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de publicação; resposta a convite; memorando comunicando envio de documento em anexo, acusa

recebimento de exemplar de livro; resumo da estrutura e funcionamento da secretaria-geral (29/05/1967 -

16/05/1967)  .............................................................................................................................................  157

03-20-0077, Portarias da Presidência da Fiocruz dispondo sobre: dispensa e designação de servidores

para funções; constituição de grupos de trabalho e de comissões; Regulamentação para a participação e

a liberação de servidores para cursos de especialização, mestrado e doutorado; normas e procedimentos

para o programa de aperfeiçoamento profissional; definição de critérios para a formulação dos programas

institucionais integrados da Fiocruz; Instituição do Conselho Curador do Espaço Museu da Vida

(04/01/1994 - 13/07/1994)  .....................................................................................................................   158

03-20-0078, Tabelas de diárias e assistência pré-escolar; informes; projeto da Secretaria Municipal de

Saúde de Implantação de mini-postos nos CIEPS; cópias de recortes de jornais sobre paralisação das

atividades da Fiocruz devido à violência em Manguinhos; súmula da aula inaugural da ENSP – 1994;

Curriculum Vitae de Gilberto Ney Ottoni de Brito (08/03/1994 - 17/09/1995)  ....................................  159

03-20-0079, Considerações sobre a proposta conjunta Fiocruz / EMPBRAPA de substitutivo ao projeto

de lei que trata do uso das técnicas de Engenharia Genética e da liberação no meio-ambiente de
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organismos geneticamente modificados; exposição de noivos do Ministério do Trabalho sobre programa

profissionalizante para adolescente; folhetos; cópias de recortes de jornais e publicações sobre política de

ciência, biodiversidade, escândalo Collor, negociações com FMI, revolta da vacina, produção de vacinas,

disseminação de informações em saúde pública; princípios legais do SUS; recomendações ao “Seminário

Internacional sobre os Desafios da Era da Informação: Agentes e Usuários”, trabalho “propriedade

literária, científica e artística”, conferência “Avaliação Institucional: Perpectivas e tendências; conclusões

e recomendações do Grupo de Trabalho em Biotecnologia e Saúde (1993 - 02/01/1995)  ....................  159

03-20-0080, Solicitações e transferências de equipamentos; memorandos administração de pessoal; ata

Conselho Deliberativo do INCQS; relatório sobre laboratório de toxicologia experimental; carta sobre

a transferência do projeto de avaliação pré-clínica de Fármacos e Químicos Ambientais; documentos

relativos à transferência de grupo de pesquisa do INCQS para a ENSP, currículo (24/02/1994 -

09/09/1994)  .............................................................................................................................................  160

03-20-0081, Instruções para professores exercerem outras funções do Curso de Saúde Pública; instituição

da Comissão Permanente de Pessoal Docente e a Comissão Permanente de pessoal de apoio;

designação ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; indicação dos membros do

colegiado da CONCURD; deliberações tomadas na Reunião ordinária do mês de maio (11/01/1985 -

16/12/1985)  .............................................................................................................................................  161

03-20-0082, Comunicado de envio de diploma; comunicado; encaminhamento de documentos em anexo;

requerimento de créditos em disciplinas; certificados; I curso de Epidemiologia e Sistemas de Informação;

grupo de sistemas de informação; relação de alunos matriculados no Curso básico regionalizado de

Saúde Pública; sobre o I curso básico regionalizado de Saúde Pública, cronograma do curso; ementas

do curso, relação de hotéis e de material para o curso; aula sobre estudos de Morbidade, relatório de

visita de preparação do C.B.R.S.P.; projeto do Curso de especialização em Saúde Pública; cronograma de

atividades; solicitações; telegrama (05/07/1970 - 07/12/1979)  .............................................................   161

03-20-0083, Memorando comunicando envio de cópia em anexo; convênio entre o Instituto

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social e a Fiocruz, através da ENSP (23/04/1985

-30/12/1985)  ...........................................................................................................................................   162

03-20-0084, Curriculum Vitae; solicitação de informações; curso de especialização farmacocinética e

biodisponibilidade de medicamentos – UFF (folder) (03/09/1984 - 30/04/1985)  .................................   163

03-20-0085, Memorando comunicando envio de relatório; grupo de trabalho sobre avaliação e proposta

para os cursos de saúde pública – informe final; trabalho de programação sobre assistência a tuberculose;

certificado de sanidade (03/1984 - 30/12/1985)  ....................................................................................  164

03-20-0086, Diploma do curso de aplicação; folder da Organização panamericana de saúde; anexo ao

ofício da Diretora da Divisão de Recrutamento, Seleção e Aperfeiçoamento; ofício comunicando o

estabelecimento de vagas no curso de saúde pública; comunicado de nomeação para o cargo de Diretor

Executivo da Fundação Casa de Rui Barbosa; convites; solicitação de publicação; pedido de informações

sobre curso de especialização; sugestões fornecidas a ENSP; esboço de um Plano de Comunicação Social

(17/02/1984 - 31/05/1985)  .....................................................................................................................   165
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03-20-0087, Atas de reuniões do Conselho Técnico Administrativo da Fiocruz; pauta do Conselho; análise

e parecer jurídico (vedações e excepcionalidades previstas no diploma legal examinado); cópia de Diário

Oficial sobre a Secretaria de Planejamento; sobre o Conselho Interministerial de Salários de Empresas

Estatais e atos do poder executivo; informações complementares; demonstrativo da solicitação do crédito

suplementar; aprovação de recursos pela OMS; protocolo de intenção do projeto processo político e

saúde; solicitação de bolsa; visita-estágio de membros do departamento junto ao Hospital de Clínicas /

Montevideo; solicitação de auxílio (26/09/1985 - 30/12/1989)  ............................................................   166

03-20-0088, Magee, J.H. – Programas de Gerontologia e “curricula” nas Escolas de Saúde Pública dos

Estados Unidos (06/1995)  ......................................................................................................................  166

03-20-0089, Catálogos de publicações da OPAS e da OMS; Revista “A Saúde do Mundo” da OMS;

envelope da Fundação Educacional Rosemar Pimentel (1984 - 1986)  .................................................   167

03-20-0090, Correspondências; informes, boletins SAS, comunicados; documentos sobre IV oficina de

trabalho sobre “Métodos epidemiológicos no estudo das doenças endêmicas”, documentos do Programa

Fieldlincs; cartas e folheto sobre seminários, congressos, conferência; edital das eleições para chefia do

departamento (02/12/1993 - 04/05/1994)  ..............................................................................................   167

03-20-0091, Correspondências e programas de seminários, conferências, fóruns, congressos, cursos;

carta do Deputado Sérgio Arouca sobre emenda constitucional; cartas e memorandos administrativos;

correspondências da Escola Nacional de Saúde Pública de Rennes; correspondências sobre programa de

liderança kellog; manifesto e abaixo assinado sobre fatos ocorridosna Biblioteca da ENSP; carta enviada

por pesquisador da Universidade de Yale; carta sobre a Rede de Investigação em Sistemas e Serviços de

Saúde no Cone Sul; correspondências do IUPERJ (11/05/1994 - 19/12/1994)  ....................................   168

03-20-0092, Solicitação de colaboração, matrícula de oficial; encaminhamento de material para o

trabalho com adolescente; seminário; convites, informativo ANPED - Agendando a 17ª Reunião Anual;

regulamento do fórum técnico de produtos de origem animal; inspeção e qualidade, propostas em relação

ao desenvolvimento de pesquisas conjuntas, desenvolvimento de pesquisas pelo Núcleo de Estudos e

Pesquisas em Recursos Humanos do DAPS (27/12/1993 - 29/12/1994)  ..............................................   169

03-20-0093, Informe de freqüência; encaminhamento de documento; cursos da ENSP; acusa recebimento

de ofício; cadastro; agradecimento; convite para reunião e seminário; celebração de convênio de

cooperação técnica; comunicado de implementação de medidas de reforço de segurança; relatório final

de reuniões ; solicitação de funcionário; ofício sobre programa de curso; solicitação de funcionário para

trabalhar integralmente; colaboração oferecida pela ENSP (12/01/1993 - 24/11/1994)  .......................   170

03-20-0094, Ata de reunião; convocação para Reunião, sugestões; orçamento de 1994 – recursos do

Tesouro; execução orçamentária – custeio e capital; seminário e reunião do CD/Fiocruz em Petrópolis

intitulado Fiocruz: prioridades institucionais e projetos integradores; reunião sobre os 40 anos da ENSP;

encaminhamento de documentação; apresentando o canal Saúde (28/12/1993 -21/12/1994)  ...............   171

03-20-0095, Memorandos e portarias sobre administração de Recursos Humanos e Administração Geral;

cópias no Diário Oficial; relatório de atividades da diretoria de Recursos Humanos; formulários; termos
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de compromisso; termos de posse; declaração; exposição de motivos para solicitação de autorização para

realização de concurso público (29/11/1993 - 15/12/1994)  ..................................................................   171

03-20-0096, Memorando sobre criação na “Câmara Técnica de Pesquisa”, memorando sobre apoio da

ENSP às Escolas de Saúde Pública do País; listas de publicações das unidades da Fiocruz em Revistas;

memorando sobre financiamentos de projetos, bolsas de estudo e formulários; memorando sobre edição

de livro; memorando sobre a participação no IV Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva; edital do

programa RHAE / Fiocruz; avaliação da contribuição da Fiocruz no plano de combate à Fome e pela Vida

(28/12/1993 - 28/07/1994)  .....................................................................................................................   172

03-20-0097, Memorandos administrativos e requisições de material; relatório do seminário perspectiva do

uso da vacina cubana contra a Meningite; carta sobre I Encontro Internacional em Saúde pública; cartas

de agradecimentos; planos de trabalho referentes ao “Projeto Escola de Saúde Pública”, cartas indicando

representantes da ENSP em encontros, simpósio; cartas apresentando bolsistas; plano de trabalho do

Projeto “Revisão da Literatura e acompanhamento da produção técnico-científico sobre os efeitos da

exposição aos campos elétricos; carta sobre o programa institucional de sustentação laboratorial de

pesquisa de campo; cartas-convite (21/01/1994 - 27/12/1994)  .............................................................   172

03-20-0098, Instruções ENSP (18/01/1994 - 27/12/1994)  ....................................................................   173

03-20-0099, Carta do orientador e versão preliminar de tese de Doutorado. Gênero, trabalho e saúde: as

Operárias das Indústrias de Processos Químicos (1996)  .......................................................................  174

03-20-0100, Dissertação de Mestrado. Assis, Ana Maria. Hepatites Virais no Brasil – A mortalidade como

indicador do impacto da infecção / doença (03/1996)  ..........................................................................   174

03-20-0101, Dissertação de Mestrado. Araújo, Ulisses César. Avaliação da exposição à substâncias

químicas em ambientes de trabalho: estudo de parâmetros ambientais e biológicos – o caso do chumbo

(1994)  ......................................................................................................................................................  175

03-20-0102, Declaração, certificados (12/01/1995 - 03/1995)  ..............................................................   175

03-20-0103, Autorização para início de programa; ficha de programa de aperfeiçoamento

profissional e especialização, certificado; relatório de avaliação de atividades práticas (29/11/1994 -

11/09/1995)  .............................................................................................................................................  175

03-20-0104, Relação dos estagiários (21/08/1995)  ...............................................................................   176

03-20-0105, Comunicado para bolsistas; relação de aperfeiçoamento profissional; certificado (13/09/1994

- 11/07/1995)  ..........................................................................................................................................   176

03-20-0106, Listagem dos funcionários por departamento da ENSP (s.d)  ...........................................   177

03-20-0107, Contribuição dos delegados da ENSP à discussão do Congresso Interno Extraordinário; ata

da eleição para delegados da ENSP no Congresso Interno (18/07)  ......................................................   177

03-20-0108, Gestão de estabelecimentos públicos de saúde no Brasil = subsídios para discussão; projeto

de lei n° 1263 do poder executivo a respeito da autorização para instituição do Serviço Social Autônomo

Associação das Pioneiras Sociais; estatutos da Fundação E.J. Zerbini; anteprojeto de lei que autoriza o

Poder Executivo a instituir a Associação das Pioneiras Sociais, contrato de gestão que entre si fazem a

União Federal e a Associação das Pioneiras Sociais (04/1991 - 27/01/1995)  ......................................   178
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03-20-0109, Congresso interno extraordinário – folder com tema: “Compromisso público e reforma

do Estado”, câmaras técnicas; proposta da ASPLAN ao CD; folheto Ciência e Saúde: Compromisso

social da Fiocruz – II Congresso Interno – relatório final; instâncias integradoras da Fiocruz; planos

de projetos e metas; gestão da qualidade na Fiocruz; ; convite; encaminhamento da discussão sobre

estrutura; regimento interno do Conselho Deliberativo; seminário; critérios para a caracterização dos

órgãos da Estrutura Organizacional da Fiocruz; prioridades institucionais e projetos integradores (11/1993

- 18/01/1994)  ..........................................................................................................................................   179

03-20-0110, Análise das propostas de reformatação jurídica administrativa da Fiocruz; anteprojeto de

lei; projeto de decreto; documento de avaliação dos Institutos de Pesquisa do Ministério de Ciência e

Tecnologia; análise do anteprojeto de lei que cria as organizações sociais (06/04/1995)  .....................   179

03-20-0111, Justificativa orçamentária por metas; diretores e direções das instituições – membros de

ALAESP; teoria e prática da saúde pública; associação das escolas de saúde pública; I Conferência

Panamericana de Educação em Saúde Pública; informativo 4° comitê coordena das atividades de meio

ambiente do setor clérico; portaria n° 457; memorando ASPLAN; reestruturação da Secretaria de

Administração; estrutura organizacional da Fiocruz; o processo de integração do Mercosul e a cooperação

técnica da OPAS; formato do resumo; I Encontro Nacional de Ciências Sociais em Saúde; projeto;

cooperação técnica ENSP – RIO / ENSP – RENNES; relação de convênios de Receita – Instituições

Nacionais; convênios de Receita – Instituições Internacionais (30/08/1992 - 18/08/1994)  ..................   180

03-20-0112, Informes; comunicado de freqüência; resposta ao memorando; atestado médico; afastamento

de trabalho; código de unidade; declaração; exame pericial de sanidade médica e capacidade física;

atestado; declaração de comparecimento; perícia externa (13/01/1993 - 06/05/1994)  ..........................  181

03-20-0113, Texto sobre a ENSP com o título ENSP – saúde e violência; aos colegas da ENSP e da

Fiocruz; carta circular sobre os 40 anos da ENSP (24/05/1994 - 15/12/1994)  .....................................   181

03-20-0114, Carta circular; convite para seminário; programa de seminário; entrega dos contracheques;

solicitação para elaboração de relatório; relatório de atividades do governo Itamar Franco (04/1994 -

22/11/1994)  .............................................................................................................................................  182

03-20-0115, Ofício comunicando XXI Congresso Nacional; cópia de publicação no Diário Oficial sobre a

realização do congresso; ofício circular; relatório de atividades do Ministério da Saúde; encaminhamento

de lista de publicações; divulgação; informação; comunicado; núcleo de saúde – programa de educação

continuada; pedido de divulgação de edital; solicitação da indicação de representante; comunicado de

realização de Encontro Nacional dos Docentes; encaminhamento de ERRATA do Manual Técnico do

Programa Nacional de Controle do Gafanhoto (11/1993 - 12/01/1994)  ...............................................   182

03-20-0116, Memorando administrativo; documento referente a organização de campanha de assinaturas

em apoio à indicação de Betinho ao Prêmio Nobel da Paz; financiamento; edital do PAPES – Fiocruz;

visita a Fiocruz (19/04/1993 - 25/08/1994)  ...........................................................................................  183

03-20-0117, Texto: “A Saúde Pública hoje: notas para um debate sobre a conjuntura em saúde e a situação

da ENSP ao seu interior”, ato da presidência aprovando regimento interno da ENSP; Anti-projeto do
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regimento interno da ENSP; cópia do editorial dos Periódicos Cadernos de Saúde Pública (08/03/1985 -

04/1988)  ..................................................................................................................................................  184

03-20-0118, Certificado de curso; memorandos encaminhando relatórios; memorandos administrativos;

encaminhando programa Oficina de Trabalho, cursos; edital e memorandos de comoção para eleições;

proposta de criação do Departamento de Bioestatística; listas de publicações expostas na Biblioteca;

memorandos sobre a possibilidade de criação de um núcleo de atenção à saúde; Currículum Vitae; plano

de trabalho do centro de saúde do trabalhador e ecologia humana; proposta de trabalho “descentralização

administrativa” memorandos sobre o II congresso interno; proposta de criação do Centro de Endemias

Samuel Pessoa; relatório sobre a situação das instalações da expansão; levantamento das atividades de

ensino e pesquisa do departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos em saúde; editorial análise

de conjuntura em saúde; recibos; programa Fórum de Debates; Formulários; texto de jornal do congresso

interno da Fiocruz; texto sobre o programa RADIS( Reunião, análise e difusão de informação sobre

saúde) (22/08/1979 - 16/06/1993)  .........................................................................................................   184

03-20-0119, Versão preliminar do Ante-projeto, aprovado em plenária, do Estatuto da Fiocruz; projeto

institucional da Fiocruz versão preliminar; relatório da fase interna da ENSP do congresso da Fiocruz

(04/1988 - 08/1988)  ...............................................................................................................................   185

03-20-0120, Folheto do encontro da Federação para a cooperação internacional em serviços de saúde

e centros de pesquisa; lista de participantes e certificados referentes ao encontro (28/11/1990 -

01/12/1990)  .............................................................................................................................................  186

03-20-0121, Catálogos de móveis para escritório; relatório anual do Centro de Pesquisas René Rachou

(07/1990)  ................................................................................................................................................   186

03-20-0122, Boletim informativo do Departamento de Recursos Humanos Internos da Fiocruz

(08/1991)  ................................................................................................................................................   187

03-20-0123, Folhetos e Manuais do Síntese (Sistema Integrado de Tratamento Estatístico de Séries

Estratégicas) da Dataprev (s.d)  ..............................................................................................................   187

03-20-0124, Ante-projeto de lei dispondo sobre regime jurídico de entidades públicas não-estatais;

textos sobre os Institutos de Pesquisa do Governo Federal e do Ministério da Ciência e Tecnologia;

análise do ante-projeto de lei que cria as organizações sociais; artigo “A emenda da Administração

Pública” (1995)  .......................................................................................................................................  188

03-20-0125, Documento de referência do Congresso Extraordinário “Compromisso Público e Reforma do

Estado”. Modelo institucional da Fiocruz; contribuição dos Delegados da ENSP à discussão do congresso

interno extraordinário Fiocruz; projeto de lei dispondo sobre a utilização de animais para atividades

de ensino e pesquisa; ante-projeto de lei dispondo sobre entidades qualificadas como Organizações

Sociais; texto – diretrizes da reforma do Aparelho do Estado”, cartaz de conferência realizada na ENSP

(29/07/1995)  ...........................................................................................................................................   188
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em exposição na Biblioteca Lincoln de Freitas Filho; exposição de motivos do Ministério da Ciência

e Tecnologia; texto “Os institutos de pesquisa do Governo Federal”, ante-projeto de lei dispondo sobre
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Equipamentos; ata sobre eleição para Diretor da ENSP; Listagens de Publicações; convite para

conferência; fragmento de texto sobre portes e saúde apresentado em conferência; informações sobre

decreto e cópias do Diário Oficial da União; Programa da II Colnferência Distrital de Saúde; Cronograma

Projeto PAPES (17/08/1993 - 09/11/1993)  ...........................................................................................   190

03-20-0129, Memorandos administrativos, referentes a Programas e Projetos de pesquisa, processos
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seminários; listagem de publicações; demonstrações financeiras da ENSP; portarias do Ministério da

Saúde; Avaliação do Instituto Oswaldo Cruz; convênio de cooperação técnica UFRJ – Fiocruz – Fundação
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03-20-0137, Folder com programação de congresso, relatório final do II Congresso Interno; livro do

II Congresso Interno da Fiocruz – algumas questões estratégicas para discussão na fase II; reunião,
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dados; Currículum Vitae; Ofício sobre a decisão no sentido de criar canais de ligação entre instituições de

ensino superior e sistema nacional de ciência, cultura e tecnologia; sobre curso programado pelo IBGE,

projeto dinâmica; acordo entre a ENSP e a Organização Panamericana de Saúde; convênio INAMPS-
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informações sobre projetos, programação do treinamento dos grupos colegiados, cursos; I Curso
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03-20-0152, Relatório sobre re-treinamento; mapas indicando focos de esquistossomose; texto sobre

triatoma infestans; relatório sobre a terapêutica da esquistossomose; relação de servidores - INERV;

relatório de pesquisas sobre peste; resoluções do INERV; ofícios encaminhando portarias; textos sobre

processo prático para obtenção de amostras de sangue; texto sobre antitóxicos e protetores da célula

hepática; projeto operacional para o combate da esquistossomose; tabelas com número de ovos de S.

Mansoni; rotina do laboratório de parasitologia (22/03/1967 - 09/02/1971)  ........................................   203
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03-20-0156, Ofícios e despachos sobre administração de pessoal; instruções a serem adotadas para a

técnica da intra-dermo reação; discurso de encerramento da II Reunião de diretores e técnicos do

DNERV; cartas sobre assuntos acadêmicos (13/03/1965 - 29/09/1967)  ...............................................  205
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03-20-0158, Catálogo ilustrado dos mosquitos da coleção do Instituto Nacional de Endemias Rurais

(separata da Revolução Brasileira de Malariologia e Doenças Tropicais n° 1, vol. XVII); descrição

do macho de Psoriphora(Grabhamia) Varinevis Edwards, 1922 e da Pupa de Psorophora (Grabhamia),

Cingulata (Fabricius, 1805 – Deptera), Culicidae (Revolução Brasileira de Malária e Doenças Tropicais
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03-20-0161, Encaminhamento de relação de funcionários; pedido de programa de trabalho;

encaminhamento de anexos; solicitação de telefone; transcrição e envio de circular telegráfica; turma de

orçamento; liberação de material; agradecimento; solicitação de dados sobre esquistossomose; folheto

intitulado “A Revolução Consagra um Cientista”, folheto intitulado “O XVI Congresso Brasileiro de

Higiene e a Política de Saúde do Governo Federal”, prestação de informação; pedido de isenção;

autorização para remessa de animais; reunião; pesquisa sobre tracoma; devolução de documentos;

construção de privadas no estado da Bahia; intercâmbio com a Universidade de Cincinnate (22/04/1965 -

28/12/1966)  .............................................................................................................................................  208
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de locação de serviços de conservação e manutenção de instalação telefônica a ser celebrado

entre a Fiocruz e a firma Eletronic do Brasil Comércio e Indústria; regularização de equipamento;

divisão telecomunicações; nota de pagamento de despesa orçamentária; Estatuto da Fiocruz (1976 -
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Erradicação da Malária; relatório de viagem; conduta para o combate a esquistossomose; quadros;

fichas do Plano piloto de combate a esquistossomose; programa para um plano piloto de controle da

filariose em Recife, usando o Mel W como agente macrofilaricida; instalação de equipamentos (1968 -
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exemplos de lançamentos no livro “Diário”, resumo financeiro semanal; modelo de fatura; jornal “Diário

Mercantil” (18/03/1963 - 01/02/1965)  ...................................................................................................   210
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memorando e circulares sobre procedimentos com relação às eleições de 1998; memorandos, rascunhos e

bolsas de estudo e estágios; roteiro para avaliação de atividades; dos servidores; processos de licitação de

materiais; folheto de cursos de Administração Pública (04/12/1996 - 14/11/1998)  ..............................  211
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Gratificação de Desempenho de atividade de ciência e tecnologia; cancelamento de inscrição; readaptação

funcional; resposta referente ao processo de demissão (16/09/1988 - 30/12/1997)  ..............................   214
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Recursos Humanos e Orçamento; relatório de comissões ao CD Fiocruz; formulários de transferência

servidor (18/12/1996 - 22/12/1997)  .......................................................................................................  215
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do Plano de Objetivos e Metas – 1997; texto “Unidade Padrão de Produção”, cópias do Diário Oficial
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cadastros de dependentes; cópias de contra-cheques; tabelas de despesas; cópia de legislação (28/03/1996
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03-20-0177, Memorando sobre administração de Recursos Humanos; ato da presidência da FIOCRUZ

(01/07/1985 - 1993)  ...............................................................................................................................   217

03-20-0178, Memorandos e ofícios sobre freqüência de servidores; folhas de controle de freqüência;

atestados médicos (1944 - 05/10/1995)  .................................................................................................   217
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conselho deliberativo da FIOCRUZ; regimento eleitoral; agenda da plenária extraordinária; proposta de
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gratificação de desempenho; comissão de avaliação; quem tem direito à gratificação de desempenho;

formulário de desempenho; ficha de inscrição de curso; instrução normativa n° 003/97 – DIREH;

formulário de encaminhamento ao Núcleo de Saúde do trabalhador; cursos ENAP / FESP; comissões de

avaliação de desempenho; avaliação de desempenho (15/07/1997 - 18/12/1997)  ................................   221
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Oficia, memorando circular encaminhando atos administrativos; benefício-alimentação relativo; mudança

de modalidade; portaria da presidência; cópia de medida provisória n° 1522; encaminhamento de

avaliação; portaria da presidência; formulário de encaminhamento ao Núcleo de Saúde do Trabalhador;

procedimentos administrativos para programa de estágio; termo de compromisso de estágio; relação

nominal de servidores não atualizados; relação das ocorrências apontadas no relatório; implementação do

programa de estágio curricular, substituição do memo-circular 068/95 – DIREH; termo de posse cargo
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liberação para realização do curso de doutorado; informe aos candidatos aprovados na pós-graduação;

critérios para a participação e a liberação de servidores da ENSP para os cursos de especialização,

mestrado e doutorado; relatório de atividades; projeto aplicação de “path analyses” à modelagem de

determinantes da mortalidade em menores de um ano; boletim escolar; portaria n° 005 – DIREH;

defesa de projeto e exame de qualificação – doutorado; curso de pós-graduação em microbiologia

veterinária; projeto de pesquisa Leishmaniose segmentar americana no município de Paracambi, estado

do Rio de Janeiro; estudo de cães e eqüinos; levantamento da fauna flebotomínica (07/12/1994 -
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para o documento da ENSP ao 3° Congresso Interno da FIOCRUZ; cópia autêntica n° 475/97/SESEG

extraída do Livro de Ocorrências do chefe de serviços do dia 01 de dezembro de 1997; termo de

acautelamento; instrução n° 022; decisão de implantar um sistema de apuração de custos; freqüência;

portaria da presidência; pedido de passagens aéreas; fragmento do Diário Oficial; implantação do sistema

de apuração de custos da ENSP; conclusão de programa; medida provisória; transferência de servidor;

aviso de licitação, sobre avaliações de desempenho; trecho extraído do regime jurídico dos Servidores

Públicos; avaliação de desempenho do estágio probatório; revista n° 1 do 3° Congresso da FIOCRUZ

pública e estratégica; folhetos de cursos da UNIGRANRIO (30/04/1996 - 29/12/1998)  .....................   225

03-20-0192, Ampliação do período do programa; pedido de liberação de funcionário; pedido de

colaboração para realização de evento; bolsistas PIBIC; solicitação de aperfeiçoamento profissional;

programação de contrato; parecer final de solicitação de bolsa; programa de trabalho para o

ano de 1998-1999 apresentado ao Departamento de Administração e Planejamento em Saúde –

DAPS; documentos pessoais; avaliação de desempenho; indicação de funcionário, desligamento de

funcionário; fragmento do Diário Oficial; Currículum Vitae; solicitação; proposta de projeto; memorando

encaminhando o planejamento de atividades; procedimento de manutenção de equipamento; bolsa de

estudo; cursos de pós-graduação; parecer; advertência formal; portaria n° 235; termo aditivo ao contrato

de locação de serviços que entre si celebram a FIOCRUZ e o servidor (13/03/1991 - 04/11/1998)  .....   226

03-20-0193, Apresentação de servidor; portaria n° 162/98 DIREH; remoção de servidor; informe

Fio-Saúde; encaminhamento de avaliação de estágio probatório de concursado (05/02/1998 -

17/07/1998)  .............................................................................................................................................  227

03-20-0194, Afastamento de funcionário para participar de cursos de especialização; declaração; folder

do curso de especialização; fragmento do Diário Oficial; relatório de atividades (12/12/1995 -

15/01/1998)  .............................................................................................................................................  227

03-20-0195, Solicitação de licença para participação em curso de especialização; informe de aceitação

de candidata em curso; declaração; portaria da presidência, solicitação de renovação de liberação total

com vencimentos; relatório de atividades; ata do exame de qualificação, variáveis, fontes e critérios de
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declaração resultado do processo de seleção; cursos de Pós-graduação em Medicina Veterinária
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(informações); requerimento, relatório de atividades;sobre afastamento do país; termo de compromisso

e responsabilidade de afastamento para o exterior; curriculum vitae; critérios para a participação e a

liberação de servidores da ENSP para os cursos de especialização; portaria da presidência; banco de

currículos; boletim de serviço; documentos pessoais; resumo do projeto de tese de doutorado; fragmentos
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município do Rio de Janeiro para implantação do SUS; instrução normativa da diretoria de Recursos

Humanos; convênio Fiocruz – FUNASA; termos aditivos ao convênio Fiocruz – FUNASA; formulários
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de compromisso de estágio; memorando encaminhando resultados de inspeção médica; curricula;
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saúde pública da USP; folheto “Debate” da CAPES; formulários ‘Capacidade Financeira da Instituição’;

texto ‘Engenharia Sanitária Solidária’; texto ‘Área de Medicina Preventiva – FMRP - USP: Mestrado e
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docência; autorização para participação em cursos; encaminhamento de diploma para registro; autorização

para realização de estágios; relação dos alunos dos cursos de especialização em saúde pública (03/02/1976
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03-20-0456, Minutas de ofícios sobre: agradecimentos por envio de publicações; fornecimento de

medicamentos; convite para docência; encaminhamento de documentação sobre banca examinadora;

visitas de alunos; solicitação de publicações; estágio de alunos; agradecimento por envio de relatório;
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03-20-0457, Memorandos sobre: férias de servidores, administração geral, visita de alunos, autorização
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03-20-0458, Programa de cursos: curso para engenheiros de saúde pública – 1977, curso de especialização
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03-20-0459, Ofícios sobre: realização de seminário; composição de banca examinadora; pagamento
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participação em cursos; agradecimento por colaboração por envio de medicamentos; solicitação de

publicações; realização de visita à centro médico; convite para participação em curso; convite para

docência; solicitação de informações sobre odontologia social; indicação de representante da ENSP em

seminário; agradecimento por envio de publicação; credenciamento de funcionário; agradecimento por

participação em curso; agradecimento por comunicação de posse em cargo; informações sobre cursos;

convite para participação em reunião; realização de visita; autorização para participação em curso;
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03-20-0460, Relatório de atividades realizado pelo FAR - Manguinhos / Fiocruz; memorando do Vice-

Diretor da ENSP para o chefe do Departamento de recursos Humanos da Fiocruz sobre envio de
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Assistência Médica da previdência social; relatório de atividades desenvolvidas no projeto de pesquisa

“Estudo da mobilidade e mortalidade em registros hospitalares na região metropolitana do Rio de

Janeiro” (01/02/1986 - 02/12/1986)  .......................................................................................................  396

03-20-0461, Projeto intitulado “Esquistossomose em Pernambuco”, determinantes bio-ecológicos e sócio-

culturais em comunidade de pequenos agricultores da Zona da Mata de Constança Clara Garjoso Simões
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03-20-0463, Carta do supervisor da Fundação Serviços de Saúde Pública par a o supervisor setorial

de Recursos Humanos para a saúde solicitando colaboração para que prorrogue a permanência de

funcionários cedidos; carta ao chefe da zona V da Organização Pan-americana de Saúde do Supervisor

setorial de Recursos humanos para a Saúde sobre colaboração da assessoria técnica da OPAS; carta do

Supervisor Setorial de Recursos Humanos para a Saúde sobre agradecimento pela remessa de exemplar do

Regimento Interno (11/1969 - 19/12/1969)  ...........................................................................................  397

03-20-0464, Memorandos e cartas da secretaria geral e da presidência da Fiocruz sobre: envio de dados

solicitados; envio de currículo; agradecimentos por envio de informações; recebimento de currículo;

solicitação de publicações; retificação de endereço; administração de pessoal; encomenda aérea; aceitação
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03-20-0466, Fragmentos de relatório de atividades da Fundação Ensino Especializado de Saúde Pública;

ofícios da presidência da Fundação Ensino Especializado de Saúde Pública encaminhando relatórios de

atividades; relatório de atividades 1967; resumo das atividades do departamento de estatística da FENSP;

quadro resumo das atividades do DAS; relatos das atividades do Departamento de Estatística; relatório das

atividades de administração das áreas de treinamento; relatório do Departamento de Ciências Biológicas;

relatório do Departamento de Saneamento; relatório do setor gráfico; documentação de trabalho da

administração das áreas de treinamento; demonstração das atividades da Escola Nacional de Saúde
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03-20-0468, Cartas da direção da ENSP sobre: recondução do coordenador geral da jornada científica

da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia; encaminhamento de cheque; indicação para bolsa

de estudos; stand no 1º Congresso Franco Brasileiro de Gestão Hospitalar; afastamento de cargo; custos
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Janeiro; ficha de inscrição II Conferência Municipal de Saúde; declaração atestando cargo de professor;
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03-20-0469, Ofícios da direção da ENSP sobre: administração de recursos humanos; solicitação de apoio

para doutorado; programa do curso internacional de aperfeiçoamento em metodologias de investigação;
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promovido pela CUT; levantamento sobre oferta institucional de cursos de formação de recursos
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Criação do Centro de Endemias Samuel Pessoal”, cópia de folheto do Instituto de Epidemiologia

da Nova Inglaterra; cópia de folder do programa em epidemiologia da Universidade Johns Hopkins;

envio de carta de apresentação de pesquisador; desenvolvimento de projeto de vacinas; convites para

conferências; folder da ENSP; cancelamento de bolsa; cópia de cheque; administração geral; prorrogação

de afastamento do país; programa de apoio a investigação em sistemas de saúde no Cone Sul; convite e

programação de evento “Município é o Caminho”, jornada científica de geriatria e gerontologia; reservas

em hotel; divulgação de curso de gastroenterologia; recebimento de relatório; recebimento de pagamento
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03-20-0474, Folheto e carta de propaganda da EMBRATEL; cartas sobre: administração geral; texto “A

Pós-Graduação na Escola Nacional de Saúde Pública”, cartas sobre: escolha de diretor do Centro de

Pesquisa Gonçalo Muniz; jornada científica de geriatria e gerontologia; convite para reunião sobre o

povoamento da América; pedido de certificado de registro cadastral; tabela com modalidades de licitação;
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indicação para bolsa de estudo; visita de professor; equiparação de diplomas; informação sobre cursos

de alfabetização; remessa de nota; comunicação de posse em cargo; participação em seminário e

simpósios; prestação de contas; informações sobre cursos de especialização; oferecimento de bolsa

de estudo; informações sobre a ENSP; doação de alimentos; doação de pasta dentária; realização de

estágios; realização de palestras; envio de diploma; encaminhamento de relatórios; agradecimentos por

colaboração; visitas à FENSP; representantes da FENSP em solenidades; solicitação de fornecimento
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de iniciação em virologia aplicada; programa do curso de tisiologia clínica e sanitária; programa do

curso de saúde pública; circulares sobre curso de saúde pública; circulares referentes ao curso de

especialização em planejamento do setor saúde; circulares referentes ao curso de tisiologia clínica e
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de enquadramento funcional; tabelas relativas à convênios nacionais; portarias do Ministério da Saúde
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manuscritos do encontro sobre políticas de contenção de custos em saúde; folder AdSaúde; jornal
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de ciência e tecnologia; cópia do Diário Oficial com lei sobre plano de carreira; bilhete sobre orçamento;

ofício encaminhando planilhas para a programação de atividades; manual do sistema de programação e

acompanhamento de atividades; memorando da direção da ENSP sobre convênios de cooperação; tabela

de convênios internacionais; cópia do Diário Oficial da União com portaria do Ministério da Saúde;
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em doenças tropicais; ofício sobre proposta de programa de apoio à pesquisa em sistemas e serviços

de saúde no Cone Sul; programa de apoio à pesquisa em sistemas e serviços de saúde no Cone Sul;

programa da reunião sobre o curso de preparação de investigadores em serviços e sistemas de saúde
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COSEMS-SUS sobre processo de descentralização dos serviços de saúde; texto informações/informática
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Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Informação da Fiocruz; memorando-circular sobre recursos

para pesquisa em 1992; memorando-circular sobre encaminhamento de relação de publicações; instruções

para preenchimento de formulários sobre publicações; carta sobre “Questionário sobre Ensino e Uso de

Recursos para a Aprendizagem”, “Questionário sobre Ensino e Uso de Recursos para Aprendizagem”.

(12/11/1983-05/1993)  .............................................................................................................................   425

03-20-0503, Memorando circular sobre recursos para pesquisa; fichas de recados; cópias de atas de

assembléias da confederação das misericórdias do Brasil (27/11/1991-16/01/1992)  ............................  426

03-20-0504, Texto ‘Oficina de Trabalho: Modelo Assistencial’; memorando da ENSP convidando para

seminário ‘Saúde do Trabalhador em Unidades Sanitárias Locais’; boletim informativo do centro de

documentação para SILOS (Sistemas Locais em Saúde). (05/1991-13/02/1992)  .................................   426

03-20-0505, Boletins ‘Saúde em Debate’; calendário de atividades do NUPES; formulários da campanha

nacional de associação do CEBES; cartaz do CEBES; boletim informativo Rede Ida Brasil; memorando

circular sobre programa de descentralização das atividades de pesquisa; memorando sobre orçamento;
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Administrative history / Biographical sketch

Note

Em 3 de setembro de 1954 a lei n. 2.312 definiu que a “União manteria uma Escola Nacional de Saúde
Pública à qual poderiam ser equiparadas outras existentes ou que viessem a ser criadas pelos Estados
ou pela iniciativa particular”. Em decorrência dessa lei o governo federal baixou o decreto n. 43.296, de
26 de junho de 1958, dispondo sobre a estrutura e as finalidades da Escola Nacional de Saúde Pública
(ENSP), vinculada ao Ministério da Saúde. Em 1958 a ENSP passou a ter sob sua jurisdição os cursos
do Departamento Nacional de Saúde e do Departamento Nacional da Criança. Em 23 de março de 1966
foi inaugurada a nova sede da ENSP, com o aproveitamento do esqueleto de um edifício abandonado, em
área de 14 mil metros quadrados, situada em Manguinhos. Com a lei n. 5.019, de 7 de junho de 1966, a
ENSP e outros estabelecimentos passaram a integrar a Fundação Ensino Especializado de Saúde Pública
(Fensp), de personalidade privada, criada com a finalidade de ministrar ensino especializado em saúde
pública em cursos de pós-graduação para pessoal de nível técnico-científico e cursos de preparação de
pessoal auxiliarmédico, além de realizar estudos e pesquisas de interesse para o aperfeiçoamento técnico
e científico do pessoal de saúde pública. Em 1º de outubro de 1969, pelo decreto-lei n. 904, a Fensp
passou a denominar-se Fundação Recursos Humanos para a Saúde (FRHS), continuando a ENSP a fazer

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 108



03 Escola Nacional de Saúde Pública

parte da estrutura da mesma Fundação. Entre suas finalidades incluíam-se a avaliação dos quantitativos
e da qualificação do pessoal de que poderia dispor o Sistema Brasileiro de Proteção e Recuperação da
Saúde, assim como a promoção de medidas para a formação e o aperfeiçoamento de pessoal. Em 22 de
maio de 1970, o decreto n. 66.624 transformou a FRHS em Fundação Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Esta passou a integrar sete institutos, entre eles o Instituto Presidente Castelo Branco, novo nome da
ENSP, que voltou a ser denominada desta forma em 1976. Em 2003, ela ganha a denominação atual:
Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Sua estrutura organizacional é esta: quatro vice-
diretorias integrantes da direção – Pós-Graduação, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, Escola de
Governo em Saúde e Desenvolvimento Institucional e Gestão – e seis departamentos – Departamento
de Ciências Sociais, Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos em Saúde, Departamento
de Administração e Planejamento em Saúde, Departamento de Ciências Biológicas, Departamento de
Saneamento e Saúde Ambiental, Departamento de Endemias Samuel Pessoa. Integram ainda sua estrutura
o Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, o Centro de Saúde Escola Germano
Sinval Faria e o Ambulatório de Saúde do Trabalhador.

Custodial history

Em 1989 foi recolhido ao Departamento de Arquivo e Documentação (DAD) o primeiro conjunto
de documentos provenientes da ENSP. Estes estavam sob a custódia da Diretoria de Administração,
órgão da Fiocruz que era, até então, depositário de documentos permanentes do Instituto Oswaldo Cruz
e de arquivos não correntes de outras unidades da instituição. De 1994 até hoje os recolhimentos de
documentos da ENSP têm sido feitos com razoável regularidade. O último conjunto de documentos,
recolhido ao DAD em 2001, aborda a história da instituição desde sua criação, em 1954, e o início de suas
atividades em 1959, até a década de 1990.

Scope and content

Documentos textuais: reúne documentos relativos às principais atividades desenvolvidas pela ENSP,
como o ensino e a pesquisa, além de sua organização e funcionamento, tanto no que diz respeito
às suas principais instâncias decisórias, como conselhos, coordenações de áreas, quanto a aspectos
técnico-acadêmicos e à administração geral. No que se refere a ensino e pesquisa, destacam-se os
materiais referentes ao planejamento e ao funcionamento dos cursos de saúde pública em níveis de
aperfeiçoamento (Curso Básico de Saúde Pública) e pós-graduação lato sensu (especialização em saúde
pública) e pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado em saúde pública) e cursos regionalizados
e descentralizados de saúde pública, como programas, relatórios de avaliação, mapas de controle de
programas, quadros de horários, normas de mensuração e eficiência, relação de alunos, provas e textos.
Inclui documentos relativos a formulação, desenvolvimento e avaliação de convênios, programas e
projetos voltados às áreas de ensino, pesquisa e prestação de serviços em saúde pública, em muitos casos
resultantes da cooperação com instituições brasileiras e com organismos internacionais. Os documentos
contemplam também a realização de eventos científicoacadêmicos ou de discussão de políticas públicas,
incluindo a sua programação, os trabalhos apresentados e seus documentos finais. Dentre os registros
que permitem um detalhamento das atividades finalísticas desenvolvidas pela ENSP, destacam-se textos,
apostilas e outros materiais utilizados para fins didáticos ou como suporte à pesquisa, artigos, relatórios
setoriais e de projetos de pesquisa, avaliações epidemiológicas, programas de atividades, planos de
ação, material didático elaborado para treinamento, livros de atas e relatórios das principais instâncias
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colegiadas, assim como a correspondência emitida e recebida pela diretoria da unidade e pelos seus
departamentos. A área de administração geral da unidade é contemplada, de forma abrangente, por
documentos referentes a assuntos de pessoal, à aquisição e ao controle de materiais e equipamentos e, em
menor escala, ao planejamento orçamentário e ao acompanhamento contábil.
Documentos iconográficos: reúne fotografias situadas entre as décadas de 1960 e 1980, que retratam o
prédio e as instalações da ENSP; eventos, como a IV Conferência Nacional de Saúde; cursos oferecidos
pela instituição, tais como o Curso Básico Regionalizado de Saúde Pública e o de Odontologia Social;
campanhas de vacinação e outras ações realizadas no Brasil e na África pelo Programa Ampliado de
Imunizações. Inclui ainda cartazes educativos do Ministério da Saúde sobre campanhas de vacinação,
saúde, desenvolvimento dos povos indígenas e utilização de medicamentos, entre outros. Documentos
cartográficos: reúne plantas arquitetônicas do prédio sede da ENSP.
Documentos sonoros: reúne depoimentos orais produzidos entre 1985 e 1993 no âmbito de quatro projetos
de pesquisa: História e saúde pública: a política de controle do câncer no Brasil; Reviravolta na saúde:
origem e articulação do movimento sanitário; Ações integradas de saúde (AIS). Estudo de caso: estado
do Rio de Janeiro; Programa Nacional de Imunizações. Possui também discos sonoros produzidos pelo
Ministério da Saúde referentes às campanhas de controle de doenças e vacinação.
Documentos filmográficos: reúne filmes cujas temáticas envolvem as condições sanitárias das populações
da Amazônia e as principais doenças encontradas nessa região, como malária, hanseníase, leishmaniose e
hepatite fulminante – conhecida como peste negra. Esses filmes foram produzidos pela ENSP em parceria
com a Organização Pan-Americana da Saúde e o Smithsonian Institute Center for Folklife Programs
Cultural Studies.

