 
produção de fontes de pesquisa sobre o tema. Ligadas a estes objetivos, foram listadas 6 
atividades a serem desenvolvidas no plano de trabalho do presente Acordo: 
1. Levantamento e organização de fontes para pesquisa do empresariamento da saúde no 
Brasil; catalogação do acervo já disponibilizado pelos pesquisadores do grupo; 
disponibilização online do material catalogado e demais produtos; orientação aos 
pesquisadores interessados na temática. 
2. Organização do acervo de entrevistas e produção de novas entrevistas sobre a temática 
do empresariamento da saúde no Brasil; transcrição, revisão e disponibilização online das 
entrevistas. 
3. Preparação de clipping mensal online de material relacionado ao empresariamento da 
saúde no Brasil; criação de um blog com fórum virtual sobre a temática; elaboração de 
material de divulgação do acervo e das atividades nomeio universitário nacional, com 
ênfase nos cursos de graduação em Saúde Coletiva, bem como nos demais cursos da saúde e 



nos fóruns ligados à saúde coletiva. 
4. Criação de página na internet do Centro de Documentação e sua alimentação 
5. Realização de seminários e debates de produção de artigos e obras escritas e/ou 
filmadas. 
6. Estruturar e dar funcionamento ao Centro de Documentação, incluindo atendimento ao 
público, apoio à coordenação e à equipe de profissionais do centro. 
 
  O presente Acordo amplia a participação de instituições no CEMES, que abriga um 
acervo bibliográfico e iconográfico sobre o empresariamento da saúde no Brasil, cujas 
atividades serão em comum acordo entre as instituições participantes, respeitados seus 
regulamentos. Sendo assim, dou parecer favorável. 
 
Rejane Sobrino Pinheiro 
Profa. Associada 
IESC/UFRJ 
 

E após esclarecimentos de que o presente acorde é desdobramento de um projeto já existente, discutido 
e aprovado pela Congregação, além da sugestão de que um representante do projeto esclareça acerca do 
tratamento do material e de sua sustentabilidade, o projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE; 
 
Ponto a referendar 
 

1. Auxílio viagem nacional para aluno de graduação: Eduardo Fernandes Felix de Lima, para 
participação no 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva - 28 de julho a 01 de agosto de 2015 - 
UFG - Universidade Federal de Goiás - Goiânia – GO - Processo 23079.032057/2015-54 
(aprovado ad referendum). REFERENDADO. 

2. Auxílio viagem nacional para aluno de graduação: Luis Guilherme Santos Buteri Alves, para 
participação no 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva - 28 de julho a 01 de agosto de 2015 - 
UFG - Universidade Federal de Goiás - Goiânia – GO – Processo 23079.032056/2015-18 
(aprovado ad referendum). REFERENDADO. 

 
E, em não havendo mais nada a tratar o Prof. Antonio José agradeceu a presença de todos e encerrou a 

sessão às 16:15 horas e, eu, JONHSON BRAZ DA SILVA, lavrei a presente ata que, aprovada na sessão de 

11 de agosto de 2015, é assinada por mim, _________________________________ e pelo Diretor do IESC, Prof. 

Antonio José Leal Costa ____________________________________. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO EM 11/08/2015 (13:30 horas). 

PAUTA: 

Informes 

1. Aprovação da ata da Sessão de 14/07/2015. 

2. Renovação de Convênio entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-RJ) para desenvolvimento de Estágio Obrigatório e Não-
Obrigatório de estudantes de Graduação em Saúde Coletiva. Relator: Prof. Gabriel Schütz. 

3. Aprovação de pedido junto a reitoria para auxílio viagem e pagamento de taxa de inscrição do 
Professor César Augusto Paro, para apresentação de trabalho aprovado. Evento: Simpósio 
Direito e Saúde - Diálogos Interdisciplinares Latinoamericanos, nos dias 8 a 13 de outubro em 
Santiago, Chile. Relator: Prof. Giovanni Lovisi. 

4. Afastamento do País da Professora Claúdia Medina para participação em atividades acadêmicas 
no Programa de Pós-Graduação do Instituto de Salud Colectiva da Universidad Nacional de 
Lanús (ULNa – Argentina), no período compreendido entre 28 de setembro a 04 de outubro 
(extra-pauta) 

4.5. Afastamento do País do Professor César Augusto Paro, para apresentação de trabalho no 
Simpósio Direito e Saúde - Diálogos Interdisciplinares Latinoamericanos, nos dias 8 a 13 de 
outubro em Santiago, Chile. (extra-pauta) 

Presentes os seguintes congregados: 

Professora Maria de Lourdes T. Cavalcanti (Vice-diretora do IESC, Presidente da Congregação), a 
Servidora Iolanda Szabo (representante da Área de Ciências Sociais e Humanas), A Professora Rejane 
Sobrino Pinheiro (Representante da área de Epidemiologia e bioestatística), A Professora Paula Brito 
(representante dos Professores Assistentes), A Professora Márcia Gomide (Diretora Adjunta de 
Extensão), A Servidora Mônica Magnanini (representante suplente dos Técnico-Administrativos), a 
graduanda Tainã Nascimento (representante Discente), A Servidora Luciene Lacerda (representante 
suplente dos Técnico-Administrativos), A Servidora Janimar Lima Neves (representante suplente dos 
Técnico-Administrativos). a Professora Lucia Abelha (representante dos Professores Adjuntos), 
Professora Letícia Legay (representante da Área de Saúde Mental e Violência). Presentes também os 
seguintes membros do Corpo Social: O Servidor Adriano Ramos (Diretor Administrativo), Professora 
Sandra Becker, Professora Neide Kurokawa, Servidor Jonhson Braz (chefe de Gabinete da Direção), a 
Professora Lucia Abelha, o Professor Giovanni Lovisi Professora Letícia Legay e a Professora Regina H. 
Simões. 

