
 
 
 
 
 

PAUTA: 

1. Informes gerais 

1.1. Reforma da rede elétrica do IESC. 

1.2. Fórum do Rio. 

1.3. Aprovação da renovação do registro do CEP do IESC pela CONEP 

2. Aprovação das atas das sessões da Congregação do IESC de janeiro a julho de 2017. 

3. Definição de prazo interno para tramitação de processos para concessão de passagens e diárias a 
servidores e discentes do IESC. 

4. Participação do IESC no Grupo de Trabalho de Atenção à Saúde Mental dos Estudantes da UFRJ. 
Expositora: Profa. Lúcia Abelha Lima. 

5. Demandas da Graduação em Saúde Coletiva para a Congregação do IESC do mês de agosto de 2017. 
5.1. Pedido de inscrição em disciplina fora do prazo da disciplina Método Epidemiológico (ISC232) - 

aprovado pela professora Jackeline Lobato. Interessada: Paula Barbosa da Conceição DRE 
(112082093). 

5.2. Pedido de trancamento da disciplina Informação em Saúde II (ISC357) - aprovado pela professora 
Lúcia Abelha. Interessada: Jessyca Karoline França Biasi (DRE 115030312). 

5.3. Pedido de trancamento da disciplina Ecologia Humana (ISC019) - aprovado pela professora Márcia 
Gomide. Interessada: Maria Eduarda França de Lannes Pereira (DRE 116024704). 

6. Solicitação de afastamento no país para participação no VI Congresso Latino-Americano de 
Agroecologia, X Congresso Brasileiro de Agroecologia e VI Seminário de Agroecologia do Distrito 
Federal e Entorno, de 14 a 18 de agosto, em Brasília, DF. Interessada: Profa. Paula Brito. 

7. Solicitação de afastamento no país para participação no III Seminário de Controle de qualidade da Água 
para Consumo Humano da FUNASA/SUEST/PR, de 14 a 18 de agosto, no Parque Tecnológico da Usina 
Hidrelétrica de Itaipu - Binacional - Foz do Iguaçu/PR. Interessada: Profa. Márcia Aparecida Ribeiro de 
Carvalho. 

Referendar:  

1. Indicação da Profa. Lúcia Abelha Lima e do Prof. Giovanni Marcos Lovisi, da Área de Saúde Mental e 
Violências do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, no Grupo de Trabalho de Atenção à Saúde 
Mental dos Estudantes da UFRJ. 

2. Solicitação de afastamento no país para participação em banca de qualificação de mestrado no Núcleo 
de Pós-Graduação em Administração - NPGA da Escola de Administração da Universidade Federal da 
Bahia – UFBA, de 03 a 05 de agosto, em Salvador, BA. Interessada: Profa. Miriam Ventura da Silva  
(aprovada ad referendum). 

EXTRA-PAUTA: 

1. Afastamento do País: Prof.ª Rejane Sobrino Pinheiro,  no período de 05 a 10 de setembro do presente 
ano, para participação na International Conference on Spatial Statistics, Spatial Epidemiology & 
Spatial Aspects of Public Health, a ser realizada de 7 a 9 de setembro, na Universidade do Porto, 
Portugal.  O pedido foi aprovado ad referendum pela área de Epidemiologia e Bioestatística. 

2. Criação de uma disciplina de Bioestatística com código ISC para os alunos de Gastronomia, que 
poderá também também ser cursada por alunos de outros cursos, e da nossa graduação. Foi aprovada 
na última Comgrad de 25/07. Parecer da Professora Tatiana Clarkson 

 Congregação presidida Pelo Diretor do IESC Professor Antonio José Leal costa, à qual 
compareceram os seguintes membros: a Professora Maria de Lourdes Tavares Cavalcanti (Vice-Diretora);  o 
Professor Volney Câmara (Congregado, Representante dos Professores Titulares); o Servidor Roberto Unger 
(Congregado - representante dos Técnico-Administrativos); a Professora Amanda de Moura Souza 
(Congregada, representante da área de Epidemiologia); a Servidora Fátima Cristina G. Moraes (Congregada 
Representante dos técnico-administrativos); a Servidora Iolanda Szabo (congregada, representante da 
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Área de Ciências sociais e Humanas); a professora Márcia Ribeiro; a professora Paula Brito; o servidor 
Jonhson Braz da Silva (Chefe de Gabinete da direção); o Professor Gabriel Schütz (Congregado, 
representante da Área Saúde Ambiente e Trabalho); o Saervidor Adriano Ramos (Diretor 
Administrativo); a Servidora Maria Inês Pereira Guimarães (Congregada, representante dos Técnicos 
Administrativos); a discente Niúra Salama de Alcântara (Congregada, representante dos alunos da 
graduação); o Professor Paulo Eduardo X. de Mendonça; a Professora Tatiana Clarckson de Mattos; a 
Professora Lúcia Abelha (representante dos professores adjuntos); e a Servidora Adriani Pinheiro Freire. 