Notes

Title notes

Arrangement

Seção Direção
Seção Secretaria de Administração Geral
Seção Coordenação de Cursos Descentralizados de Saúde
Seção Departamento de Administração em Saúde
Seção Departamento de Ciências Sociais
Seção Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos

Restrictions on access

Com restrição. O acesso a documentos relativos à administração de pessoal é permitido ao próprio
funcionário e aos setores de administração de pessoal da instituição. Na série 20 (Direção) acesso
restrito a documentos com informações pessoais em alguns dossiês.
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Conditions governing use

Com restrição. Os documentos filmográficos só podem ser reproduzidos mediante autorização da
entidade produtora.

Finding aids

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Casa de Oswaldo Cruz. Departamento de Arquivo e Documentação.
Fundo Escola Nacional de Saúde Pública, seção Coordenação dos Cursos Descentralizados de Saúde:
inventário preliminar. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1991.
______. Fundo Escola Nacional de Saúde Pública, seção Secretaria de Administração Geral: inventário.
Rio de Janeiro: Fiocruz, 1997.
______. Fundo Escola Nacional de Saúde Pública, seção Departamento de Administração e
Planejamento em Saúde: inventário. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2001.
______. Fundo Escola Nacional de Saúde Pública, seção Departamento de Epidemiologia e Métodos
Quantitativos, série Programa Ampliado de Imunização: inventário. Rio de Janeiro: Fiocruz,
2007.
______. Catálogo seletivo de documentos da Escola Nacional de Saúde Pública. Rio de Janeiro:
Fiocruz, 2007.
______. Fundo Escola Nacional de Saúde Pública, seção Direção: listagem. Rio de Janeiro: Fiocruz,
2008.

Related material

Fundo Presidência, seção Secretaria Geral (1966-1984)
Fundo Casa de Oswaldo Cruz, seção Direção, série Projetos de Pesquisa, projeto Escola Nacional de
Saúde Pública: 50 anos de história (2003-2004), depoimentos orais
Fundo Casa de Oswaldo Cruz, seção Departamento de Arquivo e Documentação, subseção Serviço de
Arquivo Histórico, série Projetos de Pesquisa, projeto Memória do Centro de Pesquisa René Rachou,
depoimentos orais
Fundo Casa de Oswaldo Cruz, seção Departamento de Pesquisa em História das Ciências e da Saúde,
série Projetos de Pesquisa, projeto Memória da saúde pública (1995-2004), depoimentos orais
Coleção Políticas Prioritárias do Inamps (1985-1988)
Fundo VIII Conferência Nacional de Saúde
Fundo Comissão Nacional de Reforma Sanitária

Other notes

• Publication status: published

Collection holdings

Subfonds: 03-05 - Secretaria de Administração Geral

Title: Secretaria de Administração Geral
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ID: 03-05

Date: 1940 - 1986 (date of creation)

Scope and content:

Reúne documentos diversos relativos à organização e ao funcionamento da Ensp, tanto no que diz
respeito a aspectos técnico-acadêmicos quanto à administração geral.
No primeiro caso, destacam-se os materiais referentes à formulação, ao desenvolvimento e à avaliação
de convênios, programas e projetos voltados às áreas de ensino, pesquisa e prestação de serviços em
saúde pública, em muitos casos resultantes da cooperação com instituições brasileiras, estrangeiras
e com organismos internacionais. Estes materiais contemplam , também, a realização de eventos
acadêmicos-científicos ou de discussão de políticas públicas, incluindo a sua programação, os
trabalhos apresentados e seus documentos finais. Dentre os registros que permitem um detalhamento
das atividades finalísticas desenvolvidas, destacam-se textos, apostilas e outros materiais utilizados
para fins didáticos ou como suporte à pesquisa, trabalhos, artigos e relatórios setoriais, assim
como a correspondência emitida e recebida pela diretoria da unidade e pelos seus departamentos .
Merecem destaque, ainda, os documentos que possibilitam a observação dos aspectos mais gerais do
planejamento, da organização e do funcionamento da Fiocruz e da sua inserção em políticas públicas
de âmbito nacional.
Quanto à documentação compreendida entre 1940 e 1954, esta refere-se à organização a ao
funcionamento da Diretoria Nacional de Saúde.
A área de administração geral da unidade é contemplada, de forma abrangente, por documentos
referentes a assuntos de pessoal, à aquisição e ao controle de materiais e equipamentos e, em menor
escala, ao planejamento contábil da unidade.

Physical description: Documentos textuais: 15,35m

Arrangement:

A documentação após a identificação, foi disposta em maços acondicionados em caixas de arquivo. Os
documentos de cada maço estão ordenados cronologicamente.

Restrictions on access:

Aberto a pesquisa mediante autorização, após serem avaliados objetivos e finalidades.

Subfonds: 03-10 - Coordenação de Cursos Descentralizados de Saúde

Title: Coordenação de Cursos Descentralizados de Saúde

ID: 03-10

Subfonds: 03-20 - Direção

Title: Direção
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ID: 03-20

Date: 1938-2002 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 52,6 m
Documentos audiovisuais: 1 item (Filmes / 4 títulos)

Restrictions on access:

Com restrição. Documentos com informações pessoais em alguns dossiês.

File: 03-20-0001 - Plano do II Seminário Internacional Sobre Docência e
Investigação em Saúde dispondo sobre: objetivos, temário, metodologia,
cronograma de atividades, instituições participantes; Plano do II Curso
Internacional de Especialização em Planejamento de Sistemas de Saúde contendo:
introdução, apresentação dos módulos (I – Estado e Políticas Sociais na América
Latina, II – Política e Saúde, III – Administração Pública e Gerência nas instituições
públicas do Setor Saúde, IV – Métodos de Planejamento de Saúde, V – Técnicas
de Programação aplicadas aos sistemas de Serviços em Saúde), conteúdos
programáticos, bibliografia, metodologia de ensino, informações gerais

Title: Plano do II Seminário Internacional Sobre Docência e Investigação em Saúde dispondo sobre:
objetivos, temário, metodologia, cronograma de atividades, instituições participantes; Plano do II
Curso Internacional de Especialização em Planejamento de Sistemas de Saúde contendo: introdução,
apresentação dos módulos (I – Estado e Políticas Sociais na América Latina, II – Política e Saúde,
III – Administração Pública e Gerência nas instituições públicas do Setor Saúde, IV – Métodos de
Planejamento de Saúde, V – Técnicas de Programação aplicadas aos sistemas de Serviços em Saúde),
conteúdos programáticos, bibliografia, metodologia de ensino, informações gerais

ID: 03-20-0001

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 42 folhas (1 anexo)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 1, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0002 - Documentos contendo: Relação dos periódicos recebidos pela
biblioteca da ENSP; memorial do I curso de Saúde Pública realizado através de
convênio entre secretaria de Estado de S. Catarina, UFSC e Fiocruz; fragmento do
regimento da Fiocruz dispondo sobre a expedição de correspondências; declaração
da ENSP

Title: Documentos contendo: Relação dos periódicos recebidos pela biblioteca da ENSP; memorial
do I curso de Saúde Pública realizado através de convênio entre secretaria de Estado de S.
Catarina, UFSC e Fiocruz; fragmento do regimento da Fiocruz dispondo sobre a expedição de
correspondências; declaração da ENSP

ID: 03-20-0002

Date: 11/1978 - 23/10/1980 (date of creation)

Scope and content:

Sobre viagem de funcionário; programa de visita do Vice-Ministro da saúde de Moçambique;
carta encaminhando certificado de defesa de tese para enquadramento funcional e parecer da
ENSP; relatório final da II Reunião Nacional de Docentes de Medicina Preventiva e /ou Social;
convite para conferência sobre controle da poliomielite; relação dos médicos lotados na ENSP;
atestado sobre funcionamento da Associação Brasileira de Educação Médica; mensagem de Natal
da Coordenadoria da Associação de Comunicação Social / Presidência; circular informando sobre
mesa redonda de modernização administrativa da Fiocruz; cópia de telegrama de despedida do
Ministro da Saúde Mário Jorge de Castro Lima; carta de recomendação de pesquisador enviada
pelo diretor da ENSP Dr. Ernani Braga; dados abordando problemas da unidade e perspectivas
de expansão; discurso em homenagem a Carlos Chagas; declaração da ENSP sobre férias de
funcionário; declaração da ENSP sobre o corpo docente; mensagem do Ministro da Saúde
informando consulta sobre proposta de anistia; convite do Centro de Estudos da ENSP para
Seminário sobre Educação em Saúde; decreto da Presidência da República sobre o Sistema
de Comunicação do Poder Executivo; projeto de pesquisa para o corpo de Pós-Graduação da
Faculdade de Medicina – USP; carta enviada ao Presidente da Fiocruz, Guilhardo Martins Alves,
informando a criação da Associação de Docentes, Pesquisadores e Tecnolegistas da Fundação
Oswaldo Cruz; ofício enviado por Eduardo de Azeredo Costa ao Presidente da Fiocruz informando
seu desligamento do cargo de Coordenador Substituto do PEPPE; programa de visita da comitiva
do CNPR à Fiocruz; mensagem do Ministro da Saúde à Fiocruz; carta de apresentação enviada
ao Diretor do INCA; minuta solicitando autorização ao Reitor da UFRJ para que Dr. Ernani
Braga assumisse a direção da ENSP; avaliação de desempenho da diretoria da ENSP; manuscrito
acusando recebimento de documentos; Publicações Carta de Manguinhos: “Bio-Manguinhos e o
Desenvolvimento Tecnológico” e “Recursos Humanos para Pesquisa – Docência – Tecnologia”;
classificação de candidatos em processo seletivo; listagem com códigos e unidades da Fiocruz.

Physical description: Documentos textuais: 80 folhas (39 anexos)

Language of the material:

inglês

português
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Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 1, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Florianópolis (SC) (place)
• México (place)
• Ribeirão Preto (SP) (place)

File: 03-20-0003 - Carta de encaminhamento e Relatório à ASFOC, abordando
atividades desenvolvidas e perspectivas, enviados ao Vice-Presidente de Recursos
Humanos da Fiocruz, Dr. Ernani Braga

Title: Carta de encaminhamento e Relatório à ASFOC, abordando atividades desenvolvidas e
perspectivas, enviados ao Vice-Presidente de Recursos Humanos da Fiocruz, Dr. Ernani Braga

ID: 03-20-0003

Date: 22/01/1980 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 24 folhas (2 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 1, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0004 - Telegrama convocando Dr. Ernani Braga para sessão
extraordinária do Conselho Municipal de Saúde; carta encaminhando exposição
sobre plano municipal de saúde pública; relatório sobre o projeto de expansão da
cobertura dos serviços primários de saúde; cópia do Diário Oficial com o Regimento
Interno do Conselho Municipal de Saúde; pautas de sessões do Conselho Municipal
de Saúde; calendário das sessões ordinárias do Conselho Municipal de Saúde; ata
da 2ª sessão ordinária do Conselho Municipal de Saúde; Regimento Interno do
Conselho Municipal de Saúde

Title: Telegrama convocando Dr. Ernani Braga para sessão extraordinária do Conselho Municipal
de Saúde; carta encaminhando exposição sobre plano municipal de saúde pública; relatório sobre
o projeto de expansão da cobertura dos serviços primários de saúde; cópia do Diário Oficial com o
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Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde; pautas de sessões do Conselho Municipal de
Saúde; calendário das sessões ordinárias do Conselho Municipal de Saúde; ata da 2ª sessão ordinária
do Conselho Municipal de Saúde; Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde

ID: 03-20-0004

Date: 15/04/1980 - 21/05/1980 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 25 folhas (9 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 1, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0005 - Memorandos sobre: agradecimento relativo à eleição da
diretoria da Associação de Docentes, Pesquisadores e Tecnólogos da Fiocruz;
encaminhamento de solicitação do coordenador geral da USP e declaração de
atividades desempenhadas por professor da ENSP; decisão do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão; pedido de credenciamento do Curso de Mestrado em Saúde
Pública da ENSP (anexo cópia da resolução nº.31 do Ministério da Educação)

Title: Memorandos sobre: agradecimento relativo à eleição da diretoria da Associação de Docentes,
Pesquisadores e Tecnólogos da Fiocruz; encaminhamento de solicitação do coordenador geral da USP
e declaração de atividades desempenhadas por professor da ENSP; decisão do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão; pedido de credenciamento do Curso de Mestrado em Saúde Pública da ENSP
(anexo cópia da resolução nº.31 do Ministério da Educação)

ID: 03-20-0005

Date: 21/01/1980 - 29/09/1980 (date of creation)

Scope and content:

Inclui: Relatório referente ao processo de seleção do Curso de Mestrado; doação de verba da
O.P.A.S.; requerimento de suspensão de contrato de trabalho; plano para pagamento de bolsas
de estudo; disponibilidade do anfiteatro da ENSP; eleição para o conselho de ensino, pesquisa
e extensão; minuta de ato da Presidência da Fiocruz; ato da Presidência da Fiocruz sobre curso
de Pós-Graduação e participação da coordenadora dos cursos de Mestrado e Doutorado no
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; registro de diplomas; concessão de passagens aéreas;
concessão de diárias de viagem; pagamento de ajuda de custo; enquadramento funcional; reajuste
de valores das diárias; autorização do Ministro da Saúde para viagem de pesquisador; substituição
na chefia da Unidade de Treinamento Germano Sinval Faria; pedido de compra; ampliação da
carga horária de pesquisadora; sugestão da coordenadora do Curso de Mestrado em Saúde Pública;
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assessoria prestada pelo Professor Albert Sabin; indicação para a coordenação do curso de Saúde
Pública; edital de mestrado; alteração de freqüência de funcionários; empenho para pagamento
de professores; mudança de membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; dispensa de
funcionário e contratação de substituto; 3º relatório parcial das atividades do programa PEPPE;
permuta de funcionários; eleição para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Physical description: Documentos textuais: 86 folhas (69 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 2, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0006 - Correspondências convidando para cursos, seminários, centro
de estudos, homenagens, conferências e simpósios; acusando o recebimento
de periódicos; comunicando posse de diretores; agradecendo apoio técnico e
financeiro; encaminhando relatórios de cursos, encontros e seminários; informando
programas e temários de cursos e seminários; comunicando reuniões de grupos de
trabalho, visitas de professores, pesquisadores e autoridades

Title: Correspondências convidando para cursos, seminários, centro de estudos, homenagens,
conferências e simpósios; acusando o recebimento de periódicos; comunicando posse de diretores;
agradecendo apoio técnico e financeiro; encaminhando relatórios de cursos, encontros e seminários;
informando programas e temários de cursos e seminários; comunicando reuniões de grupos de
trabalho, visitas de professores, pesquisadores e autoridades

ID: 03-20-0006

Date: 09/07/1980 - 1981 (date of creation)

Scope and content:

Informando sobre bolsas de estudo e financiamento à pesquisa; solicitando pareceres técnicos
da ENSP sobre projeto de pesquisa; solicitação da Organização Panamericana de Saúde de
informações sobre ENSP, programas de treinamento, avaliação de programa de saneamento,
acordo de pesquisa; agradecimentos da Organização Mundial de Saúde pelo envio de documentos
e solicitando informações a respeito de projetos sobre Leishmaniose, Doença de chagas,
Esquistossomose e Lepra; realização de convênios e implementação de laboratório de produção de
vacinas; relatório sobre surto de diarreia infecciosa; ofícios sobre extinção de órgãos e programas
de saúde; solicitando orientação no combate a mosquitos, exame em amostra de água.

Physical description: Documentos textuais: 255 folhas (175 anexos)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 117



03 Escola Nacional de Saúde Pública

Language of the material:

espanhol

francês

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 2, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Recife (PE) (place)
• Genebra (Suíça) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)
• Paris (França) (place)

File: 03-20-0007 - Telegramas de agradecimentos, congratulações, comunicando
viagens; pareceres e avaliações sobre projetos de pesquisa e relatórios de estágio

Title: Telegramas de agradecimentos, congratulações, comunicando viagens; pareceres e avaliações
sobre projetos de pesquisa e relatórios de estágio

ID: 03-20-0007

Date: 04/01/1980 (date of creation)

Scope and content:

Carta sobre apoio da Organização Mundial de Saúde à ENSP em estudos sobre reprodução
humana; cartas justificando ausências ou confirmando, conferências, encontros; carta notificando
reformulação de diretrizes e de estrutura operacional da ENSP; cartas designando representantes
da ENSP em reuniões, congressos, seminários; cartas e ofícios administrativos, desenvolvimento
e administração de Recursos Humanos, realização de convênios; cartas de agradecimentos;
cartas sobre visitas de professores e pesquisadores; carta sobre requerimento de verba e apoio
do programa especial de doenças tropicais (TOR) da OMS; cartas sobre realização de estágios,
visita de alunos, problemas de ensino e cursos, cartas sobre organização, cooperação e orientação
em cursos, conferências, projetos; carta sobre a Associação Latina Americana de escolas
da Saúde Pública; cartas-convite; cartas encaminhando relatórios, trabalhos, publicações,
formulários, projetos; cartas sobre bolsas de estudo, ajuda de custo, remuneração, apresentação
de pesquisadores, financiamentos; acusando recebimento de periódicos, publicações, relatórios;
solicitando dados e informações a outros órgãos e instituições; carta sobre o desenvolvimento
do laboratório central de Controle de Qualidade de Alimentos e Medicamentos; carta abordando
polêmica entre Dr. Sabin e o Ministro da Saúde Waloyr Arcoverde; carta sobre a visita do Dr.
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Myron Wegman para colaborar no projeto de reorganização da ENSP; carta informando convite ao
Dr. Sabin e sobre eventual fabricação da vacina Anti-pólio em Manguinhos.

Physical description: Documentos textuais: 424 folhas (311 anexos)

Language of the material:

francês

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 3, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0008 - Carta solicitando representante da ENSP em encontro; cartas-
convites para conferência, seminário, centro de estudos; carta solicitando a
colaboração em artigos para a Revista Educação Médica e Saúde da OPAS

Title: Carta solicitando representante da ENSP em encontro; cartas-convites para conferência,
seminário, centro de estudos; carta solicitando a colaboração em artigos para a Revista Educação
Médica e Saúde da OPAS

ID: 03-20-0008

Date: 02/01/1980 - 23/07/1980 (date of creation)

Scope and content:

Inclui: Cartas encaminhando relatório de atividades, prospectos, e fichas de inscrição para
cursos; telegrama justificando ausência em seminário; solicitação para composição de Banca
Examinadora em Concurso; solicitação de lista do corpo médico da ENSP; carta informando
sobre transporte, acomodações, alimentação e agenda de conferência; carta informando posse de
diretor; solicitando visita de professor da ENSP; carta do Centro da Organização Mundial de Saúde
para a classificação de doenças em português sobre colaboração da ENSP em pesquisa; carta de
apresentação de pesquisador; carta sobre aprovação de bolsa de estudo.

Physical description: Documentos textuais: 56 folhas (30 anexos)

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 3, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Fortaleza (CE) (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0009 - Declaração de tempo de serviço

Title: Declaração de tempo de serviço

ID: 03-20-0009

Date: 02/04/1980 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 folha (1 anexo)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 3, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0010 - Despachos sobre remuneração de professores, reclassificação,
reenquadramento e progressão funcional

Title: Despachos sobre remuneração de professores, reclassificação, reenquadramento e progressão
funcional

ID: 03-20-0010

Date: 25/01/1978 - 03/12/1980 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 4 folhas (3 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 3, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0011 - Texto sobre a Escola Nacional de Saúde Pública abordando o
histórico da instituição e suas atribuições

Title: Texto sobre a Escola Nacional de Saúde Pública abordando o histórico da instituição e suas
atribuições

ID: 03-20-0011

Date: 1980 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 14 folhas (1 anexo)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 3, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0012 - Memorando sobre o regimento interno da ENSP; cópia
de proposta do regimento interno; memorando sobre envio de textos para
Moçambique; memorandos e programas de seminários internos

Title: Memorando sobre o regimento interno da ENSP; cópia de proposta do regimento interno;
memorando sobre envio de textos para Moçambique; memorandos e programas de seminários internos

ID: 03-20-0012

Date: 08/10/1980 - 09/12/1980 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 50 folhas (9 anexos)

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 3, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0013 - Memorandos sobre estágios; bolsas de estudo e registro
de diplomas; verbas e recursos para projetos e cursos; diárias e despesas de
viagem; assembleias ASFOC e eleição de diretoria; reenquadramento funcional,
contratação, administração; envio de representante para reunião da Organização
Mundial de Saúde

Title: Memorandos sobre estágios; bolsas de estudo e registro de diplomas; verbas e recursos
para projetos e cursos; diárias e despesas de viagem; assembleias ASFOC e eleição de diretoria;
reenquadramento funcional, contratação, administração; envio de representante para reunião da
Organização Mundial de Saúde

ID: 03-20-0013

Date: 17/12/1979 - 23/10/1980 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 73 folhas (61 anexos)

Language of the material:

espanhol

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 3, maço 8.

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0014 - Memorandos referentes a fornecimento de animais, pedido de
autorização para viagem, envio de cópia do trabalho de avaliação do Programa de
Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento; cartas acusando o recebimento de
informações do CABES-V sobre atividades da ENSP

Title: Memorandos referentes a fornecimento de animais, pedido de autorização para viagem, envio
de cópia do trabalho de avaliação do Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento;
cartas acusando o recebimento de informações do CABES-V sobre atividades da ENSP

ID: 03-20-0014

Date: 17/01/1980 - 02/12/1980 (date of creation)

Scope and content:

Comunicado de encaminhamento de projeto elaborado pela ENSP e o laboratório de virologia do
IOC, acusa recebimento de carta pelo MOBRAL, de programa compreendendo o cadastramento
de parteiras e o desenvolvimento de um sistema progressivo de educação permanente para
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estes elementos tão necessários à extensão das ações de saúde; referência ao breve início do
PREVSAÚDE e da preparação e boa utilização de pessoal não profissional, participação da OPAS;
solicitação de autorização para visita a Estação de Tratamento de Água; solicitação de auxílio
financeiro; pagamento de despesas de viagem; convites para participação de seminários, relação
dos alunos registrados, informações sobre os cursos; carta referente à Resolução WHA 3043 da
Assembléia Mundial de Saúde que decidiu que a meta “Saúde para todos no ano 2000” era o
objetivo social de maior importância para os governos membros nas próximas décadas; realização
de conferências sobre avanços de tais estudos no plano internacional, encaminha junto a carta
termos do convênio entre a UFRJ e a Fiocruz; realização de seminários; reunião do Conselho
Executivo da OMS; realização de concurso; pedido de bolsas de estudo para a ENSP; treinamento
de funcionários na Grã-Bretanha; resultado de análise físico-química; encaminhamento de
certificados e diplomas para registro; esclarecimentos sobre curso básico de Saúde Pública
ministrado pela ENSP em Campo Grande.

Physical description: Documentos textuais: 100 folhas, 88 documentos (3 anexos)

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 4, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0015 - Reunião do Núcleo Central de Decisões; ata e pauta de reuniões

Title: Reunião do Núcleo Central de Decisões; ata e pauta de reuniões

ID: 03-20-0015

Date: 08/01/1980 - 15/12/1980 (date of creation)

Scope and content:

Alguns assuntos abordados: Implantação do Centro de Informações Científicas, convênio com
o INAMPS, possibilidade de convênio com as pioneiras sociais, promoção por mérito, Instituto
de Qualidade de Medicamentos, aspectos a serem considerados sobre a criação de uma entidade
de previdência privada na Fiocruz, coordenação central x coordenação descentralizada, redução
de gastos, parecer do Conselho Nacional de Pós-graduação, realização de cursos, cooperação
ténico-científica com a França, auxílio financeiro visita da missão japonesa ao Brasil, contenção de
despesas, autorização para aquisição de equipamento, vinda de técnicos estrangeiros à Fundação,
contratação de pessoal, Memória Nacional em Saúde, realização de reunião em New York,
situação orçamentária, aniversário de fundação do Centro de Pesquisas René Rachau, Centro de
Colaboração da OMS /em Imunologia Parasitária, cooperação técnica com a Alemanha Ocidental,
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expedição científica à Amazônia, orçamento para 1980, programas de trabalho de 1980, convênios,
texto sobre decreto que reconhece os Conselhos Comunitários da Previdência Social.

Physical description: Documentos textuais: 130 folhas, 18 documentos (1 anexo)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 4, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0016 - Atas de reuniões; Diretrizes Básicas do Ministério da Saúde;
Regimento Interno do Conselho Técnico-Científico da Fiocruz; Conselho Técnico-
Científico – Comissão de Reforma do Regimento – Relatório Preliminar; sessão de
instalação do Conselho Técnico-Científico da Fiocruz (ata); contribuição relativa
às diretrizes nº 7 e 8 do Ministério da Saúde; ata da reunião do Conselho Técnico-
Científico da Fiocruz destinada a comemorar o centenário de nascimento de
Henrique B. de Aragão; memorando circular convocando para reunião; convite
para reunião; relatório preliminar

Title: Atas de reuniões; Diretrizes Básicas do Ministério da Saúde; Regimento Interno do Conselho
Técnico-Científico da Fiocruz; Conselho Técnico-Científico – Comissão de Reforma do Regimento
– Relatório Preliminar; sessão de instalação do Conselho Técnico-Científico da Fiocruz (ata);
contribuição relativa às diretrizes nº 7 e 8 do Ministério da Saúde; ata da reunião do Conselho
Técnico-Científico da Fiocruz destinada a comemorar o centenário de nascimento de Henrique B. de
Aragão; memorando circular convocando para reunião; convite para reunião; relatório preliminar

ID: 03-20-0016

Date: 30/12/1976 - 02/01/1980 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 369 folhas (43 originais)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 4, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0017 - Atos da Presidência da Fiocruz sobre: alteração de orçamento;
designação de comissões; coordenação de curso, grupo de trabalho, presidente em
exercício; constituição de Conselho de Administração e Conselho Fiscal da ASFOC;
constituição de Conselho Técnico-Científico; concessão de adiantamentos especiais,
diárias e passagens aéreas; programação de comissão de inquérito; designações
e dispensas de funções de confiança; administração geral, pessoal e financeira;
concessão do prêmio Oswaldo Cruz; atribuições ao CONSEPE; instituição de
arquivo fotográfico; regulamentação de filmagens em laboratórios; fixação de
objetivos e atribuições de órgãos; aprovação de orçamento

Title: Atos da Presidência da Fiocruz sobre: alteração de orçamento; designação de comissões;
coordenação de curso, grupo de trabalho, presidente em exercício; constituição de Conselho
de Administração e Conselho Fiscal da ASFOC; constituição de Conselho Técnico-Científico;
concessão de adiantamentos especiais, diárias e passagens aéreas; programação de comissão de
inquérito; designações e dispensas de funções de confiança; administração geral, pessoal e financeira;
concessão do prêmio Oswaldo Cruz; atribuições ao CONSEPE; instituição de arquivo fotográfico;
regulamentação de filmagens em laboratórios; fixação de objetivos e atribuições de órgãos; aprovação
de orçamento

ID: 03-20-0017

Date: 02/01/1980 - 02/12/1980 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 323 folhas (162 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 5, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0018 - Memorandos sobre Administração de Pessoal, Recursos
Humanos, Administração Geral, Financeira; cartas-convite para reuniões;
seminários, defesa de tese, palestras, solenidades; memorandos encaminhando
relatório, carta, publicações, catálogo, plano de desenvolvimento, projeto do Curso
Básico de Saúde Pública; relatório da delegação da Fiocruz enviada a França para
cooperação bilateral; recorte de jornal e cópias do Diário Oficial; memorandos
sobre estágios, visita de alunos, solicitação de passagens aéreas, diárias, recursos
financeiros para projetos
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Title: Memorandos sobre Administração de Pessoal, Recursos Humanos, Administração Geral,
Financeira; cartas-convite para reuniões; seminários, defesa de tese, palestras, solenidades;
memorandos encaminhando relatório, carta, publicações, catálogo, plano de desenvolvimento,
projeto do Curso Básico de Saúde Pública; relatório da delegação da Fiocruz enviada a França para
cooperação bilateral; recorte de jornal e cópias do Diário Oficial; memorandos sobre estágios, visita
de alunos, solicitação de passagens aéreas, diárias, recursos financeiros para projetos

ID: 03-20-0018

Date: 02/01/1980 - 23/12/1980 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 225 folhas (132 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 5, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0019 - Notas Biográficas sobre Dr. Ernani Braga; dados e principais
atividades exercidas pelo Dr. Ernani Braga; minuta de carta referente à reunião
sobre formação de pessoal de Nível Superior na área de saúde coletiva

Title: Notas Biográficas sobre Dr. Ernani Braga; dados e principais atividades exercidas pelo Dr.
Ernani Braga; minuta de carta referente à reunião sobre formação de pessoal de Nível Superior na área
de saúde coletiva

ID: 03-20-0019

Date: 08/1980 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 31 folhas (11 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 6, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0020 - Pautas e atas de reuniões do Núcleo Central de Decisões;
memorandos convocando para reunião do Núcleo; memorando encaminhando
cronograma do I Plano Integrado de Desenvolvimento

Title: Pautas e atas de reuniões do Núcleo Central de Decisões; memorandos convocando para reunião
do Núcleo; memorando encaminhando cronograma do I Plano Integrado de Desenvolvimento

ID: 03-20-0020

Date: 06/04/1979 - 08/01/1980 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 90 folhas (20 anexos)

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 6, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0021 - Editais de concursos de seleção de Pesquisadores; formulários
para preenchimento de notas; diretrizes e atribuições do CONESPE em relação aos
concursos; destinação de Professores para homologação de inscrições e para banca
examinadora; relatórios dos concursos de 1978

Title: Editais de concursos de seleção de Pesquisadores; formulários para preenchimento de notas;
diretrizes e atribuições do CONESPE em relação aos concursos; destinação de Professores para
homologação de inscrições e para banca examinadora; relatórios dos concursos de 1978

ID: 03-20-0021

Date: 02/05/1978 - 04/09/1978 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 125 folhas (36 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 6, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0022 - Telegrama de congratulações; memorandos solicitando concessão
e renovação de bolsas; solicitação de proposta de novo regimento da ENSP

Title: Telegrama de congratulações; memorandos solicitando concessão e renovação de bolsas;
solicitação de proposta de novo regimento da ENSP

ID: 03-20-0022

Date: 02/01/1980 - 29/12/1980 (date of creation)

Scope and content:

Memorando sobre viagem da OMS; indicações de pesquisadores para coordenação e consultorias;
memorando enviando relatório sobre projetos da ENSP; memorandos adiando término de
curso; solicitando relatório de atividades; encaminhando trabalhos, relatórios dos cursos de
Pós-Graduação, termo aditivo à convênio; memorandos de agradecimentos; sobre presença
de representantes da ENSP em reuniões, cursos, seminários; administração geral, de Recursos
Humanos e Financeira; encaminhando parecer da ENSP sobre projetos; memorando sobre
programa de cooperação ENSP-SUCAM; solicitando diária, passagens, recursos e materiais;
convocando para solenidade em homenagem à Fiocruz; acusando recebimento de publicações,
relatórios, atas; memorando abordando conjunto da OMS sobre estratégias para a execução de
serviços de saúde mental; sobre a implantação de um Laboratório de Saúde Pública na ENSP;
implantação da coordenação do programa de residências em medicina social; memorando
abordando reestruturação da ENSP.

Physical description: Documentos textuais: 257 folhas (198 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 6, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Alagoas (place)

File: 03-20-0024 - Conselho Técnico-Científico – Regimento Interno, Fiocruz –
Estatuto, relação das disciplinas ministradas nos cursos, codificação das disciplinas,
tabelas das disciplinas oferecidas no período de 1977 a 1980, tradição de Ensino da
ENSP, relatório da ENSP, lei nº 2.312 – de 03 de setembro de 1954, lei 2.743 – de 06
de março de 1956, lei nº 50.598 – de 15 de maio de 1961, decreto nº 50.780 – de 10 de
junho de 1961
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Title: Conselho Técnico-Científico – Regimento Interno, Fiocruz – Estatuto, relação das disciplinas
ministradas nos cursos, codificação das disciplinas, tabelas das disciplinas oferecidas no período de
1977 a 1980, tradição de Ensino da ENSP, relatório da ENSP, lei nº 2.312 – de 03 de setembro de
1954, lei 2.743 – de 06 de março de 1956, lei nº 50.598 – de 15 de maio de 1961, decreto nº 50.780 –
de 10 de junho de 1961

ID: 03-20-0024

Date: 23/04/1976 - 17/05/1983 (date of creation)

Scope and content:

Inclui: Cursos realizados, tabelas, participação docente em outras instituições; descrição de
pesquisas realizadas; breve histórico dos programas PESES / PEPPE; artigo “A Escola Nacional
de Saúde Pública e a Preparação Profissional” Rev. Brasileira de Educação Médica – Vol. II, nº 2,
1978; notas de empenho; notas de pagamento de despesa orçamentária, pedido de credenciamento;
ato da presidência; comunicado de envio de relatório sobre o Mestrado e o Doutorado em Saúde
Pública; disciplinas optativas; guia de remessa; Telex; pedido de credenciamento; resumo dos
cursos para a formação do profissional de Saúde Pública ministrados pela ENSP, no período de
1960 a 1977, obedecendo uma seqüência cronológica.

Physical description: Documentos textuais: 143 folhas, 52 originais (6 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 7, maço 1.

Note [generalNote]:

Obs: Folheto com Regimento Interno da Fiocruz.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0025 - Portaria CFE nº 02 sobre aprovação das instruções para
organização e tramitação de pedidos de credenciamento e renovação de
credenciamento de cursos de Mestrado e Doutorado

Title: Portaria CFE nº 02 sobre aprovação das instruções para organização e tramitação de pedidos de
credenciamento e renovação de credenciamento de cursos de Mestrado e Doutorado

ID: 03-20-0025

Date: 01/10/1979 - 20/05/1983 (date of creation)

Scope and content:
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Instruções para organização e tramitação de pedidos de credenciamento e renovação de
credenciamento de cursos de Mestrado e Doutorado junto ao Conselho Federal de Educação;
Resolução nº 5 de Conselho Federal de Educação; Roteiro para organização de projetos de novos
cursos; Diário Oficial – sobre o Ministério da Agricultura, sobre o Ministério da Educação e
Cultura e sobre o Ministério do Trabalho; relatório sobre a aprovação de novas normas para o
credenciamento dos cursos de Pós-Graduação; alguns dados estatísticos; descrição das pesquisas
em andamento; execução orçamentária; estimativa de aplicações no Curso de Pós-Graduação;
relação dos periódicos da Biblioteca Central da Fiocruz e da ENSP; lista de obras especializadas
pertencentes ao Acervo da Biblioteca da ENSP; histórico das alterações na composição dos órgãos
colegiados da Pós-Graduação em Saúde Pública; ato da presidência; autorização para implantar
alterações no curso de Mestrado; condições de outorga do título; dados sobre as disciplinas.

Physical description: Documentos textuais: 143 folhas, 81 originais (19 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 7, maço 2.

Note [generalNote]:

Obs: As imagens foram xerocadas, não estão boas.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0026 - Corpo docente; fichas de professores

Title: Corpo docente; fichas de professores

ID: 03-20-0026

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 108 folhas, 33 originais (10 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 7, maço 3.

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0027 - Tese de Mestrado em Saúde Pública. Dilemas da Municipalização
da Saúde o caso do Centro Previdenciário de Niterói

Title: Tese de Mestrado em Saúde Pública. Dilemas da Municipalização da Saúde o caso do Centro
Previdenciário de Niterói

ID: 03-20-0027

Date: 29/09/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 100 folhas (2 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 8, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0028 - Versão Preliminar de Tese de Mestrado. A Análise da
Mortalidade Infantil Pós-Neonatal sob perspectiva das causas múltiplas

Title: Versão Preliminar de Tese de Mestrado. A Análise da Mortalidade Infantil Pós-Neonatal sob
perspectiva das causas múltiplas

ID: 03-20-0028

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 43 folhas (1 anexo)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 8, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0029 - A formação de Sanitaristas em Minas Gerais 1947-1955. Disquete
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Title: A formação de Sanitaristas em Minas Gerais 1947-1955. Disquete

ID: 03-20-0029

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 192 folhas (4 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 8, maço 3.

Access points:

• Minas Gerais (place)

File: 03-20-0030 - Monografia para o Prêmio Joaquim Alberto Cardoso de Mello. O
desafio contemporâneo da Saúde Pública. Uma Saúde Pública Molecular

Title: Monografia para o Prêmio Joaquim Alberto Cardoso de Mello. O desafio contemporâneo da
Saúde Pública. Uma Saúde Pública Molecular

ID: 03-20-0030

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 46 folhas (1 anexo)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 8, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0031 - Tese de Mestrado. Transmissão da Leishmania (Viannia)
Braziliensis no Ceará

Title: Tese de Mestrado. Transmissão da Leishmania (Viannia) Braziliensis no Ceará

ID: 03-20-0031

Date: 1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 138 folhas (1 anexo)
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Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 8, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0032 - Memórias de um Médico Sanitarista. O resgate do passado para
compreensão do presente e planejamento do futuro

Title: Memórias de um Médico Sanitarista. O resgate do passado para compreensão do presente e
planejamento do futuro

ID: 03-20-0032

Date: 1984 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 61 folhas (2 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 8, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0033 - Diez Años de Experiência. Manágua, Universidad Nacional
Autônoma de Nicarágua, 1994

Title: Diez Años de Experiência. Manágua, Universidad Nacional Autônoma de Nicarágua, 1994

ID: 03-20-0033

Date: 31/01/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 61 folhas (2 anexos)

Language of the material:

espanhol

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 8, maço 7.

Access points:

• Manágua (Nicarágua) (place)

File: 03-20-0034 - Determinação de Prioridades na Alocação de Recursos para a
Assistência à Saúde

Title: Determinação de Prioridades na Alocação de Recursos para a Assistência à Saúde

ID: 03-20-0034

Date: 01/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 92 folhas (4 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 8, maço 8.

File: 03-20-0035 - Legitimidade Social do Espaço Acadêmico da Saúde Pública:
Possível desafio ou utopia

Title: Legitimidade Social do Espaço Acadêmico da Saúde Pública: Possível desafio ou utopia

ID: 03-20-0035

Date: 28/01/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 92 folhas (4 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 8, maço 9.

Access points:

• Quito (Equador) (place)
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File: 03-20-0036 - Carta do Dr. Helio Lopes solicitando originais de um artigo; cópia
de recorte de jornal com artigo do Dr. Helio Lopes

Title: Carta do Dr. Helio Lopes solicitando originais de um artigo; cópia de recorte de jornal com
artigo do Dr. Helio Lopes

ID: 03-20-0036

Date: 05/07/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 folhas (2 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 8, maço 10.

Access points:

• Belo Horizonte (MG) (place)

File: 03-20-0037 - Relação dos trabalhos aceitos para concorrerão Prêmio “Joaquim
Alberto de Melo”, relatórios do concurso, relação de candidatos inscritos

Title: Relação dos trabalhos aceitos para concorrerão Prêmio “Joaquim Alberto de Melo”, relatórios
do concurso, relação de candidatos inscritos

ID: 03-20-0037

Date: 28/02/1954 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 10 folhas (10 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 8, maço 11.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0038 - Reflexões sobre a crise da Saúde

Title: Reflexões sobre a crise da Saúde
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ID: 03-20-0038

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 34 folhas (1 anexo)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 8, maço 13

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0039 - Dissertação de Mestrado. Aragão, Mª das Graças de Oliveira
Souza. Mortalidade Perinatal na Região Metropolitana do Rio de Janeiro – 1979 a
1989. Rio de Janeiro, ENSP, 1994

Title: Dissertação de Mestrado. Aragão, Mª das Graças de Oliveira Souza. Mortalidade Perinatal na
Região Metropolitana do Rio de Janeiro – 1979 a 1989. Rio de Janeiro, ENSP, 1994

ID: 03-20-0039

Date: 1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 194 folhas (1 anexo)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 9, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0040 - Dissertação de Mestrado. Sotero, Adriano Moreira Feitosa. O dito
e feito: O uso dos recursos federais na área e os compromissos da “Nova República”
com o setor (1985 / 1990). Rio de Janeiro, ENSP, 1994

Title: Dissertação de Mestrado. Sotero, Adriano Moreira Feitosa. O dito e feito: O uso dos recursos
federais na área e os compromissos da “Nova República” com o setor (1985 / 1990). Rio de Janeiro,
ENSP, 1994

ID: 03-20-0040
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Date: 1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 155 folhas (1 anexo)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 9, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0023 - Tese de Mestrado em Saúde Pública. Pires, Armando Cypriano.
Dados, Fatos e Falas: Histórias “contadas” sobre saúde e trabalho. Rio de Janeiro,
ENSP, 1996

Title: Tese de Mestrado em Saúde Pública. Pires, Armando Cypriano. Dados, Fatos e Falas: Histórias
“contadas” sobre saúde e trabalho. Rio de Janeiro, ENSP, 1996

ID: 03-20-0023

Date: 03/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 68 folhas (1 anexo)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 6, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0041 - Requerimento de abono administrativo, pedido de cancelamento
de abono, memorando circular n° 042/93. DIREH – sobre o objetivo de dirimir
dúvidas a respeito da concessão de Promoção Vertical após a homologação da lei
8.691, instrução normativa n° 002/93 sobre alteração dos itens 1 e 2 da instrução
normativa, guia de remessa, instrução normativa n° 01/92 – DIREH – sobre a
necessidade de estabelecer procedimentos para a liquidação do período de férias
dos servidores desta Instituição, relação nominal por centro custo, controle de
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exame médico-pericial, encaminhamento de resultado de inspeção médica oficial de
candidatos da unidade

Title: Requerimento de abono administrativo, pedido de cancelamento de abono, memorando circular
n° 042/93. DIREH – sobre o objetivo de dirimir dúvidas a respeito da concessão de Promoção Vertical
após a homologação da lei 8.691, instrução normativa n° 002/93 sobre alteração dos itens 1 e 2 da
instrução normativa, guia de remessa, instrução normativa n° 01/92 – DIREH – sobre a necessidade
de estabelecer procedimentos para a liquidação do período de férias dos servidores desta Instituição,
relação nominal por centro custo, controle de exame médico-pericial, encaminhamento de resultado de
inspeção médica oficial de candidatos da unidade

ID: 03-20-0041

Date: 06/08/1992 - 06/01/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 290 folhas, 289 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 10, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0042 - Memorando sobre evento “Fiocruz Pra Você"

Title: Memorando sobre evento “Fiocruz Pra Você"

ID: 03-20-0042

Date: 22/06/1994 - 11/10/1994 (date of creation)

Scope and content:

Memorandos sobre administração de pessoal, administração financeira, geral e aquisição
e manutenção de equipamentos; ofícios sobre reuniões plenárias do Conselho Estadual de
Entorpecentes; convites para reunião e encontros de trabalho; solicitações de acomodações na
Vila Residencial; memorando sobre o “Curso de Especialização em Pesquisa em Saúde”; proposta
de estágio; memorando sobre seminários, simpósio, curso e concurso; memorando sobre Rede
de Investigação em Sistemas e Serviços no Mercosul; convite e programa para o Fórum de
investigação e política na área de avaliação tecnológica / avaliação de qualidade da assistência
médica; memorandos comunicando envio de publicações e relatórios; memorando sobre convênio
Fiocruz – Secretaria de Assuntos Estratégicos; carta-convite e programa do Simpósio Nacional
sobre Ensino de Parasitologia; lista de participantes em seminário; notas fiscais; projeto piloto para
implantação de cooperativa mista de grande porte.

