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Reunião: CTBio 

Responsável: Wim Degrave 

Horário: 9 às 12 h Local: CRIS 

Participantes 

 
Wim Degrave, Flavia Rianelli, Ricardo Machado, Simone Cavalher, 
Egle Setti, Paulo Carvalho, Carlos Miranda, Armando Lopes, Denise 
Barone, Douglas Baeta, Ivan Neves, Harrison Magdinier, Rubens 
Barrozo, Pritesh Lalwani, Leonardo Lopes, Gabriel, Rogério, Evânia 
Galindo, Cátia Costa, Carlos Letácio. 
 

 

PAUTA PROPOSTA 

             
            - Orçamento da ENCIBio – Evento em 2020, 

         - III Encontro de Biossegurança e Bioproteção da Fiocruz, 

         - Compra de materiais – Termômetros de displays, 

         - Informe sobre o curso de brigadista de incêndio,  

         - Elaboração da política de Biossegurança da Fiocruz,  

         - Informe sobre o projeto do DEMEQ para melhorar a manutenibilidade 
da CSB (Cabinas de Segurança Biológica), 

         - Levantamento das capacitações em Biossegurança realizadas pelas 

Unidades. 

 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

 

Flavia Rianelli - VPPCB deu início a reunião informado sobre o Encontro do 

ENCIBio que ocorrerá no RJ em 2020 para 500 participantes. Esclareceu que o 
orçamento foi levantado pela CTBio e que o Hotel Rio Othon Palace seria 

melhor opção pela localização e valor. Ficou de verificar também a 

possibilidade de ser feito um pacote para hospedagem. 

 

Simone Cavalher – Farmanguinhos, que faz parte da comissão do ENCIBio, 

verificou com a empresa Raízes que realizou o evento passado em Vitória 
quanto sairia o pacote para contratar todos os serviços. Informou que como 
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será cobrada a inscrição para o evento, entraria recursos para pagar despesas 

do Encontro. A proposta após pronta será apresentada para CTNBio para 

aprovação. 

 
Flavia Rianelli – VPPCB falou sobre o III Encontro de Biossegurança e 

Bioproteção da Fiocruz que será realizado nos dias 29 e 30/10/19 – Museu da 

Vida – Fiocruz - RJ. Algumas sugestões de temas e palestrantes foram 

solicitadas, assim como um espaço para as CIBios falarem no 2º dia do 

Encontro.  

 
Wim Degrave informou que será realizada uma nova compra de termômetros e 

displays e que gostaria de obter uma avaliação técnica das CIBios. 

 

Maria Egle – ENSP falou sobre a necessidade de ocorrer um curso de brigadista 

de incêndio na Fiocruz. Informou que na ENSP teria espaço para ser realizado 

o curso de brigadista para outras Unidades, mas informou que teria pressa, 

pois o prédio da ENSP está muito vulnerável (possui 9 andares). “As pessoas 
não se conscientizam que existe um risco no prédio. Hoje, somente há 

brigadista do térreo até o 5º andar. A partir do 5º andar não tem nenhuma 

indicação de brigadista”. 

 

Ricardo Machado – IOC informou que já está sendo providenciado o curso de 

brigadista de incêndio na Fiocruz e que está no aguardo de uma resposta da 
COGIC para ser iniciado. Ideia é de ser feita uma capacitação única. Informou 

que ficou acordado que inicialmente seria escolhido um prédio para dar início a 

brigada, de acordo com as direções e que o Humelino fará uma avaliação dos 

prédios verificando a necessidade de quantos cursos necessários. 

 

Maria Egle – ENSP falou sobre a necessidade de pensar que política de 

Biossegurança temos na Fiocruz? Se colocou à disposição para coordenar o GT 
sobre Política de Biossegurança da Fiocruz que será iniciado em breve. 

 

Em relação ao levantamento das capacitações em Biossegurança realizadas 

pelas CIBios, Simone Cavalher – FarManguinhos informou que já possui o 

levantamento das capacitações, ficando apenas no aguardo dos nomes dos 

profissionais que ministram as capacitações.  
 

Armando Lopes – COGIC falou sobre o projeto do DEMEQ para melhorar a 
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manutenibilidade da CSB (Cabinas de Segurança Biológica). Informou que 

existe um problema nas cabinas com relação a limpeza. Solicitou apoio a CTBio 

para aquisição de painéis pois a COGIC não tem como realizar a compra. Ficou 

de enviar por e-mail, informando todas as especificidades para que a CTBio 
possa realizar a compra. 

 

A próxima reunião está agendada para o dia 19/06/2019, das 9 às 17 horas, 

sala 117 - Castelo. 

 

 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

Orçamento - Encontro Nacional de 

Comissões Internas de Biossegurança 
(ENCIBio) 

Flavia 29/07/2019 

Programação para o III Encontro da 

Biossegurança e Bioproteção da 
Fiocruz 

Comissão 01/08/2019 

Criação GT Política de Biossegurança 

 

Maria Egle 15/07/19 

Nova compra de material: 

termômetros e displays  

Flavia 30/07/19 

Apresentação de um draft dos GTs em 

andamento 

Coordenadores GT 16/07/19 
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