Aberta a reunião, a Professora Maria de Lourdes propõe como quinto ponto (extra pauta) o 
afastamento do País da Professora Claudia Medina, a para participar de atividades acadêmicas no 
Programa de Pós-Graduação do Instituto de Salud Colectiva da Universidad Nacional de Lanús (ULNa – 
Argentina), no período compreendido entre 28 de setembro a 04 de outubro, tendo em vista que como 
a aprovação do trabalho foi no dia anterior não foi possível incluir em pauta com antecedência. 
APROVADA A INCLUSÃO. 

E a inclusão extra-pauta do afastamento do país do Professor Augusto Cesar Paro para participar de 
Simpósio Direito e Saúde - Diálogos Interdisciplinares Latinoamericanos, nos dias 8 a 13 de outubro 
em Santiago, Chile. APROVADA A INCLUSÃO. 

 



Ponto 1 – INFORMES: A Professora Maria de Lourdes informa que participou o congresso da ABRASCO, 
que foi muito rico em informações e que a minuta do texto final das Diretrizes Curriculares Nacionais 
dos Cursos de Graduação em Saúde Coletiva será encami nhada ao Conselho Nacional de Educação e 
que será incluída noo texto final será divulgado na página do Fórum de graduação em saúde Coletiva 
na internet. Informa também que foi aberta uma vaga para professor visitante da área de 
epidemiologia e bioestatística que será destinada ao IESC; Informa que no período de 4 a 8 de outubro 
agosto aconteceu, nas dependências do IESC o Encontro Regional dos Estudantes de Saúde Coletiva -  
ERESC,  da Região sudeste, e parabeniza a organização;  

A servidora Iolanda Szabo Informa informa que participaram da Assembléia de Greve cerca de 300 
pessoas, que a foi deliberado pela continuidade do movimento e que haverá uma conversação com o 
MPOG nos dias 17 e 18 de agosto; que estão progaramadas diversas atividades de greve, como 
carreata e participação no Consuni para reforçar a decisão de adiamento do início do semestre letivo. 
Iolanda ressalta que o sindicato orienta para que todos se juntem ao movimento nesse momento de 
definição. A professora Regina Simões informa que não houve negociação com o MEC e que a UFRJ 
possui um déficit orçamentário da ordem de mais de R$ 300 milhões, e que por isso os terceirizados 
estão sem receber pagamento. Que na quarta-feira haverá uma assembleia no hall da reitoria. Que o 
pessoal da vigilância não está sendo pago também. O servidor Jonhson informa que, os trabalhadores 
da Empresa Qualitécnica, que presta serviços de limpeza e manutenção estão também sem pagamento, 
e que, segundo informações da divisão de fiscalização de contratos, a UFRJ assinou um termo de 
ajustamento de conduta com o Ministério Público do trabalho se comprometendo a, no caso de as 
empresas terceirizadas atrasarem o pagamento dos trabalhadores terceirizados, a própria 
universidade fará esse pagamento, como já aconteceu no mês de julho, mas, devido a burocracia, que 
exige que o processo tramite em três Pró-Reitorias, não se tem previsão de quando será feito o 
pagamento. 

 

Ponto 2 – Após leitura da Ata da Sessão anterior, a mesma foi APROVADA; 

Ponto 3 – A Professora Maria de Lourdes explica que devido à falta de alguns documentos decidiu 
retirar esse ponto de pauta; 

Ponto 4 - A Professora Maria de Lourdes explica que a Reitoria não aprova auxílio viagem para 
professor substituto, por isso manteve somente o pedido de pagamento de taxa de inscrição do 
Professor César Augusto Paro, para apresentação de trabalho aprovado para o  Evento: Simpósio 
Direito e Saúde - Diálogos Interdisciplinares Latinoamericanos, nos dias 8 a 13 de outubro em 
Santiago, Chile. Após leitura do Parecer do Relator, Prof. Giovanni Lovisi, a solicitação à reitoria de 
pagamento da taxa de inscrição foi APROVADA, assim como o afastamento foi APROVADO. 

 

5 – Afastamento do País da Professora Caudia Medina: A professora Maria de Lourdes ressalta que a 
participação da Docente nessas atividades representa oportunidade para o estabelecimento de 
intercâmbio com a UNLa (Argentina), contribuindo para a internacionalização do Programa de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva da UFRJ. Maria de Lourdes esclarece que a participação da professora 
Cláudia envolverá ministrar um curso (seminário de doutorado) de curta duração na temática de 
dados populacionais, apresentar uma palestra sobre vinculação de dados no formato presencial e 
webinar, e participar de uma oficina sobre editoração de revistas científicas. APROVADO 

 

E, em não havendo mais nada a tratar o a Profª. Antonio JoséMaria de Lourdes agradeceu a 
presença de todos e encerrou a sessão às 16:15 horas e, eu, JONHSON BRAZ DA SILVA, lavrei a presente 
ata que, aprovada na sessão de____________________________________ de 2015, é assinada por mim, 
_________________________________ e pelaA Vice-Diretora do IESC, Profa. Maria de Lourdes T. Cavalcanti 
____________________________________. 

 

 



 

 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE 

COLETIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO EM 13/10/2015 (13:30 horas). 