Physical description: Documentos textuais: 173 folhas (143 anexos)
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Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 11, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0043 - Cartas, informe, parecer, cópias de reportagens e nota oficial da
Fiocruz a respeito de atos de violência praticados contra a ENSP

Title: Cartas, informe, parecer, cópias de reportagens e nota oficial da Fiocruz a respeito de atos de
violência praticados contra a ENSP

ID: 03-20-0043

Date: 13/05/1994 - 15/06/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 49 folhas (21 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 11, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0044 - Instrumentos Contratuais de Convênios

Title: Instrumentos Contratuais de Convênios

ID: 03-20-0044

Date: 06/01/1994 - 29/08/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 56 folhas (10 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 11, maço 4.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0045 - Memorandos Administrativos; Programa de Formação de
Recursos Humanos em Pesquisa do Projeto PAPES; ata da seleção do Doutorado
em Saúde Pública; convites para reuniões; memorandos sobre questões de
segurança do campus

Title: Memorandos Administrativos; Programa de Formação de Recursos Humanos em Pesquisa do
Projeto PAPES; ata da seleção do Doutorado em Saúde Pública; convites para reuniões; memorandos
sobre questões de segurança do campus

ID: 03-20-0045

Date: 07/10/1914 - 26/12/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 53 folhas (35 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 11, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0046 - Correspondência e atas do Conselho Deliberativo; memorando
encaminhando resumo do relatório da Força Tarefa de análise das iniciativas
de vacinação infantil; proposta de Emenda Constitucional; memorandos
administrativos; memorandos relacionados a concurso público

Title: Correspondência e atas do Conselho Deliberativo; memorando encaminhando resumo do
relatório da Força Tarefa de análise das iniciativas de vacinação infantil; proposta de Emenda
Constitucional; memorandos administrativos; memorandos relacionados a concurso público

ID: 03-20-0046

Date: 12/05/1994 - 22/11/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 61 folhas (12 anexos)

Language of the material:

português

inglês
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Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 11, maço 10.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)

File: 03-20-0047 - Documentos relativos ao seminário “O planejamento estratégico –
situacional na atualidade da ENSP

Title: Documentos relativos ao seminário “O planejamento estratégico – situacional na atualidade da
ENSP

ID: 03-20-0047

Date: 11/10/1994 - 28/12/1994 (date of creation)

Scope and content:

Memorandos sobre ocorrência de irregularidades no prédio da ENSP; memorandos sobre vaga
para concurso público; instrumento contratual estabelecendo as bases gerais de mútua cooperação
entre Fiocruz e Eletrobrás; memorandos de administração geral; proposta conjunta Fiocruz /
EMBRAPA de substitutivo ao projeto de lei que trata do uso das técnicas de engenharia genética
e da liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados; plano institucional de
formação de Recursos Humanos; programa e agenda da reunião sobre políticas de saúde pública
comparadas na América Latina; projeto “apoio à produção e à edificação editorial na área da Saúde
Coletiva no Brasil, solicitação de apoio financeiro ao Projeto e convênio Fiocruz – ABRASCO ;
ata assembléia do ABRASCO; memorando sobre palestra “A Ciência e a Tecnologia no Governo
Fernando Henrique; carta sobre a formação do Centro Comunitário de Defesa da Cidadania das
Comunidades do Complexo de Manguinhos.

Physical description: Documentos textuais: 189 folhas (81 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 11, maço 12.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0048 - Protocolo de intenções – Ações de mútua cooperação –
Expedientes n° 10/4-95 e 12/7-95 da COMINTER / SAEX; cursos de especialização
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de Saúde Pública para os profissionais de saúde do exército – Plano de Trabalho
1996

Title: Protocolo de intenções – Ações de mútua cooperação – Expedientes n° 10/4-95 e 12/7-95 da
COMINTER / SAEX; cursos de especialização de Saúde Pública para os profissionais de saúde do
exército – Plano de Trabalho 1996

ID: 03-20-0048

Date: 09/11/1995 - 1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 13 folhas, 7 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0049 - Protocolo de intenções – Ações de mútua cooperação – Comissão
Interministerial – COMINTER / SAEX – articulação, coordenação, supervisão das
artes; encontro de trabalho, referente a expedientes n° 10/4-95 e 12/7-95; “Cursos
de Especialização de Saúde Pública para os profissionais de saúde do exército”,
Plano de Trabalho de 1996; cópia do Diário Oficial com portaria interministerial n
° 467 – Gabinete do Ministro n° 162 – Ministério do Exército; Ministério da Saúde
– Diário Oficial; Aviso n° 600/GM, Aviso n° 320 / A2-MEX, Aviso n° 898/MS, Ações
de mútua cooperação Ministério do Exército / Ministério da Saúde 1992 – 1994;
ações de mútua cooperação – Exército / Saúde; COMINTER/ SAEX – Endereços;
Protocolo de intenções – Reunião, Protocolo de intenções – Nota

Title: Protocolo de intenções – Ações de mútua cooperação – Comissão Interministerial –
COMINTER / SAEX – articulação, coordenação, supervisão das artes; encontro de trabalho,
referente a expedientes n° 10/4-95 e 12/7-95; “Cursos de Especialização de Saúde Pública para os
profissionais de saúde do exército”, Plano de Trabalho de 1996; cópia do Diário Oficial com portaria
interministerial n° 467 – Gabinete do Ministro n° 162 – Ministério do Exército; Ministério da Saúde
– Diário Oficial; Aviso n° 600/GM, Aviso n° 320 / A2-MEX, Aviso n° 898/MS, Ações de mútua
cooperação Ministério do Exército / Ministério da Saúde 1992 – 1994; ações de mútua cooperação –
Exército / Saúde; COMINTER/ SAEX – Endereços; Protocolo de intenções – Reunião, Protocolo de
intenções – Nota

ID: 03-20-0049

Date: 10/07/1992 - 07/11/1995 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 42 folhas, 9 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0050 - Cópia do Programa Institucional de capacitação docente e técnica.
PICDT formas para a concessão de bolsas; relação dos cursos recomendados e com
restrições para bolsistas

Title: Cópia do Programa Institucional de capacitação docente e técnica. PICDT formas para a
concessão de bolsas; relação dos cursos recomendados e com restrições para bolsistas

ID: 03-20-0050

Date: 02/1995 - 04/01/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 40 folhas, 2 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0051 - Solicitação de cadastramento junto a Pró-Reitoria para pesquisa e
pós-graduação da Universidade do Amazonas

Title: Solicitação de cadastramento junto a Pró-Reitoria para pesquisa e pós-graduação da
Universidade do Amazonas

ID: 03-20-0051

Date: 28/04/1995 (date of creation)

Scope and content:
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Bilhete informando encaminhamento de documentação; programa de pesquisa institucional.
Saúde, ambiente e desenvolvimento na Amazônia; projeto de pesquisa “A complexidade urbana
e a produção malária no município de Manaus”; projeto de pesquisa ”A complexidade do espaço
urbano e a mortalidade por causas violentas em Manaus”; Projeto de pesquisa “A complexidade do
espaço urbano e a mortalidade infantil em Manaus”.

Physical description: Documentos textuais: 41 folhas, 5 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 4.

Access points:

• Amazonas (place)

File: 03-20-0052 - Programa de apoio à formação de Recursos Humanos para o
desenvolvimento de reforma do Estado

Title: Programa de apoio à formação de Recursos Humanos para o desenvolvimento de reforma do
Estado

ID: 03-20-0052

Date: 08/03/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 9 folhas, 3 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0053 - Programa de apoio à pesquisa em sistemas e serviços de saúde no
Cone Sul

Title: Programa de apoio à pesquisa em sistemas e serviços de saúde no Cone Sul

ID: 03-20-0053

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 144



03 Escola Nacional de Saúde Pública

Date: 17/11/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 26 folhas, 2 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0054 - Programa de apoio à pesquisa em sistemas de saúde no Cone Sul
– um projeto de cooperação entre a Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação
Oswaldo Cruz e o International Development Research Centre

Title: Programa de apoio à pesquisa em sistemas de saúde no Cone Sul – um projeto de cooperação
entre a Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz e o International Development
Research Centre

ID: 03-20-0054

Date: 12/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 23 folhas, 1 original

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0055 - Documento oficial de la Organización Panamericaña de la Salud n
° 282 – Informe Financiero parcial del Director para 1996

Title: Documento oficial de la Organización Panamericaña de la Salud n° 282 – Informe Financiero
parcial del Director para 1996

ID: 03-20-0055

Date: 1996 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 83 folhas, 1 original

Language of the material:

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 8.

Access points:

• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0056 - Plano emergencial de ação para o setor saúde Ministério da Saúde

Title: Plano emergencial de ação para o setor saúde Ministério da Saúde

ID: 03-20-0056

Date: 12/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 24 folhas, 1 original

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 9.

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0057 - Associación Latinoamericana y del Caribe de Educación de
Salud Pública (ALAESP); Organización Panamericana de la Salud – Oficina
Sanitária Pan-Americana, comunicado de envio de documentos, documentos
para 120ª Reunião da OPAS, temas abordados; sobre a nutrição com resumos
explicativos, caracterização do problema, informe da X Reunião Interamericana
de Saúde Animal a nível ministerial, informe final, saúde dos povos indígenas,
envio de documentos que serão submetidos a consideração 120ª Reunião do Comitê
Executivo da OPAS, programa provisório de temas

Title: Associación Latinoamericana y del Caribe de Educación de Salud Pública (ALAESP);
Organización Panamericana de la Salud – Oficina Sanitária Pan-Americana, comunicado de envio
de documentos, documentos para 120ª Reunião da OPAS, temas abordados; sobre a nutrição com
resumos explicativos, caracterização do problema, informe da X Reunião Interamericana de Saúde
Animal a nível ministerial, informe final, saúde dos povos indígenas, envio de documentos que serão
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submetidos a consideração 120ª Reunião do Comitê Executivo da OPAS, programa provisório de
temas

ID: 03-20-0057

Date: 21/03/1997 - 19/05/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 137 folhas, 22 originais (12 anexos)

Language of the material:

português

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 10.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0058 - Plano nacional de saúde e ambiente no desenvolvimento
sustentável – Diretrizes para implantação. Conferência pan-americana sobre saúde
e ambiente no desenvolvimento humano sustentável – COPASAD

Title: Plano nacional de saúde e ambiente no desenvolvimento sustentável – Diretrizes para
implantação. Conferência pan-americana sobre saúde e ambiente no desenvolvimento humano
sustentável – COPASAD

ID: 03-20-0058

Date: 07/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 77 folhas, 1 original

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 11.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0059 - Informe de participação do processo de discussão para elaboração
do documento a ser apresentado pelo governo brasileiro na Conferência Pan-
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americana sobre saúde e ambiente no contexto do Desenvolvimento Sustentável
– COPASAD, artigo do Jornal “O Liberal” intitulado “O direito dos povos
indígenas à saúde”, programação do 4° Workshop para o COPASAD, 4° Workshop
sobre saúde e meio ambiente no desenvolvimento sustentável – as negociações e
ações internacionais para integração de meio ambiente e saúde no contexto do
desenvolvimento sustentável, roteiro de discussão dos grupos de trabalho

Title: Informe de participação do processo de discussão para elaboração do documento a ser
apresentado pelo governo brasileiro na Conferência Pan-americana sobre saúde e ambiente no
contexto do Desenvolvimento Sustentável – COPASAD, artigo do Jornal “O Liberal” intitulado “O
direito dos povos indígenas à saúde”, programação do 4° Workshop para o COPASAD, 4° Workshop
sobre saúde e meio ambiente no desenvolvimento sustentável – as negociações e ações internacionais
para integração de meio ambiente e saúde no contexto do desenvolvimento sustentável, roteiro de
discussão dos grupos de trabalho

ID: 03-20-0059

Date: 1994 - 10/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 57 folhas, 7 originais (3 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 12.

Note [generalNote]:

Obs: Artigo sobre “O Direito dos povos indígenas à Saúde”; folder sobre a preparação do Plano
Nacional de ação em saúde e ambiente no desenvolvimento sustentável.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Belém (PA) (place)

File: 03-20-0060 - Convite para a Associação Latinoamericana e do Caribe de
Educação em Saúde Pública para se apresentar, mediante um observador na XL
Reunião do Conselho Diretor da Organização Panamericana de Saúde, XLIX
Reunião do Comitê Regional da Organização Mundial de Saúde (OMS) para
as Américas, informa também quando sua celebrada 121ª Reunião do Comitê
Executivo, programa provisório de temas

Title: Convite para a Associação Latinoamericana e do Caribe de Educação em Saúde Pública
para se apresentar, mediante um observador na XL Reunião do Conselho Diretor da Organização
Panamericana de Saúde, XLIX Reunião do Comitê Regional da Organização Mundial de Saúde
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(OMS) para as Américas, informa também quando sua celebrada 121ª Reunião do Comitê Executivo,
programa provisório de temas

ID: 03-20-0060

Date: 26/06/1997 - 01/07/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 5 folhas, 3 originais

Language of the material:

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 13.

Access points:

• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0062 - Análise do programa de saúde e ambiente

Title: Análise do programa de saúde e ambiente

ID: 03-20-0062

Date: 30/05/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 9 folhas, 1 original

Language of the material:

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 15.

Access points:

• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0063 - Comunicado do 4° envio de documentos que serão submetidos
à consideração da 120ª Reunião do Comitê Executivo da OPAS, modificações do
Regulamento Interno do Comitê Executivo; proposta de Regulamento Interno do
Comitê Executivo da Organização Panamericana de Saúde

Title: Comunicado do 4° envio de documentos que serão submetidos à consideração da 120ª Reunião
do Comitê Executivo da OPAS, modificações do Regulamento Interno do Comitê Executivo; proposta
de Regulamento Interno do Comitê Executivo da Organização Panamericana de Saúde

ID: 03-20-0063
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Date: 28/05/1997 - 29/05/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 8 folhas, 2 originais

Language of the material:

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 16.

Access points:

• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0064 - Informe de subcomitê de planejamento e programação.
Organização Panamericana de Saúde – Comitê Executivo do Conselho Diretor. 27ª
Reunião do Subcomitê de planejamento e programação. Informe final

Title: Informe de subcomitê de planejamento e programação. Organização Panamericana de Saúde –
Comitê Executivo do Conselho Diretor. 27ª Reunião do Subcomitê de planejamento e programação.
Informe final

ID: 03-20-0064

Date: 05/12/1996 - 23/05/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 38 folhas, 2 originais

Language of the material:

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 17.

Access points:

• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0065 - Relatório do júri para conceder o prêmio OPAS em
administração

Title: Relatório do júri para conceder o prêmio OPAS em administração

ID: 03-20-0065

Date: 23/05/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 3 folhas, 1 original
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Language of the material:

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 18.

Access points:

• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0066 - Compilação e utilização de dados básicos em saúde (resumo
executivo), em anexo os mandatos, dados básicos regionais

Title: Compilação e utilização de dados básicos em saúde (resumo executivo), em anexo os mandatos,
dados básicos regionais

ID: 03-20-0066

Date: 21/04/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 9 folhas, 1 original (3 anexos)

Language of the material:

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 19.

Access points:

• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0067 - Informe sobre vacinas e imunizações

Title: Informe sobre vacinas e imunizações

ID: 03-20-0067

Date: 27/05/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 10 anexos

Language of the material:

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 20.
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Access points:

• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0068 - Programa de implantação do Museu Científico da Fundação
Oswaldo Cruz – proponente: sociedade de promoção da Casa de Oswaldo Cruz.
Junto com este programa estão os seguintes anexos: discriminação do orçamento e
memória de cálculo, discriminação do cronograma físico e financeiro, cronograma
físico e cronograma de desembolso

Title: Programa de implantação do Museu Científico da Fundação Oswaldo Cruz – proponente:
sociedade de promoção da Casa de Oswaldo Cruz. Junto com este programa estão os seguintes
anexos: discriminação do orçamento e memória de cálculo, discriminação do cronograma físico e
financeiro, cronograma físico e cronograma de desembolso

ID: 03-20-0068

Date: 01/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 70 folhas, 1 original (1 anexo)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 21.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0069 - Plano de ação para uma política de comunicação e Saúde na
Escola Nacional de Saúde Pública, apresentação de um programa de qualificação
profissional do governo de Goiás

Title: Plano de ação para uma política de comunicação e Saúde na Escola Nacional de Saúde Pública,
apresentação de um programa de qualificação profissional do governo de Goiás

ID: 03-20-0069

Date: 01/12/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 22 folhas, 4 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 13, maço 22.

Access points:

• Goiás (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0070 - Plano Nacional de Saúde e ambiente no desenvolvimento
sustentável: diretrizes para implementação

Title: Plano Nacional de Saúde e ambiente no desenvolvimento sustentável: diretrizes para
implementação

ID: 03-20-0070

Date: 07/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 104 folhas, 2 documentos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 23.

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0061 - Transmissão do 6° envio de documentos que serão submetidos
a consideração da 120ª Reunião do Comitê Executivo da OPS, que será celebrada,
informe sobre a dengue, a dengue hemorrágica e a febre amarela

Title: Transmissão do 6° envio de documentos que serão submetidos a consideração da 120ª Reunião
do Comitê Executivo da OPS, que será celebrada, informe sobre a dengue, a dengue hemorrágica e a
febre amarela

ID: 03-20-0061

Date: 29/05/1997 - 05/06/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 4 folhas, 2 originais

Language of the material:

espanhol

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 13, maço 14.

Access points:

• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0071 - Escola de Saúde Pública do Ceará – Plano de Ação

Title: Escola de Saúde Pública do Ceará – Plano de Ação

ID: 03-20-0071

Date: 1995 - 1998 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 52 folhas, 1 original (4 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 24.

Access points:

• Ceará (place)

File: 03-20-0072 - Ofício comunicando encaminhamento do Plano Nacional de
Saúde e ambiente no desenvolvimento sustentável, cópia do plano

Title: Ofício comunicando encaminhamento do Plano Nacional de Saúde e ambiente no
desenvolvimento sustentável, cópia do plano

ID: 03-20-0072

Date: 07/1995 - 07/08/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 86 folhas, 2 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 13, maço 25.

Access points:

• Brasília (DF) (place)
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File: 03-20-0073 - Pedido de empréstimo de publicação, solicitação de publicação,
indicação de nome para Delegação Brasileira, agradecimento, pedido de inscrição
em curso, visita de alunos, comunicado de curso de estatística da Universidade do
Chile, acusa de recebimento, memorando comunicando envio de cópia de ofício,
uso das “folhinhas União”, encaminhamento de requerimento de matrícula, acusa
recebimento de ofício que trata-se dos anais da III Conferência Nacional de Saúde,
agradecimento e retificação de endereço, curso de Saúde Pública – Mestrado,
aquisição de livro; solicitações de ofícios; solicitação de cooperação; anúncio de
tema da jornada Mundial de Saúde, cursos da FENSP; recebimento de ofício
solicitando envio do programa do curso de Inspetor de Saneamento

Title: Pedido de empréstimo de publicação, solicitação de publicação, indicação de nome para
Delegação Brasileira, agradecimento, pedido de inscrição em curso, visita de alunos, comunicado de
curso de estatística da Universidade do Chile, acusa de recebimento, memorando comunicando envio
de cópia de ofício, uso das “folhinhas União”, encaminhamento de requerimento de matrícula, acusa
recebimento de ofício que trata-se dos anais da III Conferência Nacional de Saúde, agradecimento
e retificação de endereço, curso de Saúde Pública – Mestrado, aquisição de livro; solicitações de
ofícios; solicitação de cooperação; anúncio de tema da jornada Mundial de Saúde, cursos da FENSP;
recebimento de ofício solicitando envio do programa do curso de Inspetor de Saneamento

ID: 03-20-0073

Date: 23/11/1967 - 13/12/1967 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 65 folhas, 65 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 14, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0074 - Cópia da Reforma administrativa; organização panamericana
(cópia); organograma da FENSP

Title: Cópia da Reforma administrativa; organização panamericana (cópia); organograma da FENSP

ID: 03-20-0074

Date: 15/02/1947 - 27/10/1967 (date of creation)

Scope and content:
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Cursos realizados pela campanha de erradicação da malária no período 1962 / 1967; gráfico
representativo do n° de alunos dos diversos cursos por ano e nível (1959 – 1967); gráficos
decreto n° 60969; termo de contrato celebrado entre o Ministério da Saúde e da Fundação Ensino
Especializado em Saúde Pública; comunicado de modificação de decreto n° 55041 / 64 pelo
decreto n° 61519; cópia do decreto n° 61519; cópia do decreto n° 61519; parecer n° 317 / 67;
Câmara de Ensino Superior – Cursos de Visitadoras Sanitária e de Inspetor de Saneamento da
ENSP; convênio entre o Ministério da Saúde e Agência Americana para o desenvolvimento
internacional e o Conselho de cooperação técnica da aliança para o progresso; programação de
evento na Faculdade de Higiene e Saúde Pública; declaração; cursos em realização da FENSP;
contrato de planejamento; avaliação; pesquisa e programa especializado de Saúde Pública; 4ª
Conferência Nacional de Saúde – reunião do Comitê Executivo em anexo esquema preliminar
da reunião; decreto n° 58266; regimento da 4ª conferência Nacional de Saúde; seminário; centro
nacional de informações sobre epidemiologia (criação); escala de serviço das viaturas; avisos
comunitários sobre a posição da Fundação; em face do Decreto-lei que institui a Reforma
Administrativa, A Revolução consagra um cientista; anti-projeto de estatuto para a ENSP
reestruturada na forma de fundação, vinculada ao Ministério da Saúde; curso básico de Saúde
Pública para enfermeiros sobre saneamento; provas e exames; informe técnico da OMS n° 298;
estrutura administrativa do Ministério da Saúde; Seminário “viajeiro”; cópia da publicação
no Jornal do Brasil – atividades sanitárias em análise, declaração de horas extras; II Curso de
Planejamento de Saúde – roteiro dos seminários; jornal Notícias de Medicina artigos cursos na
Faculdade de Higiene; programa para estágio de um guarda sanitário, estágio realizado no Posto
de Saúde Samuel Libâneo; treinamento de guardas – teste de avaliação; termo de acordo para
cooperação no campo de ensino da pesquisa em saúde pública entre a Fundação; serviço especial
de saúde pública e a ENSP; curso de anematografia educativa; termo de ajuste que entre si fazem
a ENSP e o serviço nacional de doenças mentais, para a realização de cursos destinados ao preparo
de pessoal de saúde pública; reunião dos dirigentes de ensino e saúde pública no Brasil; tendências
gerais e comuns resultantes da 1ª Reunião dos dirigentes do Ensino de Saúde Pública do Brasil.

Physical description: Documentos textuais: 194 folhas, 79 originais (15 anexos)

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 14, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)

File: 03-20-0075 - Cópia da Superintendência de administração; curso de técnicas
de laboratório para hidrobiologistas; Resolução do Conselho Departamental para
trancamento de matrícula, interiorização da Medicina, memorando comunicando
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envio de cópia da Portaria GB n° 513,67; informe de inscrição para cursos de
treinamento em serviço; encaminhamento de modelo 68-A; circular indicando posse
de membros da FENSP, órgãos pelos quais foi feita comunicação do endereço da
FENSP, Moção de apoio; formulário para fundações na América Latina

Title: Cópia da Superintendência de administração; curso de técnicas de laboratório para
hidrobiologistas; Resolução do Conselho Departamental para trancamento de matrícula, interiorização
da Medicina, memorando comunicando envio de cópia da Portaria GB n° 513,67; informe de inscrição
para cursos de treinamento em serviço; encaminhamento de modelo 68-A; circular indicando posse
de membros da FENSP, órgãos pelos quais foi feita comunicação do endereço da FENSP, Moção de
apoio; formulário para fundações na América Latina

ID: 03-20-0075

Date: 07/09/1966 - 31/08/1967 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 43 folhas, 14 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 14, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0076 - Acusa recebimento de cartas; prestação de informação solicitada;
solicitação de empréstimo de publicação; resposta a convite; memorando
comunicando envio de documento em anexo, acusa recebimento de exemplar de
livro; resumo da estrutura e funcionamento da secretaria-geral

Title: Acusa recebimento de cartas; prestação de informação solicitada; solicitação de empréstimo
de publicação; resposta a convite; memorando comunicando envio de documento em anexo, acusa
recebimento de exemplar de livro; resumo da estrutura e funcionamento da secretaria-geral

ID: 03-20-0076

Date: 29/05/1967 - 16/05/1967 (date of creation)

Scope and content:

Solicitação de obséquio; agradecimento; resposta à correspondência; encaminhamento de
publicações; solicitação de colaboração; instalação de copiadora; pedido de licença para fazer
uma consulta; comunicado de autorização; prestação de esclarecimento sobre o Curso de Inspetor
de Saneamento; resposta a solicitação; devolução de publicações, solicitação de publicações;
solicitação de retificação de endereço; acusa recebimento de comprovantes, acusa recebimento de
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relações de autoridades; remessa de publicações; prestação de informações solicitadas, duplicatas
para permuta; remessa de folheto; encaminha duplicatas solicitadas; programação de seminário;
programa para as senhoras dos participantes do seminário, seminário itinerante de Diretores de
Escolas de Saúde Pública dos Estados Unidos e Canadá; agradecimento e devolução de periódicos;
solicitação de material didático.

Physical description: Documentos textuais: 144 folhas, 142 originais

Language of the material:

espanhol

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 14, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0077 - Portarias da Presidência da Fiocruz dispondo sobre: dispensa
e designação de servidores para funções; constituição de grupos de trabalho e de
comissões; Regulamentação para a participação e a liberação de servidores para
cursos de especialização, mestrado e doutorado; normas e procedimentos para o
programa de aperfeiçoamento profissional; definição de critérios para a formulação
dos programas institucionais integrados da Fiocruz; Instituição do Conselho
Curador do Espaço Museu da Vida

Title: Portarias da Presidência da Fiocruz dispondo sobre: dispensa e designação de servidores para
funções; constituição de grupos de trabalho e de comissões; Regulamentação para a participação e a
liberação de servidores para cursos de especialização, mestrado e doutorado; normas e procedimentos
para o programa de aperfeiçoamento profissional; definição de critérios para a formulação dos
programas institucionais integrados da Fiocruz; Instituição do Conselho Curador do Espaço Museu da
Vida

ID: 03-20-0077

Date: 04/01/1994 - 13/07/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 207 folhas (163 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 15, maço 1.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0078 - Tabelas de diárias e assistência pré-escolar; informes; projeto da
Secretaria Municipal de Saúde de Implantação de mini-postos nos CIEPS; cópias de
recortes de jornais sobre paralisação das atividades da Fiocruz devido à violência
em Manguinhos; súmula da aula inaugural da ENSP – 1994; Curriculum Vitae de
Gilberto Ney Ottoni de Brito

Title: Tabelas de diárias e assistência pré-escolar; informes; projeto da Secretaria Municipal de
Saúde de Implantação de mini-postos nos CIEPS; cópias de recortes de jornais sobre paralisação das
atividades da Fiocruz devido à violência em Manguinhos; súmula da aula inaugural da ENSP – 1994;
Curriculum Vitae de Gilberto Ney Ottoni de Brito

ID: 03-20-0078

Date: 08/03/1994 - 17/09/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 69 folhas (18 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 15, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0079 - Considerações sobre a proposta conjunta Fiocruz / EMPBRAPA
de substitutivo ao projeto de lei que trata do uso das técnicas de Engenharia
Genética e da liberação no meio-ambiente de organismos geneticamente
modificados; exposição de noivos do Ministério do Trabalho sobre programa
profissionalizante para adolescente; folhetos; cópias de recortes de jornais e
publicações sobre política de ciência, biodiversidade, escândalo Collor, negociações
com FMI, revolta da vacina, produção de vacinas, disseminação de informações
em saúde pública; princípios legais do SUS; recomendações ao “Seminário
Internacional sobre os Desafios da Era da Informação: Agentes e Usuários”,
trabalho “propriedade literária, científica e artística”, conferência “Avaliação
Institucional: Perpectivas e tendências; conclusões e recomendações do Grupo de
Trabalho em Biotecnologia e Saúde
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Title: Considerações sobre a proposta conjunta Fiocruz / EMPBRAPA de substitutivo ao projeto
de lei que trata do uso das técnicas de Engenharia Genética e da liberação no meio-ambiente de
organismos geneticamente modificados; exposição de noivos do Ministério do Trabalho sobre
programa profissionalizante para adolescente; folhetos; cópias de recortes de jornais e publicações
sobre política de ciência, biodiversidade, escândalo Collor, negociações com FMI, revolta da vacina,
produção de vacinas, disseminação de informações em saúde pública; princípios legais do SUS;
recomendações ao “Seminário Internacional sobre os Desafios da Era da Informação: Agentes e
Usuários”, trabalho “propriedade literária, científica e artística”, conferência “Avaliação Institucional:
Perpectivas e tendências; conclusões e recomendações do Grupo de Trabalho em Biotecnologia e
Saúde

ID: 03-20-0079

Date: 1993 - 02/01/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 144 folhas (45 anexos)

Language of the material:

português

inglês

francês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 15, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Paris (França) (place)

File: 03-20-0080 - Solicitações e transferências de equipamentos; memorandos
administração de pessoal; ata Conselho Deliberativo do INCQS; relatório sobre
laboratório de toxicologia experimental; carta sobre a transferência do projeto de
avaliação pré-clínica de Fármacos e Químicos Ambientais; documentos relativos à
transferência de grupo de pesquisa do INCQS para a ENSP, currículo

Title: Solicitações e transferências de equipamentos; memorandos administração de pessoal; ata
Conselho Deliberativo do INCQS; relatório sobre laboratório de toxicologia experimental; carta sobre
a transferência do projeto de avaliação pré-clínica de Fármacos e Químicos Ambientais; documentos
relativos à transferência de grupo de pesquisa do INCQS para a ENSP, currículo

ID: 03-20-0080

Date: 24/02/1994 - 09/09/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 146 folhas (52 anexos)
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Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 15, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0081 - Instruções para professores exercerem outras funções do
Curso de Saúde Pública; instituição da Comissão Permanente de Pessoal Docente
e a Comissão Permanente de pessoal de apoio; designação ad referendum do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; indicação dos membros do colegiado da
CONCURD; deliberações tomadas na Reunião ordinária do mês de maio

Title: Instruções para professores exercerem outras funções do Curso de Saúde Pública; instituição da
Comissão Permanente de Pessoal Docente e a Comissão Permanente de pessoal de apoio; designação
ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; indicação dos membros do colegiado da
CONCURD; deliberações tomadas na Reunião ordinária do mês de maio

ID: 03-20-0081

Date: 11/01/1985 - 16/12/1985 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 48 folhas, 42 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 16, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0082 - Comunicado de envio de diploma; comunicado; encaminhamento
de documentos em anexo; requerimento de créditos em disciplinas; certificados;
I curso de Epidemiologia e Sistemas de Informação; grupo de sistemas de
informação; relação de alunos matriculados no Curso básico regionalizado de Saúde
Pública; sobre o I curso básico regionalizado de Saúde Pública, cronograma do
curso; ementas do curso, relação de hotéis e de material para o curso; aula sobre
estudos de Morbidade, relatório de visita de preparação do C.B.R.S.P.; projeto do
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Curso de especialização em Saúde Pública; cronograma de atividades; solicitações;
telegrama

Title: Comunicado de envio de diploma; comunicado; encaminhamento de documentos em anexo;
requerimento de créditos em disciplinas; certificados; I curso de Epidemiologia e Sistemas de
Informação; grupo de sistemas de informação; relação de alunos matriculados no Curso básico
regionalizado de Saúde Pública; sobre o I curso básico regionalizado de Saúde Pública, cronograma
do curso; ementas do curso, relação de hotéis e de material para o curso; aula sobre estudos de
Morbidade, relatório de visita de preparação do C.B.R.S.P.; projeto do Curso de especialização em
Saúde Pública; cronograma de atividades; solicitações; telegrama

ID: 03-20-0082

Date: 05/07/1970 - 07/12/1979 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 132 folhas, 57 originais

Language of the material:

português

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 16, maço 4.

Note [generalNote]:

Obs: Jornal Diário da Serra, artigo sobre o Curso Básico de Saúde Pública.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Campo Grande (MS) (place)

File: 03-20-0083 - Memorando comunicando envio de cópia em anexo; convênio
entre o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social e a Fiocruz,
através da ENSP

Title: Memorando comunicando envio de cópia em anexo; convênio entre o Instituto Nacional de
Assistência Médica da Previdência Social e a Fiocruz, através da ENSP

ID: 03-20-0083

Date: 23/04/1985 -30/12/1985 (date of creation)

Scope and content:

Memorando comunicando envio de relatório de atividades; relatório de atividades desenvolvidas
como parte do acordo de cooperação OMS / FIOCRUZ; ENSP. “Acidentes no Brasil”, memorando
circular indicando visita a ENSP, convocação para reunião, documento destinado à comunidade
acadêmica; memorando encaminhando a síntese do conteúdo programático do curso de

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 162



03 Escola Nacional de Saúde Pública

Desenvolvimento Secretarial; programação do seminário de avaliação e perspectivas de ensino
na ENSP; solicitação de relatório dos trabalhos; solicitação de preenchimento dos formulários;
relatório de atividades de 1985; levantamento de informações para confecção dos relatórios
sucinto e anual das atividades da Fiocruz, colaboração com a SUPLAN, comissão permanente
de pessoal de apoio; comissão permanente de pessoal docente; programação de seminário sobre
saúde e constituinte: o direito a saúde; subsídios para elaboração do I PND / RN; memorando n° 49
CONCURD; normas de funcionamento do seta de apoio reprográfico; regimento interno da ENSP;
folder do programa de formação de Recursos Humanos e fomento à pesquisa – CNPQ.

Physical description: Documentos textuais: 180 folhas, 134 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 16, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0084 - Curriculum Vitae; solicitação de informações; curso de
especialização farmacocinética e biodisponibilidade de medicamentos – UFF (folder)

Title: Curriculum Vitae; solicitação de informações; curso de especialização farmacocinética e
biodisponibilidade de medicamentos – UFF (folder)

ID: 03-20-0084

Date: 03/09/1984 - 30/04/1985 (date of creation)

Scope and content:

Envio de informações sobre cursos de especialização com bolsas; programação do 1° Encontro
Paraense de trabalhadores em saúde mental, portaria MEC n° 434; portaria CAPES n° 03;
informações sobre cursos da Faculdade de Saúde Pública da Universidade Autônoma de Nuevo
Leon; informativo do SAAE; ofício comunicando início do programa de saúde internacional;
solicitação de programa para bolsista estrangeiro; cópia de diploma; sobre o XXIV Congresso
Brasileiro de Pediatria, sobre a Cushmaniose; apresentação de informações sobre cursos; programa
da III Jornada Científica da Fiocruz; realizações da vice-presidência de pesquisa da Fiocruz no
período de 1979 a 1985; solicitação de cooperação da ENSP no treinamento da maternidade
da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro; termo de ajuste entre o município do Rio de Janeiro
e a Fiocruz; cópia de edital de concurso; cópia do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
sobre Secretaria de Estado de Educação; aprovação em Reunião do CCCA recomendações;
programação do Ato Comemorativo do Dia Mundial do Hanseniano; informações sobre programas
de investigação em Saúde Pública na América Latina e no Caribe; ata de reunião; telegramas;
curso de epidemiologia; convite; memorando de condições financeiras.
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Physical description: Documentos textuais: 165 folhas, 134 originais (4 anexos)

Language of the material:

espanhol

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 16, maço 6.

Note [generalNote]:

Obs: Termo de ajuste entre a Fiocruz e a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.

Access points:

• São Paulo (SP) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Buenos Aires (Argentina) (place)
• Argentina (place)
• Fortaleza (CE) (place)

File: 03-20-0085 - Memorando comunicando envio de relatório; grupo de trabalho
sobre avaliação e proposta para os cursos de saúde pública – informe final; trabalho
de programação sobre assistência a tuberculose; certificado de sanidade

Title: Memorando comunicando envio de relatório; grupo de trabalho sobre avaliação e proposta para
os cursos de saúde pública – informe final; trabalho de programação sobre assistência a tuberculose;
certificado de sanidade

ID: 03-20-0085

Date: 03/1984 - 30/12/1985 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 52 folhas, 4 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 16, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0086 - Diploma do curso de aplicação; folder da Organização
panamericana de saúde; anexo ao ofício da Diretora da Divisão de Recrutamento,
Seleção e Aperfeiçoamento; ofício comunicando o estabelecimento de vagas no curso
de saúde pública; comunicado de nomeação para o cargo de Diretor Executivo
da Fundação Casa de Rui Barbosa; convites; solicitação de publicação; pedido de
informações sobre curso de especialização; sugestões fornecidas a ENSP; esboço de
um Plano de Comunicação Social

Title: Diploma do curso de aplicação; folder da Organização panamericana de saúde; anexo ao
ofício da Diretora da Divisão de Recrutamento, Seleção e Aperfeiçoamento; ofício comunicando
o estabelecimento de vagas no curso de saúde pública; comunicado de nomeação para o cargo de
Diretor Executivo da Fundação Casa de Rui Barbosa; convites; solicitação de publicação; pedido de
informações sobre curso de especialização; sugestões fornecidas a ENSP; esboço de um Plano de
Comunicação Social

ID: 03-20-0086

Date: 17/02/1984 - 31/05/1985 (date of creation)

Scope and content:

Agradecimentos informações sobre o IBASE; Conselho Federal de Economia – Os economistas
brasileiros e a nova república. Folha de resposta; Programa das Nações Unidas em cooperação com
Repúblicas Socialistas da União Saritica; curso Estatística de Saúde; Vigilância Epidemiológica
da Difteria; jornada Médica do HFAG; comunicado de envio de trabalho; CNRH – documento
de trabalho, n° 21 – política de saúde: algumas questões; cursos e seminários da Escola de Saúde
Pública; relatório da Associação Brasileira de Reprodução e Nutrição em Saúde Materno-Infantil;
programa de bolsa de estudo Banco Mundial; carta da Câmara dos Deputados; programa Científico
do IX Congresso da Sociedade Brasileira de Parasitologia.

Physical description: Documentos textuais: 214 folhas, 34 originais

Language of the material:

espanhol

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 16, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Fortaleza (CE) (place)
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File: 03-20-0087 - Atas de reuniões do Conselho Técnico Administrativo da Fiocruz;
pauta do Conselho; análise e parecer jurídico (vedações e excepcionalidades
previstas no diploma legal examinado); cópia de Diário Oficial sobre a Secretaria de
Planejamento; sobre o Conselho Interministerial de Salários de Empresas Estatais e
atos do poder executivo; informações complementares; demonstrativo da solicitação
do crédito suplementar; aprovação de recursos pela OMS; protocolo de intenção do
projeto processo político e saúde; solicitação de bolsa; visita-estágio de membros do
departamento junto ao Hospital de Clínicas / Montevideo; solicitação de auxílio

Title: Atas de reuniões do Conselho Técnico Administrativo da Fiocruz; pauta do Conselho; análise
e parecer jurídico (vedações e excepcionalidades previstas no diploma legal examinado); cópia de
Diário Oficial sobre a Secretaria de Planejamento; sobre o Conselho Interministerial de Salários
de Empresas Estatais e atos do poder executivo; informações complementares; demonstrativo da
solicitação do crédito suplementar; aprovação de recursos pela OMS; protocolo de intenção do projeto
processo político e saúde; solicitação de bolsa; visita-estágio de membros do departamento junto ao
Hospital de Clínicas / Montevideo; solicitação de auxílio

ID: 03-20-0087

Date: 26/09/1985 - 30/12/1989 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 134 folhas, 91 originais

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 16, maço 9.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0088 - Magee, J.H. – Programas de Gerontologia e “curricula” nas
Escolas de Saúde Pública dos Estados Unidos

Title: Magee, J.H. – Programas de Gerontologia e “curricula” nas Escolas de Saúde Pública dos
Estados Unidos

ID: 03-20-0088

Date: 06/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 96 folhas (1 anexo)

Language of the material:

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 166



03 Escola Nacional de Saúde Pública

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 17, maço 1.

Access points:

• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0089 - Catálogos de publicações da OPAS e da OMS; Revista “A Saúde
do Mundo” da OMS; envelope da Fundação Educacional Rosemar Pimentel

Title: Catálogos de publicações da OPAS e da OMS; Revista “A Saúde do Mundo” da OMS; envelope
da Fundação Educacional Rosemar Pimentel

ID: 03-20-0089

Date: 1984 - 1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 68 folhas (3 anexos)

Language of the material:

português

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 17, maço 2.

Access points:

• Genebra (Suíça) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0090 - Correspondências; informes, boletins SAS, comunicados;
documentos sobre IV oficina de trabalho sobre “Métodos epidemiológicos no estudo
das doenças endêmicas”, documentos do Programa Fieldlincs; cartas e folheto sobre
seminários, congressos, conferência; edital das eleições para chefia do departamento

Title: Correspondências; informes, boletins SAS, comunicados; documentos sobre IV oficina de
trabalho sobre “Métodos epidemiológicos no estudo das doenças endêmicas”, documentos do
Programa Fieldlincs; cartas e folheto sobre seminários, congressos, conferência; edital das eleições
para chefia do departamento

ID: 03-20-0090

Date: 02/12/1993 - 04/05/1994 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 169 folhas (89 anexos)

Language of the material:

português

inglês

francês

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 17, maço 3.

File: 03-20-0091 - Correspondências e programas de seminários, conferências,
fóruns, congressos, cursos; carta do Deputado Sérgio Arouca sobre emenda
constitucional; cartas e memorandos administrativos; correspondências da Escola
Nacional de Saúde Pública de Rennes; correspondências sobre programa de
liderança kellog; manifesto e abaixo assinado sobre fatos ocorridosna Biblioteca da
ENSP; carta enviada por pesquisador da Universidade de Yale; carta sobre a Rede
de Investigação em Sistemas e Serviços de Saúde no Cone Sul; correspondências do
IUPERJ

Title: Correspondências e programas de seminários, conferências, fóruns, congressos, cursos; carta
do Deputado Sérgio Arouca sobre emenda constitucional; cartas e memorandos administrativos;
correspondências da Escola Nacional de Saúde Pública de Rennes; correspondências sobre programa
de liderança kellog; manifesto e abaixo assinado sobre fatos ocorridosna Biblioteca da ENSP; carta
enviada por pesquisador da Universidade de Yale; carta sobre a Rede de Investigação em Sistemas e
Serviços de Saúde no Cone Sul; correspondências do IUPERJ

ID: 03-20-0091

Date: 11/05/1994 - 19/12/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 144 folhas (79 anexos)

Language of the material:

espanhol

francês

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 17, maço 4.

Access points:

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 168



03 Escola Nacional de Saúde Pública

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Paris (França) (place)
• Buenos Aires (Argentina) (place)

File: 03-20-0092 - Solicitação de colaboração, matrícula de oficial; encaminhamento
de material para o trabalho com adolescente; seminário; convites, informativo
ANPED - Agendando a 17ª Reunião Anual; regulamento do fórum técnico de
produtos de origem animal; inspeção e qualidade, propostas em relação ao
desenvolvimento de pesquisas conjuntas, desenvolvimento de pesquisas pelo Núcleo
de Estudos e Pesquisas em Recursos Humanos do DAPS

Title: Solicitação de colaboração, matrícula de oficial; encaminhamento de material para o trabalho
com adolescente; seminário; convites, informativo ANPED - Agendando a 17ª Reunião Anual;
regulamento do fórum técnico de produtos de origem animal; inspeção e qualidade, propostas em
relação ao desenvolvimento de pesquisas conjuntas, desenvolvimento de pesquisas pelo Núcleo de
Estudos e Pesquisas em Recursos Humanos do DAPS

ID: 03-20-0092

Date: 27/12/1993 - 29/12/1994 (date of creation)

Scope and content:

Projeto de pesquisa sobre a situação dos médicos no Brasil; encaminhamento de Moção aprovada;
folder de Simpósio Ibero-Americano de Terminologia, Encontro Nacional Função Pública, Estado
e Sociedade; documento síntese, informes de reuniões; concursos; pedidos de substituição de
documento de convênio entre a Fiocruz ed a UERJ; 2° termo aditivo ao convênio de cooperação
científica que entre se celebram a Fiocruz e a UERJ; reclamação em relação ao CNPQ, publicação
no Diário Oficial à respeito da mudança de nome pelo Hospital Dr. Philippe Pinel para Instituto
Philippe Pinel; apoio à qualificação de docentes em Epidemiologia; texto abordando a questão da
saúde e violência, folder sobre o 1° Seminário Estadual de Controle de Zoonoses de Minas Gerais;
plano de trabalho sobre a relação saúde e qualidade ambiental; uma abordagem territorializada
para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro; solicitação de divulgação; solicitação de análise
ambiental; plano de trabalho da Rede Nacional de Documentação e Informação em administração
Pública.

Physical description: Documentos textuais: 169 folhas, 115 documentos (1 anexo)

Language of the material:

espanhol

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 18, maço 1.

Note [generalNote]:
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Obs: Informe com o título: Agendando a 17ª Reunião Anual. Tema central: Ética, Ciência e
Educação; Relatório-síntese-analítico sobre a situação atual do Escritório Regional da Fiocruz na
Amazônia.

