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PROPOSTA DE AGENDA INTEGRADA DAS FASES DO IX CONGRESSO INTERNO 

 

Introdução 

Após a aprovação pelo Conselho Deliberativo das diretrizes para a realização do IX Congresso 
Interno, a Comissão Organizadora dedicou-se às discussões sobre as características gerais deste 
evento, seus propósitos e objetivos, considerando a atual conjuntura e a visão de futuro 
institucional. Em especial, a Comissão dedicou seus trabalhos à discussão sobre o cronograma e 
dinâmica a serem colocados em prática para que o Congresso cumpra seu papel.  

A finalidade deste documento é apresentar ao Conselho Deliberativo uma proposta de agenda 
integrada do IX Congresso Interno, considerando suas etapas pré-congresso e congressual. O 
documento limita-se aos aspectos organizativos e de cronograma. Questões de conteúdo 
estarão em discussão na reunião ordinária de setembro, quando será apresentada uma minuta 
de documento de referência a ser apreciada pelo Conselho.  

Diretrizes 

Entre as diretrizes aprovadas no Conselho Deliberativo de julho que subsidiaram o trabalho da 
Comissão, destacam-se: 

• A participação da sociedade civil organizada e do controle social do SUS deve ser 
garantida.  

• As diversas etapas do Congresso devem ir sendo construídas coletivamente. 
• Na etapa pré-congresso deve haver debates coletivos relacionados aos desafios. As 

contribuições aos documentos de referência não se dariam apenas por unidade. 
• Utilizar inovações nos mecanismos de participação, largamente favorecidos pelas 

tecnologias de informação e comunicação.  
• A utilização de outros instrumentos, como consultas públicas, fóruns virtuais e debates 

abertos, o uso de ferramentas colaborativas para construção coletiva de textos, entre 
outros, devem ser estimulados. 

Agenda e dinâmica 

Para atender às diretrizes aprovadas, a Comissão Organizadora do IX Congresso Interno propõe 
a seguinte agenda e dinâmica para o Congresso, a partir de seis espaços principais de discussão 
interrelacionados.  

1) Comissão Organizadora 
2) Conselho Deliberativo 
3) Câmaras Técnicas 
4) Unidades 
5) Seminários pré-congresso 
6) Consulta pública dirigida 



 
 

Fase pré-congresso 

1) Comissão Organizadora 
• Elabora e encaminha ao CD proposta de cronograma e dinâmica do Congresso - 

24/07/2021 a 23/08/2021 
• Elabora e encaminha ao CD o documento de Referência do Congresso - 28/08/2021 

a 13/09/2021 
• Elabora e encaminha ao CD proposta de critérios para delegados - 27/09/2021 a 

01/11/2021 
• Processa as contribuições recebidas e libera para apreciação do CD - 02/11/2021 a 

07/11/2021 

 

2) Conselho Deliberativo 
• Aprova diretrizes gerais – 23/07/2021 (realizado) 
• Aprova cronograma e dinâmica do Congresso – 26/08/2021 
• Aprova e encaminha Documento de Referência para apreciação das unidades, das 

câmaras técnicas e coloca em consulta pública dirigida - 23 e 24/09/2021 
• Aprova critérios para delegados - 28 e 29/10/2021 
• Aprecia e aprova documento final para a Plenária – 16/11/2021 (CD extraordinário) 

 

3) Câmaras Técnicas 
• Debates nas CTs e envio de contribuições ao documento de referência - 27/09/2021 

a 01/11/2021 

 

4) Unidades 
• Debates nas unidades e envio de contribuições ao documento de referência - 

27/09/2021 a 01/11/2021 
• Unidades elegem seus delegados e observadores - 02/11/2021 a 07/11/202 
• Unidades recebem documento de referência final para a plenária - 22/11/2021 

 

5) Seminários pré-Congresso (entre os meses de setembro a novembro – datas a serem 
definidas) 
• Desafios da Ciência e a Fiocruz do futuro 
• Desafios da Saúde e a Fiocruz do futuro 
• Desafios do mundo do trabalho e a Fiocruz do futuro. 
• Desafios da mudança climática, ambiente e a Fiocruz do futuro 

Os seminários serão propostos e coordenados pelo Centro de Estudos Estratégicos da 
Fiocruz em apoio à Comissão Organizadora do IX Congresso Interno. 



 
 

6) Escuta à sociedade 
• Consulta pública dirigida - 27/09/2021 a 01/11/2021 

Para a realização da consulta pública serão eleitos instituições e atores de relevância nas áreas 
de atuação da Fiocruz, para opinarem sobre as diretrizes propostas pela instituição a partir do 
documento de referência. A Comissão Organizadora ainda debaterá essa consulta pública, mas 
a intensão é ouvir associações científicas (SBPC, Abrasco), CONASS e CONASEMS, Conselho 
Nacional de Saúde, sociedade civil organizada, segmento empresarial, entre outros. 

 

Fase Congressual 

1) Abertura e aprovação do Regimento – 08/12/2021 (manhã) 
2) Trabalhos de grupo – 08/12/2021 (tarde), 09/12/2021 (manhã e tarde) 
3) Plenária final – 10/12/2021 (manhã e tarde) 

 

Anexo – Cronograma 

 

 

 

 



Congresso

CD Fiocruz

CD aprova diretrizes 
gerais

CD aprova Comissão 
Organizadora

CD aprova cronograma e 
dinâmica do Congresso

CD aprova e encaminha Doc. de 
Referência para apreciação das 
unidades, das câmaras técnicas 
e coloca em consulta pública 
dirigida.

CD aprova critérios para 
delegados

CD aprecia e aprova documento 
final para a Plenária Plenária Congressual

Comissão do Congresso 
Interno

Elabora e encaminha ao CD 
proposta de cronograma e 
dinâmica do Congresso

Elabora e encaminha ao CD o 
documento de Referência do 
Congresso

Elabora e encaminha ao CD 
proposta de critérios para 
delegados

A Comissão processa as 
contribuições recebidas e 
libera para apreciação do CD

Unidades ‐                               
Debates nas unidades e envio 
de contribuições ao documento 
de referência     

Unidades elegem seus 
delegados e observadores

Unidades recebem documento 
de referência final para a 
plenária

Câmaras Técnicas (CTs) ‐
Debates nas CTs e envio de 
contribuições ao documento de 
referência

Seminários Pré‐
congresso (alto nível) ‐

Realização do 1o seminário
1‐ desafios ciência e fiocruz do 
futuro 

Realização do 2o seminário
2‐ desafios saúde  e fiocruz do 
futuro 

Realização do 3o seminário
3‐ desafios do mundo do 
trabalho  e fiocruz do futuro

Realização do 4o seminário
4‐ desafios da mudança 
climática, ambiente e a Fiocruz 
do futuro

Esculta à sociedade ‐ Consulta Pública dirigida ‐

Calendário

08, 09 e 10/12/2021
Instâncias/ Instrumentos

Proposta de Agenda Integrada das Fases do IX Congresso

02/11/2021 a 07/11/2021 23 e 24/09/202124/07/2021 a 16/08/2021

Pré‐Congresso

23/07/2021 16/11/202126 e 27/08/2021 28/08/2021 a 13/09/2021 27/09/2021 a 01/11/2021 28 e 29/10/2021 22/11/2021
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