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Reunião: GT de Capacitação 

Responsável: Paulo Carvalho e Rubens R. Barrozo 

Horário: 09:30 às 12:30 h Local: Sala 117 - Castelo 

Participantes 
Rubens Barrozo (IFF), Paulo R. Carvalho (EPJV). Maria Egle Cordeiro 
(ENSP) – justificou ausência 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

1. Estabelecer uma proposta para capacitação em Biossegurança pela Comissão Técnica de 

Biossegurança e Bioproteção. 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

 

✓ Qual a formatação; 

✓ Qual a competência da CTBio; 

✓ Quem realizará o fomento financeiro. 

 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

Solicitar pauta na reunião de setembro para 

discutir, na Comissão Técnica 

Biossegurança e Bioproteção, a 

flexibilização da Capacitação na forma de 

integralidade do conhecimento em 

Biossegurança na Fiocruz em 2019.  

 
Paulo R. Carvalho  

Rubens R. Barrozo 

 
03/09/2019 
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Paulo inicia a reunião comentando sobre a dificuldade que as unidades têm em fazer um 

curso de biossegurança e a necessidade de fomento financeiro, tendo em vista que, quando 

uma unidade pede ajuda para a realização de uma palestra para atender não somente a 

necessidade de atualização em Boas Práticas em Biossegurança, existe também a obrigação 

legal de um programa de sensibilização em Biossegurança para os profissionais que 

circulam nas unidades, sejam: servidores, estudantes, bolsistas ou terceirizados. 

Rubens informa que no Instituto Fernandes Figueira (IFF) já conseguiu estabelecer um 

programa de Biossegurança para os residentes e bolsistas que todo ano ingressão na 

unidade. 

Paula menciona que a Comissão Técnica de Biossegurança (CTBio) deve organizar a 

capacitação, e que essa poderia ser presencial de acordo com a demanda da unidade, ou 

seja, a unidade da Fiocruz que necessita de Curso, Sensibilização ou Palestra sobre 

Biossegurança deve solicitar a CTBio, para que seja realizado na forma de um programa 

comum para todas as unidades. A unidade fica responsável pela organização do espaço e a 

CTBio a indicação dos representantes que irão na unidade realizar a ação. 

Rubens sugere que a CTBio faça um curso de Biossegurança e Bioproteção na forma de 

EAD para ficar disponível a todas as unidades sem a necessidade de realizar locomoção dos 

professores. Numa ação em conjunta desde 2017 com o Instituto Oswaldo Cruz (IOC), 

apresentado pelo Ricardo Machado, a Biossegurança do IFF já promove um curso on-line, 

patrocinado pelo IOC, que atendeu perfeitamente as necessidades de sensibilização para os 

bolsistas.   

Paulo acredita que é uma possibilidade, porém, o custo para realizar esta proposta envolve 

outras áreas.  Paulo sugeriu que a Fiocruz poderia se espelhar no TELELAB e produzir algo 

parecido, porém que atendesse à necessidade da Fiocruz. 

Paulo sugere que a CTBio solicite financiamento na Vice-Presidência de Pesquisa e 

Coleções Biológicas – VPPCB para um programa de curso de biossegurança presencial e 

que este documento deve ser institucional. 

Rubens propõe que solicitemos uma pauta na reunião mensal da CTBio para discutirmos 

isso com os colegas e identificarmos uma ação em conjunto. Paulo concorda e encerramos 

a reunião. 

 

 

 

 

 

 