Ponto 1 - Informes gerais 

 O Professor Antonio inicia a reunião pedindo permissão da plenária para a inclusão de três pontos 
extra-pauta e imediata aprovação: sendo o primeiro, a solicitação de  afastamento no País da Professora 
Rejane Sobrino Pinheiro,  no período de 05 a 10 de setembro do presente ano, para participação na 
International Conference on Spatial Statistics, Spatial Epidemiology & Spatial Aspects of Public Health, a 
ser realizada de 7 a 9 de setembro, na Universidade do Porto, Portugal.  O pedido foi aprovado ad 
referendum pela área de Epidemiologia e Bioestatística. INCLUÍDO E APROVADO; o segundo, a Criação 
de uma disciplina de Bioestatística com código ISC para os alunos de Gastronomia, que poderá também 
também ser cursada por alunos de outros cursos, e da nossa graduação. Foi aprovada na última Comgrad de 
25/07. Parecer da Professora Tatiana Clarkson, INCLUÍDO E APROVADO; e o terceiro, a solicitação de 
afastamento no País dos professores, Antonio José Leal Costa e da Professora Pauline Lorena Kale para 
representar o IESC na cerimônia de inauguração da Sala Professor Rui Laurence, na Faculdade de Saúde 
Pública da USP, na terça-feira, dia 15/08/2017. INCLUÍDO E APROVADO;  

Na seqüência, informa que foi instaurado um novo processo para dar continuidade na reforma da rede 
elétrica, consistente na troca de toda a fiação, que a obra foi elencada no rol de prioridade zero, e que o 
processo tramitou no Eplan e já se encontra em fase de conclusão, aguardando apenas a chegada dos recuros. 
Informa que as obras de reforma da biblioteca e Labead também se encontram na mesma fase, já que foi 
repassado o orçamento do IESC para o CCS. 

sobre o Fórum do Rio, informa que trata-se de um movimento encabeçado pela Reitoria da UFRJ, com 
objetivo de criar alternativas e entender a atual crise política e econômica por que passa o País, sobretudo as 
instituições de ensino e pesquisa, solicita ao Jonhson que complemente as informações, uma vez que o 
mesmo participou da reunião ocorrida no dia  primeiro de agosto no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, 
junto com a Professora Maria de Lourdes representando o IESC. Jonhson informa que Os principais eixos 
discutidos se referem  a temas como divida pública, financeirização da previdência social, contra-reformas 
em geral na saúde, na educação, particularidade do Rio de Janeiro, com militarização e criminalização da 
questão social, o problema dos camponeses, povos indígenas, quilombolas, a relação entre Estado e violência 
com dimensões na cultura, aspectos da geopolítica, das bolsas internacionais, da produção social do negro 
etc. destacando a ação da ADUFRJ na campanha conhecimento sem cortes, com a instalação de 
"tesourômetros" em diversos pontos, inclusive no Congresso Nacional, com objetivo de reverter os cortes 
que vimos sofrendo. Apresenta dois grandes desafios: Criar condições objetivas de financiamento para a 
existência das instituições federais de ensino e agrupar por eixos as linhas acima. Vai ser criada uma 
comissão para sistematização dessas propostas, incorporar pessoas da comunicação que ajudem a pensar uma 
forma interessante de difundir as conclusões do debate. Sistematizar ideias sobre política de ciência e 
tecnologia, conceito de crise, sobre o que é desenvolvimento. Precisa definir uma secretaria organizativa com 
composição que envolva as universidades federais e estaduais, participação das instituições de ciência e 
tecnologia, sobretudo as vinculadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia, participação da Fiocruz, inclusão 
das entidades representativas dos estudantes, SBPC e todas as entidades científicas. Aberto também a 
participação de outras entidades da sociedade civil, que tenham tradição democrática. Vai chamar uma 
reunião organizativa com data a ser definida. É imperativo que se organize o debate sobre a lei orçamentária. 
Sair da reunião com uma carta que marque uma disposição coletiva com eixo fundamental, primeiro 
declarando que os órgãos ligados à ciência e universidades e entidades civis estarão juntos e atuando em 
conjunto; depois que há a necessidade de recompor o orçamento das universidades e das instituições de 
ciência e tecnologia, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; e, no âmbito 
estadual, fazer menção específica às universidades estaduais e à FAPERJ. Fazer uma moção de apoio aos 
colegas das universidades estaduais e, particularmente à UERJ. Terceiro, debater a natureza da crise e utilizar 
o conhecimento científico e a apropriação da cultura para problematizar o que está acontecendo com o Brasil. 
Debater os desdobramentos para a juventude e Reverter a emenda Constitucional nº 95. Retomar o 
orçamento corrigido de 2013, que foi o que corrigiu e orientou a expansão das universidades. São eixos 
básicos de intervenção para manutenção e sobrevivência das universidades. Em seguida faz a leitura da Carta 
que foi apresentada, pelo Fórum do Rio, como resultado da discussão A professora Lígia Bahia, que também 
participou da reunião, faz uma intervenção, aludindo que é preciso citar na carta e deixar claro que o Fórum 
deve se posicionar contra a reforma da previdência e a reforma trabalhista, e solicita que seja incluído na 