Presentes os seguintes congregados: 

Professor Antonio José Leal Costa (Diretor do IESC/Presidente da Congregação), Professora Maria 

de Lourdes T. Cavalcanti (Vice-diretora do IESC), a Servidora Iolanda Szabo (Coordenadora da 

Área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde), a Servidora Mônica Magnanini (representante 

suplente dos Técnico-administrativos), a Professora Paula F. Brito (Representante dos 

Professores Assistentes), o Professor Volney Câmara (Professor Titular), o Servidor Roberto 

Gervásio Unger (Representante dos Técnico-administrativos). Presentes também os seguintes 

membros do Corpo Social: a Professora Natália Santana Paiva, a Servidora Maria Inês Pereira 

Guimarães, a Professora Ana Paula Nunes, o Servidor Adriano Ramos (Diretor Administrativo), o 

Servidor Jonhson Braz (Chefe de Gabinete da Direção), a Discente Tainã do Nascimento Costa 

Moreira(representante dos Alunos da Graduação), e o Servidor Wanderson S. Conceição. 

Justificaram a ausência: A Professora Lúcia Abelha (Representante dos Professores Adjuntos), a 

Servidora Janimar Lima Neves (representante dos Técnico-administrativos) e a Professora Letícia 

Legay. 

PAUTA: 

1. Informes. 

2. Homologação da representação da área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde junto à 

Comissão do Curso de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva do IESC 

◦ Titular 

▪ Prof. César Augusto Paro 

◦ Suplente 

▪ Prof. Lucas Tramontano. 

3. Homologação da Comissão Especial de Avaliação de Progressão Funcional Docente nas 

Classes B (Assistente) e C (Adjunto) do IESC: 

◦ Titulares: 

▪ Profa. Letícia Fortes Legay – IESC 

▪ Profa. Elaine Reis Brandão – IESC 



▪ Prof. Guilherme Santoro Lopes – DMP/FM 

◦ Suplentes 

▪ Prof. Giovani Marcos Lovisi – IESC 

▪ Prof. Paulo Barroso Feijó – DMP/FM 

4. Aprovação de Plano de Trabalho de atividades práticas desenvolvidas por estudantes de 

graduação em saúde coletiva em unidades de saúde da SMS-RJ, para celebração de 

convênio. Relatora: Profa. Paula Brito. 

5. Afastamento do País da Professora Rachel Aisengart Menezes no período de 30/11/2015 a 

04/12/2015 para participar da XI Reunión de Antropologia del MERCOSUR (XI RAM) em 

Montevideo, Uruguay.  

6. Aprovação da ata da sessão ordinária da Congregação do IESC do mês de setembro de 2015. 

7. EXTRA-PAUTA: Projeto de Extensão coordenado pela Professora Leyla Gomes Sancho: 

Planejamento em Saúde a partir da Estimativa Rápida Participativa turma 1. 

 

Ponto 1 – INFORMES: O Professor Antonio José faz breve informe sobre a concessão de bolsas da 

Faperj; apresenta as três novas professoras substitutas, a Professora Natália Santana Paiva, da 

área de Bioestatística; a Professora Ana Paula Nunes, da área de Epidemiologia; e a Professora 

Tatiana Henriques Leite também da área de Epidemiologia; Informa sobre os prazos para 

solicitação de professores substitutos, cujos contratos que têm início em 05/10/2015 e vão até 

19/03/2016; informa ainda sobre a situação dos trabalhadores terceirizados da Empresa 

Venturelli, de portaria, limpeza e almoxarife, que não têm comparecido ao trabalho desde a tarde 

do dia 08/10/2015 por estarem com seus pagamentos atrasados; e sobre o orçamento 

participativo, que, apesar da crise financeira, manteve as bolsas de monitoria e bandejão; 

 

Ponto 2 - HOMOLOGADA a representação da área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde junto 

à Comissão do Curso de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva do IESC 

◦ Titular 

▪ Prof. César Augusto Paro 

◦ Suplente 

▪ Prof. Lucas Tramontano. 

Ponto 3 - HOMOLOGADA a Comissão Especial de Avaliação de Progressão Funcional Docente nas 

Classes B (Assistente) e C (Adjunto) do IESC: 

◦ Titulares: 



▪ Profa. Letícia Fortes Legay – IESC 

▪ Profa. Elaine Reis Brandão – IESC 

▪ Prof. Guilherme Santoro Lopes – DMP/FM 

◦ Suplentes 

▪ Prof. Giovani Marcos Lovisi – IESC 

▪ Prof. Paulo Barroso Feijó – DMP/FM 

Ponto 4 - APROVADO após leitura do Parecer favorável da Profa. Paula Brito o Plano de Trabalho 

de atividades práticas desenvolvidas por estudantes de graduação em saúde coletiva em unidades 

de saúde da SMS-RJ, para celebração de convênio. 

Ponto 5 - APROVADO, após leitura do Parecer favorável da Professora Maria de Lourdes T. 

Cavalcanti, o afastamento do país da Professora Rachel Aisengart Menezes no período de 

30/11/2015 a 04/12/2015 para participar da XI Reunión de Antropologia del MERCOSUR (XI 

RAM) em Montevideo, Uruguay. 

Ponto 6 -  APROVADA a ata da sessão ordinária da Congregação do IESC do mês de setembro de 

2015. 

Ponto 7 - Após breve discussão, com Parecer favorável da Professora Maria de Lourdes T. 

