
 
 

 

 

PAUTA: 

 1  Informes gerais 

 1.1  Projetos aprovados em editais públicos: 

 1.1.1  Edital FAPERJ Nº 17/2016 “Programa Apoio à Pesquisa Clínica em Hospitais de 

Ensino e Pesquisa Sediados no Estado do Rio de Janeiro”: 

▪ Infecção pelo vírus Zika em gestantes e seus filhos: aspectos psicossociais, clínicos e 

prognósticos em uma população do SUS no Rio de Janeiro – Coordenação: Prof. Titular 

Antonio Jose Ledo Alves da Cunha. 

▪ Aspectos epidemiológicos, laboratoriais, de imagem, genéticos, histopatológicos e 

translacionais da infecção pelo vírus Zika em uma coorte de gestantes e seus conceptos 

atendidas pelo SUS no Rio de Janeiro – Coordenação: Prof. Titular Roberto de Andrade 

Medronho 

 1.1.2  Bolsa PQ CNPq - Produtividade em Pesquisa: 

▪ Profa. Kátia Vergetti Bloch. 

 1.2  Prêmio “Faz a Diferença 2017” promovido pelo Jornal O Globo e Firjan, categoria 

Sociedade/Ciência e Saúde, concedido à Profa. Kátia Vergetti Bloch. 

 1.3  Abertura do ano letivo do IESC – 2017. 

 1.4  Reforma da rede elétrica do IESC. 

 1.5  Funcionamento da secretaria do PPGSC do IESC no período de 13 a 24/02/2017. 

 1.6  Encaminhamentos da ComGrad com relação ao Curso de Graduação em Saúde Coletiva. 

 2  - Moção de homenagem póstuma à Profa. Heloísa Pacheco Ferreira, Diretora do IESC 

(2008/2010). 

 3  - Participação do IESC em solenidade de formaturas informais. 

 4  - Apresentação dos novos servidores lotados/localizados no IESC: 

◦ Beatriz  Fátima Alves de Oliveira - Profa. Substituta (Epidemiologia e Bioestatística). 

 5  - Homologação da Coordenação de Relações Internacionais do IESC 

◦ Coordenadora: Profa. Cláudia Medina Coeli 

◦ Coordenadora adjunta: Profa. Miriam Ventura da Silva 

 6  - Solicitação de afastamento do país para realização de pós doutorado no Instituto Gino 

Germani da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Nacional de Buenos Aires, 

Argentina, no período de 01/08/2017 a 31/07/2018. Interessada: Profa. Rachel Aisengart 

Menezes. Relator: Roberto Unger. 

 7  - Inclusão das disciplinas a seguir, do Curso de Graduação em Microbiologia, como 

disciplinas eletivas do Curso de Graduação em Saúde Coletiva (aprovado pela ComGrad em 

31/01/2017): 

◦ IMW106-Biodiversidade (créditos 3,0; carga horária teórica 30 horas, carga horária prática 

30 horas) - 5 (cinco) vagas 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE 

ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO EM 14/02/2017 (11:00 horas). 



◦ PNN008-Fundamentos de Química para Microbiologia (créditos 2,0 carga horária teórica: 15 

horas, carga horária prática: 30 horas) – 5 (cinco) vagas 

Referendar: 

1. Solicitação de afastamento no país para ministrar a disciplina de Saúde Ambiental e orientação de 

tese de alunos do Curso de Doutorado em Saúde Coletiva do IESC (fora de sede) no Instituto 

Evandro Chagas – IEC, Belém, PA, de 14 a 16/02/2017. Interessado: Prof. Titular Volney Magalhães 

Câmara (aprovada ad referendum). 

