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Mais notícias do IOC em www.ioc.fi ocruz.br
IOC–Ciência para a  Saúde da População Brasileira

Tania e Helene 

 Pensar o Ensino no IOC é uma tarefa 
permanente. Neste ano, realizamos a 
quarta edição do Colegiado de Doutores 
com resultados que mostram amadure-
cimento da capacidade de refl etirmos e 
desenharmos propostas de forma coletiva 
e articulada. No entanto, não basta pensar 
o Ensino apenas do ponto de vista dos do-
centes, orientadores e coordenadores de 
programas de pós-graduação: falta incluir 
de forma mais incisiva a perspectiva dos 
discentes. Já temos a presença de repre-
sentantes dos alunos no Conselho Delib-
erativo, na Câmara Técnica de Ensino e 
na Coordenação de Pós-Graduação, por 
exemplo, mas criar um espaço específi co 
para ouvir e interagir com o corpo discente 
era uma lacuna ainda a preencher.

Neste contexto foi criado o I Fórum de 
Integração de Alunos de Pós-graduação 
do IOC, que reunirá alunos dos cursos de 
pós-graduação e docentes entre os dias 
15 e 17 de dezembro. O evento, que conta 
com recursos da Capes, terá como tema 
Desafi os da ciência e da saúde para dis-
centes e docentes nos cenários 2010-2030 
e discutirá, mesclando a energia e entusi-
asmo dos mestrandos e doutorandos com 
a experiência dos docentes da pós-gradu-
ação, possíveis cenários para a ciência, 
tecnologia e inovação nos próximos 20 
anos e o papel dos futuros cientistas e pro-
fessores na educação básica.

A reunião dos alunos num Fórum espe-
cífi co foi uma das propostas levantadas 
no IV Colegiado de Doutores do IOC, em 
setembro. E este será outro papel funda-
mental do Fórum, que produzirá ainda a 
oportunidade de uma maior integração 
entre alunos e docentes para aumentar o 
conhecimento mútuo de seus objetos de 
pesquisa, metodologias e resultados.

Este é um evento pioneiro e inovador que 
visa propiciar maior integração entre os alu-
nos e entre estes e os docentes, estreitando 
ainda mais os laços entre esses atores cen-
trais na pesquisa cientifi ca do Instituto.

Um fórum pioneiro para 
integração e discussão

Pesquisas do IOC recebem Prêmio de Incentivo em 
Ciência e Tecnologia para o SUS
Instituto recebeu prêmio de Instituto recebeu prêmio de 
melhor tese de doutorado e men-melhor tese de doutorado e men-
ção honrosa na categoria disser-ção honrosa na categoria disser-
tação de mestradotação de mestrado

Hepatites de transmissão entérica são tema de
seminário internacional
Iniciativa promovida pelo IOC reúne especialistas até esta 
sexta-feira

O estado da arte da Biologia Computacional e 
Sistemas na Fiocruz em debate
Workshop buscou traçar uma visão geral sobre o que está 
sendo feito e quais são as linhas de pesquisa mais 
promissoras na área 

Mesa-redonda marca lançamento do livro 
Adolpho Lutz e a Coleção Helmintológica do Instituto 
Oswaldo Cruz 
IOC prestou dupla homenagem ao cientista, que realizou 
pesquisas no Instituto de 1908 a 1940

IOC planeja pólo no campus Fiocruz-Mata Atlântica
Instituto já atua na área desde 2001 e deseja formali-
zar projeto que englobe ensino, pesquisa e assistência. 
Pesquisadores podem apresentar propostas

IOC tem representante na Cúpula do Clima da ONU
Pesquisadora do IOC é uma das integrantes da delegação 
brasileira do evento que iniciou nesta segunda-feira, 
07 de dezembro, na Dinamarca

Nova especialização em Ciência, Arte e Cultura na 
Saúde abre inscrições 
Interessados podem se inscrever de 10 de dezembro a 
15 de janeiro

Seminário destaca desafi os para o futuro da Fiocruz
Primeiro seminário de preparatório para Congresso
Interno ressaltou o compromisso de defi nir novos rumos 
sem abrir mão do compromisso social, da gestão