Cavalcanti, foi APROVADO por unanimidade o Projeto de Extensão coordenado pela Professora 

Leyla Gomes Sancho: Planejamento em Saúde a partir da Estimativa Rápida Participativa - turma 1 

 

Ao final, foi proposto pelo Professor Volney de Magalhães Câmara a alteração do horário das 

próximas sessões da Congregação, uma vez que parte dos Docentes e Discentes não estão podendo 

comparecer às terças-feiras no horário da tarde por estarem nas Disciplinas externas de AISC. Após uma 

rodada de intervenções ficou deliberado que a próxima Sessão, prevista para o dia 10 de novembro de 

2015 acontecerá no horário das 11:00 horas. 

 

E, em não havendo mais nada a tratar O Professor Antonio José agradeceu a presença de todos e 

encerrou a sessão às 16:15 horas e, eu, JONHSON BRAZ DA SILVA, lavrei a presente ata que, 

aprovada na sessão de____________________________________ de 2015, é assinada por mim, 

_________________________________ e pelo Diretor do IESC, Professor Antonio José 

____________________________________. 

 

 



 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO NA FORMA DO ART. 

9º, § 4º DO ESTATUTO DO INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE 

COLETIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO EM 

28/10/2015 (11h:00horas). 

 

 Congregação presidida Pela Vice-Diretora do IESC Professora Maria de 

Lourdes T. Cavalcanti, à qual compareceram os seguintes membros: Professor 

Alexandre Costa (Congregado Representante da Área de Bioética) Iolanda Zsabo 

(congregada - Representante da área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde), 

Professor Volney de Magalhães Câmara (Congregado Representante dos Professores 

Titulares), Professora Rejane S. Pinheiro (Congregada Representante da Área de 

Epidemiologia e Bioestatística), Profa. Lucia Abelha (congregada - Representante 

dos professores adjuntos) os Técnicos-Administrativos Roberto Unger (congregado - 

Representante dos Técnicos-Administrativos); e a Professora Márcia Gomide 

(Diretora Adjunta de Extensão). 

Justificaram a ausência os congregados: Prof. Gabriel Schutz, representante da Área de 

Saúde Ambiente e Trabalho; Prof. Paula Brito, representante dos professores 

assistentes; Prof. Marcia Ribeiro, representante suplente dos professores assistentes; e 

Maria Inês Pereira Guimarães, representante dos técnicos administrativos. 

PAUTA ÚNICA: 

Aprovação de nomes para composição da banca do Concurso para Professor Adjunto de 

Epidemiologia - Vigilância Epidemiológica do IESC, 40h DE, do Edital 450_2014.). 

 

A reunião foi aberta às 11:15 horas. A Professora Maria de Lourdes passou a 

palavra à Professora Rejane sobrino, que efetuou a leitura dos nomes dos professores 

Gulnar Azevedi (UFRJ); Valéria Saraceni (SMS/RJ); Cláudia Caminha Escosteguy 

(HSE); Cláudia Leite de Moraes (UERJ); Antônio Pacheco (FIOCRUZ); Enirtes Prates 

de Melo (FIOCRUZ); Evandro Coutinho (UERJ); Maria Lúcia Penna (UFF); 

Washimgton Jung (UERJ); Maria Luiza Rosa (UFF); Mariza Theme (FIOCRUZ); Joyce 

Schram (FIOCRUZ); Hélia Kawa (UFF); Inês Echerique (FIOCRUZ), indicados pela 



Área de Epidemiologia e bioestatística para compor a Banca que dará prosseguimento 

ao Concurso para Professor Adjunto de Epidemiologia e vigilância Epidemiológica do 

IESC 40h. De do Edital 450-2014. Após a leitura e uma rodada de intervenções os 

nomes foram APROVADOS POR UNANIMIDADE. 

E, em não havendo mais nada a tratar, A Professora Maria de Lourdes agradeceu 

a presença de todos e encerrou a sessão às 11h:30min e, eu, JONHSON BRAZ DA 

SILVA, lavrei a presente ata que, aprovada na sessão de _________________ de 2015, 

é assinada por mim, _________________________________ e pela Vice-Diretora, 

Professora  Maria de Lourdes Tavares Cavalcanti ______________________________. 



 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE 
COLETIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO EM 17/11/2015 (11:00 
horas) na sala Mário Chaves do IESC. 

PAUTA: 

1. Informes 
2. Aprovação das atas da sessão ordinária da Congregação do mês de outubro de 

2015 e das sessões extraordinárias de 29/09/2015 e 28/10/2015. 
3. Trancamento de matrícula na disciplina Bioquímica para Saúde Coletiva 

(BQM008)  - Aluna Nathalie Rodrigues Pontes. Parecer: Profa Maria de Lourdes 
Tavares Cavalcanti. 

4. Homologar 
Decisão da banca avaliadora do processo seletivo para a contratação de Professor 
Visitante da área de Epidemiologia e Bioestatística do Programa de Pós Graduação 
em Saúde Coletiva do IESC, que aprovou a contratação de Jackeline Christiane Pinto 
Lobato Vasconcelos. 

5 - Referendar 
1. Solicitação de professores substitutos (2016/1) do IESC (aprovada ad referendum). 

◦ Epidemiologia e Bioestatística – renovação de três (3) vagas: duas (2) de 
epidemiologia e uma (1) de bioestatística; 

◦ Ciências Sociais e Humanas em Saúde – renovação de duas (2) vagas; e 
◦ Bioética – renovação de uma (1) vaga e solicitação de uma (1) vaga nova. 

 
2. Solicitação de auxílio viagem para participação de alunos do Curso de Graduação 

em Saúde Coletiva no V Encontro Nacional dos Estudantes de Saúde Coletiva – 
ENESC a ser realizado em Brasília, de 24 a 29 de novembro de 2015. 