carta menção à retirada arbitrária, pelo governo, dos percentuais conquistados judicialmente, com trânsito em 
julgado, no contracheque dos servidores, como os 28,86%, que já foram retirados; e que está ameaçada a 
continuidade de outros índices, como os 26,06% e os 3,17%. Acrescenta que há impropriedades, na carta, 
com uso do termo "doenças" como Zika - microcefalia, febre amarela", e sugere que o IESC envie um texto 
apontando as correções, como contribuição da Saúde Coletiva, e que solicite a inclusão, na carta, dos temas 
acima citados pela professora, o que foi aceito pelos presentes. Quanto à aprovação da renovação do 
registro do CEP do IESC pela CONEP, informa que o registro foi renovado por mais três anos, com a 
composição que foi aprovada na Congregação e já enviada à CONEP. Em seguida apresenta o novo 
professor substituto da Área de Políticas Públicas e Gestão em Saúde, Alister Teixeira Dias, que se pôs à 
disposição do Instituto e recebeu as boas-vindas da congregação. A Professora Amanda Moura lembra que a 
Área de Bioestatística  também ganhou um novo professor substituto, o Professor Luis Eduardo Gomes. A 
professora Maria de Lourdes informa que na última reunião do Forum da graduação em Saúde Coletiva foi 
deliberado que cada universidade deveria fazer um estudo sobre a história da graduação em saúde coletiva 
para ser reunido em pesquisa nacional, e que no IESC o grupo de trabalho é composto pela aluna Denise, 
Niúra e outras; que a discente Iaraliz também faz parte do grupo que faz uma pesquisa de avaliação do curso, 
acompanhada da servidora Adriani, e que o grupo está incorporando também egressos do curso de saúde 
coletiva. 

Ponto 2 - Após esclarecimentos, foram APROVADAS as atas das sessões da Congregação do IESC de 
janeiro a julho de 2017:  

Ponto 3 - Após esclarecimentos de que já existe prazo definido pelo Consuni de antecedência de 30 dias do 
evento para solicitação de ajuda de custo para diárias e passagens para participação em eventos, mas que esse 
prazo é para que o processo já tenha sido instaurado e enviado por malote à reitoria, que é necessário 
estabelecer um prazo interno no IESC, para que se tenha tempo para o procedimento interno , ficou decidido 
que o interessado deverá apresentar o pedido à direção com antecedência de 40 dias da realização do evento. 

Ponto 4 - Quanto à participação do IESC no Grupo de Trabalho de Atenção à Saúde Mental dos Estudantes 
da UFRJ, a  Profa. Lúcia Abelha Lima relatou que há mais ou menos um mês, foi criada a disciplina "Papel 
do Sanitarista na Reforma Psiquiátrica", que o número de inscritos surpreendeu, pois houve mais de trinta 
candidatos. Que o motivo desta procura se deve ao aumento absurdo no atendimento informal de alunos na 
área de saúde mental, e que há relatos de diversas tentativas de suicídio; que o Grupo de trabalho tem a 
missão de tirar uma política de atenção à Saúde Mental dos alunos da UFRJ, e que foi criado "em cima" da 
realidade dos estudantes, e que já existem outras instituições envolvidas, sendo, a próxima, a quarta reunião 
do GT, e que o mesmo tem cerca de 180 dias para definir uma política de atenção. 

Ponto 5 - APROVADAS todas as demandas da graduação nessa Pauta. 

Ponto 6 - Após leitura do Parecer favorável, foi APROVADO o afastamento no País da Professora Paula 
Brito nessa Pauta. 

Ponto 7 - Após leitura do Parecer favorável, foi APROVADO o afastamento no País da Professora Profa. 
Márcia Aparecida Ribeiro de Carvalho nessa Pauta. 

Referendar: Os dois pontos constantes da pauta foram REFERENDADOS 

Extra-pauta:  

1 - Os afastamentos extra-pauta foram aprovados no início da reunião 

2 - Após leitura do Parecer favorável da professora Tatiana Clarkson, e com os esclarecimentos de que foi 
aprovada na última Comgrad de 25/07, a criação de uma disciplina de Bioestatística com código ISC para os 
alunos de Gastronomia, que poderá também também ser cursada por alunos de outros cursos, e da nossa 
graduação foi APROVADA 

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 
______________________________. 

 


