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Ata da reunião para apreciação da candidatura à Medalha de Mérito Educacional Virgínia 

Schall – Edição 2021. 

 

No dia 20 de setembro de 2021, reuniram-se de forma remota, por meio da Plataforma Zoom, 

no horário das 14h às 14h20min, as Prof.as Gulnar Azevedo e Silva (IMS/UERJ) e Maria do 

Carmo Leal (ENSP/Fiocruz), com o acompanhamento de Maria Cristina Rodrigues Guilam e 

Fábio Balbino Lemos (pela Coordenação Geral de Educação/VPEIC), para apreciação da 

candidatura à Medalha de Mérito Educacional Virgínia Schall – Edição 2021. 

 

A chamada pública para inscrições para a Medalha Virginia Schall visa distinguir trajetórias 

acadêmicas de elevado mérito na educação no campo da saúde e segue Regulamento específico 

anexo.  A Medalha é destinada a servidores da Fiocruz com reconhecida trajetória de vida e 

atuação meritória no campo da educação em saúde. Para descrição das características esperadas, 

consultar o Regulamento da Medalha Virginia Schall. No ano de 2021, foram aceitas 

candidaturas de profissionais com destacada atuação em educação nas áreas da Saúde 

Coletiva e Ciências Humanas e Sociais.  

 

A CGE/VPEIC recebeu uma candidatura no ano de 2021, em nome do Prof. Eduardo Maia 

Freese de Carvalho, por meio do Programa de Pós-graduação em Saúde Pública, do Instituto 

Aggeu Magalhães.  

 

Toda a documentação foi encaminhada dentro do prazo previsto e estando em conformidade 

com a chamada 2021, foi apreciada pelas Prof.as Gulnar Azevedo e Silva e Maria do Carmo 

Leal, que reconhecendo a carreira científica inestimável do Prof. Eduardo Maia Freese de 

Carvalho e sua capacidade de somar esforços para a promoção do ensino de pós-graduação e 

de pesquisas voltadas para a melhoria das condições de assistência à saúde, reconheceram o 

mérito da sua candidatura. 

 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2021. 

 

Gulnar Azevedo e Silva (IMS/UERJ) 

Maria do Carmo Leal (ENSP/Fiocruz) 

Maria Cristina Rodrigues Guilam (Coordenadora Geral/VPEIC) 

Fábio Balbino Lemos (Coordenação Geral de Educação/VPEIC) 

 

 

 

 

 