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)
• Niterói (RJ) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Recife (PE) (place)
• Porto Alegre (RS) (place)
• João Pessoa (PB) (place)
• Manaus (AM) (place)

File: 03-20-0093 - Informe de freqüência; encaminhamento de documento; cursos
da ENSP; acusa recebimento de ofício; cadastro; agradecimento; convite para
reunião e seminário; celebração de convênio de cooperação técnica; comunicado
de implementação de medidas de reforço de segurança; relatório final de reuniões ;
solicitação de funcionário; ofício sobre programa de curso; solicitação de
funcionário para trabalhar integralmente; colaboração oferecida pela ENSP

Title: Informe de freqüência; encaminhamento de documento; cursos da ENSP; acusa recebimento
de ofício; cadastro; agradecimento; convite para reunião e seminário; celebração de convênio de
cooperação técnica; comunicado de implementação de medidas de reforço de segurança; relatório final
de reuniões ; solicitação de funcionário; ofício sobre programa de curso; solicitação de funcionário
para trabalhar integralmente; colaboração oferecida pela ENSP

ID: 03-20-0093

Date: 12/01/1993 - 24/11/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 145 folhas, 140 originais

Language of the material:

português

inglês

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 18, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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• João Pessoa (PB) (place)

File: 03-20-0094 - Ata de reunião; convocação para Reunião, sugestões; orçamento
de 1994 – recursos do Tesouro; execução orçamentária – custeio e capital;
seminário e reunião do CD/Fiocruz em Petrópolis intitulado Fiocruz: prioridades
institucionais e projetos integradores; reunião sobre os 40 anos da ENSP;
encaminhamento de documentação; apresentando o canal Saúde

Title: Ata de reunião; convocação para Reunião, sugestões; orçamento de 1994 – recursos do Tesouro;
execução orçamentária – custeio e capital; seminário e reunião do CD/Fiocruz em Petrópolis intitulado
Fiocruz: prioridades institucionais e projetos integradores; reunião sobre os 40 anos da ENSP;
encaminhamento de documentação; apresentando o canal Saúde

ID: 03-20-0094

Date: 28/12/1993 -21/12/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 194 folhas, 66 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 18, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0095 - Memorandos e portarias sobre administração de Recursos
Humanos e Administração Geral; cópias no Diário Oficial; relatório de atividades
da diretoria de Recursos Humanos; formulários; termos de compromisso; termos
de posse; declaração; exposição de motivos para solicitação de autorização para
realização de concurso público

Title: Memorandos e portarias sobre administração de Recursos Humanos e Administração Geral;
cópias no Diário Oficial; relatório de atividades da diretoria de Recursos Humanos; formulários;
termos de compromisso; termos de posse; declaração; exposição de motivos para solicitação de
autorização para realização de concurso público

ID: 03-20-0095

Date: 29/11/1993 - 15/12/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 138 folhas (87 anexos)

Language of the material:

português
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Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 19, maço 2

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0096 - Memorando sobre criação na “Câmara Técnica de Pesquisa”,
memorando sobre apoio da ENSP às Escolas de Saúde Pública do País; listas de
publicações das unidades da Fiocruz em Revistas; memorando sobre financiamentos
de projetos, bolsas de estudo e formulários; memorando sobre edição de livro;
memorando sobre a participação no IV Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva;
edital do programa RHAE / Fiocruz; avaliação da contribuição da Fiocruz no plano
de combate à Fome e pela Vida

Title: Memorando sobre criação na “Câmara Técnica de Pesquisa”, memorando sobre apoio da ENSP
às Escolas de Saúde Pública do País; listas de publicações das unidades da Fiocruz em Revistas;
memorando sobre financiamentos de projetos, bolsas de estudo e formulários; memorando sobre
edição de livro; memorando sobre a participação no IV Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva; edital
do programa RHAE / Fiocruz; avaliação da contribuição da Fiocruz no plano de combate à Fome e
pela Vida

ID: 03-20-0096

Date: 28/12/1993 - 28/07/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 103 folhas (40 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 19, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0097 - Memorandos administrativos e requisições de material; relatório
do seminário perspectiva do uso da vacina cubana contra a Meningite; carta sobre
I Encontro Internacional em Saúde pública; cartas de agradecimentos; planos
de trabalho referentes ao “Projeto Escola de Saúde Pública”, cartas indicando
representantes da ENSP em encontros, simpósio; cartas apresentando bolsistas;
plano de trabalho do Projeto “Revisão da Literatura e acompanhamento da
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produção técnico-científico sobre os efeitos da exposição aos campos elétricos; carta
sobre o programa institucional de sustentação laboratorial de pesquisa de campo;
cartas-convite

Title: Memorandos administrativos e requisições de material; relatório do seminário perspectiva do
uso da vacina cubana contra a Meningite; carta sobre I Encontro Internacional em Saúde pública;
cartas de agradecimentos; planos de trabalho referentes ao “Projeto Escola de Saúde Pública”, cartas
indicando representantes da ENSP em encontros, simpósio; cartas apresentando bolsistas; plano de
trabalho do Projeto “Revisão da Literatura e acompanhamento da produção técnico-científico sobre
os efeitos da exposição aos campos elétricos; carta sobre o programa institucional de sustentação
laboratorial de pesquisa de campo; cartas-convite

ID: 03-20-0097

Date: 21/01/1994 - 27/12/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 100 folhas (72 anexos)

Language of the material:

espanhol

francês

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 19, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0098 - Instruções ENSP

Title: Instruções ENSP

ID: 03-20-0098

Date: 18/01/1994 - 27/12/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 53 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 19, maço 5.

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0099 - Carta do orientador e versão preliminar de tese de Doutorado.
Gênero, trabalho e saúde: as Operárias das Indústrias de Processos Químicos

Title: Carta do orientador e versão preliminar de tese de Doutorado. Gênero, trabalho e saúde: as
Operárias das Indústrias de Processos Químicos

ID: 03-20-0099

Date: 1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 3 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 19, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0100 - Dissertação de Mestrado. Assis, Ana Maria. Hepatites Virais no
Brasil – A mortalidade como indicador do impacto da infecção / doença

Title: Dissertação de Mestrado. Assis, Ana Maria. Hepatites Virais no Brasil – A mortalidade como
indicador do impacto da infecção / doença

ID: 03-20-0100

Date: 03/1996 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 19, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0101 - Dissertação de Mestrado. Araújo, Ulisses César. Avaliação da
exposição à substâncias químicas em ambientes de trabalho: estudo de parâmetros
ambientais e biológicos – o caso do chumbo

Title: Dissertação de Mestrado. Araújo, Ulisses César. Avaliação da exposição à substâncias químicas
em ambientes de trabalho: estudo de parâmetros ambientais e biológicos – o caso do chumbo

ID: 03-20-0101

Date: 1994 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 19, maço 9.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0102 - Declaração, certificados

Title: Declaração, certificados

ID: 03-20-0102

Date: 12/01/1995 - 03/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 8 folhas, 7 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 20, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0103 - Autorização para início de programa; ficha de programa de
aperfeiçoamento profissional e especialização, certificado; relatório de avaliação de
atividades práticas
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Title: Autorização para início de programa; ficha de programa de aperfeiçoamento profissional e
especialização, certificado; relatório de avaliação de atividades práticas

ID: 03-20-0103

Date: 29/11/1994 - 11/09/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 9 folhas (9 anexos)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 20, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0104 - Relação dos estagiários

Title: Relação dos estagiários

ID: 03-20-0104

Date: 21/08/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 5 folhas, 5 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 20, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0105 - Comunicado para bolsistas; relação de aperfeiçoamento
profissional; certificado

Title: Comunicado para bolsistas; relação de aperfeiçoamento profissional; certificado

ID: 03-20-0105

Date: 13/09/1994 - 11/07/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 7 folhas, 4 originais

Language of the material:
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português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 20, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0106 - Listagem dos funcionários por departamento da ENSP

Title: Listagem dos funcionários por departamento da ENSP

ID: 03-20-0106

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 11 folhas, 1 original

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 20, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0107 - Contribuição dos delegados da ENSP à discussão do Congresso
Interno Extraordinário; ata da eleição para delegados da ENSP no Congresso
Interno

Title: Contribuição dos delegados da ENSP à discussão do Congresso Interno Extraordinário; ata da
eleição para delegados da ENSP no Congresso Interno

ID: 03-20-0107

Date: 18/07 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 4 folhas, 2 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 20, maço 9.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0108 - Gestão de estabelecimentos públicos de saúde no Brasil =
subsídios para discussão; projeto de lei n° 1263 do poder executivo a respeito da
autorização para instituição do Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras
Sociais; estatutos da Fundação E.J. Zerbini; anteprojeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a instituir a Associação das Pioneiras Sociais, contrato de gestão que
entre si fazem a União Federal e a Associação das Pioneiras Sociais

Title: Gestão de estabelecimentos públicos de saúde no Brasil = subsídios para discussão; projeto de
lei n° 1263 do poder executivo a respeito da autorização para instituição do Serviço Social Autônomo
Associação das Pioneiras Sociais; estatutos da Fundação E.J. Zerbini; anteprojeto de lei que autoriza o
Poder Executivo a instituir a Associação das Pioneiras Sociais, contrato de gestão que entre si fazem a
União Federal e a Associação das Pioneiras Sociais

ID: 03-20-0108

Date: 04/1991 - 27/01/1995 (date of creation)

Scope and content:

Cópia de parte do Diário Oficial referente a decreto n° 370 sobre pioneiras sociais e sobre a
lei n° 8.246 sobre instituição do Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais,
artigos de jornais; conferência regional sobre mudanças globais. Primeira Circular; contrato de
gestão: observações a partir da preocupação jurídica; análise dos controles de governo Brasil;
a convivência da implantação de contratos de gestão na Administração Pública Federal; a
experiência francesa como uma abordagem de contratação.

Physical description: Documentos textuais: 116 folhas, 16 originais

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 20, maço 10.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• São Paulo (SP) (place)
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File: 03-20-0109 - Congresso interno extraordinário – folder com tema:
“Compromisso público e reforma do Estado”, câmaras técnicas; proposta da
ASPLAN ao CD; folheto Ciência e Saúde: Compromisso social da Fiocruz – II
Congresso Interno – relatório final; instâncias integradoras da Fiocruz; planos de
projetos e metas; gestão da qualidade na Fiocruz; ; convite; encaminhamento da
discussão sobre estrutura; regimento interno do Conselho Deliberativo; seminário;
critérios para a caracterização dos órgãos da Estrutura Organizacional da Fiocruz;
prioridades institucionais e projetos integradores

Title: Congresso interno extraordinário – folder com tema: “Compromisso público e reforma do
Estado”, câmaras técnicas; proposta da ASPLAN ao CD; folheto Ciência e Saúde: Compromisso
social da Fiocruz – II Congresso Interno – relatório final; instâncias integradoras da Fiocruz; planos
de projetos e metas; gestão da qualidade na Fiocruz; ; convite; encaminhamento da discussão sobre
estrutura; regimento interno do Conselho Deliberativo; seminário; critérios para a caracterização dos
órgãos da Estrutura Organizacional da Fiocruz; prioridades institucionais e projetos integradores

ID: 03-20-0109

Date: 11/1993 - 18/01/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 123 folhas, 24 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 20, maço 11.

Note [generalNote]:

Obs: Folheto intitulado Ciência e Saúde: Compromisso Social da Fiocruz.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0110 - Análise das propostas de reformatação jurídica administrativa
da Fiocruz; anteprojeto de lei; projeto de decreto; documento de avaliação dos
Institutos de Pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia; análise do anteprojeto
de lei que cria as organizações sociais

Title: Análise das propostas de reformatação jurídica administrativa da Fiocruz; anteprojeto de lei;
projeto de decreto; documento de avaliação dos Institutos de Pesquisa do Ministério de Ciência e
Tecnologia; análise do anteprojeto de lei que cria as organizações sociais

ID: 03-20-0110
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Date: 06/04/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 55 folhas, 8 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 20, maço 12.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0111 - Justificativa orçamentária por metas; diretores e direções das
instituições – membros de ALAESP; teoria e prática da saúde pública; associação
das escolas de saúde pública; I Conferência Panamericana de Educação em Saúde
Pública; informativo 4° comitê coordena das atividades de meio ambiente do setor
clérico; portaria n° 457; memorando ASPLAN; reestruturação da Secretaria de
Administração; estrutura organizacional da Fiocruz; o processo de integração do
Mercosul e a cooperação técnica da OPAS; formato do resumo; I Encontro Nacional
de Ciências Sociais em Saúde; projeto; cooperação técnica ENSP – RIO / ENSP –
RENNES; relação de convênios de Receita – Instituições Nacionais; convênios de
Receita – Instituições Internacionais

Title: Justificativa orçamentária por metas; diretores e direções das instituições – membros de
ALAESP; teoria e prática da saúde pública; associação das escolas de saúde pública; I Conferência
Panamericana de Educação em Saúde Pública; informativo 4° comitê coordena das atividades de
meio ambiente do setor clérico; portaria n° 457; memorando ASPLAN; reestruturação da Secretaria
de Administração; estrutura organizacional da Fiocruz; o processo de integração do Mercosul e a
cooperação técnica da OPAS; formato do resumo; I Encontro Nacional de Ciências Sociais em Saúde;
projeto; cooperação técnica ENSP – RIO / ENSP – RENNES; relação de convênios de Receita –
Instituições Nacionais; convênios de Receita – Instituições Internacionais

ID: 03-20-0111

Date: 30/08/1992 - 18/08/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 25 folhas, 18 originais

Language of the material:

espanhol

inglês

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 20, maço 13.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)

File: 03-20-0112 - Informes; comunicado de freqüência; resposta ao memorando;
atestado médico; afastamento de trabalho; código de unidade; declaração;
exame pericial de sanidade médica e capacidade física; atestado; declaração de
comparecimento; perícia externa

Title: Informes; comunicado de freqüência; resposta ao memorando; atestado médico; afastamento
de trabalho; código de unidade; declaração; exame pericial de sanidade médica e capacidade física;
atestado; declaração de comparecimento; perícia externa

ID: 03-20-0112

Date: 13/01/1993 - 06/05/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 177 folhas, 177 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 20, maço 16.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0113 - Texto sobre a ENSP com o título ENSP – saúde e violência; aos
colegas da ENSP e da Fiocruz; carta circular sobre os 40 anos da ENSP

Title: Texto sobre a ENSP com o título ENSP – saúde e violência; aos colegas da ENSP e da Fiocruz;
carta circular sobre os 40 anos da ENSP

ID: 03-20-0113

Date: 24/05/1994 - 15/12/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 17 folhas, 7 originais

Language of the material:

espanhol

português
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Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 20, maço 17.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0114 - Carta circular; convite para seminário; programa de seminário;
entrega dos contracheques; solicitação para elaboração de relatório; relatório de
atividades do governo Itamar Franco

Title: Carta circular; convite para seminário; programa de seminário; entrega dos contracheques;
solicitação para elaboração de relatório; relatório de atividades do governo Itamar Franco

ID: 03-20-0114

Date: 04/1994 - 22/11/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 10 folhas, 10 originais

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 20, maço 18.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0115 - Ofício comunicando XXI Congresso Nacional; cópia de
publicação no Diário Oficial sobre a realização do congresso; ofício circular;
relatório de atividades do Ministério da Saúde; encaminhamento de lista de
publicações; divulgação; informação; comunicado; núcleo de saúde – programa
de educação continuada; pedido de divulgação de edital; solicitação da indicação
de representante; comunicado de realização de Encontro Nacional dos Docentes;
encaminhamento de ERRATA do Manual Técnico do Programa Nacional de
Controle do Gafanhoto

Title: Ofício comunicando XXI Congresso Nacional; cópia de publicação no Diário Oficial
sobre a realização do congresso; ofício circular; relatório de atividades do Ministério da Saúde;
encaminhamento de lista de publicações; divulgação; informação; comunicado; núcleo de saúde
– programa de educação continuada; pedido de divulgação de edital; solicitação da indicação de
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representante; comunicado de realização de Encontro Nacional dos Docentes; encaminhamento de
ERRATA do Manual Técnico do Programa Nacional de Controle do Gafanhoto

ID: 03-20-0115

Date: 11/1993 - 12/01/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 83 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 20, maço 19.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Porto Alegre (RS) (place)
• Campinas (SP) (place)

File: 03-20-0116 - Memorando administrativo; documento referente a organização
de campanha de assinaturas em apoio à indicação de Betinho ao Prêmio Nobel da
Paz; financiamento; edital do PAPES – Fiocruz; visita a Fiocruz

Title: Memorando administrativo; documento referente a organização de campanha de assinaturas em
apoio à indicação de Betinho ao Prêmio Nobel da Paz; financiamento; edital do PAPES – Fiocruz;
visita a Fiocruz

ID: 03-20-0116

Date: 19/04/1993 - 25/08/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 9 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 20, maço 20.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0117 - Texto: “A Saúde Pública hoje: notas para um debate sobre a
conjuntura em saúde e a situação da ENSP ao seu interior”, ato da presidência
aprovando regimento interno da ENSP; Anti-projeto do regimento interno da
ENSP; cópia do editorial dos Periódicos Cadernos de Saúde Pública

Title: Texto: “A Saúde Pública hoje: notas para um debate sobre a conjuntura em saúde e a situação
da ENSP ao seu interior”, ato da presidência aprovando regimento interno da ENSP; Anti-projeto do
regimento interno da ENSP; cópia do editorial dos Periódicos Cadernos de Saúde Pública

ID: 03-20-0117

Date: 08/03/1985 - 04/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 4 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 21, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0118 - Certificado de curso; memorandos encaminhando relatórios;
memorandos administrativos; encaminhando programa Oficina de Trabalho,
cursos; edital e memorandos de comoção para eleições; proposta de criação do
Departamento de Bioestatística; listas de publicações expostas na Biblioteca;
memorandos sobre a possibilidade de criação de um núcleo de atenção à saúde;
Currículum Vitae; plano de trabalho do centro de saúde do trabalhador e ecologia
humana; proposta de trabalho “descentralização administrativa” memorandos
sobre o II congresso interno; proposta de criação do Centro de Endemias Samuel
Pessoa; relatório sobre a situação das instalações da expansão; levantamento das
atividades de ensino e pesquisa do departamento de Epidemiologia e Métodos
Quantitativos em saúde; editorial análise de conjuntura em saúde; recibos;
programa Fórum de Debates; Formulários; texto de jornal do congresso interno da
Fiocruz; texto sobre o programa RADIS( Reunião, análise e difusão de informação
sobre saúde)

Title: Certificado de curso; memorandos encaminhando relatórios; memorandos administrativos;
encaminhando programa Oficina de Trabalho, cursos; edital e memorandos de comoção para
eleições; proposta de criação do Departamento de Bioestatística; listas de publicações expostas
na Biblioteca; memorandos sobre a possibilidade de criação de um núcleo de atenção à saúde;
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Currículum Vitae; plano de trabalho do centro de saúde do trabalhador e ecologia humana; proposta
de trabalho “descentralização administrativa” memorandos sobre o II congresso interno; proposta
de criação do Centro de Endemias Samuel Pessoa; relatório sobre a situação das instalações da
expansão; levantamento das atividades de ensino e pesquisa do departamento de Epidemiologia e
Métodos Quantitativos em saúde; editorial análise de conjuntura em saúde; recibos; programa Fórum
de Debates; Formulários; texto de jornal do congresso interno da Fiocruz; texto sobre o programa
RADIS( Reunião, análise e difusão de informação sobre saúde)

ID: 03-20-0118

Date: 22/08/1979 - 16/06/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 177 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 21, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0119 - Versão preliminar do Ante-projeto, aprovado em plenária, do
Estatuto da Fiocruz; projeto institucional da Fiocruz versão preliminar; relatório da
fase interna da ENSP do congresso da Fiocruz

Title: Versão preliminar do Ante-projeto, aprovado em plenária, do Estatuto da Fiocruz; projeto
institucional da Fiocruz versão preliminar; relatório da fase interna da ENSP do congresso da Fiocruz

ID: 03-20-0119

Date: 04/1988 - 08/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 3 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 21, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0120 - Folheto do encontro da Federação para a cooperação
internacional em serviços de saúde e centros de pesquisa; lista de participantes e
certificados referentes ao encontro

Title: Folheto do encontro da Federação para a cooperação internacional em serviços de saúde e
centros de pesquisa; lista de participantes e certificados referentes ao encontro

ID: 03-20-0120

Date: 28/11/1990 - 01/12/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 3 anexos

Language of the material:

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 21, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0121 - Catálogos de móveis para escritório; relatório anual do Centro de
Pesquisas René Rachou

Title: Catálogos de móveis para escritório; relatório anual do Centro de Pesquisas René Rachou

ID: 03-20-0121

Date: 07/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 4 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 21, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)
• São Paulo (SP) (place)
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File: 03-20-0122 - Boletim informativo do Departamento de Recursos Humanos
Internos da Fiocruz

Title: Boletim informativo do Departamento de Recursos Humanos Internos da Fiocruz

ID: 03-20-0122

Date: 08/1991 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 21, maço 9.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0123 - Folhetos e Manuais do Síntese (Sistema Integrado de Tratamento
Estatístico de Séries Estratégicas) da Dataprev

Title: Folhetos e Manuais do Síntese (Sistema Integrado de Tratamento Estatístico de Séries
Estratégicas) da Dataprev

ID: 03-20-0123

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 10 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 21, maço 10.

Note [generalNote]:

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0124 - Ante-projeto de lei dispondo sobre regime jurídico de entidades
públicas não-estatais; textos sobre os Institutos de Pesquisa do Governo Federal
e do Ministério da Ciência e Tecnologia; análise do ante-projeto de lei que cria as
organizações sociais; artigo “A emenda da Administração Pública”

Title: Ante-projeto de lei dispondo sobre regime jurídico de entidades públicas não-estatais; textos
sobre os Institutos de Pesquisa do Governo Federal e do Ministério da Ciência e Tecnologia; análise
do ante-projeto de lei que cria as organizações sociais; artigo “A emenda da Administração Pública”

ID: 03-20-0124

Date: 1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 7 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 22, maço 1.

File: 03-20-0125 - Documento de referência do Congresso Extraordinário
“Compromisso Público e Reforma do Estado”. Modelo institucional da
Fiocruz; contribuição dos Delegados da ENSP à discussão do congresso interno
extraordinário Fiocruz; projeto de lei dispondo sobre a utilização de animais
para atividades de ensino e pesquisa; ante-projeto de lei dispondo sobre entidades
qualificadas como Organizações Sociais; texto – diretrizes da reforma do Aparelho
do Estado”, cartaz de conferência realizada na ENSP

Title: Documento de referência do Congresso Extraordinário “Compromisso Público e Reforma
do Estado”. Modelo institucional da Fiocruz; contribuição dos Delegados da ENSP à discussão do
congresso interno extraordinário Fiocruz; projeto de lei dispondo sobre a utilização de animais para
atividades de ensino e pesquisa; ante-projeto de lei dispondo sobre entidades qualificadas como
Organizações Sociais; texto – diretrizes da reforma do Aparelho do Estado”, cartaz de conferência
realizada na ENSP

ID: 03-20-0125

Date: 29/07/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 10 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 22, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0126 - Memorandos, ata e Relatório Final do II Congresso Interno da
Fiocruz; lista de publicações em exposição na Biblioteca Lincoln de Freitas Filho;
exposição de motivos do Ministério da Ciência e Tecnologia; texto “Os institutos de
pesquisa do Governo Federal”, ante-projeto de lei dispondo sobre o Regime Jurídico
das entidades públicas não estatais; texto “A reforma do Aparelho do Estado e a
Constituição Brasileira”

Title: Memorandos, ata e Relatório Final do II Congresso Interno da Fiocruz; lista de publicações em
exposição na Biblioteca Lincoln de Freitas Filho; exposição de motivos do Ministério da Ciência e
Tecnologia; texto “Os institutos de pesquisa do Governo Federal”, ante-projeto de lei dispondo sobre
o Regime Jurídico das entidades públicas não estatais; texto “A reforma do Aparelho do Estado e a
Constituição Brasileira”

ID: 03-20-0126

Date: 11/1993 - 24/07/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 17 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 22, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0127 - Memorandos, programação de palestras e reuniões do Congresso
Interno da Fiocruz; Estatuto da Fiocruz; Alteração no artigo 207 da Constituição
Federal; Jornais do Congresso

Title: Memorandos, programação de palestras e reuniões do Congresso Interno da Fiocruz; Estatuto da
Fiocruz; Alteração no artigo 207 da Constituição Federal; Jornais do Congresso

ID: 03-20-0127

Date: 06/1996 - 09/09/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 46 anexos
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Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 22, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0128 - Memorandos sobre Administração Geral, Administração de
Pessoal, Administração de Equipamentos; ata sobre eleição para Diretor da ENSP;
Listagens de Publicações; convite para conferência; fragmento de texto sobre portes
e saúde apresentado em conferência; informações sobre decreto e cópias do Diário
Oficial da União; Programa da II Colnferência Distrital de Saúde; Cronograma
Projeto PAPES

Title: Memorandos sobre Administração Geral, Administração de Pessoal, Administração de
Equipamentos; ata sobre eleição para Diretor da ENSP; Listagens de Publicações; convite para
conferência; fragmento de texto sobre portes e saúde apresentado em conferência; informações
sobre decreto e cópias do Diário Oficial da União; Programa da II Colnferência Distrital de Saúde;
Cronograma Projeto PAPES

ID: 03-20-0128

Date: 17/08/1993 - 09/11/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 70 anexos

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 22, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0129 - Memorandos administrativos, referentes a Programas e Projetos
de pesquisa, processos seletivos; memorandos sobre processos eleitorais; cópias
do Diário Oficial da União; programas de seminários; listagem de publicações;
demonstrações financeiras da ENSP; portarias do Ministério da Saúde; Avaliação
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do Instituto Oswaldo Cruz; convênio de cooperação técnica UFRJ – Fiocruz –
Fundação José Bonifácio

Title: Memorandos administrativos, referentes a Programas e Projetos de pesquisa, processos
seletivos; memorandos sobre processos eleitorais; cópias do Diário Oficial da União; programas de
seminários; listagem de publicações; demonstrações financeiras da ENSP; portarias do Ministério
da Saúde; Avaliação do Instituto Oswaldo Cruz; convênio de cooperação técnica UFRJ – Fiocruz –
Fundação José Bonifácio

ID: 03-20-0129

Date: 05/04/1993 - 20/12/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 79 anexos

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 22, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0130 - Memorandos administrativos; memorandos sobre cursos, visita
de professores - pesquisadores, debates; listagens de publicações; memorandos
encaminhando projetos de pesquisa e relatório; termo de compromisso relativo à
cidade dos meninos; regulamento eleitoral ENSP

Title: Memorandos administrativos; memorandos sobre cursos, visita de professores - pesquisadores,
debates; listagens de publicações; memorandos encaminhando projetos de pesquisa e relatório; termo
de compromisso relativo à cidade dos meninos; regulamento eleitoral ENSP

ID: 03-20-0130

Date: 09/08/1993 - 27/12/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 58 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 22, maço 7.
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File: 03-20-0131 - Memorandos sobre Administração geral, Recursos Humanos,
materiais, assuntos acadêmicos de ensino; teses e contribuições ao II Congresso
Interno; texto com críticas do documento ciência e saúde; compromisso social da
Fiocruz; programa de cooperação bilateral Fiocruz / ENSP e Universidade de
Brasília; listagem de publicações; encaminhamento de relatório; organograma da
ENSP

Title: Memorandos sobre Administração geral, Recursos Humanos, materiais, assuntos acadêmicos
de ensino; teses e contribuições ao II Congresso Interno; texto com críticas do documento ciência
e saúde; compromisso social da Fiocruz; programa de cooperação bilateral Fiocruz / ENSP e
Universidade de Brasília; listagem de publicações; encaminhamento de relatório; organograma da
ENSP

ID: 03-20-0131

Date: 14/07/1993 - 12/08/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 34 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 22, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0132 - Memorandos sobre administração de Recursos Humanos,
administração geral, assuntos acadêmicos e de ensino, convocação de eleições;
listagens de publicações; solicitação de contratação de pesquisador; cópia Diário
Oficial da União

Title: Memorandos sobre administração de Recursos Humanos, administração geral, assuntos
acadêmicos e de ensino, convocação de eleições; listagens de publicações; solicitação de contratação
de pesquisador; cópia Diário Oficial da União

ID: 03-20-0132

Date: 22/08/1992 - 19/07/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 62 anexos

Language of the material:

português

inglês
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Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 22, maço 9.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0133 - Organogramas

Title: Organogramas

ID: 03-20-0133

Date: 08/1993 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 23, maço 1.

File: 03-20-0134 - Solicitação de encaminhamento de pedido de redistribuição de
servidor; Curriculum Vitae

Title: Solicitação de encaminhamento de pedido de redistribuição de servidor; Curriculum Vitae

ID: 03-20-0134

Date: 07/05/1993 - 18/10/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 4 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 23, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 193



03 Escola Nacional de Saúde Pública

File: 03-20-0135 - Coletânea de legislação – estrutura organizacional, legislação da
Central de Medicamentos, legislação da Organização da Presidência da República e
dos Ministérios; legislação da Organização do Ministério da Saúde – Administração
direta; legislação da Organização do Ministério da Saúde – Administração indireta
– INAMPS; legislação da Organização do Ministério da Saúde – Administração
indireta – INAN; legislação da Fiocruz; legislação da Fundação Nacional de Saúde

Title: Coletânea de legislação – estrutura organizacional, legislação da Central de Medicamentos,
legislação da Organização da Presidência da República e dos Ministérios; legislação da Organização
do Ministério da Saúde – Administração direta; legislação da Organização do Ministério da
Saúde – Administração indireta – INAMPS; legislação da Organização do Ministério da Saúde –
Administração indireta – INAN; legislação da Fiocruz; legislação da Fundação Nacional de Saúde

ID: 03-20-0135

Date: 07/1993 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 23, maço 3.

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0136 - Programa de apoio à reforma sanitária – Projeto de apoio ao
processo de distribuição da AP-3.1; relatório de atividades do programa de apoio à
reforma sanitária

Title: Programa de apoio à reforma sanitária – Projeto de apoio ao processo de distribuição da AP-3.1;
relatório de atividades do programa de apoio à reforma sanitária

ID: 03-20-0136

Date: 01/1992 - 03/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 23, maço 4.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0137 - Folder com programação de congresso, relatório final do
II Congresso Interno; livro do II Congresso Interno da Fiocruz – algumas
questões estratégicas para discussão na fase II; reunião, políticas globais para o
desenvolvimento institucional; ciência, tecnologia e saúde; funções públicas face às
transformações na nova ordem mundial

Title: Folder com programação de congresso, relatório final do II Congresso Interno; livro do II
Congresso Interno da Fiocruz – algumas questões estratégicas para discussão na fase II; reunião,
políticas globais para o desenvolvimento institucional; ciência, tecnologia e saúde; funções públicas
face às transformações na nova ordem mundial

ID: 03-20-0137

Date: 11/1993 - 20/07/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 20 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 23, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0138 - Coordenação de convênios – Asplan

Title: Coordenação de convênios – Asplan

ID: 03-20-0138

Date: 04/1993 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 23, maço 7.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0139 - Coordenação de convênios – Asplan

Title: Coordenação de convênios – Asplan

ID: 03-20-0139

Date: 04/1993 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 23, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0140 - Convite; comunicado de recebimento de carta; projeto de unidade
de tratamento preliminar de esgoto domiciliar da SESPA; assuntos administrativos;
convênio de cooperação técnica; solicitação de elaboração de termo aditivo do
contrato FIOCRUZ / SNABS; sobre a questão ambiental; formulário de solicitação
de auxílio; sugestões para a Prefeitura do Rio de Janeiro; parecer sobre projeto;
formulário de inscrição na filmoteca

Title: Convite; comunicado de recebimento de carta; projeto de unidade de tratamento preliminar de
esgoto domiciliar da SESPA; assuntos administrativos; convênio de cooperação técnica; solicitação de
elaboração de termo aditivo do contrato FIOCRUZ / SNABS; sobre a questão ambiental; formulário
de solicitação de auxílio; sugestões para a Prefeitura do Rio de Janeiro; parecer sobre projeto;
formulário de inscrição na filmoteca

ID: 03-20-0140

Date: 03/01/1985 - 11/06/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 171 anexos

Language of the material:

inglês

português

espanhol

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 24, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0141 - Agradecimento de recebimento de carta; comunicado de
concessão de bolsa especial de pesquisa; curso de mestrado; convênios, sobre
realização de concursos; visitas ao Instituto; solicitação de dados; Currículum
Vitae; Ofício sobre a decisão no sentido de criar canais de ligação entre instituições
de ensino superior e sistema nacional de ciência, cultura e tecnologia; sobre curso
programado pelo IBGE, projeto dinâmica; acordo entre a ENSP e a Organização
Panamericana de Saúde; convênio INAMPS-ENPS-FIOCRUZ

Title: Agradecimento de recebimento de carta; comunicado de concessão de bolsa especial de
pesquisa; curso de mestrado; convênios, sobre realização de concursos; visitas ao Instituto; solicitação
de dados; Currículum Vitae; Ofício sobre a decisão no sentido de criar canais de ligação entre
instituições de ensino superior e sistema nacional de ciência, cultura e tecnologia; sobre curso
programado pelo IBGE, projeto dinâmica; acordo entre a ENSP e a Organização Panamericana de
Saúde; convênio INAMPS-ENPS-FIOCRUZ

ID: 03-20-0141

Date: 02/06/1986 - 29/09/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 115 anexos

Language of the material:

português

inglês

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 24, maço 2.

Access points:

• Budapeste (Hungria) (place)
• Niterói (RJ) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0142 - Atos de presidência; solicitação de substituição de ato;
projeto de normas para a realização de concurso; anexos ao ato da presidência;
regulamentação de estágio de aperfeiçoamento profissional; normas para aquisição
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de bens de serviços normas para o provimento de emprego, progressão, regime de
trabalho, remuneração e afastamento do pessoal docente da ENSP

Title: Atos de presidência; solicitação de substituição de ato; projeto de normas para a realização de
concurso; anexos ao ato da presidência; regulamentação de estágio de aperfeiçoamento profissional;
normas para aquisição de bens de serviços normas para o provimento de emprego, progressão, regime
de trabalho, remuneração e afastamento do pessoal docente da ENSP

ID: 03-20-0142

Date: 12/1985 - 18/12/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 109 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 24, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0143 - Ato da Presidência; regimento Interno do Politécnico da Saúde
Joaquim Venâncio; promoção por mérito; avaliação de desempenho; formulário de
solicitação de passagem aérea e diárias

Title: Ato da Presidência; regimento Interno do Politécnico da Saúde Joaquim Venâncio; promoção
por mérito; avaliação de desempenho; formulário de solicitação de passagem aérea e diárias

ID: 03-20-0143

Date: 03/01/1986 - 10/12/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 85 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 24, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0144 - Demissão e remanejamento de pessoal; agradecimento; envio
de memorando; solicitação de autorização; Currículum Vitae, agradecimento;
pagamento de valores adicionais; promoção horizontal; situação das obras e
projetos da ENSP; convite para curso; proposta de norma de estrutura; projeto
sobre a doença de Chagas; estratégia do 5 pnd DA Nova República e inserção da
FIOCRUZ

Title: Demissão e remanejamento de pessoal; agradecimento; envio de memorando; solicitação
de autorização; Currículum Vitae, agradecimento; pagamento de valores adicionais; promoção
horizontal; situação das obras e projetos da ENSP; convite para curso; proposta de norma de estrutura;
projeto sobre a doença de Chagas; estratégia do 5 pnd DA Nova República e inserção da FIOCRUZ

ID: 03-20-0144

Date: 03/07/1985 - 23/09/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 47 anexos

Language of the material:

português

espanhol

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 24, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0145 - Ata de reunião memorando comunicando 1ª reunião ordinária do
Conselho Técnico Científico

Title: Ata de reunião memorando comunicando 1ª reunião ordinária do Conselho Técnico Científico

ID: 03-20-0145

Date: 03/01/1986 - 18/12/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 6 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 24, maço 6.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0146 - Substituição de funcionário; proposta de contratação de
funcionário; seminários, Reunião Técnico Científica; sobre concessão de promoção
horizontal aos empregados da FIOCRUZ (proposta); informações sobre projetos,
programação do treinamento dos grupos colegiados, cursos; I Curso Internacional
sobre a erradicação da poliomielite; programa de normalização técnica; lista de
livros; atividades do setor de controle e apuração da secretaria acadêmica

Title: Substituição de funcionário; proposta de contratação de funcionário; seminários, Reunião
Técnico Científica; sobre concessão de promoção horizontal aos empregados da FIOCRUZ
(proposta); informações sobre projetos, programação do treinamento dos grupos colegiados, cursos;
I Curso Internacional sobre a erradicação da poliomielite; programa de normalização técnica; lista de
livros; atividades do setor de controle e apuração da secretaria acadêmica

ID: 03-20-0146

Date: 23/09/1986 - 22/12/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 77 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 24, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0147 - Ato da Presidência; implantação na FIOCRUZ de uma prática de
planejamento estratégico; delega competência

Title: Ato da Presidência; implantação na FIOCRUZ de uma prática de planejamento estratégico;
delega competência

ID: 03-20-0147

Date: 28/04/1986 - 14/07/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 66 anexos

Language of the material:

português
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Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 24, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0148 - Memorandos sobre contratação de prestadores de serviço;
relatórios de atividades; administração de Recursos Humanos

Title: Memorandos sobre contratação de prestadores de serviço; relatórios de atividades;
administração de Recursos Humanos

ID: 03-20-0148

Date: 13/03/1986 - 31/12/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 274 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 25, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0149 - Convocações e atas de reuniões do CONSEPE; relatórios; projeto
para a formação de um Centro de medicina experimental na FIOCRUZ; normas
para realização de concurso público; memorandos sobre administração de Recursos
Humanos; questões acadêmicas e de ensino; atas de sessões de defesa de teses de
mestrado; proposta de ampliação de unidade de planejamento e orçamento da
ENSP; programas de cursos

Title: Convocações e atas de reuniões do CONSEPE; relatórios; projeto para a formação de um Centro
de medicina experimental na FIOCRUZ; normas para realização de concurso público; memorandos
sobre administração de Recursos Humanos; questões acadêmicas e de ensino; atas de sessões de
defesa de teses de mestrado; proposta de ampliação de unidade de planejamento e orçamento da
ENSP; programas de cursos

ID: 03-20-0149

Date: 23/01/1986 - 05/01/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 117 anexos
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Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 25, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Porto Alegre (RS) (place)
• Campo Grande (MS) (place)

File: 03-20-0150 - Instruções da Diretoria da ENSP

Title: Instruções da Diretoria da ENSP

ID: 03-20-0150

Date: 22/01/1986 - 23/12/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 28 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 25, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0151 - Questionários; súmulas de cursos; Programa piloto de controle
da esquistossomose; recorte de jornal; ofícios administrativos; correspondência
sobre moluscocida; tabelas com movimentação financeira; projeto piloto de
esquistossomose

Title: Questionários; súmulas de cursos; Programa piloto de controle da esquistossomose; recorte
de jornal; ofícios administrativos; correspondência sobre moluscocida; tabelas com movimentação
financeira; projeto piloto de esquistossomose

ID: 03-20-0151

Date: 18/12/1964 - 1968 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 22 anexos

Language of the material:
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português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 26, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Niterói (RJ) (place)

File: 03-20-0152 - Relatório sobre re-treinamento; mapas indicando focos de
esquistossomose; texto sobre triatoma infestans; relatório sobre a terapêutica da
esquistossomose; relação de servidores - INERV; relatório de pesquisas sobre
peste; resoluções do INERV; ofícios encaminhando portarias; textos sobre processo
prático para obtenção de amostras de sangue; texto sobre antitóxicos e protetores
da célula hepática; projeto operacional para o combate da esquistossomose; tabelas
com número de ovos de S. Mansoni; rotina do laboratório de parasitologia

Title: Relatório sobre re-treinamento; mapas indicando focos de esquistossomose; texto sobre triatoma
infestans; relatório sobre a terapêutica da esquistossomose; relação de servidores - INERV; relatório
de pesquisas sobre peste; resoluções do INERV; ofícios encaminhando portarias; textos sobre
processo prático para obtenção de amostras de sangue; texto sobre antitóxicos e protetores da célula
hepática; projeto operacional para o combate da esquistossomose; tabelas com número de ovos de S.
Mansoni; rotina do laboratório de parasitologia

ID: 03-20-0152

Date: 22/03/1967 - 09/02/1971 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 80 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 26, maço 2.

Note [generalNote]:

Obs: Há concentração de documentos referentes ao Instituto Nacional de Endemias Rurais
(INFERV) durante o ano de 1969.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0153 - Memorandos administrativos; carta sobre serviço guia de
endereços; regulamento do plano básico de benefícios-FAPES

Title: Memorandos administrativos; carta sobre serviço guia de endereços; regulamento do plano
básico de benefícios-FAPES

ID: 03-20-0153

Date: 07/05/1979 - 10/12/1980 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 4 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 26, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Recife (PE) (place)

File: 03-20-0154 - Certificados do Centro de Estudos Malarinos Torres

Title: Certificados do Centro de Estudos Malarinos Torres

ID: 03-20-0154

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 125 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 26, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0155 - Relação dos técnicos de nível universitário lotados no DNERV

Title: Relação dos técnicos de nível universitário lotados no DNERV

ID: 03-20-0155

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 204



03 Escola Nacional de Saúde Pública

Date: 04/1967 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 26, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0156 - Ofícios e despachos sobre administração de pessoal; instruções a
serem adotadas para a técnica da intra-dermo reação; discurso de encerramento da
II Reunião de diretores e técnicos do DNERV; cartas sobre assuntos acadêmicos

Title: Ofícios e despachos sobre administração de pessoal; instruções a serem adotadas para a técnica
da intra-dermo reação; discurso de encerramento da II Reunião de diretores e técnicos do DNERV;
cartas sobre assuntos acadêmicos

ID: 03-20-0156

Date: 13/03/1965 - 29/09/1967 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 153 anexos

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 26, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)
• Curitiba (PR) (place)
• Recife (PE) (place)
• Londres (Inglaterra) (place)

File: 03-20-0157 - Correspondência e propaganda da Clorogil S.A. Indústrias
Químicas
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Title: Correspondência e propaganda da Clorogil S.A. Indústrias Químicas

ID: 03-20-0157

Date: 04/06/1969 - 11/07/1969 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 7 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 26, maço 9.

Access points:

• São Paulo (SP) (place)

File: 03-20-0158 - Catálogo ilustrado dos mosquitos da coleção do Instituto
Nacional de Endemias Rurais (separata da Revolução Brasileira de Malariologia e
Doenças Tropicais n° 1, vol. XVII); descrição do macho de Psoriphora(Grabhamia)
Varinevis Edwards, 1922 e da Pupa de Psorophora (Grabhamia), Cingulata
(Fabricius, 1805 – Deptera), Culicidae (Revolução Brasileira de Malária e Doenças
Tropicais n° 4 vol. XIV); transferência de servidor; comunicado; freqüência;
apresentação; relação de distribuição de crédito de pessoal à delegacia do Tesouro
Nacional;visitantes estrangeiros; indicação de servidor; solicitação de uniformes;
atividades do Núcleo Central de Pesquisa

Title: Catálogo ilustrado dos mosquitos da coleção do Instituto Nacional de Endemias Rurais (separata
da Revolução Brasileira de Malariologia e Doenças Tropicais n° 1, vol. XVII); descrição do macho
de Psoriphora(Grabhamia) Varinevis Edwards, 1922 e da Pupa de Psorophora (Grabhamia), Cingulata
(Fabricius, 1805 – Deptera), Culicidae (Revolução Brasileira de Malária e Doenças Tropicais n° 4
vol. XIV); transferência de servidor; comunicado; freqüência; apresentação; relação de distribuição
de crédito de pessoal à delegacia do Tesouro Nacional;visitantes estrangeiros; indicação de servidor;
solicitação de uniformes; atividades do Núcleo Central de Pesquisa

ID: 03-20-0158

Date: 10/1962 - 29/12/1967 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 57 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 27, maço 1.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)

File: 03-20-0159 - Formulário do Núcleo Central de Pesquisas; lista de
mantimentos; Projeto Piloto de Esquistossomose

Title: Formulário do Núcleo Central de Pesquisas; lista de mantimentos; Projeto Piloto de
Esquistossomose

ID: 03-20-0159

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 53 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 27, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0160 - Guia de remessa; Plano Piloto de Controle da Esquistossomose;
programa para um Plano Piloto de Controle da Filariose em Recife, usando o Mel
W como agente macrofilaricida

Title: Guia de remessa; Plano Piloto de Controle da Esquistossomose; programa para um Plano Piloto
de Controle da Filariose em Recife, usando o Mel W como agente macrofilaricida

ID: 03-20-0160

Date: 03/04/1987 - 27/04/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 11 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 27, maço 3.

