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Reunião (assunto): Reunião com a coordenação do Fio Câncer  – 

Organização da Rede 

Responsável: Wim Degrave 

Horário: 9:00 as 17:20h Local: Sala 117 

Participantes 

 

Wim Degrave, Ana Cavalcanti, Martin Bonamino, Adriana Bonomo, 

Fabrício Marchini, Marcelo Pascoal, Fábio Passetti, Aline de Almeida, 

Patrícia Neves, Flávia Rianelli 
 

 

PAUTA PROPOSTA 

- Organização do workshop 2016 

- Estruturação do Fio Câncer baseado nas competências do momento 

- Convênio UPMC – USP – FIOCRUZ 

- Convênio INCA – FIOCRUZ 

- Biobancos e repositórios 

- Assuntos gerais 
PONTOS DISCUTIDOS 

- Organização do workshop para o ano que vem. A ideia é que o evento ocorra em 

dois dias para não ser cansativo. O evento contará com dinâmicas de interação 

(mecanismo para saber o que o outro está fazendo). 

 

Áreas contempladas: Desenvolvimento e Prospecção, Epidemiologia/ Políticas de 

Saúde, Diagnóstico/ Prognóstico.  

 

Cada grupo terá 1 coordenador, 1 relator e ficará uma pessoa livre, andando entre os 

grupos, esclarecendo possíveis dúvidas.  

 

Data e local propostos pelo grupo: 

Dias: 08 e 09/03/2016 

Local: ENSP – 2º andar 

 

- Necessidade de fazer uma reunião com INCA, estando presente a Andreia Melo – 

responsável pelo serviço de pesquisa clínica. Proposta da FIOCRUZ mostrar 

colaboração, apresentando as demandas específicas, entrando como um facilitador. 

 

- Necessidade de ter um técnico para supervisionar a parte técnica - Biobanco. 
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Adriana indicou um profissional com mais de seis anos de doutorado, com 

conhecimento na legislação brasileira (Davi Raposo). A ideia é que esse profissional 

comece a organizar o trabalho para desenhar as futuras necessidades.  Este 

profissional ficaria fisicamente em Farmanguinhos. 

 

- Adriana colocou que esteve em Paris conversando com o diretor científico do 

Instituto da Faculdade de Biologia e que houve interesse de fazer parceria com a 

FIOCRUZ. Propôs um intercâmbio de estudantes (mestrado e doutorado). A ideia no 

futuro é de ter um Programa de Pós Graduação Internacional. Organizar um curso, 

incluindo como créditos, parte do programa internacional. 

 

- Marcelo Pascoal – Pesquisador da FIOCRUZ de Minas Gerais apresentou o Projeto - 

Núcleo de Pesquisas de Câncer da FIOCRUZ de Minas Gerais e falou sobre sua 

experiência. Filosofia do Projeto: resolver o problema do paciente. O primeiro mais 

interessado na Pesquisa. 

 

- Foi acertada pelo grupo a necessidade de se ter um edital para financiar os projetos 

Câncer, deixando claros os critérios de seleção.  

 

PRÓXIMAS AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

Confirmar com a ENSP se o local está 

disponível para realização do evento – 

workshop. 

Ana Cavalcanti -- 

Mediar com Rodrigo Stabeli à possibilidade 

de trazer um técnico para supervisionar a 

parte técnica do Biobanco. 

Wim Degrave -- 

Conseguir cartas de recomendação de 

experiência profissional do técnico a ser 

selecionado. 

Adriana Bonomo -- 

Realizar contato com a Thaís e Karla para 

saber o status da contratação do profissional 

técnico. 

Adriana Bonomo -- 

Conversar com Cristiane Quintal sobre os 

convênios internacionais e passagens para 

encontro em Paris com o diretor científico em 

Fevereiro/2016. 

Adriana Bonomo -- 

Conversar com a Leila a respeito do 

Programa de Pós Graduação – Fio Câncer.   

Adriana Bonomo -- 

Verificar com Roger o chamamento dos Adriana Bonomo -- 
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alunos para o Curso de Pós Graduação.  

Solicitar resumo das linhas de pesquisa para o 

André Sampaio – Convênio UPMC – USP - 

FIOCRUZ.  

Adriana Bonomo -- 
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