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INSTITUTO OSWALDO CRUZ 

Programa de Pós-Graduação em Ensino em Biociências e Saúde 

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2019 

Prezados colegas da coordenação do PIDC / FioChagas 

A Associação Rio Chagas e a Coordenação do Curso de Pós-Graduação Strictu Sensu em Ensino em 

Biociências e Saúde estão organizando, junto com vários laboratórios do IOC e com outras unidades 

da Fiocruz, uma expedição ao interior de Minas Gerais para “Falar de Chagas” no ano que nossa 

instituição comemora os 110 anos da descoberta da doença de Chagas. O projeto é composto por 

sete espaços educacionais que formam um trem imaginário, o Expresso Chagas XXI, título do 

projeto em alusão ao trem no qual Carlos Chagas fez suas consultas e suas experiências em 

Lassance. Os sete espaços são: (1) a “estação Lassance”, onde recebemos os participantes, 

explicamos o projeto e organizamos a interação; e seis “vagões” de atividades de cienciarte, com os 

temas: (2) Redescoberta da doença de Chagas, (3) Coletivos e abrangência nacional e internacional, 

(4) Memórias de vida, (5) Cuidados da casa e ambiente, (6) Inovações no tratamento e no 

diagnóstico, e (7) Promoção da Saúde.  

O PIDC tem discutido a importância da educação e do diálogo com a sociedade, e os 

pesquisadores que atuam no PIDC são muitos dos que estão propondo este projeto. Como não 

houve tempo hábil para apresentar formalmente essa proposta numa das reuniões do FioChagas, 

levamos ao conhecimento da coordenação o projeto, de modo a receber contribuições e sugestões, 

bem como potenciais parcerias que considerem interessantes. Outros laboratórios, diretorias e 

você-presidências estão sendo contatadas também. . 

A expedição está prevista para 15 a 30 de julho, com 30 participantes. Cada “vagão” está 

orçado em R$ 10 mil reais. Caso haja disponibilidade de recursos no FioChagas para nos apoiar em 

alguma atividade, por favor entrem em contato conosco.  

Em anexo encontrarão o projeto. Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que 

se façam necessários.  

Atenciosamente 

 

Tania Cremonini de Araújo-Jorge 

Coordenadora do PPG – Ensino em Biociências e Saúde 

 