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0161 - Encaminhamento de relação de funcionários; pedido de programa
de trabalho; encaminhamento de anexos; solicitação de telefone; transcrição e envio
de circular telegráfica; turma de orçamento; liberação de material; agradecimento;
solicitação de dados sobre esquistossomose; folheto intitulado “A Revolução
Consagra um Cientista”, folheto intitulado “O XVI Congresso Brasileiro de Higiene
e a Política de Saúde do Governo Federal”, prestação de informação; pedido de
isenção; autorização para remessa de animais; reunião; pesquisa sobre tracoma;
devolução de documentos; construção de privadas no estado da Bahia; intercâmbio
com a Universidade de Cincinnate

Title: Encaminhamento de relação de funcionários; pedido de programa de trabalho; encaminhamento
de anexos; solicitação de telefone; transcrição e envio de circular telegráfica; turma de orçamento;
liberação de material; agradecimento; solicitação de dados sobre esquistossomose; folheto intitulado
“A Revolução Consagra um Cientista”, folheto intitulado “O XVI Congresso Brasileiro de Higiene
e a Política de Saúde do Governo Federal”, prestação de informação; pedido de isenção; autorização
para remessa de animais; reunião; pesquisa sobre tracoma; devolução de documentos; construção de
privadas no estado da Bahia; intercâmbio com a Universidade de Cincinnate

ID: 03-20-0161

Date: 22/04/1965 - 28/12/1966 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 136 anexos

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 27, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)
• Florianópolis (SC) (place)
• Curitiba (PR) (place)

File: 03-20-0162 - Relatório de atividades; sobre a esquistossomose; guias de
processo

Title: Relatório de atividades; sobre a esquistossomose; guias de processo

ID: 03-20-0162
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Date: 1968 - 31/12/1969 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 43 anexos

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 27, maço 9.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)

File: 03-20-0163 - Remessa de processos; fragmento de texto sobre esquistossomose;
instalação de equipamento Key Sistem; inventário do material permanente;
ato da presidência; contrato de manutenção; contrato de locação de serviços de
conservação e manutenção de instalação telefônica a ser celebrado entre a Fiocruz
e a firma Eletronic do Brasil Comércio e Indústria; regularização de equipamento;
divisão telecomunicações; nota de pagamento de despesa orçamentária; Estatuto da
Fiocruz

Title: Remessa de processos; fragmento de texto sobre esquistossomose; instalação de equipamento
Key Sistem; inventário do material permanente; ato da presidência; contrato de manutenção; contrato
de locação de serviços de conservação e manutenção de instalação telefônica a ser celebrado entre a
Fiocruz e a firma Eletronic do Brasil Comércio e Indústria; regularização de equipamento; divisão
telecomunicações; nota de pagamento de despesa orçamentária; Estatuto da Fiocruz

ID: 03-20-0163

Date: 1976 - 10/12/1982 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 46 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 27, maço 10.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)
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• São Paulo (SP) (place)

File: 03-20-0164 - Folheto com Normas Gerais vigentes sobre contratos
(Regulamento Geral de Contabilidade Pública e Legislação Subsidiária); declaração
de importação; balancete administrativo – Campanha de Erradicação da Malária;
relatório de viagem; conduta para o combate a esquistossomose; quadros; fichas
do Plano piloto de combate a esquistossomose; programa para um plano piloto
de controle da filariose em Recife, usando o Mel W como agente macrofilaricida;
instalação de equipamentos

Title: Folheto com Normas Gerais vigentes sobre contratos (Regulamento Geral de Contabilidade
Pública e Legislação Subsidiária); declaração de importação; balancete administrativo – Campanha
de Erradicação da Malária; relatório de viagem; conduta para o combate a esquistossomose; quadros;
fichas do Plano piloto de combate a esquistossomose; programa para um plano piloto de controle da
filariose em Recife, usando o Mel W como agente macrofilaricida; instalação de equipamentos

ID: 03-20-0164

Date: 1968 - 08/10/1981 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 57 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 28, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0165 - Disposições administrativas a serem incluídas no manual de
administração da CEM – Campanha de controle e erradicação da malária;
prestação de contas; envio de instruções contábeis; exemplos de lançamentos
no livro “Diário”, resumo financeiro semanal; modelo de fatura; jornal “Diário
Mercantil”

Title: Disposições administrativas a serem incluídas no manual de administração da CEM –
Campanha de controle e erradicação da malária; prestação de contas; envio de instruções contábeis;
exemplos de lançamentos no livro “Diário”, resumo financeiro semanal; modelo de fatura; jornal
“Diário Mercantil”

ID: 03-20-0165

Date: 18/03/1963 - 01/02/1965 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 14 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 28, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0166 - Publicação Boletim do Pessoal do Departamento de
Administração do Ministério da Saúde com Resolução do Departamento

Title: Publicação Boletim do Pessoal do Departamento de Administração do Ministério da Saúde com
Resolução do Departamento

ID: 03-20-0166

Date: 16/07/1968 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 30, maço 4.

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0167 - Memorandos, ofícios e cartas sobre administração de pessoal e
Recursos Humanos; memorando e circulares sobre procedimentos com relação às
eleições de 1998; memorandos, rascunhos e bolsas de estudo e estágios; roteiro para
avaliação de atividades; dos servidores; processos de licitação de materiais; folheto
de cursos de Administração Pública

Title: Memorandos, ofícios e cartas sobre administração de pessoal e Recursos Humanos; memorando
e circulares sobre procedimentos com relação às eleições de 1998; memorandos, rascunhos e bolsas
de estudo e estágios; roteiro para avaliação de atividades; dos servidores; processos de licitação de
materiais; folheto de cursos de Administração Pública

ID: 03-20-0167
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Date: 04/12/1996 - 14/11/1998 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 102 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 31, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0168 - Memorandos sobre administração de pessoal; tabela de
movimentação de pessoal; cópia de Diário Oficial; listagem de bolsista da ENSP

Title: Memorandos sobre administração de pessoal; tabela de movimentação de pessoal; cópia de
Diário Oficial; listagem de bolsista da ENSP

ID: 03-20-0168

Date: 13/01/1998 - 09/11/1998 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 121 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 31, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0169 - Instruções normativas da diretoria de Recursos Humanos da
Fiocruz; requerimentos de abonos

Title: Instruções normativas da diretoria de Recursos Humanos da Fiocruz; requerimentos de abonos

ID: 03-20-0169

Date: 18/12/1996 - 09/12/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 101 anexos

Language of the material:
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português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 31, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0170 - Abono de incentivo à freqüência integral

Title: Abono de incentivo à freqüência integral

ID: 03-20-0170

Date: 06/12/1996 - 19/12/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 95 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 32, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0171 - Assuntos administrativos; instrução normativa n° 002/98; banca
avaliadora de estágio probatório; formulário de avaliação; alteração de férias;
plano anual de capacitação de servidores; quadro demonstrativo de servidores
participantes de cursos de formação por níveis e recursos aplicados

Title: Assuntos administrativos; instrução normativa n° 002/98; banca avaliadora de estágio
probatório; formulário de avaliação; alteração de férias; plano anual de capacitação de servidores;
quadro demonstrativo de servidores participantes de cursos de formação por níveis e recursos
aplicados

ID: 03-20-0171

Date: 22/01/1998 - 12/01/1999 (date of creation)

Scope and content:

Inclui: Comunicado de envio de certificados; formulário de descrição de atividades; planejamento
de ações de capacitação; relatório das ações de capacitação empreendidos; portaria n° 360/98
– DIREH; norma operacional DIREH; comunicado trecho extraído do Diário Oficial; portaria
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da presidência; fiscalização do exercício profissional; relação de servidores de nível superior
com bacharelado ou licenciatura em ciências biológicas e História Natural; declaração; diploma;
proposta integrada de acompanhamento e re-lotação de pessoal; conclusão de programa; concursos
público; convite; folder do seminário de Integração dos Novos Servidores; gratificação de
desempenho de atividade de ciência e Tecnologia; termo de compromisso do Programa de
Estágio; conclusão de programa; memorando circular; 1 ano do Programa de Apoio ao Ensino
Médio; 1ª avaliação do PAEM; relatório de cursos da área de gestão; conclusão do programa de
aperfeiçoamento profissional; relatório de cursos da área de gestão; termo de compromisso de
estágio.

Physical description: Documentos textuais: 455 anexos

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 32, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0172 - Assuntos administrativos; transferência de servidor; controle de
freqüência; solicitação de autorização; listagem dos servidores do Departamento
de Ciências Biológicas, do termo de Opção da Gratificação de Desempenho de
atividade de ciência e tecnologia; cancelamento de inscrição; readaptação funcional;
resposta referente ao processo de demissão

Title: Assuntos administrativos; transferência de servidor; controle de freqüência; solicitação de
autorização; listagem dos servidores do Departamento de Ciências Biológicas, do termo de Opção
da Gratificação de Desempenho de atividade de ciência e tecnologia; cancelamento de inscrição;
readaptação funcional; resposta referente ao processo de demissão

ID: 03-20-0172

Date: 16/09/1988 - 30/12/1997 (date of creation)

Scope and content:

Inclui: Relatório sobre o projeto Saúde Reprodutiva da Mulher no Brasil: parto Cesário, HIV e
assistência ao parto; controle de freqüência; programa de reunião Análise e Difusão de Informação
sobre Saúde, sobre a instalação da intranet; curriculum vitae; certidão de nascimento; cadastro de
dependentes; atestado médico; eleição departamental; ata da eleição para chefia do Departamento
de Ciências Sociais; certidão de tempo de serviço; regimento Sampaio; requerimento funcional;
requerimento; processo; projetos; convênio Fiocruz; notificação de férias; atestado médico;
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declaração de reintegração; fragmentos do Diário Oficial; ata; requerimento de carteira funcional;
substituição de chefia; remoção de servidor.

Physical description: Documentos textuais: 286 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 32, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)

File: 03-20-0173 - Memorandos administrativos; relatórios de avaliação de
atividades e desempenho

Title: Memorandos administrativos; relatórios de avaliação de atividades e desempenho

ID: 03-20-0173

Date: 04/04/1995 - 08/12/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 21 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 33, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0174 - Memorandos relativos a administração de Recursos Humanos;
cópias do Diário Oficial da União com nomeações de servidores; formulários
de avaliação de desempenho; memorandos e programas de cursos; instruções
normativas da diretoria de Recursos Humanos; resumo de reunião das técnicas
de Recursos Humanos e Orçamento; relatório de comissões ao CD Fiocruz;
formulários de transferência servidor
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Title: Memorandos relativos a administração de Recursos Humanos; cópias do Diário Oficial da
União com nomeações de servidores; formulários de avaliação de desempenho; memorandos e
programas de cursos; instruções normativas da diretoria de Recursos Humanos; resumo de reunião das
técnicas de Recursos Humanos e Orçamento; relatório de comissões ao CD Fiocruz; formulários de
transferência servidor

ID: 03-20-0174

Date: 18/12/1996 - 22/12/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 223 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 33, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0175 - Memorandos relativos à administração de Recursos Humanos;
cópias do Diário Oficial da União; formulários de inscrição em cursos; memorandos
relativos à auditoria interna; programa de curso de treinamento

Title: Memorandos relativos à administração de Recursos Humanos; cópias do Diário Oficial da
União; formulários de inscrição em cursos; memorandos relativos à auditoria interna; programa de
curso de treinamento

ID: 03-20-0175

Date: 13/07/1995 - 20/12/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 65 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 33, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0176 - Memorandos relativos à administração de Recursos Humanos;
instalações para elaboração do Plano de Objetivos e Metas – 1997; texto “Unidade
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Padrão de Produção”, cópias do Diário Oficial da União; listagens de candidatos
aprovados em concurso público; cópias de certidões de nascimento; cadastros de
dependentes; cópias de contra-cheques; tabelas de despesas; cópia de legislação

Title: Memorandos relativos à administração de Recursos Humanos; instalações para elaboração do
Plano de Objetivos e Metas – 1997; texto “Unidade Padrão de Produção”, cópias do Diário Oficial da
União; listagens de candidatos aprovados em concurso público; cópias de certidões de nascimento;
cadastros de dependentes; cópias de contra-cheques; tabelas de despesas; cópia de legislação

ID: 03-20-0176

Date: 28/03/1996 - 24/02/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 90 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 33, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0177 - Memorando sobre administração de Recursos Humanos; ato da
presidência da FIOCRUZ

Title: Memorando sobre administração de Recursos Humanos; ato da presidência da FIOCRUZ

ID: 03-20-0177

Date: 01/07/1985 - 1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 34, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0178 - Memorandos e ofícios sobre freqüência de servidores; folhas de
controle de freqüência; atestados médicos
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Title: Memorandos e ofícios sobre freqüência de servidores; folhas de controle de freqüência;
atestados médicos

ID: 03-20-0178

Date: 1944 - 05/10/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 48 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 34, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0179 - Folheto “A reforma administrativa”, Ante-projeto de Lei definido
autonomia universitária; convocação do Congresso Interno 1996; Jornais do
Congresso Interno; Proposta da ENSP para Congresso Interno; folheto do Instituto
Universal Brasileiro; documento “autonomia, flexibilidade e qualidade” do conselho
deliberativo da FIOCRUZ; regimento eleitoral; agenda da plenária extraordinária;
proposta de estatuto; regimento da plenária do II Conselho Interno

Title: Folheto “A reforma administrativa”, Ante-projeto de Lei definido autonomia universitária;
convocação do Congresso Interno 1996; Jornais do Congresso Interno; Proposta da ENSP para
Congresso Interno; folheto do Instituto Universal Brasileiro; documento “autonomia, flexibilidade
e qualidade” do conselho deliberativo da FIOCRUZ; regimento eleitoral; agenda da plenária
extraordinária; proposta de estatuto; regimento da plenária do II Conselho Interno

ID: 03-20-0179

Date: 03/1996 - 08/08/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 13 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 34, maço 7.

Access points:

• Brasília (DF) (place)
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0180 - Memorandos sobre freqüência de servidores; atestados médicos

Title: Memorandos sobre freqüência de servidores; atestados médicos

ID: 03-20-0180

Date: 23/10/1995 - 08/08/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 13 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 34, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0181 - Relação numérica de cursos; quantitativo ENSP para cursos
FIOCRUZ – UERJ para 1918; programa de capacitação dos servidores públicos
federais; listagens de servidores para participação em cursos

Title: Relação numérica de cursos; quantitativo ENSP para cursos FIOCRUZ – UERJ para 1918;
programa de capacitação dos servidores públicos federais; listagens de servidores para participação em
cursos

ID: 03-20-0181

Date: 27/10/1997 - 30/10/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 28 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 34, maço 9.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 219



03 Escola Nacional de Saúde Pública

File: 03-20-0182 - Programa de capacitação de servidores; requisições de abono de
incentivo à freqüência interna

Title: Programa de capacitação de servidores; requisições de abono de incentivo à freqüência interna

ID: 03-20-0182

Date: 27/10/1997 - 10/11/1998 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 29 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 34, maço 10.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0183 - Solicitação de abono; relatórios, recibos e relações de servidores
usuários de vale transporte; listagens de servidores em férias

Title: Solicitação de abono; relatórios, recibos e relações de servidores usuários de vale transporte;
listagens de servidores em férias

ID: 03-20-0183

Date: 13/01/1997 - 23/12/1998 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 73 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 34, maço 11.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0184 - Pedido de colaboração; declaração; solicitação e cancelamento
de bolsas; programa de aperfeiçoamento profissional; Currículum Vitae,
certificado; programa de treinamento em informática, termo de opção, programa
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de aperfeiçoamento profissional, formulário de discrição individual de tarefas por
setores da SEAD; formulário de avaliação de desempenho; ficha de inscrição para
participação em programa de aperfeiçoamento profissional, declaração; remoção de
servidor; cadastro de dependentes; fragmentos do Diário Oficial

Title: Pedido de colaboração; declaração; solicitação e cancelamento de bolsas; programa de
aperfeiçoamento profissional; Currículum Vitae, certificado; programa de treinamento em informática,
termo de opção, programa de aperfeiçoamento profissional, formulário de discrição individual
de tarefas por setores da SEAD; formulário de avaliação de desempenho; ficha de inscrição para
participação em programa de aperfeiçoamento profissional, declaração; remoção de servidor; cadastro
de dependentes; fragmentos do Diário Oficial

ID: 03-20-0184

Date: 29/11/1996 - 14/07/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 170 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 35, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0185 - Assuntos administrativos; cópia autêntica extraída do livro de
ocorrências do chefe de serviço; termo de acautelamento; atualização cadastral;
abono de incentivo à freqüência integral; gratificação de desempenho; comissão
de avaliação; quem tem direito à gratificação de desempenho; formulário de
desempenho; ficha de inscrição de curso; instrução normativa n° 003/97 – DIREH;
formulário de encaminhamento ao Núcleo de Saúde do trabalhador; cursos ENAP /
FESP; comissões de avaliação de desempenho; avaliação de desempenho

Title: Assuntos administrativos; cópia autêntica extraída do livro de ocorrências do chefe de serviço;
termo de acautelamento; atualização cadastral; abono de incentivo à freqüência integral; gratificação
de desempenho; comissão de avaliação; quem tem direito à gratificação de desempenho; formulário
de desempenho; ficha de inscrição de curso; instrução normativa n° 003/97 – DIREH; formulário de
encaminhamento ao Núcleo de Saúde do trabalhador; cursos ENAP / FESP; comissões de avaliação de
desempenho; avaliação de desempenho

ID: 03-20-0185

Date: 15/07/1997 - 18/12/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 134 anexos
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Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 35, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0186 - Comunicado de freqüência; exame pericial de sanidade médica
e capacidade física; movimentação de material; requisição (formulário) de
movimentação de material

Title: Comunicado de freqüência; exame pericial de sanidade médica e capacidade física;
movimentação de material; requisição (formulário) de movimentação de material

ID: 03-20-0186

Date: 25/03/1994 - 27/11/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 162 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 35, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0187 - Comunicado de freqüência; atestado médico; portaria n° 205/96;
declaração; procuração; relatório de materiais; relatório de posição de saldo por
ordem alfabética; controle de atestados médicos; readaptação funcional; relatório
geral dos licenciados; memorando circular sobre a implantação do Sistema de
Vigilância em Saúde do Trabalhador

Title: Comunicado de freqüência; atestado médico; portaria n° 205/96; declaração; procuração;
relatório de materiais; relatório de posição de saldo por ordem alfabética; controle de atestados
médicos; readaptação funcional; relatório geral dos licenciados; memorando circular sobre a
implantação do Sistema de Vigilância em Saúde do Trabalhador

ID: 03-20-0187

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 222



03 Escola Nacional de Saúde Pública

Date: 24/01/1995 - 09/01/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 214 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 35, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0188 - Relatório geral dos atestados médicos; memorando circular
com relação nominal dos participante; abono de incentivo à freqüência
integral; instrução normativa; fragmentos do Diário Oficia, memorando
circular encaminhando atos administrativos; benefício-alimentação relativo;
mudança de modalidade; portaria da presidência; cópia de medida provisória
n° 1522; encaminhamento de avaliação; portaria da presidência; formulário
de encaminhamento ao Núcleo de Saúde do Trabalhador; procedimentos
administrativos para programa de estágio; termo de compromisso de estágio;
relação nominal de servidores não atualizados; relação das ocorrências apontadas
no relatório; implementação do programa de estágio curricular, substituição do
memo-circular 068/95 – DIREH; termo de posse cargo efetivo de ciência; declaração
de aceleração; cadastro de servidor e dependentes; auxílio-alimentação, vale
transporte e requerimento de carteira funcional

Title: Relatório geral dos atestados médicos; memorando circular com relação nominal dos
participante; abono de incentivo à freqüência integral; instrução normativa; fragmentos do
Diário Oficia, memorando circular encaminhando atos administrativos; benefício-alimentação
relativo; mudança de modalidade; portaria da presidência; cópia de medida provisória n° 1522;
encaminhamento de avaliação; portaria da presidência; formulário de encaminhamento ao Núcleo
de Saúde do Trabalhador; procedimentos administrativos para programa de estágio; termo de
compromisso de estágio; relação nominal de servidores não atualizados; relação das ocorrências
apontadas no relatório; implementação do programa de estágio curricular, substituição do memo-
circular 068/95 – DIREH; termo de posse cargo efetivo de ciência; declaração de aceleração; cadastro
de servidor e dependentes; auxílio-alimentação, vale transporte e requerimento de carteira funcional

ID: 03-20-0188

Date: 20/12/1995 - 19/12/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 118 anexos

Language of the material:
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português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 35, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0189 - Relatório de atividades; projeto de extensão Universitária
denominado “A saúde do Escolar: um trabalho participativo – escola, comunidade
de usuários e Departamento de Saúde Pública”

Title: Relatório de atividades; projeto de extensão Universitária denominado “A saúde do Escolar: um
trabalho participativo – escola, comunidade de usuários e Departamento de Saúde Pública”

ID: 03-20-0189

Date: 04/1995 - 02/1996 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 36, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0190 - Liberação de funcionário; regime escolar do doutorado do
programa de planejamento energético CORPE / UERJ; Currículum Vitae;
declaração; fragmento do Diário Oficial; pedido de liberação para realização
do curso de doutorado; informe aos candidatos aprovados na pós-graduação;
critérios para a participação e a liberação de servidores da ENSP para os cursos
de especialização, mestrado e doutorado; relatório de atividades; projeto aplicação
de “path analyses” à modelagem de determinantes da mortalidade em menores
de um ano; boletim escolar; portaria n° 005 – DIREH; defesa de projeto e
exame de qualificação – doutorado; curso de pós-graduação em microbiologia
veterinária; projeto de pesquisa Leishmaniose segmentar americana no município
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de Paracambi, estado do Rio de Janeiro; estudo de cães e eqüinos; levantamento da
fauna flebotomínica

Title: Liberação de funcionário; regime escolar do doutorado do programa de planejamento energético
CORPE / UERJ; Currículum Vitae; declaração; fragmento do Diário Oficial; pedido de liberação
para realização do curso de doutorado; informe aos candidatos aprovados na pós-graduação;
critérios para a participação e a liberação de servidores da ENSP para os cursos de especialização,
mestrado e doutorado; relatório de atividades; projeto aplicação de “path analyses” à modelagem de
determinantes da mortalidade em menores de um ano; boletim escolar; portaria n° 005 – DIREH;
defesa de projeto e exame de qualificação – doutorado; curso de pós-graduação em microbiologia
veterinária; projeto de pesquisa Leishmaniose segmentar americana no município de Paracambi,
estado do Rio de Janeiro; estudo de cães e eqüinos; levantamento da fauna flebotomínica

ID: 03-20-0190

Date: 07/12/1994 - 17/11/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 65 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 36, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0191 - Notificação de férias; participação de bolsas do PAP; certidão de
tempo de serviço; propostas para o documento da ENSP ao 3° Congresso Interno da
FIOCRUZ; cópia autêntica n° 475/97/SESEG extraída do Livro de Ocorrências do
chefe de serviços do dia 01 de dezembro de 1997; termo de acautelamento; instrução
n° 022; decisão de implantar um sistema de apuração de custos; freqüência;
portaria da presidência; pedido de passagens aéreas; fragmento do Diário Oficial;
implantação do sistema de apuração de custos da ENSP; conclusão de programa;
medida provisória; transferência de servidor; aviso de licitação, sobre avaliações de
desempenho; trecho extraído do regime jurídico dos Servidores Públicos; avaliação
de desempenho do estágio probatório; revista n° 1 do 3° Congresso da FIOCRUZ
pública e estratégica; folhetos de cursos da UNIGRANRIO

Title: Notificação de férias; participação de bolsas do PAP; certidão de tempo de serviço; propostas
para o documento da ENSP ao 3° Congresso Interno da FIOCRUZ; cópia autêntica n° 475/97/SESEG
extraída do Livro de Ocorrências do chefe de serviços do dia 01 de dezembro de 1997; termo de
acautelamento; instrução n° 022; decisão de implantar um sistema de apuração de custos; freqüência;
portaria da presidência; pedido de passagens aéreas; fragmento do Diário Oficial; implantação do
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sistema de apuração de custos da ENSP; conclusão de programa; medida provisória; transferência de
servidor; aviso de licitação, sobre avaliações de desempenho; trecho extraído do regime jurídico dos
Servidores Públicos; avaliação de desempenho do estágio probatório; revista n° 1 do 3° Congresso da
FIOCRUZ pública e estratégica; folhetos de cursos da UNIGRANRIO

ID: 03-20-0191

Date: 30/04/1996 - 29/12/1998 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 166 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 36, maço 3.

Note [generalNote]:

Obs: Revista do 3° Congresso.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0192 - Ampliação do período do programa; pedido de liberação de
funcionário; pedido de colaboração para realização de evento; bolsistas PIBIC;
solicitação de aperfeiçoamento profissional; programação de contrato; parecer final
de solicitação de bolsa; programa de trabalho para o ano de 1998-1999 apresentado
ao Departamento de Administração e Planejamento em Saúde – DAPS; documentos
pessoais; avaliação de desempenho; indicação de funcionário, desligamento de
funcionário; fragmento do Diário Oficial; Currículum Vitae; solicitação; proposta
de projeto; memorando encaminhando o planejamento de atividades; procedimento
de manutenção de equipamento; bolsa de estudo; cursos de pós-graduação; parecer;
advertência formal; portaria n° 235; termo aditivo ao contrato de locação de
serviços que entre si celebram a FIOCRUZ e o servidor

Title: Ampliação do período do programa; pedido de liberação de funcionário; pedido de colaboração
para realização de evento; bolsistas PIBIC; solicitação de aperfeiçoamento profissional; programação
de contrato; parecer final de solicitação de bolsa; programa de trabalho para o ano de 1998-1999
apresentado ao Departamento de Administração e Planejamento em Saúde – DAPS; documentos
pessoais; avaliação de desempenho; indicação de funcionário, desligamento de funcionário; fragmento
do Diário Oficial; Currículum Vitae; solicitação; proposta de projeto; memorando encaminhando o
planejamento de atividades; procedimento de manutenção de equipamento; bolsa de estudo; cursos de
pós-graduação; parecer; advertência formal; portaria n° 235; termo aditivo ao contrato de locação de
serviços que entre si celebram a FIOCRUZ e o servidor
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ID: 03-20-0192

Date: 13/03/1991 - 04/11/1998 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 271 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 36, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Berkeley (Califórnia, Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0193 - Apresentação de servidor; portaria n° 162/98 DIREH; remoção de
servidor; informe Fio-Saúde; encaminhamento de avaliação de estágio probatório
de concursado

Title: Apresentação de servidor; portaria n° 162/98 DIREH; remoção de servidor; informe Fio-Saúde;
encaminhamento de avaliação de estágio probatório de concursado

ID: 03-20-0193

Date: 05/02/1998 - 17/07/1998 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 13 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 36, maço 5.

Access points:

• Salvador (BA) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0194 - Afastamento de funcionário para participar de cursos de
especialização; declaração; folder do curso de especialização; fragmento do Diário
Oficial; relatório de atividades

Title: Afastamento de funcionário para participar de cursos de especialização; declaração; folder do
curso de especialização; fragmento do Diário Oficial; relatório de atividades
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ID: 03-20-0194

Date: 12/12/1995 - 15/01/1998 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 10 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 36, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)

File: 03-20-0195 - Solicitação de licença para participação em curso de
especialização; informe de aceitação de candidata em curso; declaração; portaria
da presidência, solicitação de renovação de liberação total com vencimentos;
relatório de atividades; ata do exame de qualificação, variáveis, fontes e critérios de
normalização – modelo 1980

Title: Solicitação de licença para participação em curso de especialização; informe de aceitação de
candidata em curso; declaração; portaria da presidência, solicitação de renovação de liberação total
com vencimentos; relatório de atividades; ata do exame de qualificação, variáveis, fontes e critérios de
normalização – modelo 1980

ID: 03-20-0195

Date: 07/04/1994 - 04/1998 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 14 anexos

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 36, maço 9.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0196 - Solicitação de liberação de funcionário; pedido de afastamento de
funcionário; declaração resultado do processo de seleção; cursos de Pós-graduação
em Medicina Veterinária (informações); requerimento, relatório de atividades;sobre
afastamento do país; termo de compromisso e responsabilidade de afastamento
para o exterior; curriculum vitae; critérios para a participação e a liberação de
servidores da ENSP para os cursos de especialização; portaria da presidência;
banco de currículos; boletim de serviço; documentos pessoais; resumo do projeto de
tese de doutorado; fragmentos do Diário Oficial

Title: Solicitação de liberação de funcionário; pedido de afastamento de funcionário; declaração
resultado do processo de seleção; cursos de Pós-graduação em Medicina Veterinária (informações);
requerimento, relatório de atividades;sobre afastamento do país; termo de compromisso e
responsabilidade de afastamento para o exterior; curriculum vitae; critérios para a participação e a
liberação de servidores da ENSP para os cursos de especialização; portaria da presidência; banco
de currículos; boletim de serviço; documentos pessoais; resumo do projeto de tese de doutorado;
fragmentos do Diário Oficial

ID: 03-20-0196

Date: 02/04/1994 - 10/03/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 90 anexos

Language of the material:

português

espanhol

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 36, maço 10.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0197 - Memorandos sobre administração de Recursos Humanos;
solicitações de servidores; cópias de Diário Oficial; currículos; declarações de
cursos; listagem de doutorados; convênio entre Fiocruz e município do Rio de
Janeiro para implantação do SUS; instrução normativa da diretoria de Recursos
Humanos; convênio Fiocruz – FUNASA; termos aditivos ao convênio Fiocruz –
FUNASA; formulários de plano de trabalho

Title: Memorandos sobre administração de Recursos Humanos; solicitações de servidores; cópias
de Diário Oficial; currículos; declarações de cursos; listagem de doutorados; convênio entre Fiocruz
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e município do Rio de Janeiro para implantação do SUS; instrução normativa da diretoria de
Recursos Humanos; convênio Fiocruz – FUNASA; termos aditivos ao convênio Fiocruz – FUNASA;
formulários de plano de trabalho

ID: 03-20-0197

Date: 07/04/1994 - 22/03/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 160 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 37, maço 1.

Note [generalNote]:

Obs: Há concentração de documentos relativos aos meses de Janeiro e Fevereiro de 1995.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0198 - Memorando sobre administração de Recursos Humanos;
solicitação e fichas de inscrição em programa de treinamento; relação de servidores
aptos a votar em eleições da Fiocruz; termo de compromisso de estágio; memorando
encaminhando resultados de inspeção médica; curricula; cronograma de exame
médico admissional

Title: Memorando sobre administração de Recursos Humanos; solicitação e fichas de inscrição
em programa de treinamento; relação de servidores aptos a votar em eleições da Fiocruz; termo
de compromisso de estágio; memorando encaminhando resultados de inspeção médica; curricula;
cronograma de exame médico admissional

ID: 03-20-0198

Date: 02/01/1996 - 19/12/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 63 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 37, maço 2.

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0199 - Requerimentos de certidões de termo de serviço

Title: Requerimentos de certidões de termo de serviço

ID: 03-20-0199

Date: 15/10/1997 - 30/10/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 37, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0200 - Memorandos sobre administração de Recursos Humanos; relação
de alunos do curso de especialização em Saúde Pública; cartas dos representantes
dos alunos do mestrado da ENSP; cópias do Diário Oficial da União; formulário
de solicitação de afastamento do país; currículum; carta da EpPES sobre bolsa;
formulário TDEFL; carta de aceitação da George Washington University;
formulário de avaliação de desempenho; declarações de cursos e faculdades;
relatório de auditoria; previsão de cursos como bolsas PAP; memorandos sobre
serviços de transportes

Title: Memorandos sobre administração de Recursos Humanos; relação de alunos do curso de
especialização em Saúde Pública; cartas dos representantes dos alunos do mestrado da ENSP; cópias
do Diário Oficial da União; formulário de solicitação de afastamento do país; currículum; carta
da EpPES sobre bolsa; formulário TDEFL; carta de aceitação da George Washington University;
formulário de avaliação de desempenho; declarações de cursos e faculdades; relatório de auditoria;
previsão de cursos como bolsas PAP; memorandos sobre serviços de transportes

ID: 03-20-0200

Date: 16/12/1996 - 19/12/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 130 anexos

Language of the material:

português

inglês
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Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 37, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0201 - Memorandos relativos a administração de Recursos Humanos,
cópias de recortes de jornal; controles de freqüência; relação de servidores aptos
à votar; notificações de férias; requisição de servidores pelo TRT; declarações
da Justiça Eleitoral; currículos; contrato de prestação de serviços temporários;
convênio do município do Rio de Janeiro com a FIOCRUZ; modelo de convênio
para concessão de estágio curricular

Title: Memorandos relativos a administração de Recursos Humanos, cópias de recortes de jornal;
controles de freqüência; relação de servidores aptos à votar; notificações de férias; requisição de
servidores pelo TRT; declarações da Justiça Eleitoral; currículos; contrato de prestação de serviços
temporários; convênio do município do Rio de Janeiro com a FIOCRUZ; modelo de convênio para
concessão de estágio curricular

ID: 03-20-0201

Date: 24/01/1996 - 05/11/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 181 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 37, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0202 - Declaração e ofício do TER; certificados e declarações de
participação em cursos; declaração e normas para realização de concursos públicos

Title: Declaração e ofício do TER; certificados e declarações de participação em cursos; declaração e
normas para realização de concursos públicos

ID: 03-20-0202

Date: 01/07/1991 - 09/07/1998 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 93 anexos
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Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 38, maço 1.

Note [generalNote]:

Obs: A concentração de documentos relativos ao ano de 1997.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0204 - Memorandos sobre curso de aperfeiçoamento; portarias
da presidência da FIOCRUZ; certificados de participação no programa de
aperfeiçoamento profissional

Title: Memorandos sobre curso de aperfeiçoamento; portarias da presidência da FIOCRUZ;
certificados de participação no programa de aperfeiçoamento profissional

ID: 03-20-0204

Date: 20/03/1996 - 17/06/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 25 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 38, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0205 - Solicitações de recebimento de vale-transporte; instrumento de
procuração; cópias de documentos pessoais; memorandos sobre administração
de Recursos Humanos e concessão de benefícios; listagens de super mercados;
portarias da Presidência

Title: Solicitações de recebimento de vale-transporte; instrumento de procuração; cópias de
documentos pessoais; memorandos sobre administração de Recursos Humanos e concessão de
benefícios; listagens de super mercados; portarias da Presidência

ID: 03-20-0205

Date: 19/04/1995 - 02/12/1998 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 92 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 38, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0206 - Memorandos relativos a administração de Recursos Humanos;
currículos; declarações de participação em programa de aperfeiçoamento
profissional; convênio de cooperação tecnológica FIOCRUZ-UFF; cópias do
Diário Oficial da União; petição e processo trabalhista; listagens de pesquisadores
e professores da ENSP; termos aditivos do convênio FIOCRUZ-FUNASA;
memorandos relativos a despesas de viagem; planos de trabalho; convênio
FIOCRUZ - Escola Técnica Federal de Química

Title: Memorandos relativos a administração de Recursos Humanos; currículos; declarações de
participação em programa de aperfeiçoamento profissional; convênio de cooperação tecnológica
FIOCRUZ-UFF; cópias do Diário Oficial da União; petição e processo trabalhista; listagens
de pesquisadores e professores da ENSP; termos aditivos do convênio FIOCRUZ-FUNASA;
memorandos relativos a despesas de viagem; planos de trabalho; convênio FIOCRUZ - Escola
Técnica Federal de Química

ID: 03-20-0206

Date: 26/12/1994 - 26/12/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 123 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 38, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
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File: 03-20-0207 - Cursos previstos para o ano de 1991 na ENSP; cursos realizados
1990; distribuição de professores e pesquisadores na ENSP

Title: Cursos previstos para o ano de 1991 na ENSP; cursos realizados 1990; distribuição de
professores e pesquisadores na ENSP

ID: 03-20-0207

Date: 20/11/1990 - 11/03/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 6 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 39, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0208 - Texto “A pós-graduação na Escola Nacional de Saúde Pública”

Title: Texto “A pós-graduação na Escola Nacional de Saúde Pública”

ID: 03-20-0208

Date: 12/1980 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 39, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0209 - Parecer do professor de direito sanitário da ENSP

Title: Parecer do professor de direito sanitário da ENSP

ID: 03-20-0209

Date: s.d (date of creation)
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Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 39, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0210 - Manuscrito (rascunho) de roteiro de trabalho; fragmento de texto
da ABRASCO; texto “preparação de Recursos Humanos em Saúde Coleticva – uma
proposta”, comunicação “Distribuição Geográfica dos Dermatologistas no Brasil”
formulário de pesquisa no projeto candidatos; formulário de projeto Egressos;
relação de estados que responderam os formulários; texto: “Anotações para um
dia escrever a história de Ester, ou um diálogo com Isaac, ; o cego; em Java Coeli;
solicitação de pensão; editorial “O serviço nacional de tuberculose e a campanha”

Title: Manuscrito (rascunho) de roteiro de trabalho; fragmento de texto da ABRASCO; texto
“preparação de Recursos Humanos em Saúde Coleticva – uma proposta”, comunicação “Distribuição
Geográfica dos Dermatologistas no Brasil” formulário de pesquisa no projeto candidatos; formulário
de projeto Egressos; relação de estados que responderam os formulários; texto: “Anotações para um
dia escrever a história de Ester, ou um diálogo com Isaac, ; o cego; em Java Coeli; solicitação de
pensão; editorial “O serviço nacional de tuberculose e a campanha”

ID: 03-20-0210

Date: 08/06/1967 - 18/12/1995 (date of creation)

Scope and content:

Inclui: Cartas enviadas a Doutor Ulysses de Azevedo Coutinho; memorandos relativos à matrícula
de alunos; resoluções da presidência da FIOCRUZ; memorandos administrativos; carta de
agradecimentos; memorando sobre pagamento de horas-aula; carta sobre bolsa de residência; carta
sobre diplomas de pós-graduação; certidão de curso de saúde pública; cópia do Diário Oficial;
carta sobre inscrição do curso de pós-graduação e normas; carta comunicando desligamento
de serviço; instrução da Direção da ENSP; cópia de decreto Presidência da República; textos
referentes à legislação e decreto à respeito da ENSP; requerimento à Justiça do Trabalho; carta
sobre mandato de segurança; normas e relatório de concurso público; instrução normativa DIREH;
formulário para requerimento de incorporação salarial; regulamento dos cursos da ENSP; textos
“Instituto Presidente Castelo Branco (roteiro histórico)”; texto “Escola Nacional de Saúde
Pública”.

Physical description: Documentos textuais: 91 anexos

Language of the material:
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português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 39, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0203 - Termo de compromisso e ficha de inscrição para participação em
programa de aperfeiçoamento profissional; histórico escolar; cópias de documentos
pessoais; currículo; pedido de substituição de bolsista; memorandos relativos a
administração de Recursos Humanos; certificados de participação em estágio

Title: Termo de compromisso e ficha de inscrição para participação em programa de aperfeiçoamento
profissional; histórico escolar; cópias de documentos pessoais; currículo; pedido de substituição de
bolsista; memorandos relativos a administração de Recursos Humanos; certificados de participação
em estágio

ID: 03-20-0203

Date: 14/04/1994 - 06/02/1998 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 63 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 38, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0211 - Folheto “situação de trabalho de ex-residente”

Title: Folheto “situação de trabalho de ex-residente”

ID: 03-20-0211

Date: 04/1986 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português
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Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 39, maço 6.

Access points:

• São Paulo (SP) (place)

File: 03-20-0212 - Formulário de avaliação preliminar dos programas de residência
em medicina preventiva e social; textos sobre programas de administração em
saúde; manual do programa de formação de Recursos Humanos e fomento à
pesquisa; formulário do projeto Egressos

Title: Formulário de avaliação preliminar dos programas de residência em medicina preventiva e
social; textos sobre programas de administração em saúde; manual do programa de formação de
Recursos Humanos e fomento à pesquisa; formulário do projeto Egressos

ID: 03-20-0212

Date: 1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 5 anexos

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 39, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Chicago (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0213 - Avaliação dos institutos de pesquisa do Ministério da Ciência e
Tecnologia; protocolo de intenções entre Ministério da Administração, Ministério
da Saúde e FIOCRUZ; cronograma Congresso Interno, pauta, relatório final do
Congresso Interno; plano diretor da reforma do aparelho do estado; proposta
de emenda constitucional; quadro comparativo; projeto de organizações sociais;
minutas de ante-projeto de Lei e decreto; estatuo aprovado no 1° Congresso
FIOCRUZ; considerações e posicionamento dos servidores do CNPq sobre
reestruturação dos institutos de pesquisa; cópia de recortes de jornais
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Title: Avaliação dos institutos de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia; protocolo
de intenções entre Ministério da Administração, Ministério da Saúde e FIOCRUZ; cronograma
Congresso Interno, pauta, relatório final do Congresso Interno; plano diretor da reforma do aparelho
do estado; proposta de emenda constitucional; quadro comparativo; projeto de organizações sociais;
minutas de ante-projeto de Lei e decreto; estatuo aprovado no 1° Congresso FIOCRUZ; considerações
e posicionamento dos servidores do CNPq sobre reestruturação dos institutos de pesquisa; cópia de
recortes de jornais

ID: 03-20-0213

Date: 04/1995 - 13/06/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 14 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 40, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0214 - Atestados médicos; exames periciais; certidão de nascimento;
ofício do poder judiciário sobre sorteio para jurado

Title: Atestados médicos; exames periciais; certidão de nascimento; ofício do poder judiciário sobre
sorteio para jurado

ID: 03-20-0214

Date: 23/06/1997 - 08/12/1998 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 183 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 40, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0215 - Memorandos sobre programa de treinamento de informática;
listagens de funcionários; mapa de freqüência; levantamento de necessidades de
treinamento

Title: Memorandos sobre programa de treinamento de informática; listagens de funcionários; mapa de
freqüência; levantamento de necessidades de treinamento

ID: 03-20-0215

Date: 20/03/1997 - 27/04/1998 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 38 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 40, maço 10.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0216 - Memorandos sobre treinamentos em cursos; listagem de
servidores para treinamento; fichas de encaminhamento de inscrição; cópia de
recortes de jornais

Title: Memorandos sobre treinamentos em cursos; listagem de servidores para treinamento; fichas de
encaminhamento de inscrição; cópia de recortes de jornais

ID: 03-20-0216

Date: 15/08/1997 - 19/02/1998 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 117 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 40, maço 11.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0217 - Memorando sobre curso; fichas de inscrição e certificados

Title: Memorando sobre curso; fichas de inscrição e certificados

ID: 03-20-0217

Date: 30/06/1998 - 11/08/1998 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 5 anexos

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 40, maço 12.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0218 - Memorandos sobre cursos; fichas de inscrição; listagens de
participantes nos cursos; calendário dos cursos; cópias de e-mails sobre os cursos

Title: Memorandos sobre cursos; fichas de inscrição; listagens de participantes nos cursos; calendário
dos cursos; cópias de e-mails sobre os cursos

ID: 03-20-0218

Date: 27/04/1998 - 16/10/1998 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 57 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 40, maço 13.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0219 - Assunto na origem: Cursos de Word e Excel 1998. Programas de
cursos; fichas de inscrição

Title: Assunto na origem: Cursos de Word e Excel 1998. Programas de cursos; fichas de inscrição

ID: 03-20-0219

Date: 14/07/1998 - 26/10/1998 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 105 anexos
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Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 40, maço 14.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0220 - Memorandos relativos a administração de Recursos Humanos,
solicitação de bolsas; manifesto de professores e pesquisadores visitantes;
memorandos sobre reunião do Conselho Deliberativo; carta e memorando
sobre matrícula e processo de seleção; relação de cargos por grupos funcionais;
memorandos sobre remuneração de hora-aula

Title: Memorandos relativos a administração de Recursos Humanos, solicitação de bolsas; manifesto
de professores e pesquisadores visitantes; memorandos sobre reunião do Conselho Deliberativo;
carta e memorando sobre matrícula e processo de seleção; relação de cargos por grupos funcionais;
memorandos sobre remuneração de hora-aula

ID: 03-20-0220

Date: 26/12/1989 - 29/12/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 216 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 41, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0221 - Instruções da Direção da ENSP

Title: Instruções da Direção da ENSP

ID: 03-20-0221

Date: 09/01/1991 - 26/06/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 155 anexos

Language of the material:
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português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 41, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0222 - Ofícios referentes convênio entre Estado da Guanabara e
FIOCRUZ; termo de convênio entre Estado da Guanabara e FIOCRUZ sobre
cessão e uso do posto Samuel Libânio; cópia autêntica de termo de doação de
terreno em Jacarepaguá

Title: Ofícios referentes convênio entre Estado da Guanabara e FIOCRUZ; termo de convênio entre
Estado da Guanabara e FIOCRUZ sobre cessão e uso do posto Samuel Libânio; cópia autêntica de
termo de doação de terreno em Jacarepaguá

ID: 03-20-0222

Date: 10/10/1967 - 04/04/1974 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 18 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 41, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0223 - Carta sobre a implantação de cursos de pós-graduação no
Instituto Castelo Branco; portaria da direção do Instituto Castelo Branco;
regulamento de ensino; definição dos cursos de pós-graduação; decreto presidencial
dispondo sobre a Instituição de Centros Regionais de pós-graduação; parecer do
Conselho Federal de Educação sobre credenciamento dos cursos de pós-graduação;
normas e critérios para o reconhecimento dos cursos de pós-graduação; carta
dos alunos do curso de saúde pública solicitando o restabelecimento do nível de
mestrado; solicitação de consultoria jurídica; carta enviada ao reitor da UFRJ
sobre registro de oficinas; parecer enviado ao Ministro da Saúde, solicitando
credenciamento dos cursos de pós-graduação; portaria do Ministério da Saúde
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Title: Carta sobre a implantação de cursos de pós-graduação no Instituto Castelo Branco; portaria da
direção do Instituto Castelo Branco; regulamento de ensino; definição dos cursos de pós-graduação;
decreto presidencial dispondo sobre a Instituição de Centros Regionais de pós-graduação; parecer
do Conselho Federal de Educação sobre credenciamento dos cursos de pós-graduação; normas e
critérios para o reconhecimento dos cursos de pós-graduação; carta dos alunos do curso de saúde
pública solicitando o restabelecimento do nível de mestrado; solicitação de consultoria jurídica;
carta enviada ao reitor da UFRJ sobre registro de oficinas; parecer enviado ao Ministro da Saúde,
solicitando credenciamento dos cursos de pós-graduação; portaria do Ministério da Saúde

ID: 03-20-0223

Date: 18/09/1969 - 28/04/1972 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 27 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 41, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0225 - Comunicado de excesso de contratações, serviços prestados
por autônomos; levantamento de processos, contratados através de RPA;
encaminhamento de sugestões; carta circular sobre projeto de pesquisa e
documentação intitulado “Revista a Amazônia de Carlos Chagas: da borracha à
biodiversidade”, realização de seminário

Title: Comunicado de excesso de contratações, serviços prestados por autônomos; levantamento
de processos, contratados através de RPA; encaminhamento de sugestões; carta circular sobre
projeto de pesquisa e documentação intitulado “Revista a Amazônia de Carlos Chagas: da borracha à
biodiversidade”, realização de seminário

ID: 03-20-0225

Date: 13/02/1995 - 19/06/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 12 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 42, maço 1.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0226 - Solicitação de liberação de funcionário; parecer; projeto
intitulado “Avaliação das Dermatoses relacionadas ao trabalho em funcionários
envolvidos com a produção de fármacos; freqüência de funcionários; comunicado;
transferência de data de seminários; cópias autênticas extraídas do Livro de
Ocorrências; regulamentação de recursos genéticos humanos; programação de
curso; solicitação de autorização; concurso público; memorandos da comissão
eleitoral; carta de agradecimento referente ao evento de AIDS; realização de
seminário; instrução normativa n° 001/96 – DIREH, fragmento do Diário Oficial;
ata da 100ª Sessão Ordinária

Title: Solicitação de liberação de funcionário; parecer; projeto intitulado “Avaliação das Dermatoses
relacionadas ao trabalho em funcionários envolvidos com a produção de fármacos; freqüência de
funcionários; comunicado; transferência de data de seminários; cópias autênticas extraídas do Livro
de Ocorrências; regulamentação de recursos genéticos humanos; programação de curso; solicitação de
autorização; concurso público; memorandos da comissão eleitoral; carta de agradecimento referente
ao evento de AIDS; realização de seminário; instrução normativa n° 001/96 – DIREH, fragmento do
Diário Oficial; ata da 100ª Sessão Ordinária

ID: 03-20-0226

Date: 06/1996 - 27/12/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 98 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 42, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0227 - Livro com relatório de atividades, relatório de atividades da ACI,
relatórios de atividades da ENSP

Title: Livro com relatório de atividades, relatório de atividades da ACI, relatórios de atividades da
ENSP

ID: 03-20-0227

Date: 1992 - 19/12/1996 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 5 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 42, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0228 - Ofício circular comunicando envio de prova de seleção

Title: Ofício circular comunicando envio de prova de seleção

ID: 03-20-0228

Date: 05/02/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 7 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 42, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0229 - Resolução n° 196, ofícios; circular informando envio de
documentos; programa de apoio à formação de recursos humanos para
o desenvolvimento da Reforma do Estado; folder de seminário; termo de
compromisso; recomendações preliminares da reunião de laboratórios dengue
nas Américas – OPAS, convite; relatório oficina; processo eleitoral; informes;
documento de manifestação de solidariedade e repúdio do envolvimento de
funcionários na tragédia do Carandiru; manifesto de aceitação à FIOCRUZ
quanto ao processo de transferência da Escola de Enfermagem de Manaus;
agradecimentos; comunicado de aprovação de projeto; substitutivo ao projeto lei n°
1394; projeto de lei n° 1394-A de 1991; regimento interno da Comissão Estadual de
residência médica do Estado do Rio de Janeiro; Circular indicando designação de
decreto pelo Presidente da República com a finalidade de desenvolver políticas para
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a valorização de população negra; mesa redonda sobre a saúde da população negra;
resolução n° 170 e n° 173

Title: Resolução n° 196, ofícios; circular informando envio de documentos; programa de apoio à
formação de recursos humanos para o desenvolvimento da Reforma do Estado; folder de seminário;
termo de compromisso; recomendações preliminares da reunião de laboratórios dengue nas Américas
– OPAS, convite; relatório oficina; processo eleitoral; informes; documento de manifestação de
solidariedade e repúdio do envolvimento de funcionários na tragédia do Carandiru; manifesto de
aceitação à FIOCRUZ quanto ao processo de transferência da Escola de Enfermagem de Manaus;
agradecimentos; comunicado de aprovação de projeto; substitutivo ao projeto lei n° 1394; projeto
de lei n° 1394-A de 1991; regimento interno da Comissão Estadual de residência médica do Estado
do Rio de Janeiro; Circular indicando designação de decreto pelo Presidente da República com a
finalidade de desenvolver políticas para a valorização de população negra; mesa redonda sobre a saúde
da população negra; resolução n° 170 e n° 173

ID: 03-20-0229

Date: 11/01/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 74 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 42, maço 7.

