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

Tania, Christian, Mariza, Helene e Elizabeth

No dia 11 de novembro, o IOC realizou 
sua primeira plenária preparatória para o 
VI Congresso Interno. Foram debatidas 
posições e propostas para o documento 
de referência, que norteará as ações da 
Fiocruz nos próximos 20 anos, e o docu-
mento sobre o modelo de gestão, que 
analisa a transição entre o sistema misto 
de Fundação Autárquica com Fundação de 
Apoio privada (Fiocruz Atual) e a Empresa 
Estatal Especial (Proposta da Presidência). 
Os trabalhadores expressaram diversas 
ideias, que estão agrupadas em informe 
disponível na Intranet IOC.

A nossa segunda plenária foi realizada 
no dia 24, com uma leitura coletiva crítica 
e propositiva da Introdução e dos dois pri-
meiros capítulos do Termo de Referência 
do VI Congresso Interno. Entre outras pro-
postas, fi cou clara a necessidade de o IOC 
defender a importância da Pesquisa na 
visão estratégica da Fiocruz em 2030.

O IOC está se preparando e já está mar-
cada para 08 de dezembro uma terceira 
assembleia para a fi nalização da leitura do 
documento. Ao mesmo tempo, foi iniciada 
em 1º de dezembro uma série de seminári-
os gerais de toda a Fiocruz preparatórios 
para o congresso, com áudio e vídeo dis-
poníveis no site do VI Congresso Interno. 

Na segunda-feira, na presença de todo 
o Conselho Deliberativo da Fiocruz, test-
emunhamos um marco histórico na bib-
lioteca do castelo, quando o presidente do 
BNDES, usando o broche de Manguinhos, 
assinou o convênio de cooperação com a 
Fiocruz, chamado pelo ministro Temporão 
de “aliança e parceria estratégica”. Estes 
fatos nos mostram que os tempos são de 
mudança e de grandes oportunidades. O 
momento é de discussão, mobilização e 
articulação, ações que a comunidade do 
IOC sempre desempenhou com sucesso. 
Na preparação para um momento tão im-
portante como o Congresso Interno não 
será diferente. Chamamos a comunidade 
IOC para se juntar a este debate. 

 O IOC e VI Congresso 
Interno

IOC realiza pela primeira vez fórum para integração 
de seus alunos de pós-graduação
Encontro reunirá alunos e Encontro reunirá alunos e 
docentes dos programas docentes dos programas stricto stricto 
sensusensu, de 15 a 17 de dezembro, , de 15 a 17 de dezembro, 
para debater os cenários da para debater os cenários da 
ciência, tecnologia e inovação ciência, tecnologia e inovação 
das próximas duas décadasdas próximas duas décadas

Simpósio nacional sobre taxonomia e biodiversidade 
reúne especialistas
Evento organizado pelo IOC conta com mais 250 
participantes para debater temas relacionados à área

Leptospirose é tema de curso internacional
Centro Colaborador da OMS para Leptospirose, o IOC é o 
organizador do evento, que recebeu representantes de 13 
países da América Latina. O encontro foi realizado de 23 a 
27 de novembro

Filme sobre vetores da dengue e da febre amarela 
vence Festival em Cuba 
Documentário sobre Aedes aegypti e Aedes albopictus 
conquista segundo prêmio internacional

Pós-graduação em Biologia Celular e Molecular com-
pleta 20 anos debatendo passado, presente e futuro
Edição especial do Centro de Estudos do IOC reuniu 
nesta quinta-feira fundadores, ex-coordenadores e o atual 
coordenador do programa

Pós-graduação em Ensino de Biociências e Saúde 
recebe inscrições
Interessados podem se candidatar às vagas para os cur-
sos de especialização e atualização até 08 de janeiro 

- Centro de Estudos terá nesta sexta-feira mesa-redonda e lançamento de livro sobre 

Adolpho Lutz e a Helmintologia no Brasil

- Planejamento divulga relação de feriados em 2010 

-  Sugestões para revisão da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde 

até 07 de dezembro

..::Curtas:: Leia mais na versão online::..