  

Congregação presidida Pela Vice-Diretora do IESC Professora Maria de Lourdes T. 
Cavalcanti, à qual compareceram os seguintes membros: Prof. Gabriel Schutz 
(representante da Área de Saúde Ambiente e Trabalho); Iolanda Zsabo (congregada - 
Representante da área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde), Professor Volney de 
Magalhães Câmara (Congregado Representante dos Professores Titulares), Profa. 
Lucia Abelha (congregada - Representante dos professores adjuntos); A professora 
Paula Brito (representante dos professores assistentes); os Técnicos-Administrativos 
Roberto Unger (congregado - Representante dos Técnicos-Administrativos); Adriano 
da Rocha Ramos (Diretor Administrativo); Geraldo S. O. Filho; Fátima C. G. de Moraes; a 
Servidora Maria Inês Pereira Guimarães;  o Servidor Jonhson Braz da Silva (Chefe de 
Gabinete da Direção). a Professora Márcia Gomide (Diretora Adjunta de Extensão) a 
Professora Amanda de Mouro; o Professor Giovani Lovisi; O Professor Substituto Lucas 
Tramontano e a pedagoga Adriani Pinheiro. 
 
Justificaram a ausência os congregados: Professora Jacqueline Cintra (Representante da 
área de Saúde Mental); Professora Rejane Sobrino Pinheiro (Representante da Área de 
Epidemiologia e Bioestatística). Também justificou a ausência a professora Letícia 
Legay. 



 
Ponto 1 - Informes 
A reunião foi aberta às 11:15 horas. A Professora Maria de Lourdes passou os seguintes 
informes: 
 

1. IV SSC da UFRJ. A Professora reafirmou a satisfação da direção com a realização da 
IV Semana de Saúde Coletiva que aconteceu no IESC no período de 04 a 06 de 
novembro e agradeceu a participação de todos. 

2. Edital Pet Gradua SUS. A Professora Maria de Lourdes informou sobre a publicação 
do Edital nº 13 de 28 de setembro de 2015 que regulamenta a Seleção para o 
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde PET-Saúde GRADUASUS - 
2016/2017. O IESC, em parceria com a Faculdade de Odontologia, estará 
contemplado no projeto submetido SMS-RJ e UFRJ, com o subprojeto “Vigilância 
Sanitária e Ambiental: percepção dos usuários e papel dos profissionais da 
Estratégia em Saúde da Família” com tutoria da professora Márcia Ribeiro.  

3. Serviços de limpeza, portaria e almoxarifado - Adriano. Informou que os 
terceirizados da limpeza continuam sem comparecer ao IESC desde a tarde do dia 
13/10/2015, quando suspenderam os trabalhos alegando falta de pagamento. Que 
o IESC perdeu mais dois postos de trabalho, o de almoxarife e de auxiliar de 
almoxarife. Que até a presente data não recebemos qualquer explicação oficial, a 
despeito de ter sido enviado Memorando à PR-6 e Divisão de fiscalização de 
contratos comunicando a gravidade da situação;  

4. Que foram aprovados na Câmara de Corpo Docente no dia 11 de novembro de 
2015 os pedidos de professor substituto (CSHS: 2 renovações; EPI/BIO: 3 
renovações; Bioética: 1 renovação e 1 vaga nova). 

5. A Professora Maria de Lourdes fez a apresentação da pedagoga Adriani Pinheiro 
(que irá assumir o recém criado setor de Gestão de projetos, cooperações e 
convênios e ficará ligada à Direção); e do Prof. substituto Lucas Tamontano (CSHS). 
A Profa. temporária Tatiana Clarkson (PPS) não estava presente mas foi 
mencionada como professora nova da Área de Planejamento e Políticas de Saúde, 
contratada na vaga da Professora temporária Ana Laura Brandão, exonerada para 
assumir cargo de pesquisadora na Fiocruz. 

6. Informou também sobre a aprovação do projeto "Apoio à continuidade da 
progressão qualitativa e quantitativa da produção acadêmica do Programa de Pós-
graduação em Saúde Coletiva — IESC / UFRJ" - Edital FAPERJ Nº 12/2015 - Apoio 
Emergencial para os Programas e Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu do 
Estado do Rio de Janeiro – 2015 – Coordenação: Prof. Alexandre dos Santos Brito. 

 
Ponto 2 - Após a distribuição das cópias e leitura das mesmas pelos presentes foram 
APROVADAS as atas da sessão ordinária da Congregação do mês de outubro de 2015 e das 
sessões extraordinárias de 29/09/2015 e 28/10/2015. 
 
Ponto 3 - Após leitura de Parecer favorável da Profa Maria de Lourdes Tavares Cavalcanti 
o Trancamento de matrícula na disciplina Bioquímica para Saúde Coletiva (BQM008)  - 
Aluna Nathalie Rodrigues Pontes foi APROVADO por unanimidade.  
 
Ponto 4 - Após os esclarecimentos da professora Maria de Lourdes a Decisão da banca 
avaliadora do processo seletivo para a contratação de Professor Visitante da área de 
Epidemiologia e Bioestatística do Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva do IESC, 
que aprovou a contratação de Jackeline Christiane Pinto Lobato Vasconcelos, foi 
HOMOLOGADA; 
 
Ponto 5 - Referendar 

Após esclarecimentos da Professora Maria de Lourdes, a Solicitação de professores 



substitutos (2016/1) do IESC (aprovada ad referendum) nos seguintes termos: 
◦ Epidemiologia e Bioestatística – renovação de três (3) vagas: duas (2) de 

epidemiologia e uma (1) de bioestatística; 
◦ Ciências Sociais e Humanas em Saúde – renovação de duas (2) vagas; e 
◦ Bioética – renovação de uma (1) vaga e solicitação de uma (1) vaga nova,  foi 

REFERENDADA 
 
Após a leitura do nomes dos discentes listados abaixo, do Curso de Graduação em 
Saúde Coletiva que solicitaram auxílio viagem para participação no V Encontro 
Nacional dos Estudantes de Saúde Coletiva – ENESC, a ser realizado em Brasília, de 24 
a 29 de novembro de 2015. 