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Recife (PE) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Manaus (AM) (place)

File: 03-20-0230 - Relatório de reunião, resposta a memorando; assuntos
administrativos; seminário; informes; instrução n° 034, convites; visita de
estrangeiros à Fundação; comissão de avaliação; convocação para reunião; controle
de freqüência; recibo; taxas de bancada – CNPQ; relatório; trechos do Diário
Oficial; memorando indicando condições necessárias a continuidade de projetos
de pesquisa; plano de trabalho; apresentação de proposta de trabalho com eventos
da ENSP; bolsas de estudo; relatório de atividades de campo; solicitação de
afastamento do país; solicitação de transferência do departamento de protozoologia
do IOC para o Departamento de Ciências Biológicas

Title: Relatório de reunião, resposta a memorando; assuntos administrativos; seminário; informes;
instrução n° 034, convites; visita de estrangeiros à Fundação; comissão de avaliação; convocação
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para reunião; controle de freqüência; recibo; taxas de bancada – CNPQ; relatório; trechos do Diário
Oficial; memorando indicando condições necessárias a continuidade de projetos de pesquisa; plano de
trabalho; apresentação de proposta de trabalho com eventos da ENSP; bolsas de estudo; relatório de
atividades de campo; solicitação de afastamento do país; solicitação de transferência do departamento
de protozoologia do IOC para o Departamento de Ciências Biológicas

ID: 03-20-0230

Date: 19/04/1996 - 31/07/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 136 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 42, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0224 - Quadros comparativos de cargos e funções; listagens de
funcionários públicos; lista preços de fundo de cultura acadêmica; folheto da
Secretaria Municipal de Saúde; Publicação da Comissão Nacional da Reforma
Sanitária; folheto de publicações da OMS; cartas sobre participação de pesquisador
no projeto PAPPE; textos sobre atividades do posto Samuel Libânio; agenda de
visitas e estágios realizados; questões para prova escrita – seleção 1992; Rol de
resoluções do órgão normativo e deliberativo da ENSP

Title: Quadros comparativos de cargos e funções; listagens de funcionários públicos; lista preços
de fundo de cultura acadêmica; folheto da Secretaria Municipal de Saúde; Publicação da Comissão
Nacional da Reforma Sanitária; folheto de publicações da OMS; cartas sobre participação de
pesquisador no projeto PAPPE; textos sobre atividades do posto Samuel Libânio; agenda de visitas e
estágios realizados; questões para prova escrita – seleção 1992; Rol de resoluções do órgão normativo
e deliberativo da ENSP

ID: 03-20-0224

Date: 22/12/1970 - 22/01/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 23 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 41, maço 6.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Cidade do México (México) (place)
• Genebra (Suíça) (place)

File: 03-20-0231 - Contratação de firma para a execução de serviços; currículum
vitae; declaração de cargo / emprego; controle de freqüência; comunicado;
solicitação de funcionário; propostas para a elaboração do www / ENSP –
Internet; cópia autêntica n° 050/96; memorando circular n° 070/95; projeto
intitulado “Cultura, subjetividade e transformações em saúde mental; programa
de treinamento; curso análise sensorial de alimentos; quadro geral de concurso;
fragmentos do Diário Oficial; renovação parcial do Conselho Editorial; documento
fazendo referência à matéria publicada em jornal; cópia de artigo de jornal;
relatório de atividades; solicitação de discussão sobre a Reforma Administrativa da
ENSP; pronunciamento

Title: Contratação de firma para a execução de serviços; currículum vitae; declaração de cargo /
emprego; controle de freqüência; comunicado; solicitação de funcionário; propostas para a elaboração
do www / ENSP – Internet; cópia autêntica n° 050/96; memorando circular n° 070/95; projeto
intitulado “Cultura, subjetividade e transformações em saúde mental; programa de treinamento; curso
análise sensorial de alimentos; quadro geral de concurso; fragmentos do Diário Oficial; renovação
parcial do Conselho Editorial; documento fazendo referência à matéria publicada em jornal; cópia de
artigo de jornal; relatório de atividades; solicitação de discussão sobre a Reforma Administrativa da
ENSP; pronunciamento

ID: 03-20-0231

Date: 07/12/1995 - 01/04/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 129 anexos

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 42, maço 9.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
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File: 03-20-0232 - Programa especial de pesquisa, desenvolvimento e treinamento
em reprodução humana; vagas para programas em diversos países; folder de
seminário; calendário de reuniões científicas; oficina de trabalho; agenda científica
e cultural

Title: Programa especial de pesquisa, desenvolvimento e treinamento em reprodução humana; vagas
para programas em diversos países; folder de seminário; calendário de reuniões científicas; oficina de
trabalho; agenda científica e cultural

ID: 03-20-0232

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 30 anexos

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 43, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0233 - Comunicado; seminário; errata; certificado de compromisso;
concurso público; programa; solicitação de funcionário; curso de biossegurança;
extrato de instrumento contratual; termo aditivo ao convênio n° 113 que entre
si celebram o Município do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de
Saúde e a FIOCRUZ, por intermédio do Núcleo de Estudos em Saúde de população
indígena na ENSP; referência à cooperação técnica bilateral entre o Reino Unido e o
Governo Brasileiro; acusa recebimento de documentos

Title: Comunicado; seminário; errata; certificado de compromisso; concurso público; programa;
solicitação de funcionário; curso de biossegurança; extrato de instrumento contratual; termo aditivo ao
convênio n° 113 que entre si celebram o Município do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal
de Saúde e a FIOCRUZ, por intermédio do Núcleo de Estudos em Saúde de população indígena na
ENSP; referência à cooperação técnica bilateral entre o Reino Unido e o Governo Brasileiro; acusa
recebimento de documentos

ID: 03-20-0233

Date: 18/10/1995 - 10/12/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 50 anexos
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Language of the material:

português

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 43, maço 5.

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Porto Alegre (RS) (place)
• Natal (RN) (place)
• Goiânia (GO) (place)

File: 03-20-0234 - Cartas expedidas pelo diretor da ENSP; assuntos retratados:
convite e a estrangeiro para proferir palestra para o pesquisadores e professores da
ENSP; liberação de funcionário; encaminhamento de documentos da divulgação da
oficina de trabalho “controle público do SUS: informações e participação popular”

Title: Cartas expedidas pelo diretor da ENSP; assuntos retratados: convite e a estrangeiro para proferir
palestra para o pesquisadores e professores da ENSP; liberação de funcionário; encaminhamento
de documentos da divulgação da oficina de trabalho “controle público do SUS: informações e
participação popular”

ID: 03-20-0234

Date: 04/01/1996 - 12/12/1996 (date of creation)

Scope and content:

Organizado pelo Núcleo de Estudos locais de saúde da ENSP – informes e programação; curso de
especialização em saúde Pública, proposta preliminar de reestruturação; convite e programação
para seminário “Perspectivas para a gestão hospitalar pública no contexto da reforma do Estado:
responsabilidade, eficiência e eficácia; artigo apresentado no Congresso de Schistosomose;
programa provisional de temas; agradecimento de convite para participar da Conferência Regional
sobre tendências futuras y renovación de salud para todos em Montevideo; encaminhamento
de parecer de diversas teses; proposta de trabalho da Escola Nacional de Saúde Pública para a
Comissão Internacional de Saúde (Exército) 1996; ante-projeto de capacitação de projetos de
profissionais de saúde de nível médio para o Ministério do Exército; análise preliminar de tese de
mestrado.

Physical description: Documentos textuais: 96 anexos

Language of the material:

espanhol

francês
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inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 43, maço 9.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0235 - Convite do diretor da ENSP aos chefes de secretarias, núcleos
e coordenadores da ENSP para evento de prevenção à DST / AIDS; memorandos
circular sobre convocação do diretor da ENSP – assuntos: discussão e deliberação
sobre o plano de objetivos e metas / 97; avaliação do episódio da vacina contra
a meningite em Campinas; proposta referente à ENSPTEC; memorando do
mesmo diretor para os chefes de departamento, centros e secretarias – assuntos:
cadastramento de pessoa física, liberação de servidores para reunião sobre
divulgação de agenda semanal, reunião sobre progressão funcional, portaria da
presidência sobre o estabelecimento de critérios de avaliação de desempenho e de
progressão dos servidores da FIOCRUZ; publicação de la Red de investigação em
sistemas e serviços de saúde no Cone Sul

Title: Convite do diretor da ENSP aos chefes de secretarias, núcleos e coordenadores da ENSP para
evento de prevenção à DST / AIDS; memorandos circular sobre convocação do diretor da ENSP –
assuntos: discussão e deliberação sobre o plano de objetivos e metas / 97; avaliação do episódio da
vacina contra a meningite em Campinas; proposta referente à ENSPTEC; memorando do mesmo
diretor para os chefes de departamento, centros e secretarias – assuntos: cadastramento de pessoa
física, liberação de servidores para reunião sobre divulgação de agenda semanal, reunião sobre
progressão funcional, portaria da presidência sobre o estabelecimento de critérios de avaliação de
desempenho e de progressão dos servidores da FIOCRUZ; publicação de la Red de investigação em
sistemas e serviços de saúde no Cone Sul

ID: 03-20-0235

Date: 15/03/1996 - 22/11/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 74 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 43, maço 10.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0236 - Relatório de atividades do projeto intitulado investigação, ensino,
serviços de saúde e sociedade civil: uma proposta de construção compartilhada do
conhecimento em saúde no nível local; projeto de liderança urbana para o século
XXI; relatório CCS – FIOCRUZ na mídia; relatório do International Exput Group
do DTP Quality Control

Title: Relatório de atividades do projeto intitulado investigação, ensino, serviços de saúde e sociedade
civil: uma proposta de construção compartilhada do conhecimento em saúde no nível local; projeto de
liderança urbana para o século XXI; relatório CCS – FIOCRUZ na mídia; relatório do International
Exput Group do DTP Quality Control

ID: 03-20-0236

Date: 03/1997 - 07/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 8 anexos

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 43, maço 11.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0237 - Memorando circular da diretoria de administração para os
diretores de unidade sobre bloqueio orçamentário, sobre plano plurianual de
obras; resposta ao memorando sobre programa de obras; entrevistas com clientes /
usuários, relatório do programa; memorando da diretoria do Campus – DIRAC
para a presidência da Fiocruz sobre política de manutenção da Fiocruz; avaliação
do plano diretor do Campus da Fiocruz; cópia da portaria da Presidência da
República onde estão estabelecidas e atualizadas normas para realização de
despesas através de suprimentos de fundos; relatório financeiro da diretoria de
administração

Title: Memorando circular da diretoria de administração para os diretores de unidade sobre bloqueio
orçamentário, sobre plano plurianual de obras; resposta ao memorando sobre programa de obras;
entrevistas com clientes / usuários, relatório do programa; memorando da diretoria do Campus
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– DIRAC para a presidência da Fiocruz sobre política de manutenção da Fiocruz; avaliação do
plano diretor do Campus da Fiocruz; cópia da portaria da Presidência da República onde estão
estabelecidas e atualizadas normas para realização de despesas através de suprimentos de fundos;
relatório financeiro da diretoria de administração

ID: 03-20-0237

Date: 06/02/1996 - 23/12/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 86 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 43, maço 12.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0238 - Alteração no artigo 207 na Constituição Federal; ante-projeto
de lei que define autonomia das universidade federais e das demais instituições
federais de ensino superior; documento intitulado “Brasil parte para erradicar
mosquito da Dengue e da febre amarela urbana”, decreto n° 1934 cria as comissões
executiva nacional e consultiva de avaliação de acompanhamento do plano diretor
de erradicação dos Aedes Aegyeti do Brasil

Title: Alteração no artigo 207 na Constituição Federal; ante-projeto de lei que define autonomia das
universidade federais e das demais instituições federais de ensino superior; documento intitulado
“Brasil parte para erradicar mosquito da Dengue e da febre amarela urbana”, decreto n° 1934 cria
as comissões executiva nacional e consultiva de avaliação de acompanhamento do plano diretor de
erradicação dos Aedes Aegyeti do Brasil

ID: 03-20-0238

Date: 18/06/1996 - 07/08/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 6 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 43, maço 13.

Access points:
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• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0239 - Proposta de trabalho da ENSP para Comissão Interministerial
Saúde – Exército / 1996; ante-projeto de capacitação de profissionais de saúde do
nível médio para o Ministério do Exército

Title: Proposta de trabalho da ENSP para Comissão Interministerial Saúde – Exército / 1996; ante-
projeto de capacitação de profissionais de saúde do nível médio para o Ministério do Exército

ID: 03-20-0239

Date: 17/04/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 4 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 43, maço 14.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0240 - Carta do diretor da ENSP para diretor de programa
encaminhando pedido à Fundação Kelog intitulado “Investigação, ensino, serviços
de saúde e sociedade civil: uma proposta de constituição compartilhada do
conhecimento em saúde a nível local”, folder – Fiocruz; estatuto da Fiocruz; folheto
intitulado “Investigação, ensino, serviços de saúde e sociedade civil”

Title: Carta do diretor da ENSP para diretor de programa encaminhando pedido à Fundação Kelog
intitulado “Investigação, ensino, serviços de saúde e sociedade civil: uma proposta de constituição
compartilhada do conhecimento em saúde a nível local”, folder – Fiocruz; estatuto da Fiocruz; folheto
intitulado “Investigação, ensino, serviços de saúde e sociedade civil”

ID: 03-20-0240

Date: 23/04/1976 - 22/09/1995 (date of creation)

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 43, maço 16.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0241 - Conselho de ensino, pesquisa em extensão (CONSEPE) – normas
para funcionamento / ENSP; regimento interno da ENSP; estatuto do Centro
de Estudos da ENSP; documento sobre vários aspectos da Fundação Ensino
Especializado de Saúde

Title: Conselho de ensino, pesquisa em extensão (CONSEPE) – normas para funcionamento / ENSP;
regimento interno da ENSP; estatuto do Centro de Estudos da ENSP; documento sobre vários aspectos
da Fundação Ensino Especializado de Saúde

ID: 03-20-0241

Date: 30/11/1976 - 15/08/1978 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 8 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 44, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0242 - Ato da presidência sobre aprovação do regimento interno da
ENSP; regimento do conselho deliberativo – ENSP; declaração de aprovação
de curso tecnológico em saneamento ambiental pela câmara de ensino superior
do Conselho Federal de Educação; normas para o preenchimento de cargos de
professores integrantes do magistério na FENSP em sua primeira composição;
linhas básicas de ação da Coordenadoria Nacional dos cursos descentralizados;
regulamento de ensino da ENSP (aprovação pelo CONSEPE)

Title: Ato da presidência sobre aprovação do regimento interno da ENSP; regimento do conselho
deliberativo – ENSP; declaração de aprovação de curso tecnológico em saneamento ambiental pela
câmara de ensino superior do Conselho Federal de Educação; normas para o preenchimento de cargos
de professores integrantes do magistério na FENSP em sua primeira composição; linhas básicas
de ação da Coordenadoria Nacional dos cursos descentralizados; regulamento de ensino da ENSP
(aprovação pelo CONSEPE)

ID: 03-20-0242
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Date: 11/08/1966 - 09/09/1986 (date of creation)

Scope and content:

Consulta do Conselho Regional de Medicina de SP sobre inscrição de médicos estrangeiros;
formulário de revalidação de diplomas certificados; Instituto Castello Branco – curso de saúde
pública – sindicância e processo administrativo; decreto n° 59.050 sobre aprovação do estatuto da
Fundação de Ensino Especializado de Saúde Pública; ato da presidência; instrumento normativo
da Fiocruz sobre fixação dos instrumentos normativos da Fiocruz; resolução n° 4 da Comissão
Nacional de Residência Médica sobre estabelecimento de normas gerais, etc. da residência médica;
decreto sobre regulamentação da residência médica; cria Comissão Nacional de Residência
Médica.

Physical description: Documentos textuais: 34 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 44, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0243 - Documento referente à reunião extraordinária do Conselho
de Ensino, pesquisa e extensão da ENSP; parecer sobre a questão de que se há
equivalência entre o curso de saúde pública da ENSP e o curso de mestrado em
saúde pública

Title: Documento referente à reunião extraordinária do Conselho de Ensino, pesquisa e extensão da
ENSP; parecer sobre a questão de que se há equivalência entre o curso de saúde pública da ENSP e o
curso de mestrado em saúde pública

ID: 03-20-0243

Date: 11/09/1980 - 13/12/1984 (date of creation)

Scope and content:

Sobre o estatuto da FENSP; parecer de convênio da Fiocruz, FUNEDE e Escola de Saúde de
Minas Gerais do curso de desenvolvimento de recursos humanos; credenciamento de programa de
residência médica; anexo ao projeto de curso de especialização em psiquiatria social realizado por
convênio ENSP e Divisão Nacional de Saúde Mental do Ministério de Saúde; norma operacional
– dispõe sobre o regimento interno da ENSP; ante-projeto de mestrado de Engenharia de Saúde
Pública e ambiental, normas gerais para a realização de concursos; lista de tipos relacionamento
que vinham sendo mantidos pelo IPCB com órgãos de administração pública, entidades
privadas, organismos internacionais e pessoas; cópia de portaria n° 331 – expede instruções para
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funcionamentos dos cursos do IOC; lei n° 5.540 que fixa normas de organização e funcionamento
de ensino superior; folheto sobre balanço das atividades do biênio 1990-1992; programação da
ENSP.

Physical description: Documentos textuais: 106 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 44, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0244 - Instrução normativa n° 39 – a direita da ENSP indica a
composição da Comissão de pessoal docente e a comissão permanente de pessoal de
apoio, objetivos destas comissões, instruções nomeando funcionários para outras
funções; normas da seleção para provimento de cargo de pesquisador assistente da
ENSP; instrução n° 07 – O vice-presidente de desenvolvimento de recursos humanos
da Fiocruz / diretor da ENSP de acordo com o ato da presidência transferiu para
competência do CONSEPE da ENSP as atribuições da extinta comissão de Recursos
Humanos e Pós-graduação da Fiocruz; minuta-designação-ENSP designa comissão
de estudo de pessoal da ENSP

Title: Instrução normativa n° 39 – a direita da ENSP indica a composição da Comissão de pessoal
docente e a comissão permanente de pessoal de apoio, objetivos destas comissões, instruções
nomeando funcionários para outras funções; normas da seleção para provimento de cargo de
pesquisador assistente da ENSP; instrução n° 07 – O vice-presidente de desenvolvimento de recursos
humanos da Fiocruz / diretor da ENSP de acordo com o ato da presidência transferiu para competência
do CONSEPE da ENSP as atribuições da extinta comissão de Recursos Humanos e Pós-graduação da
Fiocruz; minuta-designação-ENSP designa comissão de estudo de pessoal da ENSP

ID: 03-20-0244

Date: 04/05/1979 - 16/12/1985 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 215 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 44, maço 4.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0245 - Ordem interna-designação de funcionário para diversas
atividades, pelo diretor da ENSP; regulamento de ensino da ENSP

Title: Ordem interna-designação de funcionário para diversas atividades, pelo diretor da ENSP;
regulamento de ensino da ENSP

ID: 03-20-0245

Date: 06/01/1977 - 13/03/1979 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 296 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 44, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0246 - Resumo de atas do CONSEPE

Title: Resumo de atas do CONSEPE

ID: 03-20-0246

Date: 09/12/1976 - 11/04/1984 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 67 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 45, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0247 - I Seminário sobre Missão Institucional da SES-RJ – informe aos
acessores

Title: I Seminário sobre Missão Institucional da SES-RJ – informe aos acessores

ID: 03-20-0247

Date: 03/1945 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 45, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0248 - Texto “Missão e Objetivos da Secretaria de Estado de Saúde do
Rio de Janeiro – Contribuição para o debate”

Title: Texto “Missão e Objetivos da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – Contribuição
para o debate”

ID: 03-20-0248

Date: 11/1995 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 45, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0249 - Proposta do plano de emergência em saúde para a região
metropolitana; propostas para a secretaria de Estado de Saúde; quadro de
orientação do seminário sobre Missão da Secretaria de Estado de Saúde; relatório
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de superintendência de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Saúde;
protocolo de cooperação mútua entre Ministério da Saúde, Governo do Estado do
Rio de Janeiro e Prefeitura de Nova Iguaçu; entrevistas; planejamento estratégico;
relatório grupo de discussão; texto sobre competência, princípios e diretrizes
do SUS; relatório do departamento de insumos básicos - SES; texto “Missão
Institucional da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro”, texto “Perfil
e Visão-perspectiva do verdadeiro laboratório de Saúde Pública”, diretrizes
programática do PSDB

Title: Proposta do plano de emergência em saúde para a região metropolitana; propostas para a
secretaria de Estado de Saúde; quadro de orientação do seminário sobre Missão da Secretaria de
Estado de Saúde; relatório de superintendência de Recursos Humanos da Secretaria de Estado
de Saúde; protocolo de cooperação mútua entre Ministério da Saúde, Governo do Estado do Rio
de Janeiro e Prefeitura de Nova Iguaçu; entrevistas; planejamento estratégico; relatório grupo de
discussão; texto sobre competência, princípios e diretrizes do SUS; relatório do departamento de
insumos básicos - SES; texto “Missão Institucional da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro”, texto “Perfil e Visão-perspectiva do verdadeiro laboratório de Saúde Pública”, diretrizes
programática do PSDB

ID: 03-20-0249

Date: 09/1993 - 04/07/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 22 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 45, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0250 - Texto “Saúde Coletiva”

Title: Texto “Saúde Coletiva”

ID: 03-20-0250

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 45, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0251 - Cartaz do seminário planejamento da infra-estrutura hospital

Title: Cartaz do seminário planejamento da infra-estrutura hospital

ID: 03-20-0251

Date: 14/09/1999 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 45, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0252 - Publicação “Legislação atual sobre saúde”, cópias de legislação
sobre saúde; propostas do plano de emergência em saúde para a região
metropolitana; diretrizes programáticas do PSDB; plano quadrienal de trabalho
da Secretaria de Estado de Saúde; ofício sobre o plano quadrienal da Secretaria de
Estado de Saúde; texto “Reestruturação Organizacional da Secretaria de Estado de
Saúde”

Title: Publicação “Legislação atual sobre saúde”, cópias de legislação sobre saúde; propostas do
plano de emergência em saúde para a região metropolitana; diretrizes programáticas do PSDB; plano
quadrienal de trabalho da Secretaria de Estado de Saúde; ofício sobre o plano quadrienal da Secretaria
de Estado de Saúde; texto “Reestruturação Organizacional da Secretaria de Estado de Saúde”

ID: 03-20-0252

Date: 09/1993 - 06/02/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 9 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 45, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0253 - Constituição Brasileira de 1969; legislação sobre a ENSP;
Regimento interno da ENSP; estatuto e regimento da Associação Brasileira de
Educação Médica; regulamento dos cursos da ENSP; folheto com dispositivos legais
sobre a Fiocruz; regulamentos da Pós-graduação em Saúde Pública; estatuto da
Fiocruz

Title: Constituição Brasileira de 1969; legislação sobre a ENSP; Regimento interno da ENSP; estatuto
e regimento da Associação Brasileira de Educação Médica; regulamento dos cursos da ENSP; folheto
com dispositivos legais sobre a Fiocruz; regulamentos da Pós-graduação em Saúde Pública; estatuto
da Fiocruz

ID: 03-20-0253

Date: 1960 - 1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 13 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 45, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0254 - Memorandos expedidos pela Secretaria do Conselho Deliberativo
da ENSP

Title: Memorandos expedidos pela Secretaria do Conselho Deliberativo da ENSP

ID: 03-20-0254

Date: 04/03/1991 - 03/08/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 8 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 45, maço 9.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0255 - Parecer “Definição dos cursos de Pós-graduação”,
regulamentação dos cursos de extensão universitária; regulamentação dos cursos de
aperfeiçoamento, especialização, treinamento, profissional e avaliação; resoluções
no Conselho Federal de Educação; solicitação de informe sobre curso de mestre em
Saúde Pública; II Plano Nacional de Pós-graduação; artigo “Males da Ciência no
Brasil”, cópia do Diário Oficial; pareceres sobre credenciamento dos cursos de Pós-
graduação

Title: Parecer “Definição dos cursos de Pós-graduação”, regulamentação dos cursos de extensão
universitária; regulamentação dos cursos de aperfeiçoamento, especialização, treinamento,
profissional e avaliação; resoluções no Conselho Federal de Educação; solicitação de informe sobre
curso de mestre em Saúde Pública; II Plano Nacional de Pós-graduação; artigo “Males da Ciência no
Brasil”, cópia do Diário Oficial; pareceres sobre credenciamento dos cursos de Pós-graduação

ID: 03-20-0255

Date: 31/12/1965 - 1977 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 19 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 45, maço 10.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0256 - Memorando sobre renovação de programa de aperfeiçoamento
profissional; fichas de inscrição do programa de aperfeiçoamento profissional;
cópias de documentos pessoais; cópias de diplomas; currícula

Title: Memorando sobre renovação de programa de aperfeiçoamento profissional; fichas de inscrição
do programa de aperfeiçoamento profissional; cópias de documentos pessoais; cópias de diplomas;
currícula
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ID: 03-20-0256

Date: 18/06/1993 - 30/06/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 59 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 46, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0257 - Memorando sobre renovação de programa de aperfeiçoamento
profissional; fichas de inscrição do programa de aperfeiçoamento profissional;
cópias de documentos pessoais; cópias de diplomas e históricos; currícula;
declarações de conclusão de curso

Title: Memorando sobre renovação de programa de aperfeiçoamento profissional; fichas de inscrição
do programa de aperfeiçoamento profissional; cópias de documentos pessoais; cópias de diplomas e
históricos; currícula; declarações de conclusão de curso

ID: 03-20-0257

Date: 24/03/1992 - 11/01/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 120 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 46, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Niterói (RJ) (place)

File: 03-20-0258 - Memorandos sobre programa de aperfeiçoamento profissional;
fichas de inscrição; curriculum; cópias de diplomas e históricos

Title: Memorandos sobre programa de aperfeiçoamento profissional; fichas de inscrição; curriculum;
cópias de diplomas e históricos
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ID: 03-20-0258

Date: 14/07/1992 - 16/06/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 27 anexos

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 46, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0259 - Memorandos sobre programa de aperfeiçoamento profissional;
fichas de inscrição; currículum; cópias de diplomas e históricos; cópias de
documentos pessoais

Title: Memorandos sobre programa de aperfeiçoamento profissional; fichas de inscrição; currículum;
cópias de diplomas e históricos; cópias de documentos pessoais

ID: 03-20-0259

Date: 21/02/1986 - 19/07/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 73 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 46, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Niterói (RJ) (place)

File: 03-20-0260 - Memorandos sobre programa de aperfeiçoamento profissional;
fichas de inscrição; curriculum; cópias de diplomas e históricos; sópias de
documentos pessoais; pareceres sobre licitação; contratação de serviços e concessão
de bolsa; solicitações de bolsas; folheto com resoluções da Plenária Extraordinária
do II Congresso Interno

Title: Memorandos sobre programa de aperfeiçoamento profissional; fichas de inscrição; curriculum;
cópias de diplomas e históricos; sópias de documentos pessoais; pareceres sobre licitação; contratação
de serviços e concessão de bolsa; solicitações de bolsas; folheto com resoluções da Plenária
Extraordinária do II Congresso Interno
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ID: 03-20-0260

Date: 08/04/1992 - 18/11/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 149 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 46, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0261 - Memorandos sobre programa de aperfeiçoamento profissional;
fichas de inscrição; curriculum; cópias de diplomas e históricos; cópias de
documentos pessoais

Title: Memorandos sobre programa de aperfeiçoamento profissional; fichas de inscrição; curriculum;
cópias de diplomas e históricos; cópias de documentos pessoais

ID: 03-20-0261

Date: 29/04/1992 - 11/09/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 66 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 46, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0262 - Plano Plurianual de Biossegurança para a Fiocruz

Title: Plano Plurianual de Biossegurança para a Fiocruz

ID: 03-20-0262

Date: 16/10/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 anexos

Language of the material:
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português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 46, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0263 - Projeto de pesquisa “Espaço Ambiente e Situação do Sujeito: ação
ambiental e manutenção de equipamentos sociais urbanos a partir de participação
de sujeitos em projeto de arquitetura, engenharia de construção civil e programação
de atividades em espaços públicos”

Title: Projeto de pesquisa “Espaço Ambiente e Situação do Sujeito: ação ambiental e manutenção de
equipamentos sociais urbanos a partir de participação de sujeitos em projeto de arquitetura, engenharia
de construção civil e programação de atividades em espaços públicos”

ID: 03-20-0263

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 46, maço 9.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0264 - Projeto “Formação Técnica em Fitoterapia e em Terapias
Corporais”

Title: Projeto “Formação Técnica em Fitoterapia e em Terapias Corporais”

ID: 03-20-0264

Date: 20/11/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 3 anexos

Language of the material:

português
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Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 46, maço 10.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0265 - Proposta da presidência da Fiocruz ao Conselho Deliberativo
para implementação de gerência de projetos; texto “Políticas Institucionais”,
projeto de fomento e apoio à gestão de qualidade na Fundação Oswaldo Cruz; texto
“Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Fiocruz”

Title: Proposta da presidência da Fiocruz ao Conselho Deliberativo para implementação de gerência
de projetos; texto “Políticas Institucionais”, projeto de fomento e apoio à gestão de qualidade na
Fundação Oswaldo Cruz; texto “Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Fiocruz”

ID: 03-20-0265

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 8 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 47, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0266 - Relatório da diretoria de administração na 2ª fase do II Congresso
Interno da Fundação Oswaldo Cruz

Title: Relatório da diretoria de administração na 2ª fase do II Congresso Interno da Fundação Oswaldo
Cruz

ID: 03-20-0266

Date: 07/1993 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 47, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0267 - Relatório síntese das discussões nos grupos do II Congresso;
roteiros para discussão nos grupos; listas de inscrição para trabalho de grupo;
cartazes do II Congresso Interno; programas dos seminários; análise da proposta de
Estatuto aprovada pelo I Congresso Interno

Title: Relatório síntese das discussões nos grupos do II Congresso; roteiros para discussão nos grupos;
listas de inscrição para trabalho de grupo; cartazes do II Congresso Interno; programas dos seminários;
análise da proposta de Estatuto aprovada pelo I Congresso Interno

ID: 03-20-0267

Date: 02/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 7 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 47, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0268 - Sugestões de tópicos para o Congresso Interno da Fiocruz;
memorandos sobre documentos apresentados por grupos de trabalho; informações
sobre a participação em seminário

Title: Sugestões de tópicos para o Congresso Interno da Fiocruz; memorandos sobre documentos
apresentados por grupos de trabalho; informações sobre a participação em seminário

ID: 03-20-0268

Date: 15/02/1993 - 05/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 4 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 47, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0269 - Relatórios de discussões ocorridos no II Congresso Interno
da Fiocruz; teses do II Congresso Interno da Fiocruz; Relatório da II fase do
Congresso Interno; contribuição do IOC para II fase do Congresso Interno

Title: Relatórios de discussões ocorridos no II Congresso Interno da Fiocruz; teses do II Congresso
Interno da Fiocruz; Relatório da II fase do Congresso Interno; contribuição do IOC para II fase do
Congresso Interno

ID: 03-20-0269

Date: 07/1993 - 11/08/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 5 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 47, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0270 - Lista de candidatos a delgados do Congresso Interno da Fiocruz

Title: Lista de candidatos a delgados do Congresso Interno da Fiocruz

ID: 03-20-0270

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 47, maço 6.

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0271 - Relatórios, teses, questões para discussão, relatórios dos grupos
de discussão e roteiros de discussão referentes ao II Congresso Interno da Fiocruz;
cartaz de reunião ENSP – IOC; manuscritos e rascunhos de textos e relatórios
referentes aos grupos de discussão

Title: Relatórios, teses, questões para discussão, relatórios dos grupos de discussão e roteiros de
discussão referentes ao II Congresso Interno da Fiocruz; cartaz de reunião ENSP – IOC; manuscritos e
rascunhos de textos e relatórios referentes aos grupos de discussão

ID: 03-20-0271

Date: 10/05/1993 - 05/08/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 72 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 47, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0272 - Cartaz VII Semana da ASFOC; memorando relativo ao II
Congresso Interno da Fiocruz; considerações sobre documento a respeito da
reforma ministerial para os debates do Congresso Interno; considerações acerca
do Estatuto e mandato da presidência da Fiocruz; regimento da plenária do II
Congresso Interno; listagem de alterações, substituições, supressões e adendos em
itens e parágrafos de texto relacionado à Fiocruz; moção ao Conselho Deliberativo
da Fiocruz; informe do Conselho Deliberativo dos delegados do II Congresso
Interno; propostas para deliberação

Title: Cartaz VII Semana da ASFOC; memorando relativo ao II Congresso Interno da Fiocruz;
considerações sobre documento a respeito da reforma ministerial para os debates do Congresso
Interno; considerações acerca do Estatuto e mandato da presidência da Fiocruz; regimento da plenária
do II Congresso Interno; listagem de alterações, substituições, supressões e adendos em itens e
parágrafos de texto relacionado à Fiocruz; moção ao Conselho Deliberativo da Fiocruz; informe do
Conselho Deliberativo dos delegados do II Congresso Interno; propostas para deliberação

ID: 03-20-0272

Date: 1993 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 10 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 47, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0273 - Documentos e textos para debate no II Congresso Interno
da Fiocruz; cartazes de reuniões; solicitação para substituição em parágrafos
do documento “proposta para discussão” do II Congresso Interno; relação de
delegados do II Congresso; memorando convocando para a reunião; resoluções
finais do I Congresso Interno

Title: Documentos e textos para debate no II Congresso Interno da Fiocruz; cartazes de reuniões;
solicitação para substituição em parágrafos do documento “proposta para discussão” do II Congresso
Interno; relação de delegados do II Congresso; memorando convocando para a reunião; resoluções
finais do I Congresso Interno

ID: 03-20-0273

Date: 07/1988 - 28/09/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 13 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 47, maço 9.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0274 - Agenda científica e cultural da ENSP; agenda quinzenal da ENSP
com informações sobre cursos, eventos, recursos; folhetos informativos “Semana
Fiocruz”, cópia do folder “Seminários em Saúde, ciência e tecnologia”, cópia do
folheto informativo da Fiocruz “RNA mensageiro”
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Title: Agenda científica e cultural da ENSP; agenda quinzenal da ENSP com informações sobre
cursos, eventos, recursos; folhetos informativos “Semana Fiocruz”, cópia do folder “Seminários em
Saúde, ciência e tecnologia”, cópia do folheto informativo da Fiocruz “RNA mensageiro”

ID: 03-20-0274

Date: 01/01/1993 - 13/12/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 54 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 48, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0275 - Livro de ponto do dia dos empregados [ENSP]

Title: Livro de ponto do dia dos empregados [ENSP]

ID: 03-20-0275

Date: 05/08/1986 - 03/06/1987 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 49, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0276 - Ofícios da Secretaria Municipal de Saúde e despacho da ENSP
sobre cessão de médico; circular comunicando posse de conselheiros do Conselho
Regional de Farmácia; circular do Conselho Regional de Medicina enviando
cópia das “conclusões finais da reunião sobre Ética e Normatização das pesquisas
fármaco-clínicas no Brasil; circular da coordenadora Regional de Saúde da
Amazônia encaminhando documento “a capitação de pacientes no Sistema Médico-
previdenciário brasileiro”
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Title: Ofícios da Secretaria Municipal de Saúde e despacho da ENSP sobre cessão de médico;
circular comunicando posse de conselheiros do Conselho Regional de Farmácia; circular do Conselho
Regional de Medicina enviando cópia das “conclusões finais da reunião sobre Ética e Normatização
das pesquisas fármaco-clínicas no Brasil; circular da coordenadora Regional de Saúde da Amazônia
encaminhando documento “a capitação de pacientes no Sistema Médico-previdenciário brasileiro”

ID: 03-20-0276

Date: 18/09/1986 - 30/12/1986 (date of creation)

Scope and content:

Inclui: Manuscrito sobre funcional; promoção horizontal e cartas de confiança proposta por Bio-
Manguinhos; carta de agradecimentos da CAPES sobre delegação brasileira do Mel enviada a
China; modelo de ofício requisitório de informações em mandado de segurança; cópias de petição
e de documentos relativos ao mandado de segurança impetrado contra ato da coordenação de curso
de Saúde Pública da ENSP; memorando da ENSP sobre processo de seleção para curso de Saúde
Pública; catálogo de Pós-graduação em Saúde Coletiva; edital curso de Residência; declaração
da Fiocruz confirmando a condição de bolsista; memorando da Secretaria Acadêmica da ENSP
informando pagamento e freqüência de alunos bolsistas; carta da OPAS sobre apoio a curso de
especialização e planejamento de sistemas e serviços e atenção odontológica; convite ao INCQUS
para comemoração de fim de ano; carta do centro de Estudos do Centro Psiquiátrico Pedro II
comunicando abertura de inscrições para curso de especialização em Saúde Mental; Programa
de especialização em Saúde Mental; carta da Fundação Kellog sobre envio de relatório; carta do
Instituto Municipal de Medicina Veterinária desejando Feliz Natal; ofício circular da CAPES
solicitando encaminhamento de processos de prestação de contas; ofício da USP divulgando
o curso de especialização em administração de serviços de saúde; carta de agradecimento da
UNICEF; carta da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo sobre dados para
cadastro e listagem de diretores de entidades públicas. Carta da Universidade Nacional de Córdoba
sobre elaboração de catálogo de investigações; carta do Instituto Nacional de Ciência sobre
concurso de residência em radioterapia; carta da ABRASCO sobre convênio de cooperação técnica
projeto Multicentro; formulário de inscrição da ABRASCO; texto da ABRASCO sobre projeto
“Multicentros”; ofício-circular da Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente do Estado do Rio
Grande do Sul sobre XII Curso de Saúde Pública; programação da apresentação de trabalhos de
conclusão do XII Curso de Saúde Pública; Ofício da Secretaria de Estado de Educação do Rio de
Janeiro acusando recebimento de convite para reunião sobre a Conferência Nacional de Recursos
Humanos para a Saúde; ofício do Ministério da Saúde sobre vinda de pesquisador estrangeiro;
cartas sobre bolsas de estudo Takemi em Saúde Internacional enviadas pela Coordenação
Mundial de Saúde pela Universidade de Harvard; cópia de folder sobre o programa Takemi
em Saúde Internacional; carta do centro de estudos da saúde do trabalhador e ecologia humana
da ESNP solicitando passagens; convites para defesa de tese e seminário; programação dos
grupos coletivos da Fiocruz; ofício da Prefeitura de Uberlândia sobre acessória de professor
da ENSP; circular da Faculdade de Ciências da Saúde – UNB convidando para comemoração
de aniversário da Instituição; programa das confederações; carta do conselho Britânico sobre
visita de professora da Universidade de Aberdeen; texto sobre cooperação anglo-brasileira
em ensino superior; memorando da Casa Oswaldo Cruz sobre seminários e palestras; carta da
Secretaria Nacional de Vigilância Sanitárias sobre a publicação “resenha”; publicações “Resenha”
da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária; cartas da Fiocruz convidando para simpósio;
circular da Fundação Serviços de Saúde Pública sobre envio de exemplar da Revista Fundação
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SESP; carta da Presidência da Fiocruz cumprimentando pela eleição da Presidência da ABEM;
carta da Presidência da Fiocruz ao representante da UNICEF sobre consultoria; memorando do
Departamento de Ciências Biológicos da ENSP sobre XIII Reunião Anual sobre pesquisa básica
em doença de Chagas; carta da Fundação Centro Brasileiro de TV educativa sobre convênio
com a Fiocruz; carta da Universidade de Brasília convidando para solenidade no Núcleo de
Estudos em Saúde Pública; carta solicitando informações sobre palestra proferida por Michel
Foucalt; carta da UNI-RIO para divulgação de cursos de especialização; ofício circular do CNPQ
encaminhando edital do subprograma de informação científica e tecnológica do programa de apoio
ao desenvolvimento científico e tecnológico; texto “A abordagem transdiciplinar em investigação
de Saúde e Educação; boletim da área de Estudos e Investigação em Ciências Sociais para a Saúde;
Ofício direção da Escola de Enfermagem da UFRJ sobre a Conferência Nacional de Recursos
Humanos para a Saúde; ofício do Conselho Regional de Medicina – RJ convidando para simpósio
“de saúde na constituinte”; programa do simpósio “saúde na constituinte”; convite para posse do
diretor da Faculdade de Medicina da UFMG; circular da Fundação Serviços de Saúde Pública
convidando para “Seminário Amazônico de Medicina Tropical e Saúde Pública” e para as
comemorações do aniversário do Instituto Evandro Chagas; programa do “Seminário Amazônico
de Medicina Tropical e Saúde Pública”; ofício da Associação das Industrias Brasileiras de
Produtos para laboratório sobre envio de catálogos de insumos básicos transformados no Brasil;
ofício do Instituo de Planejamento Municipal – IPLAN-RIO solicitando dados de pesquisa;
circular da DINSAMI – Ministério da Saúde encaminhando instruções sobre utilização de
modelos pélvicos; ofício de Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
sobre atualização de pagamentos; ofício da Prefeitura de Araucária sobre realização de Curso de
Saúde Pública; ofícios do INCQS sobre o “Seminário Internacional sobre Avaliação de Riscos
por Substâncias Químicas de Ação Ambiental”; carta da Editora Abril sobre palestra “Modernas
Tecnologias Aplicadas a Centros de Documentação de Imprensa”; programa do II Encontro
Nacional de Biblioteconomia e Informática; carta do Instituto Nacional de Assistência Médica
da Previdência Social sobre a IV Jornada do Pam Treze de Maio; carta do Instituto Tecnológico
de Santo Domingo sobre colaboração bilateral; convite da Associação Brasileira de Enfermagem
para o XXXVIII Congresso Brasileiro de Enfermagem ofício do SESC sobre o IV Simpósio
sobre Atenção Primária de Saúde; ofício do Conselho Regional de Psicologia sobre a Conferência
Nacional de Recursos Humanos para a Saúde; ofício da Faculdade de Saúde Pública informando
sobre o curso “Planejamento em Educação de Saúde”; carta do Centro José de Castro sobre a
Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador; ofício-circular de ações integradas de saúde
encaminhando informe epidemiológico; ofício da Comissão Nacional de Residência Médica
sobre II Fórum Nacional de Residência Médica; ofício do Ministro Chefe do Gabinete Civil da
Presidência sobre teor de aviso-circular; convite do Instituto Educacional Piracicabano para posse
da diretoria; ofício do INAMPS sobre apresentação de servidor; edital do Hospital Municipal de
Petrópolis sobre seleção de acadêmico bolsista de Medicina; ofício da Secretaria de Saúde do Piauí
solicitando acessoria técnica; ofício de agradecimentos da Coordenação do IV Curso de Saúde
Pública; carta da Nestlé sobre realização do IV Simpósio sobre Atenção Primária de Saúde; carta
da OMS sobre programa especial da pesquisa e treinamento em doenças tropicais; carta da OPAS
sobre curso “Gerência de Projetos”; carta da OPAS sobre simpósio regional sobre abastecimento
de água e saneamento; programa do simpósio regional sobre abastecimento de água e saneamento;
ofício do IBGE encaminhando conta de fornecimento de fitas magnéticas e declaração; ofício do
INAMPS sobre curso de Capacitação Técnica para Enfermeiros; carta da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais sobre reembolso de passagem aérea e respectivo recibo; ofício do
Secretário Geral do Ministério da Saúde sobre propostos orçamentos para atividades de cooperação
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técnica; formulários para cooperação técnica à OPAS; ofício da Faculdade de Saúde Pública da
USP sobre edital e normas de concurso público; circular de Secretário de Ciência e Tecnologia
sobre mesa redonda referente a Biotecnologia em Saúde”; agenda da “Mesa Redonda sobre
Biotecnologia em Saúde”; ofício do coordenador de assuntos Internacionais de Saúde sobre
cadastro de peritos do programa de cooperação técnica horizontal ; carta-convite da Comissão
Coordenadora da I Conferência Estadual de Alimentação e Nutrição do Estado do Rio de Janeiro;
carta de agradecimento pelo envio de material; carta da OPAS sobre publicação a ser impressa;
ofício solicitando passagem aérea e diárias; carta da COPPE-UFRJ convidando para seminário do
Professor Antônio Infantosi; carta enviada por Patrícia Vaughan da Escola de Higiene e Medicina
Tropical de Londres sobre sua vinda ao Rio de Janeiro.

