
 

 

 

 

1. Informes gerais: 

1.1 Agendamento das salas de aula, reuniões e auditório do IESC. 
1.2 Situação dos permissionários (cantina e copiadora) no IESC. 
1.3 IV Seminário de Práticas da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva do 
IESC/UFRJ. 
1.4 Marcha pela Ciência Brasileira. 
1.5 Diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em saúde coletiva. 

2. Homologação da Coordenação Substituta do Comitê de Ética em Pesquisa do IESC: 
◦ Profa. Thatiana Verônica Rodrigues de Barcellos Fernandes. 

3. Homologação do termo de cooperação entre a Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro e 
a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por intermédio do IESC. Relatora:Profa. Lígia Bahia. 

4. Homologação das disciplinas optativas do Curso de Graduação em Saúde Coletiva ofertadas 
pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos (NEPPDH) a UFRJ. 
Relatora: Iolanda Szabo. 

5. Homologação dos editores dos Cadernos Saúde Coletiva: 
◦ Profa. Lígia Bahia (IESC/UFRJ) 
◦ Prof. Guilherme Loureiro Werneck (IESC/UFRJ) 
◦ Prof. Cristovam Barcellos (ICICT/FIOCRUZ) 

6. Homologação da prorrogação de vigência de prazo até 30/12/2017 do termo de cooperação 
TC 170/2012, celebrado entre o Fundo Nacional de Saúde e a UFRJ, intitulado "O impacto do 
consumo de agrotóxicos sobre a saúde humana". Relator: Prof. Titular Volney de Magalhães 
Câmara. 

7. Curso de Graduação em Saúde Coletiva - Homologação de inscrições fora do prazo:  
◦ Pedido de inscrição na disciplina Fundamentos de Epidemiologia (ISC121) 2016-2; motivo: a 
aluna foi aprovada na disciplina mas não constava em pauta. Interessada: Panmela Da Silva 
Araújo (DRE 113027135). 
◦ Exclusão de reprovação indevida feita pelo SIGA nas disciplinas: 
▪ Violência e Saúde (ISC036) e Estatísticas Vitais (ISC042). Interessada: Nathalia Fernanda 
Fernandes Da Rocha (DRE 112036539). 
▪ Violência e Saúde (ISC036). Interessado: Luis Guilherme Dantas Buteri Alves (DRE 
112049752). 
▪ Ciclos de Vida (ISC025) e Violência e Saúde (ISC036). Interessada: Maria Teresa Dias 
Pereira (DRE 116031507). 

8. Solicitação de afastamento no país para participação no Simpósio sobre a Dimensão Político-
Institucional das Ciências Sociais e Humanas em Saúde, em 1 de maio de 2017, na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, durante o 3º Congresso Brasileiro de Política, 
Planejamento e Gestão em Saúde, em Natal, RN. Interessadas: Profa. Rachel Aisengart 
Menezes e Profa. Neide Emy Kurokawa Silva. 

9. Solicitação de afastamento no país para participação na VI Reunião de Antropologia da Ciência 
e da Tecnologia de 16 a 19 de maio de 2017, em São Paulo, SP. Interessada: Profa. Fernanda 
Vecchi Alzuguir. 

Referendar: 

1. Solicitação de afastamento no país para participação em banca de avaliação de tese de 
doutorado na Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF, em 28 de março, Campos, 
RJ. Interessada: Egléubia Andrade de Oliveira (aprovada ad referendum). 

2. Solicitação de afastamento no país para participação no 3º Encontro da Rede Nacional de 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE 

ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO EM 11/04/2017 (11:00 horas). 



Especialistas em Zika e Doenças e Correlatas (Renezika), de 29 a 30 de março, em Brasília/DF. 
Interessado: Prof. Antonio José Leal Costa (aprovada ad referendum). 

3. Solicitação de afastamento no país para participação na Audiência Pública sobre as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Curso de Graduação em Saúde Coletiva, em 7 de abril de 2017, 
Brasília-DF. Interessados: Prof. Antonio José Leal Costa e Profa. Maria de Lourdes Tavares 
Cavalcanti (aprovada ad referendum). 

