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Câmara Técnica de Educação – CTE   

Termo de Referência  

 

Sobre a CTE 

A reunião da CTE de outubro de 2018 será dedicada, majoritariamente, à discussão da política 

educacional da Fiocruz. Este processo começou no primeiro semestre, quando a CGEd-VPEIC propôs 

ao coletivo iniciarmos o Planejamento Integrado da Educação na Fiocruz – PIEF, como estratégia para 

construção da política educacional. Para este ano, investimos na construção do diagnóstico da oferta 

educacional existente na Fiocruz, uma primeira etapa para a um planejamento integrado mais amplo. 

O trabalho se compôs, por um lado, de discussões internas nas unidades e organização e envio de 

informações para a a CGEd-VPEIC, que, por outro lado, coordenou reuniões com as 21 unidades e 

escritórios, para esclarecimentos e trocas de informações sobre o material produzido.  

Torna-se oportuno resgatar que todo esse trabalho é orientado a atender às recomendações do VIII 

Congresso Interno (2017) que aprovou, dentre outras, a diretriz “formular uma política educacional 

para a instituição” visando “ampliar o papel da Fiocruz na oferta educacional e a potencializar e criar 

sinergia entre o acúmulo dos projetos educacionais existentes”. Além desta diretriz, outras também 

relacionadas ao campo educacional foram aprovadas: “atuar na formação (crítica, propositiva, eficaz) 

dos trabalhadores do SUS, em todos os níveis educacionais, e na integração dos diversos programas 

de pós-graduação”; “fortalecer e ampliar as experiências e práticas de educação a distância, 

obedecendo a política de acesso aberto”; “investir em abordagens pedagógicas inovadoras”. Cabe 

ainda destacar o comprometimento desta temática com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), em que o objetivo 4 aponta: “Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”.  

O período final da reunião será dedicado a apresentações de informes sobre temas relativos a vários 

trabalhos em andamento no campo da política educacional da Fiocruz.  

Data de realização - 16 e 17 de outubro de 2018  

Público – Vice-Diretores de Ensino e Coordenados de PPgs Lato e Stricto Sensu.  

Local – Auditório Emmanuel Dias – Pavilhão Arthur Neiva – Instituto Oswaldo Cruz – 120 lugares 
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Programação 

 

16/10  

tarde 

13:30-14:00 Abertura  

(Nisia Trindade Lima, Manoel Barral-Netto, Cristina Guilam, 

Representante da APG) 

14:00- 15:00 Apresentação: Desigualdade na oferta de pós-graduação em saúde no 

Brasil. 

(Rita Barradas Barata) 

15:00-17:00 PIEF: Informe e contextualização do trabalho realizado 

(Cristina Guilam) (10 ou 15´) 

PIEF: Destaques e prioridades no trabalho de integração  

(Manoel Barral- Netto) (30´)  

Debate (60´)  

17/10 

manhã 

09:00-12:00 

 

PIEF: A diminuição das desigualdades na oferta do stricto sensu no país 

e os desafios da formação para o SUS: propostas de atuação integrada. 

11h30-12h30  

Encaminhamentos 

17/10 

tarde 

 

13:00-17:00 Informes e debate (30’ para cada informe): 

13:00 – 13:30 Informes do GT de Avaliação dos Programas de Pós-

Graduação pela Capes - Dora Chor 

13:30 – 14:00 Informes sobre o SIEF – Geraldo Sorte 

14:00 – 14:30 Informes sobre o PrInt – Milton Osório 

14:30 – 15:00 Informes do Estudo de Egressos – Ricardo Sampaio 

15:00 – 13:30 Informes da Disciplina Ciência Aberta - Paula Xavier  

 