Physical description: Documentos textuais: 140 anexos

Language of the material:

português

inglês

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 49, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Boston (Estados Unidos) (place)
• Genebra (Suíça) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0277 - Carta da Universidade do Texas agradecendo divulgação do
jornal “Ciências Sociais e Medicina”, ofício da Faculdade de Saúde Pública da USP
sobre participação de “programa de desenvolvimento do ensino do epidemiologia”,
carta da Associação Brasileira de Educação Médica sobre reunião do Conselho
da ABEM; carta encaminhando editor de concurso da Universidade Federal de
Viçosa; carta do Secretário de Planejamento do INAMPS sobre promoção de
cargo; carta do INAMPS sobre bolsas de estudo; carta da Universidade Federal
do Espírito Santo encaminhando anais do seminário interno de pesquisa; carta da
Fundação Mudes solicitando Informações sobre curso da ENSP; carta da OPAS
convidando para seminário “Modelo de análise das condições de eficiência dos
serviços de saúde materno infantil”, programa do seminário “Análise das condições
de eficiência materno infantil”, cartão de agradecimento do reitor da UFF; convite
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do INCQS para o aniversário da Instituição; carta do Sr. Doriano Pupito solicitando
informações sobre a raiva

Title: Carta da Universidade do Texas agradecendo divulgação do jornal “Ciências Sociais e
Medicina”, ofício da Faculdade de Saúde Pública da USP sobre participação de “programa de
desenvolvimento do ensino do epidemiologia”, carta da Associação Brasileira de Educação Médica
sobre reunião do Conselho da ABEM; carta encaminhando editor de concurso da Universidade
Federal de Viçosa; carta do Secretário de Planejamento do INAMPS sobre promoção de cargo; carta
do INAMPS sobre bolsas de estudo; carta da Universidade Federal do Espírito Santo encaminhando
anais do seminário interno de pesquisa; carta da Fundação Mudes solicitando Informações sobre curso
da ENSP; carta da OPAS convidando para seminário “Modelo de análise das condições de eficiência
dos serviços de saúde materno infantil”, programa do seminário “Análise das condições de eficiência
materno infantil”, cartão de agradecimento do reitor da UFF; convite do INCQS para o aniversário da
Instituição; carta do Sr. Doriano Pupito solicitando informações sobre a raiva

ID: 03-20-0277

Date: 22/05/1986 - 16/09/1986 (date of creation)

Scope and content:

Inclui: Carta do Instituto de Medicina Tropical “Príncipe Leopoldo” agradecendo convite
para debate; cartão de agradecimento do reitor da UFF; ofício do Delegado Federal de
Saúde agradecendo convite para o Seminário Comemorativo aos 32 anos da ENSP; carta
do Departamento de Psicologia – PUC – RJ convidando para seminário sobre pesquisa em
psicologia clínica; cartão de Faculdade de Medicina Veterinária da UFF sobre dia do Veterinário;
programação do Jubileu de Ouro da Faculdade de Medicina Veterinária da UFF; carta das
coordenações de programas de Medicina Preventiva e Social sobre critérios de seleção; carta
do INAMPS – PAM Treze de Maio convidando para conferência; ofício circular da Escola de
Enfermagem – UFMG comunicando concurso público; cópia de edital de concurso público;
folder do I Congresso Brasileiro de Informática em Saúde; resumo enviando à SBPC pelo
diretor da ENSP; convite para transmissão de cargo do Reitor da UFG; convite para cerimônia
de alteração do nome do Hospital Universitário – UFRJ, carta do Centro Amazônico para
Investigação e controle de doenças tropicais “Simon Bolívar” sobre vida de estudante; convite
para comemoração do aniversário do Hospital Pedro Ernesto; ofício da Presidência da Fiocruz
sobre cooperação da UFPA; convite para o encerramento da Reunião de Representantes de
grupos avançados em Biotecnologia e Doenças Infecciosas; convite para VI Feira Internacional
de Informática; carta da Universidade Johns Hopkins sobre cursos; folder da Universidade
Johns Hopikins; carta informando a publicação de livro; ofício do SESC convidando para IV
Simpósio sobre atenção primária; carta convidando para Seminário “A fotografia como fonte
histórica”; programa do Seminário “A fotografia como fonte histórica”; carta de Alberto Pellegrini
Filho sobre convite para assumir cargo na Fiocruz; carta sobre reintegração de cientistas a
Fiocruz; cópia da OPAS acusando recebimento de convite para solenidade de instalação do
Curso Internacional de Especialização em Planejamento e Sistemas de Saúde; carta de Micros’s
Informática enviando convites para VI Feira Internacional de Informática; carta da TANAC S.A.
convidando para Conferência Internacional da ?......; carta da Academia de Ciências do Terceiro
Mundo sobre prêmio para pesquisa; ofício do INAMPS encaminhando relatório; carta do INAMPS
encaminhando o documento “Desenvolvimento de Recursos Humanos para o Sistema de Saúde
Previdenciária”; ofício do INAMPS encaminhando o relatório cartas do INAMPS encaminhando
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o documento “Desenvolvimento de Recursos Humanos para o Sistema de Saúde Previdenciária”;
ofício do INAMPS sobre processo de acumulações de cargos; carta de Reynaldo Nery Guimarães
sobre admissão a cargo; texto “curso de formação de agente de saúde em alcoolismo” ofício do
Centro de Pesquisas René Rachou sobre reunião; relatório de reunião realizada na SUCAM;
ofício do Coordenador de Assuntos Internacionais de Saúde sobre visita de pesquisador; cópias
de documentos relativos ao pesquisador José Ramon Delgado Suarez; ofício do INAMPS
apresentando servidora; ofício do Ministério da Saúde sobre “projeto nacional de cooperação
técnica horizontal”; cadastro de Peritos Internacionais Residentes no Brasil; fluxograma de
atividades do programa nacional de cooperação técnica horizontal; formulário para solicitação
de apoio do programa nacional de cooperação técnica horizontal; ofício do Ministério da Ciência
e Tecnologia sobre distribuição de formulários; ofício do Ministério da Ciência e Tecnologia
sobre cancelamento de editais; cartas do Núcleo de Estudos em Saúde Pública – UNB sobre
reunião de planejamento; carta e edital da colônia Juliano Moreira sobre processo seletivo; ofício
da Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco sobre convênio; cartas do programa Latino-
americano de atividades sobre atividades em população sobre atividades docentes e recursos
humanos; relatório de Cursos de Politécnico da Saúde Joaquim Venâncio; carta do Instituto
Nacional de Higiene de Budapeste sobre cooperação e colaboração; ofício do CREA-PE sobre 1°
Encontro Nacional sobre Saúde e Meio-Ambiente; carta do Ministério das relações exteriores sobre
visto em passaporte; convite para lançamento do programa “Esporte Comunitário para Crianças
e Jovens”; programa e temário da Conferência “Educação para a Saúde e Assistência Médica
na América Latina; ofício de agradecimentos da CONLURB; convite para Encontro Nacional
dos Estudantes de Economia; carta do Serviço de Estudo Europeu sobre população das águas;
carta do Conselho Central dos Sindicatos Húngaros sobre visita de delegação da ENSP. Ofício
da Secretaria de Saúde de Goiás sobre Curso de Especialização; programa do Curso de Extinção
em Fitoterapia; carta da Faculdade de Saúde Pública – USP sobre cooperação em projeto; ofício
do Conselho Regional de Medicina sobre parecer da Assessoria Jurídica; parecer sobre inscrição
de médico estrangeiro; carta do Hospital das Clínicas – USP sobre Curso de Especialização;
programa do “Curso de Especialização em Administração de Serviços de Saúde” do Hospital das
Clínicas – USP; ofício da CONLIRB sobre “encontro sobre agentes vetores”; carta da Secretaria
de Planejamento da Presidência da República sobre Seminários “Governo e Sociedade”; ofício
do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional – UFMG sobre concurso de Seleção
para Mestrado e Doutorado; ofício do Ministério da Saúde sobre prestação de contas; cópias de
recortes de jornal sobre comparações na Fiocruz; lista de telefones de servidores; aviso do Ministro
da Saúde sobre legalização de situação de pessoal não CLT; ofício do CISEE sobre regularização
de empregos; texto da União Nacional de Profissionais de Saúde; ofício do IBGE sobre curso de
Saneamento Básico e problemas ambientais; convite da UFPE para posse de professores; carta
da UNICAMP sobre mudança de endereços; carta do Núcleo de Tecnologia Educacional para
saúde – UFRJ sobre curso de Especialização em Educação na área de Saúde; ofício do CNPQ
sobre solicitação de passagem; ofício do INAMPS sobre coordenação de curso nota da ENSP
sobre reconhecimento de notório saber; carta do Departamento de Imunologia da Fiocruz sobre
Organização do Simpósio Internacional sobre Malária; listagem do Centro de Estudos do IOC;
convite da ASFOC para concurso de quadrilha; convite da Universidade Metodista de Piracicaba
e da Organização para Libertação da Palestina para solenidade de assinatura de convênio; carta
da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres sobre visita do seu diretor à ENSP; carta
da CNPQ sobre visto de pesquisador; telex sobre visto; carta da FNEP sobre relatório de visita;
carta da Presidência da Fiocruz sobre licença; carta da Escola de Higiene e Doenças Tropicais
de Londres sobre licença para trabalho; ofício do INAMPS sobre projeto no IV Curso de Saúde
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Pública do Estado de Alagoas; memorando do concurso relacionado no IV Curso de Saúde
Pública de Alagoas; ofício do Coordenador de Assuntos Internacionais de Saúde sobre visita de
pesquisador; formulário e currículum de pesquisador; carta da Vice-presidência de pesquisas
da Fiocruz sobre equipamentos; carta do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul
convidando para mesa-redonda.

Physical description: Documentos textuais: 141 anexos

Language of the material:

espanhol

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 49, maço 3.

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Baltimore (Estados Unidos) (place)
• Buenos Aires (Argentina) (place)

File: 03-20-0278 - Memorandos encaminhando atas de Reuniões no Conselho
Técnico - Administrativo da Fiocruz; atas de reuniões do Conselho Técnico –
Administrativo; carta do Tribunal Regional do Trabalho notificando data de
audiência de conciliação; ato solicitando dissídio coletivo dos empregados da
Fiocruz; carta do Sindicato dos Químicos e Engenheiros Químicos encaminhando
pauta de reivindicações; pauta da Reunião do Conselho Técnico Administrativo
da Fiocruz sobre promoção por mérito; ato da presidência da Fiocruz sobre
atualização de desempenho

Title: Memorandos encaminhando atas de Reuniões no Conselho Técnico - Administrativo da Fiocruz;
atas de reuniões do Conselho Técnico – Administrativo; carta do Tribunal Regional do Trabalho
notificando data de audiência de conciliação; ato solicitando dissídio coletivo dos empregados
da Fiocruz; carta do Sindicato dos Químicos e Engenheiros Químicos encaminhando pauta de
reivindicações; pauta da Reunião do Conselho Técnico Administrativo da Fiocruz sobre promoção por
mérito; ato da presidência da Fiocruz sobre atualização de desempenho

ID: 03-20-0278

Date: 23/01/1986 - 10/11/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 16 anexos

Language of the material:
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português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 49, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0279 - Relatórios de atividades do projeto RADIS; relatórios de
atividades INAMPS; memorando encaminhando proposta de contrato de
prestação de serviço; relatórios de atividades desenvolvidas no departamento de
administração e planejamento em Saúde; Relatório de atividades de Secretaria
Executiva; Auxiliar Administrativo e serviço de apoio; relatórios de atividades de
pesquisador

Title: Relatórios de atividades do projeto RADIS; relatórios de atividades INAMPS; memorando
encaminhando proposta de contrato de prestação de serviço; relatórios de atividades desenvolvidas
no departamento de administração e planejamento em Saúde; Relatório de atividades de Secretaria
Executiva; Auxiliar Administrativo e serviço de apoio; relatórios de atividades de pesquisador

ID: 03-20-0279

Date: 13/03/1986 - 30/11/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 162 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 49, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0280 - Memorandos circulares comunicando reuniões do Conselho
Técnico – Administrativo, da Comissão de Política de recursos humanos

Title: Memorandos circulares comunicando reuniões do Conselho Técnico – Administrativo, da
Comissão de Política de recursos humanos

ID: 03-20-0280

Date: 18/11/1985 - 09/12/1986 (date of creation)
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Scope and content:

Memorando sobre libertação de Recursos Humanos para programa de pesquisa; memorando
solicitando relatório anual de atividades da Fiocruz; memorando encaminhando normas sobre
terminologia de qualidade; memorandos sobre administração geral de materiais; memorandos
encaminhando folheto de divulgação de curso de administração; normas “Quadro Geral de
Unidades”; formulários do programa de importação, programa da comissão Fulbrigat, protocolo
de intenção celebrado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia – Prefeitura do Rio de Janeiro –
UFRJ – Fiocruz – Associação Brasileira das Empresas de Biotecnologia; memorandos referentes
a proposta de pesquisas, financiamentos; Programa Nacional de Cooperação Técnica Brasil –
França; memorando comunicando pesquisa sobre proteção radiológica sobre cursos oferecidos pela
Japan International Cooperation Agency; memorandos sobre administração de Recursos Humanos,
sobre questões acadêmicas relacionadas a bolsistas, estagiários e pesquisadores; fichas de cadastro
de estagiários, pesquisadores; texto “Orientações gerais a serem observadas quando da contratação
para prestação de serviços; memorandos informando cerimônia comemorativa da reintegração
de cientistas cassados de Manguinhos; sobre colegiado do Comitê de usuários do Biotério;
solicitando presença em reunião sobre a construção da nova biblioteca central; sobre criação
do centro de informações para a saúde; memorando sobre quadro de orçamento por unidade da
Fiocruz; memorandos sobre economia de energia, referente a pesquisa sobre método de tratamento
alternativo de esgoto memorandos referente as reuniões do conselho técnico cientifico; memorando
encaminhando o texto “Normas internas para acompanhamento de projetos / convênios”;
memorando comunicando reunião do CONSEPE; memorando sobre medidas de planejamento
e controle; memorando sobre o FIOPREV; memorando encaminhando portaria do Ministro da
Previdência que aprova Estatuto do FIOPREV; memorando sobre exposição realizada no Antigo
Pavilhão do Relógio; memorando encaminhando cópia de pronunciamento sobre convênio FINEP-
Fiocruz; memorando convidando para seminário sobre política tecnológica e política de saúde;
circular sobre visita de pesquisadores; cartas da OMS sobre programa especial para pesquisa e
treinamento em doenças tropicais; memorando sobre debate relativo a homeopatia no Sistema de
Saúde.

Physical description: Documentos textuais: 106 anexos

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 50, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Genebra (Suíça) (place)
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File: 03-20-0281 - Lei n° 5019 que autoriza o poder Executivo a instituir a Fundação
de Ensino Especializado de Saúde Pública; ofícios da direção da ENSP sobre
homenagens e distinção concebida a professor; ofícios da direção da ENSP sobre
inscrições e realização dos cursos de especialização em saúde pública, curso básico
de saúde pública, curso de atualização em técnicas de saúde pública para médicos,
cursos descentralizados, curso de saúde mental, curso de especialização em letra

Title: Lei n° 5019 que autoriza o poder Executivo a instituir a Fundação de Ensino Especializado
de Saúde Pública; ofícios da direção da ENSP sobre homenagens e distinção concebida a professor;
ofícios da direção da ENSP sobre inscrições e realização dos cursos de especialização em saúde
pública, curso básico de saúde pública, curso de atualização em técnicas de saúde pública para
médicos, cursos descentralizados, curso de saúde mental, curso de especialização em letra

ID: 03-20-0281

Date: 30/11/1965 - 26/10/1966 (date of creation)

Scope and content:

Inclui: Ofícios da direção da ESPN sobre cessão, alocação de pessoal e administração de Recursos
Humanos; telegramas e ofícios sobre assuntos acadêmicos e estágios; ofícios sobre fornecimento e
cessão de materiais, aquisição de equipamentos, prestação de serviços, solicitação de publicações;
ofícios acusando o recebimento de cartilhas para alunos; remessa e recebimento de publicações;
carta da OPAS solicitando informe da ENSP; carta da Universidade de Porto Rico agradecendo
participação na IV Conferência de diretores de Escola de Saúde Pública Latino Americanas; ofício
da direção da ENSP solicitando dados sobre as favelas de Bonsucesso; ofício sobre inauguração
da “exposição de trabalhos artísticos”; ofícios sobre indicação de chefes de Departamentos,
posse em cargos, nomeação do Conselho Fiscal; ofícios da direção da ENSP sobre a inauguração
de sua sobre a inauguração de sua sede própria; ofício solicitando policiamento; ofícios de
agradecimentos por convites e por divulgação de informações; portaria do Ministério da Saúde
e ofícios da direção da ENSP sobre valores de gratificações, bolsas de estudos; Edital do curso
de Avaliação em Técnicas de Saúde Pública para Médicos; ofícios solicitando caixa postal;
instalação de telefones; ofício convocando para visitas a sede da ENSP; ofícios solicitando
autorização para viagens; ofícios da direção da ENSP sobre a colaboração de especialistas em
curso; ofício da direção da ENSP sobre convênio e cooperação com a OPAS; ofício da direção
da ENSP solicitando aumento de carros de linhas de ônibus; ofício da direção da ENSP enviando
informações sobre alunos.

Physical description: Documentos textuais: 182 anexos

Language of the material:

português

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 50, maço 2.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0282 - Fax enviados com informações sobre: freqüência de alunos,
declarações de aprovação em processo de seleção para mestrado e doutorado, cópias
de folder da Pós-graduação, formulário CAPES, programa de disciplina, defesa de
tese, composição de banca,inscrição doutorado, envio de bilhete aéreo, convite para
reunião da ABRASCO, situação das bolsas de estudo, curriculum vitae, relação de
alunos, visita de professor, assuntos acadêmicos, encaminhamento de recursos de
tese e históricos

Title: Fax enviados com informações sobre: freqüência de alunos, declarações de aprovação em
processo de seleção para mestrado e doutorado, cópias de folder da Pós-graduação, formulário
CAPES, programa de disciplina, defesa de tese, composição de banca,inscrição doutorado, envio de
bilhete aéreo, convite para reunião da ABRASCO, situação das bolsas de estudo, curriculum vitae,
relação de alunos, visita de professor, assuntos acadêmicos, encaminhamento de recursos de tese e
históricos

ID: 03-20-0282

Date: 13/12/1993 - 28/12/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 104 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 50, maço 3

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0283 - Formulário de fax transmitidos sobre assuntos acadêmicos,
informando participação em seminários, reuniões; encaminhando ficha de inscrição
em congresso; declarações de matrícula em curso de Pós-graduação; histórico
escolar; instrução para candidatos estrangeiros ao programa de Pós-graduação;
cópia de recortes de jornais sobre Saúde Bucal dos índios Xavantes; solicitando
publicações; encaminhando tabelas estatísticas acerca da mortalidade nas capitais;
cópia do folheto do programa de seleção de doutorado - ENSP; solicitando
informações sobre bolsa de estudo
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Title: Formulário de fax transmitidos sobre assuntos acadêmicos, informando participação em
seminários, reuniões; encaminhando ficha de inscrição em congresso; declarações de matrícula em
curso de Pós-graduação; histórico escolar; instrução para candidatos estrangeiros ao programa de
Pós-graduação; cópia de recortes de jornais sobre Saúde Bucal dos índios Xavantes; solicitando
publicações; encaminhando tabelas estatísticas acerca da mortalidade nas capitais; cópia do folheto do
programa de seleção de doutorado - ENSP; solicitando informações sobre bolsa de estudo

ID: 03-20-0283

Date: 20/04/1992 - 14/12/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 91 anexos

Language of the material:

português

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 50, maço 4

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Santiago (Chile) (place)

File: 03-20-0284 - Formulários de fax transmitidos sobre assuntos acadêmicos,
informando sobre participação em seminários, encontros, reuniões, congressos
e enviando instruções para os colaboradores da publicação cadernos de Saúde
Pública; fax sobre assuntos administrativos; fax encaminhando texto, carta,
resumos de trabalhos; cópia de folder do congresso da ABRASCO, parecer
sobre protocolo de investigações; cópia do folder do II Congresso Brasileiro
de Epidemiologia, convite para mesa-redonda sobre violência na infância e
adolescência; carta sobre III Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva; cópia de
publicação sobre a estruturação do mestrado da ENSP; formulários de “solicitação
de quotas, bolsas de mestrado e doutorado” e “relatórios bolsistas mestrado e
doutorado”, guias de remessa de documentos

Title: Formulários de fax transmitidos sobre assuntos acadêmicos, informando sobre participação
em seminários, encontros, reuniões, congressos e enviando instruções para os colaboradores da
publicação cadernos de Saúde Pública; fax sobre assuntos administrativos; fax encaminhando texto,
carta, resumos de trabalhos; cópia de folder do congresso da ABRASCO, parecer sobre protocolo
de investigações; cópia do folder do II Congresso Brasileiro de Epidemiologia, convite para mesa-
redonda sobre violência na infância e adolescência; carta sobre III Congresso Brasileiro de Saúde
Coletiva; cópia de publicação sobre a estruturação do mestrado da ENSP; formulários de “solicitação
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de quotas, bolsas de mestrado e doutorado” e “relatórios bolsistas mestrado e doutorado”, guias de
remessa de documentos

ID: 03-20-0284

Date: 12/01/1990 - 15/12/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 129 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 50, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0285 - Fax solicitando informações sobre o processo seletivo e cursos de
mestrado e doutorado; fax encaminhando edital normativo de concurso público da
ENSP

Title: Fax solicitando informações sobre o processo seletivo e cursos de mestrado e doutorado; fax
encaminhando edital normativo de concurso público da ENSP

ID: 03-20-0285

Date: 22/08/1994 - 07/12/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 5 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 50, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Cabo Frio (RJ) (place)

File: 03-20-0286 - Livro de ponto

Title: Livro de ponto

ID: 03-20-0286
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Date: 17/05/1985 - 04/08/1986 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 51, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0287 - Deliberações tomadas na reunião extraordinária do CONSEPE;
ata de reunião do CONSEPE da ENSP; proposta de temário para reunião do
CONSEPE; ofício do diretor da Divisão Nacional de Pneumologia Sanitária para o
diretor da ENSP sobre possibilidade da ENSP patrocinar o curso de Pneumologia
Sanitária; projeto do curso; curso de Saúde Mental – ENSP; anexo ao ofício n
° 013/85 da Diretoria da Divisão de Recrutamento, seleção e aperfeiçoamento
indagando sobre a equivalência do curso de Aplicação do IOC e de Mestrado em
Saúde Pública; memorando circular da Assessoria de Assuntos Internacionais da
SUPLAN ao diretor da ENSP sobre a informação da coordenadora de assuntos
Internacionais de Saúde – CAIS, do Ministério de Saúde, de que o Governo inglês
pretende reativar a cooperação internacional com o Brasil; Conselho de Ensino,
Pesquisa e extensão-normas para funcionamento

Title: Deliberações tomadas na reunião extraordinária do CONSEPE; ata de reunião do CONSEPE
da ENSP; proposta de temário para reunião do CONSEPE; ofício do diretor da Divisão Nacional de
Pneumologia Sanitária para o diretor da ENSP sobre possibilidade da ENSP patrocinar o curso de
Pneumologia Sanitária; projeto do curso; curso de Saúde Mental – ENSP; anexo ao ofício n° 013/85
da Diretoria da Divisão de Recrutamento, seleção e aperfeiçoamento indagando sobre a equivalência
do curso de Aplicação do IOC e de Mestrado em Saúde Pública; memorando circular da Assessoria
de Assuntos Internacionais da SUPLAN ao diretor da ENSP sobre a informação da coordenadora de
assuntos Internacionais de Saúde – CAIS, do Ministério de Saúde, de que o Governo inglês pretende
reativar a cooperação internacional com o Brasil; Conselho de Ensino, Pesquisa e extensão-normas
para funcionamento

ID: 03-20-0287

Date: 14/01/1985 - 24/12/1985 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 44 anexos

Language of the material:

português
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inglês

francês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 51, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0288 - Resolução do presidente da Fiocruz – baixar normas para a
concessão do Prêmio Carlos Chagas, memorando da secretária CTC / Fiocruz
para os membros do Conselho Técnico Científico da Fiocruz sobre exposição
do diretor superintendente da SUPLAN sobre atividades de planejamento da
Fundação, memorando com resumo anexo, ata da Reunião ordinária do Conselho
Técnico Científico da Fiocruz, memorando circular do vice-presidente de Pesquisa
e diretor do IOC para o presidente da Fundação com proposta para o Regimento
Interno do IOC e sugestão para uma nova estrutura administrativa da Fundação;
carta circular da secretária CTC / Fiocruz para os membros do Conselho Técnico
Científico da Fiocruz, encaminhando texto pronunciado pelo Professor Guilardo
Alves por ocasião do recebimento da comenda Carlos Chagas; documento sobre
Entrega do Prêmio Oswaldo Cruz ao Dr. Lobato Paraense

Title: Resolução do presidente da Fiocruz – baixar normas para a concessão do Prêmio Carlos
Chagas, memorando da secretária CTC / Fiocruz para os membros do Conselho Técnico Científico da
Fiocruz sobre exposição do diretor superintendente da SUPLAN sobre atividades de planejamento da
Fundação, memorando com resumo anexo, ata da Reunião ordinária do Conselho Técnico Científico
da Fiocruz, memorando circular do vice-presidente de Pesquisa e diretor do IOC para o presidente
da Fundação com proposta para o Regimento Interno do IOC e sugestão para uma nova estrutura
administrativa da Fundação; carta circular da secretária CTC / Fiocruz para os membros do Conselho
Técnico Científico da Fiocruz, encaminhando texto pronunciado pelo Professor Guilardo Alves por
ocasião do recebimento da comenda Carlos Chagas; documento sobre Entrega do Prêmio Oswaldo
Cruz ao Dr. Lobato Paraense

ID: 03-20-0288

Date: 07/12/1984 - 01/03/1985 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 25 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 51, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0289 - Memorando circular do superintendente de FARMANGUINHOS
para o diretor da ENSP; sobre debate da questão homeopática no Sistema de Saúde,
encontro sem política de medicamentos; memorando circular do assessor para
assuntos internacionais para o diretor da ENSP; realização de Comissão Mesta
Brasil / Japão com formulário de captação de cooperação técnica recebida no
exterior, relação de países que exigem ou não certificado de vacinação dos viajantes
procedentes do Brasil, cooperação técnica internacional com a França; memorando
circular do presidente da Fiocruz para diretor da ENSP: relatório tratando da
cooperação Fiocruz-OPAS; cópia de decreto n° 2684 criando o Conselho Especial
para o meio ambiente; circular do vice-presidente de pesquisa Fiocruz para
diretores de unidades, centros regionais e chefes de departamento sobre convênio
FINEP / Fiocruz

Title: Memorando circular do superintendente de FARMANGUINHOS para o diretor da ENSP;
sobre debate da questão homeopática no Sistema de Saúde, encontro sem política de medicamentos;
memorando circular do assessor para assuntos internacionais para o diretor da ENSP; realização
de Comissão Mesta Brasil / Japão com formulário de captação de cooperação técnica recebida no
exterior, relação de países que exigem ou não certificado de vacinação dos viajantes procedentes do
Brasil, cooperação técnica internacional com a França; memorando circular do presidente da Fiocruz
para diretor da ENSP: relatório tratando da cooperação Fiocruz-OPAS; cópia de decreto n° 2684
criando o Conselho Especial para o meio ambiente; circular do vice-presidente de pesquisa Fiocruz
para diretores de unidades, centros regionais e chefes de departamento sobre convênio FINEP /
Fiocruz

ID: 03-20-0289

Date: 24/04/1985 - 06/11/1985 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 60 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 52, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0290 - Memorando do coordenador da CONCURD à superintendente da
SUPLAN sobre encaminhamento de minuta do convênio entre Fundação Hospitalar
do Distrito Federal e a Fiocruz

Title: Memorando do coordenador da CONCURD à superintendente da SUPLAN sobre
encaminhamento de minuta do convênio entre Fundação Hospitalar do Distrito Federal e a Fiocruz

ID: 03-20-0290

Date: 10/12/1984 - 24/09/1985 (date of creation)

Scope and content:

Inclui: Formulário de captação de cooperação técnica recebida do exterior; memorando do chefe
de departamento de epidemiologia e métodos quantitativos em saúde para o diretor da ENSP;
sugestão no que se refere a cooperação com Instituições do Reino Unido; memorando do chefe
do Departamento de Urologia ao Dr. Mauro Marzocchi / Laboratório Nacional de Saúde Pública
sobre proposta de criação do Laboratório Federal de Saúde Pública; cópia de Diário Oficial
sobre necessidade de implantação do programa de implantação e desenvolvimento de uma rede
de laboratórios de saúde pública; memorando circular do chefe de departamento de Ciências
Biológicas – ENSP para o diretor da ENSP; envio de cópia da Súmula das Reuniões realizadas
entre os Representantes da Fiocruz e a Divisão Nacional de Laboratório de Saúde Pública do
Ministério da Saúde; memorando do coordenador do Departamento de Saneamento de Saúde
Mental para o diretor da ENSP sobre envio de cópia de relatório de atividades em Brotas – Sistema
não convencional de Esgotos a custo reduzido, publicação referente ao termo aditivo ao convênio
celebrado entre a Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde e a Fiocruz; convênio
celebrado entre a Fiocruz e o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição; carta da Secretaria do
International Development Research Centre para presidência da Fiocruz sobre o projeto intitulado
“trends in fertility and contiaceptive pratice” (Brazil).

Physical description: Documentos textuais: 214 anexos

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 52, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Canadá (place)

File: 03-20-0291 - Relatório sobre a VIII Reunião Interamericana, a nível
ministerial, sobre o controle da febre aftosa e outras zoonoses, realizada na Cidade
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de Guatemala; ato da Presidência sobre estabelecimento de diretrizes, normas e
procedimentos para realização de viagens de servidores da Fiocruz ao exterior;
cópia do decreto n° 71.733 sobre a regulamentação da lei n° 5.809 que dispõe sobre
a retribuição e direitos do pessoal civil e militar em serviço da União no exterior;
resolução da Presidência n° 03 sobre a fixação de normas para afastamento do
serviço de pesquisadores e docentes; parecer n° 379/79 relacionada ao empregado
que se ausenta sem ônus, ônus limitado e ônus total; recebimento de gratificação de
função a critério de entregador

Title: Relatório sobre a VIII Reunião Interamericana, a nível ministerial, sobre o controle da febre
aftosa e outras zoonoses, realizada na Cidade de Guatemala; ato da Presidência sobre estabelecimento
de diretrizes, normas e procedimentos para realização de viagens de servidores da Fiocruz ao exterior;
cópia do decreto n° 71.733 sobre a regulamentação da lei n° 5.809 que dispõe sobre a retribuição
e direitos do pessoal civil e militar em serviço da União no exterior; resolução da Presidência n°
03 sobre a fixação de normas para afastamento do serviço de pesquisadores e docentes; parecer n°
379/79 relacionada ao empregado que se ausenta sem ônus, ônus limitado e ônus total; recebimento de
gratificação de função a critério de entregador

ID: 03-20-0291

Date: 02/02/1976 - 11/12/1981 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 21 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 53, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0292 - Projeto do II Curso de Saúde Pública do Estado de Alagoas; ofício
do Presidente da Associação Médica à Fundação Castelo Branco – solicitação de
nomenclatura de classificação internacional de doenças, lesões e causas de morte;
correspondência dos Chief Midical Officer da Organização Mundial de Saúde para
o vice-presidente da Fiocruz sobre estudos desta organização, sociedade brasileira
de higiene

Title: Projeto do II Curso de Saúde Pública do Estado de Alagoas; ofício do Presidente da Associação
Médica à Fundação Castelo Branco – solicitação de nomenclatura de classificação internacional
de doenças, lesões e causas de morte; correspondência dos Chief Midical Officer da Organização
Mundial de Saúde para o vice-presidente da Fiocruz sobre estudos desta organização, sociedade
brasileira de higiene
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ID: 03-20-0292

Date: 07/01/1980 - 22/12/1980 (date of creation)

Scope and content:

Ação de controle da Poliomielite; Documento sobre a ENSP escrito por Myron E. Wegnan da
Universidade de Michigan em anexo informativo da Fiocruz com artigo intitulado “uma foto rara”;
primeira turma do Curso de Saúde Pública de 1940; relatório final da “I Conferência Estadual
sobre integração docente – assistencial em serviços básicos de saúde do Estado do Rio de Janeiro
enviado pelo Secretário Executivo da Associação Brasileira de educação médica do diretor da
ENSP; relatório final da Conferência; correspondência do diretor geral do International Hospitalar
Federation para o diretor da ENSP sobre discussão em Geneva da World Health Organizationa
respeito dos cuidados de saúde nas cidades grandes; acontecimentos da Federación Internacional
de Hospitales; relatório parcial de atividades ao CNPQ; carta de Robin F. Badgley do Department
of Beharioval Scena para o diretor da ENSP sobre visita ao Rio de Janeiro.

Physical description: Documentos textuais: 153 anexos

Language of the material:

espanhol

francês

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 53, maço 2.

Access points:

• Ribeirão Preto (SP) (place)
• Toronto (Canadá) (place)
• Recife (PE) (place)

File: 03-20-0293 - Referendum n° IMSA/81 da presidência do International Medical
Sciences Academy para o Diretor da ENSP sobre pedido de colaboração; sobre
o serviço executado pela Organização e seus objetivos; convite ao Diretor da
ENSP para ser um membro do International Medical Sciences Academy para
representação no Brasil

Title: Referendum n° IMSA/81 da presidência do International Medical Sciences Academy para
o Diretor da ENSP sobre pedido de colaboração; sobre o serviço executado pela Organização e
seus objetivos; convite ao Diretor da ENSP para ser um membro do International Medical Sciences
Academy para representação no Brasil

ID: 03-20-0293
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Date: 04/06/1981 - 28/12/1981 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 11 anexos

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 53, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0294 - Termo aditivo ao convênio que entre se celebram a Fiocruz, a
Universidade Federal do Maranhão e a Secretaria de Saúde Pública do Estado do
Maranhão para a execução do Curso de Saúde na cidade de São Luis; termo de
rescisão deste convênio, e as cláusulas deste contrato

Title: Termo aditivo ao convênio que entre se celebram a Fiocruz, a Universidade Federal do
Maranhão e a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Maranhão para a execução do Curso de Saúde
na cidade de São Luis; termo de rescisão deste convênio, e as cláusulas deste contrato

ID: 03-20-0294

Date: 29/06/1981 - 26/06/1985 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 53 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 53, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Luís (MA) (place)

File: 03-20-0295 - Termo de compromisso; compromissos que assume a Fiocruz,
perante o Ministério da Saúde, relacionadas a execução do projeto “Reunião,
análise e difusão da informação sobre saúde”, parecer da Acessória jurídica
enviando a Acessória Técnica da presidência da Fiocruz sobre contratação de
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técnico; consultoria jurídica, parecer sobre locação de serviços; restrições impostas
as Fundações Institucionais e mantidas pela União

Title: Termo de compromisso; compromissos que assume a Fiocruz, perante o Ministério da Saúde,
relacionadas a execução do projeto “Reunião, análise e difusão da informação sobre saúde”, parecer
da Acessória jurídica enviando a Acessória Técnica da presidência da Fiocruz sobre contratação de
técnico; consultoria jurídica, parecer sobre locação de serviços; restrições impostas as Fundações
Institucionais e mantidas pela União

ID: 03-20-0295

Date: 17/03/1981 - 07/01/1982 (date of creation)

Scope and content:

Notas sobre o tema “Problemas brasileiros de Saúde de Ernani Braga”; relatório da Presidência
e da diretoria executiva da Associação Brasileira de Educação Médica; correspondência da
diretoria do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gestura encaminhando relatório de
atividades; correspondência enviada pela W.K. Kellogg Foundation ao diretor da ENSP solicitando
informações sobre a Fiocruz; e uma declaração; carta do presidente da Sociedade Antonio Gonzaga
para o diretor da ENSP comunicando que a Sociedade Antonio Gonzaga foi aceita como Centro
Institucional de Referência e Treinamento em Hemofilia para o Brasil e para a América Latina; ata
de reunião do Núcleo Central de Decisões.

Physical description: Documentos textuais: 221 anexos

Language of the material:

português

inglês

francês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 53, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Recife (PE) (place)
• Maceió (AL) (place)
• Campinas (SP) (place)
• Califórnia (Estados Unidos) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Montreal (Canadá) (place)
• Paris (França) (place)
• Buenos Aires (Argentina) (place)
• Campo Grande (MS) (place)
• Porto Alegre (RS) (place)
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File: 03-20-0296 - Carta de entendimentos para apoiar o Programa Nacional
de Imunizações no Brasil da Organização Panamericana de Saúde; Projeto de
colaboração no diagnóstico para a melhoria dos cuidados de saúde em países em
desenvolvimento; ofício da coordenadora de Assuntos Institucionais de Saúde do
Presidente da Fiocruz encaminhando acordo a ser firmado entre esta e a OPAS

Title: Carta de entendimentos para apoiar o Programa Nacional de Imunizações no Brasil da
Organização Panamericana de Saúde; Projeto de colaboração no diagnóstico para a melhoria dos
cuidados de saúde em países em desenvolvimento; ofício da coordenadora de Assuntos Institucionais
de Saúde do Presidente da Fiocruz encaminhando acordo a ser firmado entre esta e a OPAS

ID: 03-20-0296

Date: 03/09/1985 - 19/12/1985 (date of creation)

Scope and content:

Visita do Comitê Soviético de defesa da paz; ofício circular do Secretário Nacional de Vigilância
Sanitária para o diretor da ENSP sobre encaminhamento de resumo do relatório final do seminário
Nacional de Vigilância Sanitária; carta do diretor geral da CAPES para o vice-diretor da ENSP
sobre o encaminhamento para conhecimento os textos das 3 portarias Interministeriais que
objetivam ação conjunta entre o Ministério da Educação e os Ministérios da Ciência e Tecnologia,
da Agricultura e de Minas de Energia; cópia de trecho do Diário do Congresso Nacional; relatório
para discussão dos grupos de trabalho; relatório do Seminário de participação do Ministério da
Saúde nas ações integradas de saúde; cláusulas do convênio entre o Ministério da Marinha /
Diretoria de Saúde da Marinha e o Ministério da Saúde / Fiocruz.