 

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); O Professor Gabriel Schütz (Congregado - 
representante Área de Saúde do Trabalhador); o Professor Volney Câmara (Congregado 
Representante dos Professores Titulares); a professora Jaqueline Lobato; a Professora Paula Brito; a 
Professora Marcia Gomide (Diretora Adjunta de Extensão); O Professor Armando Meyer; a 
Professora Amanda de Moura Souza e a Servidora Fátima Cristina G. de Moraes. 

O professor Antonio inicia a reunião às 11:15 horas, solicitando aos presentes a inclusão, e imediata 
discussão, dos pontos extra-pauta a seguir, dado que não houve tempo suficiente para circular junto 
com a convocação da sessão. 

Extra-Pauta: 

1 - Progressão da Professsora Miriam Ventura:  

O Professor Antonio fez a leitura da avaliação da Professora Miriam Ventura apresentando os 
seguintes resultados: 

Grupo I - 58 pontos 
Grupo II - 54 pontos 
Grupo III - 42 pontos 
Grupo IV - 25 pontos 
Grupo V - 15 pontos 
Total - 194 pontos ( 88,18%) 
Aprovada passando de Adjunto II para III 
Incluído e APROVADO por unanimidade 
 

2 - pedido de afastamento no país, para participação como conferencista no I Congresso Brasileiro 
de Alimentos e Nutrição- I CONBAN e I Congresso Brasileiro de Nutrição e Saúde – I 
CONNUS: Nutrição Funcional e Sustentável – Desafios e perspectivas, em Teresina, Piauí, no 
período de 26 a 28 de abril de 2017. Esta solicitação foi aprovada pela área de Epidemiologia e 
Bioestatística em reunião realizada no dia 04 de abril de 2017. 

Interessada: Professora Amanda de Moura Souza 
Incluído e APROVADO por unanimidade 
 

3 - pedido de afastamento no país, de 30/04 a 04/05 para participação 3º Congresso Brasileiro de 
Política, Planejamento e Gestão em Saúde, que será promovido pela Associação Brasileira de 
Saúde Coletiva (Abrasco) nos dias 1º a 4 de maio, no Centro de Convenções da capital 
potiguar. Interessados: Professora Leyla Gomes Sancho, Professora Maria de Lourdes Tavares 
Cavalcanti e Egléubia Andrade de Oliveira. Incluído e APROVADO por unanimidade. 

Em seguida passou-se a discutir a pauta: 

 

1. Informes gerais: 

1.1 Agendamento das salas de aula, reuniões e auditório do IESC: O Professor Antonio informa 



que foi discutido o problema da escassez de salas com Adriano e Fátima, e que ficou decidido 
que a prioridade de uso das salas será para as disciplinas da Graduação em Saúde Coletiva do 
IESC, com código ISC NSC, e que a a graduação tem prioridade com relação a outros cursos e 
programas do IESC. Que as disciplinas têm prioridade quanto ao uso das salas de aula 
propriamente ditas; que as reuniões de comissão e áreas terão prioridade nas salas de reuniões, 
que são várias no IESC, como a Sala de Reuniões da Direção, a do GPDES, a do Erica, e que 
deverá haver consulta prévia aos setores responsáveis pelas salas. As defesas serão alocadas de 
acordo com a demanda e possibilidade, caso necessário, serão solicitadas salas nos vizinhos do 
IESC. Fátima informa que já procurou saber dessa possibilidade junto às outras Unidades do 
Condomínio, mas que o ITCP usa suas salas para outros fins; que a PR-5 não tem salas para 
ceder; e que o Centro de Referência para Mulheres da Maré exige que para usar suas salas o 
tema a ser debatido deve estar relacionado às questões da mulher. A Fátima informa que às 
segundas e sextas feiras são dias de menor movimento e que as demandas no turno da manhã 
são menores que no turno da tarde. Decidiu-se que os pedidos deverão ser encaminhados 
primeiramente à Fátima Cristina, e que as decisões polêmicas passariam para a direção. Ficou 
decidido ainda que essas normas deverão ser divulgadas nos diversos meios, para que chegue 
com maior eficácia aos usuários. 