 
CRISTIANE MACHADO DO VALE DE ANDRADE, DRE Nº 114049782 
JOCIARA GOMES DE JESUS DRE Nº 112117319 
LUIS GUILHERME SANTOS BUTERI ALVES DRE Nº 112049752 
MARCELLE SILVA DE MIRANDA DRE Nº 115061737 
PAMELA CRISTHINE LINS MIGUEL DRE Nº 114051810 
VICTOR HUGO RODRIGUES SANTOS DRE Nº 113083987 
BEATRIZ VIEIRA PAULINO SOARES DE SOUZA  DRE Nº 115046842 
LAURA COELHO MERAT DRE Nº 115087204 
RAFAEL FORTUNATO LISBOA ROSA DRE Nº 115032819 

O PRESENTE Pedido de Auxílio foi REFERENDADO. 
 

E, em não havendo mais nada a tratar, A Professora Maria de Lourdes agradeceu a 

presença de todos e encerrou a sessão às 11h:30min e, eu, JONHSON BRAZ DA SILVA, 

lavrei a presente ata que, aprovada na sessão de _________________ de 2015, é assinada por 

mim, _________________________________ e pela Vice-Diretora, Professora  Maria de Lourdes 

Tavares Cavalcanti ______________________________. 



 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE 
COLETIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO EM 08/12/2015 (11:00 
horas) na sala A01. 

PAUTA: 

1. Informes. 

2. Aprovação da ata da sessão ordinária da Congregação do IESC de 17/11/2015. 

3. Calendário das sessões ordinárias da Congregação do IESC em 2016. 

4. Criação da disciplina eletiva “Comunicação e Tecnologia da Informação para o 
Planejamento em Saúde”. Relatora: Profa. Rejane Sobrino Pinheiro. 

5. Criação da disciplina eletiva “Pesquisa bibliográfica em bases de dados - subsídios 
práticos para o levantamento e revisão bibliográficas”. Relatora: Iolanda Szabo. 

6. Pedido de exclusão de lançamento de grau e frequência da disciplina ISC023 Direito 
Sanitário Internacional no período 2015-01. Interessada: Érika Fernandes Tritany 
(DRE 113024242) - solicitação aprovada pela Coordenação da disciplina e Direção 
Adjunta de Graduação. 

7. Pedido de exclusão da disciplina ISC246 Educação e Saúde Coletiva. Interessada: 
Nathalia Combat de Carvalho (DRE 110163372) - solicitação aprovada pela 
Coordenação da disciplina e Direção Adjunta de Graduação. 

8. Pedido de inclusão da disciplina ISC478 Vigilância Sanitária, cursada com 
aprovação (nota 7,0) no segmento 2015-1. Interessada: Nathalia Combat de 
Carvalho (DRE 110163372) - solicitação aprovada pela Coordenação da disciplina e 
Direção Adjunta de Graduação. 

EXTRA-PAUTA 

9.  Homologação dos resultados dos concursos para professor adjunto de 
Bioestatística e de Vigilância Epidemiológica. 

10. Republicação da vaga para professor de Bioestatística. 
11.  Autorização para alunos cursarem menos de 6 (seis) créditos no período 2015-

2   (Resolução CEG 05/97) 
Relação de alunos: 
110115086     AMANDA SILVA COBALEA      
111039966     IANÊ GERMANO DE ANDRADE FILHA  
110114771     LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA  
111039990     LILANDRA TORQUATO MEDRADO DE LIMA  
110114894     NATHALIA DE ALMEIDA PALACIO  
112077470     TAIS DE SA OLIVEIRA  
110114909     TUANA DA SILVA ROCHA  
110151773     VANESSA FERREIRA DE ARAUJO DA SILVA  
110163398     VIVIANE VILLELA LOUREIRO   

12.  Autorização para alunos cursarem mais de 32 (trinta e dois) créditos no período 
2015-2   (Resolução CEG 05/97) 

Relação de alunos:  
 
114044164     ARIONEIDE ALVES BATISTA      



114023118     DENISE CAMPOS VERGINIO     
114058171     IARALYZ FERNANDES FARIAS      
114090644     JULIANA LIMA GARCIA      
114061019     JULIENE NEVES ALVES       
114037303     NARAYANI MARTINS ROCHA        
113027135     PANMELA DA SILVA ARAUJO 

13. Solicitação de afastamento do país e auxílio viagem da Professora Jaqueline Cintra. 
14. Mesa Redonda: Movimentos sociais e saúde 

15 - Projeto de extensão e realização de evento científico - Judicialização da Saúde: novos 
cenários da advocacia pública e da gestão na garantia do direito à saúde. Relator: Prof. 
Gabriel Schütz. 