2. Extra-pauta 

Afastamento do País o Professor Paulo Eduardo Xavier Mendonça 

Congregação presidida Pelo Diretor do IESC Professor Antonio José Leal costa, à qual compareceram os 
seguintes membros: o Servidor Roberto Unger (Congregado - representante dos Técnico-

Administrativos); o Servidor Jonhson Braz da Silva (Chefe de Gabinete da Direção); a Servidora Iolanda 
Szabo (Congregada - representante Ciências Sociais e Humanas);  o Servidor Adriano da Rocha Ramos 
(Diretor Administrativo); a professora Jaqueline Fernandes Cintra; A servidora Maria Inês Pereira 
Guimarães; a professora Maria Izabel de Freitas Filhote; o Professor Paulo Eduardo Xavier Mendonça; a 
Professora Amanda de Moura Souza; a Professora Regina H, Simões Barbosa; a professora Carmem 
Fróes.Asmus; a Professora Letícia Legay; a Professora Lúcia Abelha; a Professora Gerusa Belo Gibson 
Santos; a Professora Beatriz Fátima Alves de Oliveira; a Professora Tatiana Clarkson; a Professora Jaqueline 
Lobato;e a Servidora Adriani Pinheiro. 

Justificaram a ausência os seguintes Congregados: a Professora Paula Brito; 

Ponto 1 - Informes 

 A reunião foi aberta às 11:20 horas. O Professor Antônio José passa a palavra ao Diretor 

Administrativo Adriano Ramos, que informa sobre a situação da rede elétrica do IESC: que já foi realizada a 

primeira etapa da reforma, e que estamos aguardando recursos para completar o projeto, que foi elaborado 

para ficar concluído em três etapas. O professor Antonio informa que o conceito da Revista Cadernos Saúde 

Coletiva do IESC, passou de conceito B3 para B2, e parabeniza o esforço da equipe da Revista, 

especialmente da Professora Lúcia Abelha, Editora Executiva do periódico.  Informa que foram aprovados os 

seguintes Projetos em editais públicos: 

 1.1.1  Edital FAPERJ Nº 17/2016 “Programa Apoio à Pesquisa Clínica em Hospitais de 

Ensino e Pesquisa Sediados no Estado do Rio de Janeiro”: 

▪ Infecção pelo vírus Zika em gestantes e seus filhos: aspectos psicossociais, clínicos e 

prognósticos em uma população do sus no Rio de Janeiro – Coordenação: Prof. Titular 

Antonio Jose Ledo Alves da Cunha. 

▪ Aspectos epidemiológicos, laboratoriais, de imagem, genéticos, histopatológicos e 

translacionais da infecção pelo vírus Zika em uma coorte de gestantes e seus conceptos 

atendidas pelo SUS no Rio de Janeiro – Coordenação: Prof. Titular Roberto de Andrade 

Medronho 

 Informa também que a Bolsa PQ CNPq - Produtividade em Pesquisa:, da Profa. Kátia Vergetti Bloch foi 

aprovada pelo Órgão de fomento, e que a Docente foi agraciada com o Prêmio “Faz a Diferença 2017” 

promovido pelo Jornal O Globo e Firjan, categoria Sociedade/Ciência e Saúde. 

 Sobre a Abertura do ano letivo do IESC – 2017, informa que terá início em 06/03/2017 e que a Direção e 

equipe pretendem realizar um evento único, envolvendo a graduação e a pós. Informa também sobre o 

Funcionamento da secretaria do PPGSC do IESC no período de 13 a 24/02/2017, que somente atenderá ao 



público às terças e quintas feiras das 10:00h às 15:00 horas devido à confecção de relatório do quadriênio na 

Plataforma Sucupira. 

 1.6  - Encaminhamentos da ComGrad com relação ao Curso de Graduação em Saúde Coletiva. 

Este ponto, inicialmente pautado como informe foi transformado]´~/ em ponto de pauta, uma vez que seria 

necessário tomada de decisão acerca da proposta de reserva de 4 dias exclusivos para discussão da reforma 

curricular. Encaminhamentos aprovados: a) Avançar na reforma curricular; b)Realização de audiência 

Pública no mês de março para discutir as diretrizes curriculares no Ministério da Educação; c) criar 4 dias 

com 4 grupos de trabalho dedicados exclusivamente  à discussão da reforma Curricular, com outras 

atividades suspensas com 16 a 20 horas de trabalho exclusivo para estes fins com o seguinte calendário: 

Primeira segunda-feira de abril manhã ou tarde (a decidir) 

Primeira terça-feira de maio à tarde 

Primeira quarta-feira de junho à tarde 

Primeira quinta-feira de julho à tarde 

Ficou decidido ainda que após as reuniões os grupos continuassem dando prosseguimento às discussões por 

e-mail. APROVADO 

 

Ponto  2 - Moção de homenagem póstuma à Profa. Heloísa Pacheco Ferreira, Diretora do IESC 

(2008/2010). Foi dada a palavra à Professora Letícia Legay, que redigiu a moção que segue anexa a esta ata. 