1.2 Situação dos permissionários (cantina e copiadora) no IESC. O Professor Antonio informa 
que o Casco ainda se encontra sem Direção, mas que os alunos estão se reunindo para convocar 
novas eleições, pois o mandato da diretoria já se encerrou e não há interlocução para resolver o 
problema dos permissionários (cantina e repprografia|). Adriano informa que entrou em contato 
com a Prefeitura universitária, mas que a orientação foi de procurar a PR-6, que é responsável 
pelas licitações. 

1.3 IV Seminário de Práticas da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva do 
IESC/UFRJ. O Professor Antonio informa que o seminário acontecerá no dia 20/04/2017 e que  
estão convidados todos os docentes, discentes e corpo Técnico-administrativo, e que já foi 
divulgado o programa de tutoria com o plano de atividades dos residentes para divulgação dos 
trabalhos. 

1.4 Marcha pela Ciência Brasileira. No próximo dia 22 de abril, sábado, temos um 
compromisso com a agenda da ciência, que irá acontecer simultaneamente em todo o planeta. A 
Marcha pela Ciência está sendo convocada em mais de 400 cidades em todos os continentes, 
sobretudos nos Estados Unidos, onde começou a iniciativa, e Europa. Trata-se de um evento 
mundial que pretende chamar a atenção de estudantes, professores, cientistas e pesquisadores, 
governantes e tomadores de decisão, e de toda a sociedade, sobre a necessidade de apoiar e 
preservar as instituições e a comunidade científica de todo o planeta. Esse apoio torna-se 
fundamental em um momento em que a atividade científica para o bem de todos sofre várias 
ameaças, como mudanças em políticas públicas, redução e desvio de verbas e financiamentos 
públicos, partidarização política da ciência e, o que mais assusta, a tomada de decisões políticas 
que não levam em consideração as evidências científicas. Isso ocorre nos Estados Unidos, de 
maneira gritante em relação ao que vêm demonstrando pesquisas relacionadas às mudanças 
climáticas, mas também em todo o planeta. No Rio, o movimento busca chamar a atenção para 
as condições das Universidades Públicas, com concentração, às 10:00 horas, na Quinta da Boa 
vista, em frente ao Museu Nacional. 

1.5 Diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em saúde coletiva. A Professora 
Maria de Lourdes informa que o Conselho Nacional de Educação já divulgou as diretrizes do 
Currículo da Saúde Coletiva, e que o IESC, representado pelo Professora Antonio e por ela 
(Maria de Lourdes), esteve presente na audiência pública, que ocorreu em Brasília, no campus 
Ceilândia e Darcy Ribeiro, e que resta ainda tramitar na última instância antes de chegar ao 
Ministério da Educação, o que está previsto para o mês de julho. 

O Professor Armando informa que dias 09 e 10/05 haverá reunião do Fórum de coordenadores 
de pós-graduação em Campinas, e que na semana posterior a essa reunião, o Colégio de 
Doutores também se reunirá, na UFRJ, com o objetivo de retomar a discussão sobre disciplinas 
obrigatórias da pós-graduação, e que é preciso compor uma comissão no IESC para retomar 



essa discussão. 

2. Homologação da Coordenação Substituta do Comitê de Ética em Pesquisa do IESC: 
◦ Profa. Thatiana Verônica Rodrigues de Barcellos Fernandes. HOMOLOGADO 

3. Homologação do termo de cooperação entre a Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro e 
a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por intermédio do IESC. Relatora:Profa. Lígia Bahia. 
Após leitura do Parecer favorável da Professora Ligia Bahia, que segue anexo a esta ata, o 
acordo foi HOMOLOGADO; 

4. Homologação das disciplinas optativas do Curso de Graduação em Saúde Coletiva ofertadas 
pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos (NEPPDH) a UFRJ. 
Relatora: Iolanda Szabo. Após leitura do Parecer favorável da Servidora Iolanda Szabo, que 
segue anexo a esta ata, o acordo foi HOMOLOGADO; 

5. Homologação dos editores dos Cadernos Saúde Coletiva: 
◦ Profa. Lígia Bahia (IESC/UFRJ) 
◦ Prof. Guilherme Loureiro Werneck (IESC/UFRJ) 
◦ Prof. Cristovam Barcellos (ICICT/FIOCRUZ)  