  
Congregação presidida Pelo Diretor do IESC Professor Antonio José Leal Costa, à qual 
compareceram os seguintes membros: Iolanda Szabo (congregada - representante da 
área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde), Prof. Volney de Magalhães Câmara 
(Congregado - Professor Titular), Profa. Lucia Abelha (congregada - representante 
dos professores adjuntos); Profa. Paula Brito (representante dos professores 
assistentes); Roberto Unger (congregado - representante dos Técnicos-
Administrativos)o Prof. Giovani Lovisi (congregado - representante da área de Saúde 
Mental); Profa. Rejane Sobrino Pinheiro (congregada - representante da área de 
Epidemiologia e Bioestatística); a servidora Mônica M. F. Magnanini (congregada - 
representante dos Técnicos-Administrativos); Prof. Amâncio Paulino de Carvalho; Prof. 
Letícia Legay;  Prof. Katia Vergetti Bloch (Diretora Adjunta de Pesquisa); os Servidores 
Técnicos-Administrativos Adriano da Rocha Ramos (Diretor Administrativo); Geraldo S. 
O. Filho; Fátima C. G. de Moraes; Maria Inês Pereira Guimarães; Jonhson Braz da Silva 
(Chefe de Gabinete da Direção); a Profa. Márcia Gomide (Diretora Adjunta de 
Extensão);  a Profa. Amanda de Moura; a Profa. Jaqueline Cintra; o Prof. Substituto César 
Augusto Paro;  a Servidora Adriani Pinheiro; o Servidor Marcelo Inácio; os Discentes 
Pâmela Cristine Lins Miguel; Cristiane Machado do Vale de Andrade; Natalie R. Cortez 
Azevedo; Luis Guilherme Dantas Buteri Alves; Tainara Melo da Silva; e Juliana Lima Garcia. 
 
Justificaram a ausência o congregado Prof. Gabriel Schütz (representante da Área de 
Saúde Ambiente e Trabalho) e a Profa. Fernanda Vecchi Alzuguir. 
 
Ponto 1 - Informes 
A reunião foi aberta às 11:15 horas. O Professor Antonio José leu a relação de itens extra-
pauta a serem incorporados à pauta previamente divulgada, o que foi aceito pelos 
presentes. Em seguida passou os seguintes informes: 
 

A. Recursos obtidos por meio do Programa “Mais Médicos”, cedidos pela Faculdade 
de Medicina, com intermediação do Dr. Amâncio Paulino: notebooks (para salas de 
aula), computadores de mesa (para o LIG), livros, equipamento de 
videoconferência e outros; 

B. Informa que segundo os novos procedimentos, para solicitação de afastamento da 
sede dentro do País, a partir de 2016 deverá ser instaurado um processo 
administrativo de acordo com o estipulado pela PR-4; 

C. Comunicação a respeito das representações da área de Políticas e Planejamento 
em Saúde nos colegiados do IESC definidos em reunião da área realizada em 
04/12/2015. Os nomes serão enviados à Direção para serem homologados na 
próxima sessão da Congregação; 

D. Informes sobre a plenária de decanos diretores realizada no dia 07/12/15. 
E. Audiência pública sobre orçamento da UFRJ no dia 08/12/15. 
F. Edital PetGraduaSUS: a participação do IESC se dará em parceria com a Faculdade 



de Odontologia. 
G. Informe sobre uma vaga com carga horária de 40 horas para atuação no Instituto 

Desiderata com perfil compatível com egressos dos cursos de graduação e pós 
graduação do IESC; 

H. Confraternização final de ano será na sexta-feira, dia 11/12. 
I. Salas de aula: reparação das salas A02 e A11; procedimentos e critérios para 

agendamento de salas de aula; 
J. Fluxos e prazos para solicitação de inclusão de pontos de pauta nas sessões 

ordinárias da Congregação; 
K. Informes dos alunos sobre moção na Conferência de Saúde e do ENESC em apoio à 

profissão de Sanitarista; 
L. O Professor Volney Câmara solicita que os informes sejam enviados previamente 

por e-mail, o que, segundo ele, possibilitaria a análise sobre a necessidade de 
transformação de alguns informes em pontos de pauta assim como a otimização do 
tempo na Sessão da Congregação. 

 
Ponto 2 - Após a leitura da ata da sessão de 17/11/2015 a mesma foi APROVADA . 
 
Ponto 3 - Calendário das sessões ordinárias da Congregação do IESC em 2016: após uma 
rodada de discussão ficou decidido que as sessões acontecerão sempre às terças-feiras na 
segunda semana do mês, às 11:00 horas, exceto a Sessão do mês de fevereiro, que, em 
função do feriado de carnaval acontecerá na terceira semana; e, no mês de agosto, devido 
ao recesso, não haverá Sessão ficando agendadas onze sessões na forma acima. O 
calendário foi APROVADO por unanimidade.  
 
Ponto 4 - Após os esclarecimentos da professora Rejane Sobrino Pinheiro, que proferiu 
parecer favorável, a disciplina eletiva “Comunicação e Tecnologia da Informação para o 
Planejamento em Saúde” foi APROVADA.  
 
Ponto 5 - Após os esclarecimentos da servidora Iolanda Szabo, que DESTACOU a 
possibilidade de transformação em curso de extensão, e proferiu parecer favorável, a 
disciplina eletiva “Pesquisa bibliográfica em bases de dados - subsídios práticos para o 
levantamento e revisão bibliográficas” foi APROVADA. 
 
Ponto 6 - Após esclarecimentos de que o pedido em referência tramitou nas instâncias 
Coordenação da disciplina e Direção Adjunta de Graduação, obtendo aprovação nas 
mesmas, o pedido de exclusão de lançamento de grau e frequência da disciplina ISC023 
Direito Sanitário Internacional no período 2015-01 - interessada: Érika Fernandes Tritany 
(DRE 113024242) - foi APROVADO. 
 
