


 

 

GUIA DO USUÁRIO 

PARA CONTRIBUIÇÕES AO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA 

DO IX CONGRESSO INTERNO DA FIOCRUZ 

 

APRESENTAÇÃO 

A Comissão Organizadora do IX Congresso Interno coloca à disposição de toda a comunidade 

Fiocruz o Documento Base para discussão e contribuições. Este documento foi apreciado e 

aprovado pelo Conselho Deliberativo em sua reunião ordinária do mês de outubro de 2021.  

O Documento Base está organizado em metodologia e dinâmica do IX Congresso Interno, contexto 

externo, contexto institucional, questões estratégicas, teses e diretrizes estruturantes para o 

desenvolvimento institucional.  

O texto tem como objetivo subsidiar o debate em toda a instituição, com destaque para as 

discussões nas unidades e câmaras técnicas. Nas unidades, as discussões serão convocadas e 

coordenadas pelas respectivas direções.  

As câmaras técnicas serão convocadas especificamente pelas vice-presidências e suas instâncias 

coordenadoras. Contribuições de outros coletivos e grupos específicos também poderão ser 

encaminhadas. A expectativa aqui é captar outros olhares que não são necessariamente 

temáticos, como é o caso das câmaras técnicas, nem centrados no fazer específico de cada 

unidade.  

A Fiocruz também realizará uma ausculta a segmentos da sociedade com os quais possui 

interação mais intensa, como sociedades científicas, movimentos da sociedade civil organizada, 

órgãos de controle social do SUS, órgãos colegiados de gestão do SUS, como Conass e 

Conasems, setor industrial e da educação, entre outros. Desta forma, a Fiocruz busca permear 

sua estratégia de desenvolvimento nacional às expectativas da sociedade, manifestada a partir 

destes diferentes segmentos.  

Todas as contribuições serão enviadas pelo Sistema de Consulta Pública do Icict, conforme 

instruções a seguir, e analisadas pela Comissão Organizadora do IX Congresso Interno. A 

incorporação ou não das contribuições enviadas dependerá do grau de adequação às orientações 

abaixo descritas. 

ORIENTAÇÕES PARA OS DEBATES E PARA AS CONTRIBUIÇÕES 

1. As contribuições devem estar centradas nas teses, uma vez que elas expressam o 

componente deliberativo do Congresso.  

2. As contribuições para as teses podem se dar em qualquer um de seus componentes 

(enunciado, questão ou diretrizes). No entanto, pelo seu caráter proposicional, são as 

diretrizes o objeto principal de apreciação e contribuição. 

3. Nas contribuições às teses propostas, é possível sugerir modificações pela adição 

(novas diretrizes), supressão (retirar diretrizes) ou substituição (parcial ou total) de uma 

diretriz por outra.  

4. Em qualquer situação, deve-se evitar propostas de modificação de forma ou que não 

alterem a essência do que está proposto. Os debates devem centrar-se no conteúdo das 

teses. Pequenos ajustes e complementações devem ser evitados. 



 

 

5. É possível a proposição de novas teses. No entanto, para tal, a proposta deve vir 

acompanhada de contexto (externo e/ou interno) e da questão que orienta sua 

existência. 

6. A Comissão Organizadora considerará, para efeitos de inclusão no formato integral de tese, 

proposições que atendam aos seguintes requisitos: i) esteja relacionada a um desafio da 

conjuntura atual ou represente um condicionante do futuro da instituição; ii) seja de caráter 

geral e transversal à instituição; iii) não esteja relacionada a nenhuma das questões e teses 

originalmente apresentadas. 

7. As questões e as teses foram formuladas com um caráter suficientemente abrangente 

para permitir um olhar global, transversal e integrador sobre a instituição. Não foram e nem 

devem ser formuladas teses por áreas de atuação da Fiocruz (Pesquisa, Educação, 

Produção, Informação e Comunicação, Serviços de Referência, Patrimônio Cultural e 

Histórico) e tampouco por unidade. Antes, espera-se que estas áreas contribuam com seus 

olhares específicos para responder às perguntas estratégicas, o que significa permear as 

diversas teses com contribuições das diferentes áreas, em especial nas diretrizes. 

8. É possível propor a exclusão integral de uma tese. No entanto, a proposição deverá ser 

acompanhada de justificativa, que será avaliada pela Comissão Organizadora.  

9. Todas as contribuições encaminhadas estarão sujeitas à avaliação da Comissão 

Organizadora, que poderá acatar, negar ou reordenar as contribuições recebidas, de 

forma a manter a coerência proposta para o documento. Contradições essenciais de 

conteúdo serão consideradas para efeito de deliberação na plenária. 

10. As contribuições das unidades e das câmaras técnicas serão registradas na fermenta on-

line Consulta pública Fiocruz, do Icict, disponível na Intranet Fiocruz. As direções de 

unidade, as vice-presidências e seus coordenadores das câmaras técnicas e 

representantes de outros grupos da instituição devem indicar um único responsável para 

inserir as informações no sistema. Para acesso, é necessário informar CPF, nome do 

responsável e endereço de e-mail. Enviar para congressointerno@fiocruz.br. 

11. As participações externas terão uma dinâmica própria, com envio de convites e orientações 

sobre as contribuições ao documento.  

12. Os debates nas unidades e o envio de contribuições ao Documento de Referência do IX 

Congresso Interno da Fiocruz acontece no período de 27/09/2021 a 05/11/2021.   

 