A Professora Izabel Filhote e a Professora Carmem Fróes também falaram do histórico da Professora 

homenageada Heloísa Ferreira, destacando sua militância na área da Saúde Pública e suas realizações 

enquanto diretora do IESC.  

 Ponto 3 - Participação do IESC em solenidade de formaturas informais. Após uma rodada de 

intervenções foram formuladas duas propostas: 1 - A Congregação deveria proibir a participação de docentes 

do IESC em eventos de colação com caráter informal, ou seja, sem a efetiva entrega dos certificados de 

conclusão do curso. APROVADA POR UNANIMIDADE. 2 - O IESC estabelecerá duas datas durante o ano 

para realizar solenidade de colação com familiares e convidados dos formandos, desde que os mesmos tenha 

realmente concluído o curso e não haja qualquer pendência acadêmica. Além disso, decidiu-se convocar 

reunião com representantes dos discentes para que procedam aos ajustes às novas regras. APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Ficou deliberado também que as solenidades com data oficial não obstarão a entrega de 

certificados fora dessas datas em casos de inscrição em Programas de pós-graduação, estágios e outras 

necessidades, desde que o aluno faça jus ao certificado. 

Ponto 4  -  O Professor Antonio faz a apresentação e dá as boas-vindas à nova servidora/docente 

lotada/localizada no IESC: Professora Beatriz  Fátima Alves de Oliveira - Profa. Substituta 

(Epidemiologia e Bioestatística). 

 Ponto 5 - Após esclarecimentos do Professor Antônio, foi HOMOLOGADA a Coordenação de 

Relações Internacionais do IESC 

◦ Coordenadora: Profa. Cláudia Medina Coeli 

◦ Coordenadora adjunta: Profa. Miriam Ventura da Silva 

 Ponto 6 - Após leitura do Parecer favorável do Congregado Roberto Hunger foi APROVADA A 

Solicitação de afastamento do país para realização de pós doutorado no Instituto Gino Germani da Faculdade 



de Ciências Sociais da Universidade Nacional de Buenos Aires, Argentina, no período de 01/08/2017 a 

31/07/2018. Interessada: Profa. Rachel Aisengart Menezes.  

Ponto 7 - Inclusão das disciplinas a seguir, do Curso de Graduação em Microbiologia, como 

disciplinas eletivas do Curso de Graduação em Saúde Coletiva (aprovado pela ComGrad em 31/01/2017):  

◦ IMW106-Biodiversidade (créditos 3,0; carga horária teórica 30 horas, carga horária prática 

30 horas) - 5 (cinco) vagas 

◦ PNN008-Fundamentos de Química para Microbiologia (créditos 2,0 carga horária teórica: 15 

horas, carga horária prática: 30 horas) – 5 (cinco) vagas APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

Referendar: O Professor Antonio esclarece que os referendos abaixo foram necessários em função de não 

ter acontecido sessão da Congregação no mês de janeiro. 

1. REFERENDADA a Solicitação de afastamento no país para ministrar a disciplina de Saúde 

Ambiental e orientação de tese de alunos do Curso de Doutorado em Saúde Coletiva do IESC (fora de sede) 

no Instituto Evandro Chagas – IEC, Belém, PA, de 14 a 16/02/2017. Interessado: Prof. Titular Volney 

Magalhães Câmara (aprovada ad referendum). 

2. REFERENDADO E APROVADO o Afastamento do País o Professor Paulo Eduardo Xavier 

Mendonça para participação de Seminário Ítalo-Brasileiro de Atenção à Saúde na Iniversidade de Bolonha, 

Bolonha, Itália, de 20 a 24 de fevereiro. 

E, em não havendo mais nada a tratar, Professor Antonio José Leal Costa agradeceu a presença de 
todos e encerrou a sessão às 16h:00min e, eu, JONHSON BRAZ DA SILVA, lavrei a presente ata que, 
aprovada na sessão de _________________ de 2017, é assinada por mim, 
_________________________________ e pelo Diretor, Professor Antonio José Leal Costa 
______________________________. 

 