Ponto 7 - Após esclarecimentos de que o pedido em referência tramitou nas instâncias 
Coordenação da disciplina e Direção Adjunta de Graduação, obtendo aprovação nas 
mesmas, o pedido de exclusão da disciplina ISC246 Educação e Saúde Coletiva - 
interessada: Nathalia Combat de Carvalho (DRE 110163372) - foi APROVADO. 
 
Ponto 8 - Após esclarecimentos de que o pedido em referência tramitou nas instâncias 
Coordenação da disciplina e Direção Adjunta de Graduação, obtendo aprovação nas 
mesmas, o pedido de inclusão da disciplina ISC478 Vigilância Sanitária, cursada com 
aprovação (nota 7,0) no segmento 2015-1 - interessada: Nathalia Combat de Carvalho 
(DRE 110163372) - foi APROVADO. 
 
Ponto 9 - Homologação dos resultados dos concursos para Professor Adjunto de 
Bioestatística 40 horas DE e de Professor Adjunto de Epidemiologia 40 horas DE – Setor: 
Vigilância Epidemiológica. A Professora Rejane Sobrino apresenta o seguinte resultado: 



Não houve aprovados no concurso de Professor Adjunto de Bioestatística 40 horas DE e 
anuncia que foram aprovados, no concurso Professor Adjunto de Epidemiologia 40 horas 
DE – Setor: Vigilância Epidemiológica, os candidatos abaixo, segundo ordem crescente de 
indicação para a vaga. 

Gerusa Belo Gibson dos Santos; 
Jackeline Christiane Pinto Lobato Vasconcelos; e 

Alexandre San Pedro Siqueira.  
 
Resultados HOMOLOGADOS. 
 
Ponto 10 - Republicação da vaga de professor de Bioestatística. A Professora Rejane 
Sobrino informa que, como não houve aprovados no concurso para Professor Adjunto 
de Bioestatística 40 horas DE, foi estabelecido em reunião anterior da Área de 
Epidemiologia e Bioestatística que a vaga seria republicada com titulação mínima de 
Mestrado, passando de Professor Adjunto 40 horas DE para professor Assistente 40 horas 
DE. APROVADO. 

Ponto 11 - Os alunos abaixo relacionados solicitam à Congregação autorização para 
cursarem menos de 6 (seis) créditos no período 2015-2   (Resolução CEG 05/97).  

Relação de alunos: 
110115086     AMANDA SILVA COBALEA      
111039966     IANÊ GERMANO DE ANDRADE FILHA  
110114771     LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA  
111039990     LILANDRA TORQUATO MEDRADO DE LIMA  
110114894     NATHALIA DE ALMEIDA PALACIO  
112077470     TAIS DE SA OLIVEIRA  
110114909     TUANA DA SILVA ROCHA  
110151773     VANESSA FERREIRA DE ARAUJO DA SILVA  
110163398     VIVIANE VILLELA LOUREIRO   

Após uma rodada de intervenções foram AUTORIZADOS. 

Ponto 12 -  Os alunos abaixo relacionados solicitam à Congregação autorização para 
alunos cursarem mais de 32 (trinta e dois) créditos no período 2015-2 (Resolução CEG 
05/97) 

Relação de alunos:  
 
114044164     ARIONEIDE ALVES BATISTA      
114023118     DENISE CAMPOS VERGINIO     
114058171     IARALYZ FERNANDES FARIAS      
114090644     JULIANA LIMA GARCIA      
114061019     JULIENE NEVES ALVES       
114037303     NARAYANI MARTINS ROCHA        
113027135     PANMELA DA SILVA ARAUJO 

Após uma rodada de intervenções foram AUTORIZADOS. 

Ponto 13 - Solicitação de afastamento do país e auxílio viagem da Professora Jaqueline 
Cintra para conclusão de projeto de pesquisa. A professora esclarece que o pedido de 
afastamento é com ônus parcial para a UFRJ e que o período vai de 12/02/2016 a 
16/03/2016. Sendo assim, o pedido de auxílio viagem foi retirado. Após os 
esclarecimentos, o pedido e afastamento do país foi APROVADO. 
 



Ponto 14-  Mesa Redonda: Movimentos sociais e saúde: Perspectivas e desafios. Após 
explanação sobre o tema, que em síntese, esclarece que esta mesa-redonda tem como 
objetivo apresentar e discutir experiências de atuação de movimentos sociais nas questões 
de saúde coletiva, cotejando os principais desafios enfrentados atualmente, o evento foi 
APROVADO. 
 
Ponto 15 -  Projeto de extensão e realização de evento científico - Judicialização da Saúde: 
novos cenários da advocacia pública e da gestão na garantia do direito à saúde. Após 
esclarecimentos de que trata-se de conclusão da coleta de dados e constituição do banco 
para análise do projeto de pesquisa multicêntrica nacional, intitulada “O arcabouço infra 
legal da política pública de saúde e sua observância pelo poder judiciário: interação entre 
o sistema político e o sistema jurídico”, e baseado no parecer favorável emitido pelo Prof. 
Gabriel Schütz, o projeto foi APROVADO.  

E, em não havendo mais nada a tratar, Professor Antonio José Leal Costa agradeceu 
a presença de todos e encerrou a sessão às 13h:30min e, eu, JONHSON BRAZ DA SILVA, 
lavrei a presente ata que, aprovada na sessão de _________________ de 2015, é assinada por 
mim, _________________________________ e pelo Diretor, Professor Antonio José Leal Costa 
______________________________. 