Após agradecimentos à Professora Lúcia Abelha, que deixa o cargo, e a toda a equipe que 
acompanhou os trabalhos nesses últimos dois anos, e do destaque do Servidor Roberto Unger, 
lembrando que neste ano a Revista Cadernos completa 30 anos, os nomes dos novos Editores 
foram HOMOLOGADOS; 

6. Homologação da prorrogação de vigência de prazo até 30/12/2017 do termo de cooperação 
TC 170/2012, celebrado entre o Fundo Nacional de Saúde e a UFRJ, intitulado "O impacto do 
consumo de agrotóxicos sobre a saúde humana". Relator: Prof. Titular Volney de Magalhães 
Câmara. 

O Professor Wolney Câmara informa que trata-se de projeto já amplamente discutido e 
aprovado no IESC, mas, que teve seu prazo de vigência expirado, e que, por isso mesmo, 
precisa ter seu prazo prorrogado. Após estes esclarecimentos, a prorrogação foi 
HOMOLOGADA; 

7. Curso de Graduação em Saúde Coletiva - Homologação de inscrições fora do prazo:  
◦ Pedido de inscrição na disciplina Fundamentos de Epidemiologia (ISC121) 2016-2; motivo: a 
aluna foi aprovada na disciplina mas não constava em pauta. Interessada: Panmela Da Silva 
Araújo (DRE 113027135). 
◦ Exclusão de reprovação indevida feita pelo SIGA nas disciplinas: 
▪ Violência e Saúde (ISC036) e Estatísticas Vitais (ISC042). Interessada: Nathalia Fernanda 
Fernandes Da Rocha (DRE 112036539). 
▪ Violência e Saúde (ISC036). Interessado: Luis Guilherme Dantas Buteri Alves (DRE 
112049752). 
▪ Ciclos de Vida (ISC025) e Violência e Saúde (ISC036). Interessada: Maria Teresa Dias 
Pereira (DRE 116031507). Após leitura daas inscrições as mesmas foram HOMOLOGADAS; 

8. Solicitação de afastamento no país para participação no Simpósio sobre a Dimensão Político-
Institucional das Ciências Sociais e Humanas em Saúde, em 1 de maio de 2017, na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, durante o 3º Congresso Brasileiro de Política, 
Planejamento e Gestão em Saúde, em Natal, RN. Interessadas: Profa. Rachel Aisengart 
Menezes e Profa. Neide Emy Kurokawa Silva. Após uma rodada de intervenções, a solicitação 
foi APROVADA; 

9. Solicitação de afastamento no país para participação na VI Reunião de Antropologia da Ciência 
e da Tecnologia de 16 a 19 de maio de 2017, em São Paulo, SP. Interessada: Profa. Fernanda 
Vecchi Alzuguir. Após uma rodada de intervenções, a solicitação foi APROVADA; 

Referendar: 

1. Solicitação de afastamento no país para participação em banca de avaliação de tese de 
doutorado na Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF, em 28 de março, Campos, 



RJ. Interessada: Egléubia Andrade de Oliveira (aprovada ad referendum). Após esclarecimentos 
sobre prazos, a solicitação foi REFERENDADA; 

2. Solicitação de afastamento no país para participação no 3º Encontro da Rede Nacional de 
Especialistas em Zika e Doenças e Correlatas (Renezika), de 29 a 30 de março, em Brasília/DF. 
Interessado: Prof. Antonio José Leal Costa (aprovada ad referendum). Após esclarecimentos 
sobre prazos, a solicitação foi REFERENDADA; 

3. Solicitação de afastamento no país para participação na Audiência Pública sobre as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Curso de Graduação em Saúde Coletiva, em 7 de abril de 2017, 
Brasília-DF. Interessados: Prof. Antonio José Leal Costa e Profa. Maria de Lourdes Tavares 
Cavalcanti (aprovada ad referendum). Após esclarecimentos sobre prazos, a solicitação foi 
REFERENDADA; 

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 

______________________________. 

 


