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Reunião: CTBio 

Responsável: Wim Degrave 

Horário: 9 às 12 h Local: Sala 117 – Castelo Mourisco 

Participantes 

 
Wim Degrave, Flavia Rianelli, Ricardo Machado, Pedro Teixeira, 
Simone Carvalher Machado, Paulo Roberto Carvalho, Rubens Barrozo, 
Denise Torres, Alexandre Vieira, Christian Reis, Hilda Carolina, Carlos 
Letacio e Sônia de Oliveira. 
 

 

PAUTA PROPOSTA 

 
- I Encontro de Biossegurança da Fiocruz 

- Projeto - Ministério da Saúde  
 

PONTOS DISCUTIDOS 

 
Wim Degrave iniciou a reunião falando sobre o I Encontro de Biossegurança da 

Fiocruz. Em seguida propôs a organização das apresentações dos GTs do 
Encontro de Biossegurança, com um membro responsável para apresentar 

cada tema, sendo eles:  
 
- Compra coletiva de Jalecos – Luiz Castro Mattos (CQuali) 

 
- Inspeção da infraestrutura e operação de laboratórios – Simone Carvalher 

(Farmanguinhos) 
 
- PGRSS – Rubens Barroso (IFF) 

 
- PCMSO – Fátima Rangel (CST) 

 
- Sinalização – Simone Carvalher (Farmanguinhos) 
 

- Plano de Contingência da Fiocruz – Pedro Teixeira (ENSP) 
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- QBA on-line e capacitação – Christian Reis (IAM) 
 
- Revisão do Manual de Biossegurança da Fiocruz – Paulo Roberto (EPSJV). 

  
Na sequência Wim falou sobre o projeto que está sendo negociado com o 

Ministério da Saúde para financiamento de ações de biossegurança. O mesmo 
esclareceu que a descrição técnica do projeto não será extensa, e que 

inicialmente irá especificar os tópicos, os objetivos e as metas para enviar 
posteriormente a todos os membros.  “Para este projeto devemos focar em 
ações que contribuam para uma política Nacional de biossegurança e coisas 

que realmente avancem no brasil”.  
 

Pedro Teixeira – ENSP sugeriu também que fossem elaborados pequenos 
projetos, utilizados internamente, mas que poderão ser exportados para fora 
da Fiocruz, tendo cada projeto sua autonomia para contratação de bolsista em  

caso de necessidade. 
 

Em seguida foi sugerida pela comissão, a criação de dois GTs para serem 
trabalhados, sendo eles: 
 

- GT Político de Biossegurança (para atualização de textos de biossegurança no 
site da Fiocruz). 

 
- GT de Capacitação. 
 

O convite para os GTs será enviado por e-mail pela CTBio. Os membros que 
tiverem interesse poderão sinalizar o GT nos quais gostariam de contribuir. 

 
Por fim, Paulo Roberto – EPSJV falou sobre a importância dos documentos 
guardados que comprovam a história da biossegurança da CTBio ficando de 

enviar para o e-mail da CTBio os arquivos e os documentos a serem 
formatados. Também foi solicitado aos demais membros o envio deste tipo de 

material. 
 
A próxima reunião acontecerá no dia 19/12/2017, às 9 horas, na sala 117 do 

Castelo Mourisco. 
 

Pauta proposta:  
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- Projeto – Ministério da Saúde  
 

- GT de Capacitação e GT Político de Biossegurança 
 

- Discussão sobre a revisão do manual de biossegurança da Fiocruz. 
 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

*Consultar anexo 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