Physical description: Documentos textuais: 118 anexos

Language of the material:

espanhol

francês

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 54, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Goiânia (GO) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Ribeirão Preto (SP) (place)
• Montreal (Canadá) (place)
• Pelotas (RS) (place)
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• Los Angeles (Estados Unidos) (place)
• Petrópolis (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)
• Fortaleza (CE) (place)
• Recife (PE) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0297 - Memorando da superintendência de Planejamento da Presidência
da Fiocruz para o diretor da ENSP sobre encaminhamento de cópia do Projeto
integrado FINEP / Fiocrz (documento síntese); memorando do centro de
Informações para a Saúde da Fiocruz para o diretor da ENSP sobre a criação
e as funções deste centro; memorando da superintendência de planejamento da
Presidência para a ENSP sobre o envio de cópia do documento SAÚDE que compõe
o I PND da Nova República, Documento SAÚDE

Title: Memorando da superintendência de Planejamento da Presidência da Fiocruz para o diretor da
ENSP sobre encaminhamento de cópia do Projeto integrado FINEP / Fiocrz (documento síntese);
memorando do centro de Informações para a Saúde da Fiocruz para o diretor da ENSP sobre a criação
e as funções deste centro; memorando da superintendência de planejamento da Presidência para
a ENSP sobre o envio de cópia do documento SAÚDE que compõe o I PND da Nova República,
Documento SAÚDE

ID: 03-20-0297

Date: 30/12/1985 - 18/06/1985 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 130 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 54, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0298 - Folheto do curso de Especialização em Saúde Pública;
memorando do coordenador da CONCURD para o Superintendente de
Planejamento SUPLAN; avaliação do curso de Saúde Pública da ENSP; dados
sobre os módulos do curso de Saúde Pública da ENSP; termo aditivo ao convênio
celebrado entre a Fiocruz e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando
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a execução dos cursos de Saúde Pública em Porto Alegre; relatório do processo de
seleção; curso de Saúde Pública 1982 – Plano de Aplicação

Title: Folheto do curso de Especialização em Saúde Pública; memorando do coordenador da
CONCURD para o Superintendente de Planejamento SUPLAN; avaliação do curso de Saúde Pública
da ENSP; dados sobre os módulos do curso de Saúde Pública da ENSP; termo aditivo ao convênio
celebrado entre a Fiocruz e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando a execução dos
cursos de Saúde Pública em Porto Alegre; relatório do processo de seleção; curso de Saúde Pública
1982 – Plano de Aplicação

ID: 03-20-0298

Date: 01/1982 - 13/04/1983 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 107 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 54, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Porto Alegre (RS) (place)

File: 03-20-0299 - Carta do diretor da ENSP para o representante Interino da
OPA / OMS no Brasil enviando 2 projetos de pesquisa; carta do diretor da ENSP
para o centro de Pesquisa René Rachou enviando sugestões de alguns itens a serem
incluídos no documento sobre ética, código dos direitos da comunidade; carta do
diretor da ENSP para a coordenadoria de Assuntos Internacionais de Saúde sobre
indicação, os campos de interesse da ENSP para cooperação internacional com
a Inglaterra, Japão, França e Itália; cumprimento da Embaixada Argentina a
República Federativa do Brasil; memorando da coordenação da Pós-graduação
em Saúde Pública ao diretor da ENSP sobre solicitação para proceder à seleção de
candidatos à bolsa de estudos

Title: Carta do diretor da ENSP para o representante Interino da OPA / OMS no Brasil enviando 2
projetos de pesquisa; carta do diretor da ENSP para o centro de Pesquisa René Rachou enviando
sugestões de alguns itens a serem incluídos no documento sobre ética, código dos direitos da
comunidade; carta do diretor da ENSP para a coordenadoria de Assuntos Internacionais de Saúde
sobre indicação, os campos de interesse da ENSP para cooperação internacional com a Inglaterra,
Japão, França e Itália; cumprimento da Embaixada Argentina a República Federativa do Brasil;
memorando da coordenação da Pós-graduação em Saúde Pública ao diretor da ENSP sobre solicitação
para proceder à seleção de candidatos à bolsa de estudos
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ID: 03-20-0299

Date: 02/01/1985 - 02/10/1985 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 306 anexos

Language of the material:

português

inglês

espanhol

francês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 54, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Califórnia (Estados Unidos) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0300 - Programa de formação e intercambio de pesquisadores e Pós-
graduados na área de políticas sociais e modos de construção de identidades sociais;
memorando do vice diretor da ENSP para o chefe do escritório de Engenharia
encaminhando a relação de obras necessárias para a plena adaptação da ensp aos
seus objetivos; memorando do vice-diretor da ENSP para a Assessoria Jurídica
da Fiocruz encaminhando minuta do terceiro termo de ajuste ao convênio de
cooperação técnica entre INAMPS e Fiocruz, envolvendo a ENSP; cláusulas do
contrato

Title: Programa de formação e intercambio de pesquisadores e Pós-graduados na área de políticas
sociais e modos de construção de identidades sociais; memorando do vice diretor da ENSP para o
chefe do escritório de Engenharia encaminhando a relação de obras necessárias para a plena adaptação
da ensp aos seus objetivos; memorando do vice-diretor da ENSP para a Assessoria Jurídica da Fiocruz
encaminhando minuta do terceiro termo de ajuste ao convênio de cooperação técnica entre INAMPS e
Fiocruz, envolvendo a ENSP; cláusulas do contrato

ID: 03-20-0300

Date: 04/10/1985 - 23/12/1985 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 77 anexos

Language of the material:

português
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Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 54, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0301 - Ata da Reunião Tripartite – Programa das Nações Unidas
para o desenvolvimento / organização Pan-americana de Saúde / Fiocruz;
boletim informativo da Associação Brasileira de Educação em Enfermagem;
ata de Fundação – Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva;
ajuste complementar de cooperação entre o governo da República Federativa do
Brasileira o Governo da República Francesa no campo da pesquisa e da tecnologia
biomédicas; programa de cooperação técnica Brasil-França; reunião de Quito –
Programa Ampliado de Imunização

Title: Ata da Reunião Tripartite – Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento / organização
Pan-americana de Saúde / Fiocruz; boletim informativo da Associação Brasileira de Educação em
Enfermagem; ata de Fundação – Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva; ajuste
complementar de cooperação entre o governo da República Federativa do Brasileira o Governo da
República Francesa no campo da pesquisa e da tecnologia biomédicas; programa de cooperação
técnica Brasil-França; reunião de Quito – Programa Ampliado de Imunização

ID: 03-20-0301

Date: s.d (date of creation)

Scope and content:

Inclui: Proposta de apoio a instituições nacionais de treinamento e pesquisa para fortalecer
programas nacionais de imunização; carta de entendimentos entre o Governo do Brasil e a
Organização Pan-Americana de Saúde; correspondência de missão francesa ao Brasil; convite
da Universidade Federal do Rio de Janeiro ao diretor da ENSP para proferir conferência relativa
ao tema “A Estratégia Mundial da Saúde e o Brasil”; folder deste fórum; ofício da Secretaria de
Recursos Humanos, em anexo o programa; carta enviada ao Diretor da ENSP pelo representante
da área V.OPAS / OMS encaminhando proposta de apoio a instituições nacionais de treinamento
e pesquisa para fortalecer programas nacionais de imunização; proposta em anexo; carta do
Presidente do Comitê de Mastologia de Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia ao
Diretor da ENSP, envio cópias de recomendações da Federação Internacional de Ginecologia
e Obstetrícia para ações de encorajamento do aleitamento; Missão para a América do Sul pelo
Diretor Executivo dos Fundos das Nações Unidas para fiscalização de abuso de remédio; carta
enviada para o Diretor da ENSP pelo Diretor Executivo, encaminha em anexo programa da
Missão.

Language of the material:

espanhol
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francês

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 55, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Piauí (PI) (place)
• Campos dos Goytacazes (RJ) (place)
• Paris (França) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Buenos Aires (Argentina) (place)
• Petrópolis (RJ) (place)
• Porto Alegre (RS) (place)
• Santa Maria (RS) (place)
• Curitiba (PR) (place)
• Recife (PE) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0302 - Memorando - circular do Vice-Presidente da Fiocruz aos
coordenadores dos departamentos sobre as notas referentes ao entendimento a
que chegaram o Presidente da Fiocruz e os representantes da França no Brasil, a
respeito do acordo de cooperação científica assinado pelos dois países, programa em
anexo

Title: Memorando - circular do Vice-Presidente da Fiocruz aos coordenadores dos departamentos
sobre as notas referentes ao entendimento a que chegaram o Presidente da Fiocruz e os representantes
da França no Brasil, a respeito do acordo de cooperação científica assinado pelos dois países,
programa em anexo

ID: 03-20-0302

Date: 25/10/1979 - 30/12/1981 (date of creation)

Scope and content:

Inclui: Aviso circular do Ministro Chefe do Gabinete Civil ao Ministro de Estado e Saúde
sobre encaminhamento de medidas a serem adotadas; ato da Presidência sobre a constituição
de comissão para apresentar alternativas de solução do problema de alimentação na Fiocruz;
estudo sobre alimentação; memorando do Vice-Presidente da Fiocruz / Diretor da ENSP para o
Presidente da Fiocruz sobre encaminhamento de minuta de convênio a ser assinada entre a Fiocruz
e a ABRASCO para o desenvolvimento da referida Associação e particularmente para a instalação
de sua Secretaria Executiva no pavilhão Presidente Castelo Branco, minuta em anexo; resumo do
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Seminário Nacional sobre o ensino da Epidemiologia na ENSP, roteiro básico para apresentação
de projetos de pesquisa, Fiocruz – Estatuto – Decreto n° 77481 sobre aprovação do Estatuto da
Fiocruz; projeto de ampliação das atividades da Unidade de Treinamento Germano “Senval Faria”;
cópia de decreto n° 85.487 sobre disposição referente a carreira do Magistério nas instituições
federais, autarquias, cópia de regimento; minuta do convênio estabelecido entre o Centro de
Pesquisas de Assistência Integrada à mulher e à criança – CPAIMC – e a Fiocruz.

Physical description: Documentos textuais: 211 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 55, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0303 - Instruções expedidas pelo Vice-Presidente de Desenvolvimento de
Recursos Humanos da Fiocruz; atribuições de responsabilidade a funcionários para
execução de projeto, designação de funcionários para continuarem grupo executivo;
dispensa de funcionário; incumbência para presidir à eleição, incumbência
de coordenador de curso. Instruções expedidas pelo Vive-Diretor da ENSP:
substituição de cargos

Title: Instruções expedidas pelo Vice-Presidente de Desenvolvimento de Recursos Humanos da
Fiocruz; atribuições de responsabilidade a funcionários para execução de projeto, designação de
funcionários para continuarem grupo executivo; dispensa de funcionário; incumbência para presidir
à eleição, incumbência de coordenador de curso. Instruções expedidas pelo Vive-Diretor da ENSP:
substituição de cargos

ID: 03-20-0303

Date: 28/01/1980 - 08/12/1981 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 38 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 55, maço 4.

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0304 - Ofício circular do Diretor-Geral do DA / MS à presidência da
Fiocruz sobre o desenvolvimento do Programa Nacional do Álcool – Proálcool

Title: Ofício circular do Diretor-Geral do DA / MS à presidência da Fiocruz sobre o desenvolvimento
do Programa Nacional do Álcool – Proálcool

ID: 03-20-0304

Date: 09/01/1981 - 29/12/1981 (date of creation)

Scope and content:

Memorando circular do Superintendente de Administração Geral para o Vice-Presidente de
Recursos Humanos sobre encaminhamento de cópia da circular 01 na qual o Presidente da
República determina que os órgãos da Administração Federal Direta e Indiretamente limitem a
educação de relatórios aos casos em que sua e distribuição decorram de expressa exigência legal
regimental ou estatutário; assessoria técnica da Presidência – Informações relativas à Unidade
de Treinamento Germano Sinval Faria; memorando do Superintendente de Administração Geral
ao Presidente da Fiocruz sobre estudos desenvolvidos pela Superintendência para a criação de
uma entidade de previdência privada pela Fiocruz; ações integradas de saúde e nutrição a nível
comunitário; memorando do chefe do Departamento de Ciências Biológicas ao Diretor da ENSP
solicitando providências no sentido de formalizar convênio com a Universidade Rural.

Physical description: Documentos textuais: 101 anexos

Language of the material:

francês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 55, maço 5.

File: 03-20-0305 - Carta do Vice-Presidente da Fiocruz à coordenação de Projetos
da área ECOSAC – encaminhando anexo um apanhado geral da instituição que
se faz acompanhar de volume II da Revista Brasileira de Educação Médica; ajuste
complementar de cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo Francês no campo da pesquisa e da tecnologia biomédicas; Reunião
de Quito – Programa ampliado de imunização – Proposta de apoio a Instituições
Nacionais de Treinamento e pesquisa para fortalecer programas nacionais de
imunização; programa de pesquisa e cooperação técnica Brasil – França; carta do
Diretor da ENSP para a Coordenadoria de Assuntos Internacionais encaminhando
relatório sobre os trabalhos da XXXIV Assembléia Mundial de Saúde; carta do
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Diretor da ENSP para a Câmara dos Deputados sobre informes de jornal onde tem
a proposta de que se transforme em lei o “código de comercialização de sucedane do
leite materno; documento sobre o curso descentralizado em planejamento de saúde

Title: Carta do Vice-Presidente da Fiocruz à coordenação de Projetos da área ECOSAC –
encaminhando anexo um apanhado geral da instituição que se faz acompanhar de volume II da Revista
Brasileira de Educação Médica; ajuste complementar de cooperação entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo Francês no campo da pesquisa e da tecnologia biomédicas; Reunião
de Quito – Programa ampliado de imunização – Proposta de apoio a Instituições Nacionais de
Treinamento e pesquisa para fortalecer programas nacionais de imunização; programa de pesquisa
e cooperação técnica Brasil – França; carta do Diretor da ENSP para a Coordenadoria de Assuntos
Internacionais encaminhando relatório sobre os trabalhos da XXXIV Assembléia Mundial de Saúde;
carta do Diretor da ENSP para a Câmara dos Deputados sobre informes de jornal onde tem a proposta
de que se transforme em lei o “código de comercialização de sucedane do leite materno; documento
sobre o curso descentralizado em planejamento de saúde

ID: 03-20-0305

Date: s.d (date of creation)

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 55, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Genebra (Suíça) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0306 - Estatuto e regimento interno da ASFOC; lista de telefones do
Ministério de Saúde; memorandos administrativos da ENSP; ofícios respondendo a
consultas sobre Curso Pós-graduação ; texto sobre Fiocruz; carta com informações
sobre os Cursos Básicos e de Especialização em Saúde Pública; quadro de trabalho
semanal do Departamento de Preparação de Pessoal; relatório resumido do
Seminário de Avaliação dos Cursos Básicos Regionalizados de Saúde Pública;
relatório anual de Cursos Básicos Regionalizados de Saúde Pública

Title: Estatuto e regimento interno da ASFOC; lista de telefones do Ministério de Saúde; memorandos
administrativos da ENSP; ofícios respondendo a consultas sobre Curso Pós-graduação ; texto sobre
Fiocruz; carta com informações sobre os Cursos Básicos e de Especialização em Saúde Pública;
quadro de trabalho semanal do Departamento de Preparação de Pessoal; relatório resumido do
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Seminário de Avaliação dos Cursos Básicos Regionalizados de Saúde Pública; relatório anual de
Cursos Básicos Regionalizados de Saúde Pública

ID: 03-20-0306

Date: 14/06/1976 - 06/11/1978 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 11 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 56, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0307 - Memorando - circular sobre a reabilitação do “Seminário
Interno sobre a programação da ENSP para 1979”, programa e temário do
“Seminário Interno sobre a programação da ENSP para 1979”, texto “Das formas
de preparação de profissionais da área de saúde”, texto “Estudo e investigações na
Escola Nacional de Saúde Pública”, texto “Áreas de prática para o ensino de saúde
pública”, texto “A expansão das relações externas da ENSP”, texto “Normas Gerais
para aperfeiçoamento do pessoal docente da ENSP"

Title: Memorando - circular sobre a reabilitação do “Seminário Interno sobre a programação da ENSP
para 1979”, programa e temário do “Seminário Interno sobre a programação da ENSP para 1979”,
texto “Das formas de preparação de profissionais da área de saúde”, texto “Estudo e investigações na
Escola Nacional de Saúde Pública”, texto “Áreas de prática para o ensino de saúde pública”, texto “A
expansão das relações externas da ENSP”, texto “Normas Gerais para aperfeiçoamento do pessoal
docente da ENSP"

ID: 03-20-0307

Date: 04/1977 - 03/1979 (date of creation)

Scope and content:

Texto sobre o Centro de Estudos da Escola Nacional de Saúde Pública – CEENSP”; convites para
debates promovidos pelo CEENSP; estatuto do CEENSP; carta e questionários do “estudo sobre os
ingressos dos cursos básicos de saúde pública regionalizados da ENSP no período 1975 – 1977”;
relatório do Seminário de Avaliação dos Cursos Básicos Regionalizados de Saúde Pública – 1977;
Relação Nacional dos participantes de programa do Seminário de Avaliação dos Cursos Básicos
Regionalizados de Saúde Pública; texto “Sobre a Associação dos ex-alunos da ENSP; relatório do
III Seminário de Avaliação dos cursos Básicos Regionalizados de Saúde Pública – 1978; carta da
associação Brasileira de Educação Médica, acusando recebimento de proposta para sócio; carta
encaminhando relatório do encontro de Docentes Médicos do Estado do Rio de Janeiro; carta da
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Sociedade Brasileira de Higiene sobre pagamento de anuidade; comunicado da ABEN sobre posse
de diretoria; comunicados da ABEN sobre: XVIII Congresso Brasileiro de Educação Médica,
indicação de Diretor.

Physical description: Documentos textuais: 29 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 56, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0308 - Texto “Dados recentes sobre Curso de Saúde Pública no Brasil”,
cartas do Diretor da ENSP sobre: participação em reunião, realização de Curso
Básico de Saúde Pública, encaminhando artigo; cartas-convite para palestras e
participação na Docência do Curso de Especialização em Saúde Pública – 1978;
carta do Diretor da ENSP prestando informações sobre reuniões relativas à
reformalização curricular em Saúde Pública; carta solicitando avaliação para a
participação de Docente em Curso de Especialização em Saúde Pública

Title: Texto “Dados recentes sobre Curso de Saúde Pública no Brasil”, cartas do Diretor da ENSP
sobre: participação em reunião, realização de Curso Básico de Saúde Pública, encaminhando artigo;
cartas-convite para palestras e participação na Docência do Curso de Especialização em Saúde Pública
– 1978; carta do Diretor da ENSP prestando informações sobre reuniões relativas à reformalização
curricular em Saúde Pública; carta solicitando avaliação para a participação de Docente em Curso de
Especialização em Saúde Pública

ID: 03-20-0308

Date: 05/04/1978 - 27/04/1978 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 10 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 56, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0309 - Cartas da direção da ENSP recusando recebimento de
comunicação sobre posse da diretoria; solicitação indicação de técnico;
apresentando alunos do Curso Básico de Saúde Pública

Title: Cartas da direção da ENSP recusando recebimento de comunicação sobre posse da diretoria;
solicitação indicação de técnico; apresentando alunos do Curso Básico de Saúde Pública

ID: 03-20-0309

Date: 01/1978 - 11/1978 (date of creation)

Scope and content:

Prestando informações sobre cursos; encaminhando relatório do Seminário de Avaliação de Cursos
Básicos Regionalizados de Saúde Pública; agradecendo indicação de palestrante; agradecendo
convite, solicitando assentimento para realização de Curso Básico de Saúde Pública; convidando
Docente para Curso de Especialização em Saúde Pública; encaminhando artigo, aceitando convite
para Reunião; convidando Docente para palestras sobre: SUCAN, Organização Nacional de Saúde,
administração Central de Saúde, estrutura dos Serviços de Saúde, administração municipal de
Saúde, Administração Estadual de Saúde; Informando sobre reuniões relativos à renegociação
curricular em Saúde Pública; apresentando Cronogramas de Cursos; acusando recebimento de
publicação; comunicado sobre participação em Solenidade da “Semana de Enfermagem”; texto
“Subsídios para uma política de pesquisa no IOC; cartas de agradecimento do Diretor da ENSP
pela realização de Palestras e Participação da Docência para remoção de texto; agradecendo
remessa de publicação; convite para Sociedade; solicitando informações sobre médicos inscritos
nos Conselhos Regionais de Medicina; prestando informações sobre concurso; solicitando mapa
da Ilha do Governador; carta de pêsames; carta de agradecimentos a comissão organizadora do
IX congresso brasileiro de microbiologia; cartas informando sobre bancas de concurso; carta
sobre participação no IV congresso da Sociedade Brasileira de Pesquisadores; carta agradecendo
por realização de estágio; carta solicitando autorização para visita; cartas agradecendo envio
de publicações; enviando informações sobre a ENSP; carta sobre autorização para realização
de trabalho de pesquisa; texto “levantamento de Cursos da ENSP”; carta sobre “Seminário
Interno sobre a programação da ENS para 1979”; carta sobre realização de obras na ENSP; carta
sobre participação na Conferência Internacional sobre Ecologia Humana; carta convidando para
Seminário de Avaliação dos Cursos Básicos Regionais de Saúde Pública.

Physical description: Documentos textuais: 94 anexos

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 56, maço 4.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0310 - Informações e programas para prova escrita do Curso de
Mestrado em Virologia Médica; Informações sobre o Curso de Mestrado
em Parasitologia Médica; ante-projeto “Curso Básico de Saúde Pública”,
projeto do “Curso Avançado de Planejamento de Saúde”, “Curso Avançado de
Epidemiologia”, “Treinamento Avançado em serviço”

Title: Informações e programas para prova escrita do Curso de Mestrado em Virologia Médica;
Informações sobre o Curso de Mestrado em Parasitologia Médica; ante-projeto “Curso Básico de
Saúde Pública”, projeto do “Curso Avançado de Planejamento de Saúde”, “Curso Avançado de
Epidemiologia”, “Treinamento Avançado em serviço”

ID: 03-20-0310

Date: s.d (date of creation)

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 56, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0311 - Memorando encaminhando relatórios sobre concurso

Title: Memorando encaminhando relatórios sobre concurso

ID: 03-20-0311

Date: 15/08/1978 - 04/09/1978 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 56, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0312 - Cartas enviadas pela direção da ENSP agradecendo comunicação
de posse em Carmos; solicitando técnicos; apresentando alunos do Curso Básico
de Saúde Pública e solicitando autorização para realização de atividades;
encaminhando relatórios de Seminário de Avaliação; Agradecendo indicação de
palestrante; agradecendo convite e indicando representante; informação sobre
Cursos da ENPS

Title: Cartas enviadas pela direção da ENSP agradecendo comunicação de posse em Carmos;
solicitando técnicos; apresentando alunos do Curso Básico de Saúde Pública e solicitando autorização
para realização de atividades; encaminhando relatórios de Seminário de Avaliação; Agradecendo
indicação de palestrante; agradecendo convite e indicando representante; informação sobre Cursos da
ENPS

ID: 03-20-0312

Date: 03/01/1978 - 08/12/1978 (date of creation)

Scope and content:

Aceitando convite para Reunião do Comitê Científico Assessor do CLATES; solicitando
assentimento para realização de Curso Básico de Saúde Pública; encaminhando artigo; convidando
para Docência do Curso Público de Saúde Pública; convidando para as palestras: “Administração
Estadual da Saúde”, Administração Municipal de Saúde”, “Estrutura dos Serviços de Saúde –
ESESP”, “Organização Internacional da Saúde”; “Estrutura do serviço da Saúde – SUCAM”;
“Administração Internacional da Saúde”, “Estrutura Central de Saúde”; convidando para
participarem da Docência do Curso de Especialização em Saúde Pública; prestando informações
sobre reuniões relativas a reformulação circular em Saúde Pública; indicando representante em
Solenidade da “Semana da Enfermagem”; apresentando cronograma de Cursos; agradecendo
envio de publicações; agradecendo convite para participarem de atividade docente; agradecendo
a palestrantes; comunicando participação em estudos sobre tratamento da Tuberculose Pulmonar;
solicitando autorização para visita de alunos; solicitando publicações; solicitando autorização para
reproduzir publicação; ? .... sobre concurso; agradecendo convite para II Seminário de Educação
para a Saúde; carta de pêsames; carta solicitando mapa da Ilha do Governador; informando sobre
estágio de servidor; informando sobre bancas examinadoras em concurso; agradecendo convite
para IV Congresso da Solenidade Brasileira de Parasitologia; ; informando sobre participação
em curso; agradecendo realização de estágio; agradecendo envio de publicações; prestando
informações sobre a ENSP; agradecendo convite e indicando representante no “Seminário
sobre Desenvolvimento Urbano”; respondendo sobre visita de professor à ENSP; solicitando
autorização para pesquisa em florestas da cidade do Rio de Janeiro; agradecendo à ASFOC por
mensagem do dia do mestre; aprovando realização de obras; solicitando realização de estágios;
agradecendo convite e indicando especialista para “Conferência Internacional sobre Ecologia
Humana”; agradecendo convite e indicando representante para reunião “Pesquisa aplicada a
serviços de Saúde”; convidando para participar do “Seminário de Avaliação dos Cursos Básicos
Regionalizados de Saúde Pública”; agradecendo colaboração e participação em Docência no Curso
de Ecologia Geral”.

Physical description: Documentos textuais: 132 anexos
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Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 56, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0313 - Minuta do relatório de atividades da ENSP de 1978

Title: Minuta do relatório de atividades da ENSP de 1978

ID: 03-20-0313

Date: 13/12/1978 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 56, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0314 - Dados utilizados na redação do relatório anual da ENSP – 1978
fornecidos pela secretária acadêmica: tabelas de cursos, procedência dos alunos,
edital de concursos

Title: Dados utilizados na redação do relatório anual da ENSP – 1978 fornecidos pela secretária
acadêmica: tabelas de cursos, procedência dos alunos, edital de concursos

ID: 03-20-0314

Date: 1978 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 19 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 56, maço 9.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0315 - Ofícios do diretor da ENSP sobre administração de pessoal
e Recursos Humanos; apresentando plano de aplicação de recursos; ofícios da
secretaria da ENSP sobre matrículas em cursos; ofícios de direção da ENSP
sobre questões orçamentárias e financeiras; ofícios encaminhando portarias para
publicação; solicitando registro de certificados do curso de especialização em Saúde
Pública, lepra

Title: Ofícios do diretor da ENSP sobre administração de pessoal e Recursos Humanos; apresentando
plano de aplicação de recursos; ofícios da secretaria da ENSP sobre matrículas em cursos; ofícios de
direção da ENSP sobre questões orçamentárias e financeiras; ofícios encaminhando portarias para
publicação; solicitando registro de certificados do curso de especialização em Saúde Pública, lepra

ID: 03-20-0315

Date: 05/01/1965 - 25/05/1965 (date of creation)

Scope and content:

Ofícios informando sobre a realização de cursos e convênios; ofícios, enviando editais de cursos;
ofícios sobre administração geral; ofícios agradecendo comunicação de posse de diretor; ofício
encaminhando aditamento a ofícios; demonstrativos da aplicação de recursos para manutenção
da ENSP; programação dos curso Básico de Saúde Pública; portaria do Ministério da Saúde
sobre gratificações, bolsas;programação de curso de Saúde Mental – 1965; ofício encaminhando
prestação de contas; ofício enviando freqüência de alunos; ofício apresentando emenda a ante-
projeto de lei que transforma a ENSP em Fundação; ofício sobre Prêmio “LAFI” de Ciências
Médicas; ofício solicitando publicações; ofícios apresentando programa de trabalho da ENSP;
enviando matéria relativa à mesa redonda “Varíola” para divulgação; ofício tratando de convênio
com a OPAS; ofício sobre regulamentação da profissão de inspetor de saneamento e visitadora
sanitária; ofícios encaminhando portarias designando profissionais para cargos; ofício sobre
problemas no prédio da ENSP.

Physical description: Documentos textuais: 314 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 57, maço 1.

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0316 - Ofícios encaminhando freqüência de alunos, portarias e editais
relativos à inscrição em cursos para publicação; ofícios sobre administração geral,
administração de pessoal; solicitando colaboração para a realização de cursos;
ofícios encaminhando proposta para a realização de cursos; prestando informações
sobre cursos; solicitando auxílio para a realização de congresso e conferência;
programação básica de cursos; temário da reunião de diretores de escolas de Saúde
Pública; ofícios encaminhando portarias sobre preenchimento de cargos; ofícios
solicitando transporte, fornecimento de materiais; ofícios relativos a inscrição em
cursos; agradecendo envio de relatório e questionários; relatório de atividades
desenvolvidas na ENSP; ofício solicitando publicações; programa da jornada de
pediatria; ofício sobre composição do consultivo da ENSP

Title: Ofícios encaminhando freqüência de alunos, portarias e editais relativos à inscrição em
cursos para publicação; ofícios sobre administração geral, administração de pessoal; solicitando
colaboração para a realização de cursos; ofícios encaminhando proposta para a realização de cursos;
prestando informações sobre cursos; solicitando auxílio para a realização de congresso e conferência;
programação básica de cursos; temário da reunião de diretores de escolas de Saúde Pública; ofícios
encaminhando portarias sobre preenchimento de cargos; ofícios solicitando transporte, fornecimento
de materiais; ofícios relativos a inscrição em cursos; agradecendo envio de relatório e questionários;
relatório de atividades desenvolvidas na ENSP; ofício solicitando publicações; programa da jornada de
pediatria; ofício sobre composição do consultivo da ENSP

ID: 03-20-0316

Date: 25/05/1965 - 20/07/1965 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 186 anexos

Language of the material:

português

francês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 57, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0317 - Exemplares de anuário “A Giárdia”

Title: Exemplares de anuário “A Giárdia”
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ID: 03-20-0317

Date: 1963 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 7 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 57, maço 3.

File: 03-20-0318 - Atas do Conselho Consultivo da ENSP; programas de tópicos de
cursos: especialização em Saúde Mental; organização e administração hospitalar,
inspetor de saneamento, práticas de laboratório, especialização em Odontologia
Sanitária, básico de Saúde Pública, especialização em Lepra, Higiene de Unidade
Sanitária, operador de estações de tratamento; discursos do diretor da ENSP Dr.
Edral Terra Blois; formulário de levantamento de condições sanitárias; ofício
apresentando parecer da ENSP sobre a criação de um centro de treinamento pessoal

Title: Atas do Conselho Consultivo da ENSP; programas de tópicos de cursos: especialização
em Saúde Mental; organização e administração hospitalar, inspetor de saneamento, práticas de
laboratório, especialização em Odontologia Sanitária, básico de Saúde Pública, especialização em
Lepra, Higiene de Unidade Sanitária, operador de estações de tratamento; discursos do diretor da
ENSP Dr. Edral Terra Blois; formulário de levantamento de condições sanitárias; ofício apresentando
parecer da ENSP sobre a criação de um centro de treinamento pessoal

ID: 03-20-0318

Date: 1964 - 24/06/1965 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 158 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 57, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0319 - Editais do curso básico de Saúde Pública; ofícios sobre assuntos
do curso básico de Saúde Pública; ? ... da ata do conselho consultivo da ENSP
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Title: Editais do curso básico de Saúde Pública; ofícios sobre assuntos do curso básico de Saúde
Pública; ? ... da ata do conselho consultivo da ENSP

ID: 03-20-0319

Date: 05/12/1959 - 26/03/1963 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 14 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 57, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0320 - Documento básico do estudo da reforma do regulamento da
ENSP; resoluções do Conselho Consultivo da ENSP; cartas sobre remuneração
hora-aula; instruções para revisão de provas; portaria da ENSP sobre normas
reguladoras dos exames e designação de bancas; portaria da ENSP relativa a
ausência em provas; boletins da ENSP; formulários de comunicação de prova;
ordem de serviço referente do pagamento do corpo docente; ofícios sobre curso
básico de Saúde Pública; ofícios relativos ao controle de freqüência; critério para
apuração de notas; normas para a concessão de bolsas

Title: Documento básico do estudo da reforma do regulamento da ENSP; resoluções do Conselho
Consultivo da ENSP; cartas sobre remuneração hora-aula; instruções para revisão de provas; portaria
da ENSP sobre normas reguladoras dos exames e designação de bancas; portaria da ENSP relativa
a ausência em provas; boletins da ENSP; formulários de comunicação de prova; ordem de serviço
referente do pagamento do corpo docente; ofícios sobre curso básico de Saúde Pública; ofícios
relativos ao controle de freqüência; critério para apuração de notas; normas para a concessão de bolsas

ID: 03-20-0320

Date: 14/03/1960 - 05/08/1963 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 37 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 57, maço 6.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0321 - Ofícios da direção da ENSP sobre administração e Recursos
Humanos; informando sobre cursos; solicitando colaboração para inscrição em
cursos; programas curso básico de Saúde Pública; ofícios solicitando colaboração
para realização de cursos; termo de convênio com Ministério da Saúde e Ministério
da Viação e Obras Públicas

Title: Ofícios da direção da ENSP sobre administração e Recursos Humanos; informando sobre
cursos; solicitando colaboração para inscrição em cursos; programas curso básico de Saúde Pública;
ofícios solicitando colaboração para realização de cursos; termo de convênio com Ministério da Saúde
e Ministério da Viação e Obras Públicas

ID: 03-20-0321

Date: 03/09/1964 - 10/12/1965 (date of creation)

Scope and content:

Ofício solicitando autorização para despesas; ofícios agradecendo comunicação de posse;
comunicando criação de centro de treinamento; solicitando autorização para viagem; solicitando
fornecimento de leite; solicitando cartilhas; solicitando publicações; solicitando revogação de
artigo de decreto; agradecendo envio de publicações, medicamentos, colaboração, serviços
prestados; solicitando aproveitamento de profissionais; ofício enviando dados da zona rural de
Jacarepaguá; publicações; solicitando material; apresentando programa de trabalho; solicitando
recursos financeiros; demonstrativos de aplicação de recursos; portaria do Ministério da Saúde
fixando gratificações; ofício sobre questões orçamentárias; reformulação de ensino; ofício
apresentado plano de aplicação de recursos; apresentando relação de cargos; ofício sobre prêmio
“LAFI” de Ciências Médicas; apresentando candidato a seminário em Porto Rico; solicitando
colaboração para instalação de água; propondo alteração de minuta de convênio ENSP-DNOS;
solicitando medicamentos; texto sobre posto Samuel Libanio; cópia de convênio ENSP –
Secretaria Geral de Saúde e Assistência; termo de convênio ENSP – Fundação Serviço Especial
de Saúde Pública; ofício solicitando colaboração para construção de fossos no Posto Samuel
Líbano; ofício sobre normas gerais e critérios para ensino da Saúde Pública; editais no curso de
Especialização em Saúde Pública; ofício credenciando professor para VII Seminário de professores
de Engenharia Sanitária; relação de cursos da Faculdade de Higiene e Saúde Pública – USP; ofício
solicitando autorização para conhecimento em reuniões; agradecendo colaboração à professor da
ENSP; relatório de viagem de estudos; ofícios comunicando sobre IV Conferência de Diretores de
Escolas de Saúde Pública na América Latina.

Physical description: Documentos textuais: 214 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 57, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0322 - Programas do curso básico de Saúde Pública, do curso de
especialização em Saúde Pública; listas de cursos em realização e programados;
edital do Curso de Especialização em Lepra; relação de modalidades de ensino
programados pela ENSP; texto “A Memória de Oswaldo Cruz”

Title: Programas do curso básico de Saúde Pública, do curso de especialização em Saúde Pública;
listas de cursos em realização e programados; edital do Curso de Especialização em Lepra; relação de
modalidades de ensino programados pela ENSP; texto “A Memória de Oswaldo Cruz”

ID: 03-20-0322

Date: 1965 - 1978 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 7 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 57, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0323 - Artigo sobre reidratação oral; programa do encontro “As
Ações Integradas de Saúde e Reforma Sanitária Brasileira”, texto sobre Criação
e Instalação da Comissão Nacional da Reforma Sanitária”, texto “pontos para
Contribuição à Reunião de 01/08/1986”, texto manuscrito sobre reunião dos
dirigentes de saúde; texto “A Questão da Reforma Sanitária”, texto “Modelos
Assistenciais”

Title: Artigo sobre reidratação oral; programa do encontro “As Ações Integradas de Saúde e Reforma
Sanitária Brasileira”, texto sobre Criação e Instalação da Comissão Nacional da Reforma Sanitária”,
texto “pontos para Contribuição à Reunião de 01/08/1986”, texto manuscrito sobre reunião dos
dirigentes de saúde; texto “A Questão da Reforma Sanitária”, texto “Modelos Assistenciais”

ID: 03-20-0323

Date: 05/1986 - 21/08/1986 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 7 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 58, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0324 - Carta sobre apoio político às entidades não governamentais e 1°
Congresso Nacional de Saúde das entidades não governamentais; texto “Saúde e
Cidadania Proposta de Reorganização do Sistema de Cuidados à Saúde”

Title: Carta sobre apoio político às entidades não governamentais e 1° Congresso Nacional de Saúde
das entidades não governamentais; texto “Saúde e Cidadania Proposta de Reorganização do Sistema
de Cuidados à Saúde”

ID: 03-20-0324

Date: 19/05/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 58, maço 2.

Access points:

• São Paulo (SP) (place)

File: 03-20-0325 - Tabela de distribuição dos municípios por faixa de população ?...;
projeto básico de reorganização dos serviços de Saúde; correspondências do Dr.
Ernani Braga sobre: IPPNW, problemas de saúde; trabalho “Aspectos éticos da
prática e da investigação clínica”, composição de banca examinadora; publicação de
livro; realização de exames; aquisição de remédios; termo de ajuste a convênio; atos
de deliberações do CONSEPE

Title: Tabela de distribuição dos municípios por faixa de população ?...; projeto básico de
reorganização dos serviços de Saúde; correspondências do Dr. Ernani Braga sobre: IPPNW,
problemas de saúde; trabalho “Aspectos éticos da prática e da investigação clínica”, composição de
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banca examinadora; publicação de livro; realização de exames; aquisição de remédios; termo de ajuste
a convênio; atos de deliberações do CONSEPE

ID: 03-20-0325

Date: 14/11/1983 - 01/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 32 anexos

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 58, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0326 - Correspondências, telegramas e cartas referindo-se a: convite
para casamento, indicação para residência no IFF, viagem para Nova York, remessa
de texto, concursos para professor da ENSP, presença em encontro realizado pela
OMS; texto da OAS sobre proteção contra riscos no trabalho; agenda de encontro
de treinamento para professores de enfermagem; cartas de pagamentos de despesa
orçamentária

Title: Correspondências, telegramas e cartas referindo-se a: convite para casamento, indicação para
residência no IFF, viagem para Nova York, remessa de texto, concursos para professor da ENSP,
presença em encontro realizado pela OMS; texto da OAS sobre proteção contra riscos no trabalho;
agenda de encontro de treinamento para professores de enfermagem; cartas de pagamentos de despesa
orçamentária

ID: 03-20-0326

Date: 17/08/1979 - 23/11/1983 (date of creation)

Scope and content:

Carta sobre obituário de Marcolino Gomes Candau; telegrama comunicando reunião conselho
deliberativo da Fundação SESP; cartas relativas a problemas com as chuvas na residência Dr.
Ernani Braga; carta de agradecimentos por colaboração com pesquisador; carta sobre publicações
de Psicologia; carta sobre participação em encontros; reuniões; congressos; sobre visitas à
Instituições estrangeiras; convite para lançamento de livro; agradecimento por remessa de
publicações; felicitações por posse em Cargos; carta sobre cursos; concursos, viagens; carta
agradecendo apoio a candidatura a cargo; carta sobre convênio com o programa especial para
doenças tropicais e inscrição no programa; carta e ?... sobre, política demográfica e planejamento
familiar; cartas sobre criação de curso de entomologia médica; cartas sobre encontro dos “Físicos
Internacionais para a Prevenção da Guerra Nuclear”; carta sobre Código Internacional de
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Comercialização dos ?........ do Leite Materno; carta sobre Academia Internacional de Ciências
Médicas; sobre resoluções da OMS sobre parto; sobre ajuste de anuidades; sobre ? ...... para
almoço; cartas referindo-se a processos na FESP; carta sobre visita do Centro Internacional da
Infância; carta sobre problemas genéticos em crianças; ato da presidência da Fiocruz desligando
presidente em exercício; cartas de agradecimentos por cooperação; visita de odontológicos;
comunicando chegada em encontros; congressos; enviando programa de trabalhos da Fundação
ABIF; parecer de monografia; carta relativa ao apoio da OMS para Programa Especial de
Reprodução Humana; sobre aniversário de formatura; modificação em conselho de redação da
Revista de Administração Pública; cartas solicitando medicamentos; sobre bolsas de estudos;
agradecendo remessa de publicação; informando sobre conferência; cartas referentes a pagamentos
de taxas; remessa de recursos; carta agradecendo participação em Reunião, encontros; cartas
de pesquisadores, professores a ENSP / Fiocruz; cartas referindo-se a reorganização da ENSP;
sugerindo apoio a DMS a programas; cartas referentes ao Conselho Municipal de Saúde; sobre
eleições; sobre viagens e Intercâmbio de Pesquisadores; encaminhando trabalhos, relatórios,
artigos; folhetos do Jornal “Política de Saúde e Educação”.

Physical description: Documentos textuais: 210 anexos

Language of the material:

espanhol

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 58, maço 4.

Access points:

• Nova Iorque (Estados Unidos) (place)
• Boston (Estados Unidos) (place)
• Lisboa (Portugal) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0327 - Catálogo de atividades 1983 da ENSP

Title: Catálogo de atividades 1983 da ENSP

ID: 03-20-0327

Date: 1983 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 58, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0328 - Publicação de programa ampliado de imunizações: pós-teste,
textos de referência, respostas, pré-teste, avaliação

Title: Publicação de programa ampliado de imunizações: pós-teste, textos de referência, respostas,
pré-teste, avaliação

ID: 03-20-0328

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 5 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 58, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0329 - Publicações do Programa Ampliado de Imunizações;
planejamento, administração e avaliação

Title: Publicações do Programa Ampliado de Imunizações; planejamento, administração e avaliação

ID: 03-20-0329

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 4 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 58, maço 9.

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0330 - Texto “Avaliação de cobertura de Vacinação em Teresina e Piauí
– Brasil (1983)”

Title: Texto “Avaliação de cobertura de Vacinação em Teresina e Piauí – Brasil (1983)”

ID: 03-20-0330

Date: 1983 (date of creation)

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 58, maço 10.

File: 03-20-0331 - Publicação “Textos de apoio – Ciências Sociais”

Title: Publicação “Textos de apoio – Ciências Sociais”

ID: 03-20-0331

Date: 07/1983 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 58, maço 11.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0332 - Publicações da RADIS, tema, dados, súmula

Title: Publicações da RADIS, tema, dados, súmula

ID: 03-20-0332

Date: 04/1983 - 05/1983 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 6 anexos

Language of the material:
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português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 58, maço 12.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0333 - Identificação de fax recebidos; fax solicitando informações,
trabalhos; sobre projeto Banco Mundial – IPLANRIO; encaminhando artigo de
jornal; sobre bolsas de estudos, administração de pessoal, desenvolvimento de
projetos, participação em Seminários, cursos, convite para lançamento de livro,
projeto de lei sobre promoção de saúde; convênio de cooperação técnica Brasil /
França

Title: Identificação de fax recebidos; fax solicitando informações, trabalhos; sobre projeto Banco
Mundial – IPLANRIO; encaminhando artigo de jornal; sobre bolsas de estudos, administração de
pessoal, desenvolvimento de projetos, participação em Seminários, cursos, convite para lançamento de
livro, projeto de lei sobre promoção de saúde; convênio de cooperação técnica Brasil / França

ID: 03-20-0333

Date: 29/12/1993 - 27/12/1994 (date of creation)

Scope and content:

Envio de livros, implantação de programa de saúde da mulher, inconstitucionalidade de medida
provisória, visita ao Ministro da Saúde a Fiocruz, vigilância epidemiológica, comemoração de
40 anos da ENSP, segurança da ENSP, encaminhando ata da Assembléia Latino Americana e
do Caribe de Educação em Saúde Pública, tabela de exames e diagnósticos, administração de
materiais, Conferência em democracia e equidade; congresso latino americano de epidemiologia,
estudos DNA humano, comissão CD / Fiocruz sobre concurso, encontro anual da Associação de
Escolas de Saúde Pública; visitas à ENSP, projeto “Rede de ensino e pesquisa em Saúde Pública na
América Latina, Instalação de inquérito civil, pedido de cópias de editais, indicação para assessoria
de comissão de investigação do SUS, agenda da III Reunião do Comitê Nacional Assessor em
Epidemiologia, informativo de mandato de vereador, Assembléia de dossiê, implantação da sub
rede de saúde, saudação natalina.

Physical description: Documentos textuais: 171 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 59, maço 1.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0334 - Fax expedidos sobre: programa de cooperação técnica Brasil-
França, entrega de trabalhos para publicações, cópia de folheto do cursos
de especialização em Saúde Pública, bibliografia para concurso, remessa de
medicamentos, indicação de representante para grupo de trabalho, programação do
mestrado, abertura de ano letivo da ENSP

Title: Fax expedidos sobre: programa de cooperação técnica Brasil-França, entrega de trabalhos
para publicações, cópia de folheto do cursos de especialização em Saúde Pública, bibliografia para
concurso, remessa de medicamentos, indicação de representante para grupo de trabalho, programação
do mestrado, abertura de ano letivo da ENSP

ID: 03-20-0334

Date: 03/01/1994 - 06/01/1995 (date of creation)

Scope and content:

Curso de especialização em epidemiologia, bolsas de estudos, passagens, financiamentos,
administração de pessoal, gastos com ida a congresso, segurança da ENSP, lista de participantes
em seminário, apoio à criação do Instituto de Saúde Coletiva - UFBA, convite para vinda à ENSP,
recebimento de livro, revisão de livro, exposição de paleopatologia, lista de servidores da ENSP,
convite para comemoração dos 40 anos da ENSP, folder I Conferência Pan-americana de Educação
em Saúde Pública, comunicado de posse em cargo, reserva em hotel, inscrição em conferência,
doação de material e equipamentos, projeto paleoparasitologia de populações indígenas da
América do Sul, atividades da ALAESP, cessão de doses de vacina, procuração para representação
em assembléia, liberação alfandegária, texto sobre escolas de Saúde Pública, viagens, presença em
curso, convite para atividades de ensino e pesquisa da ENSP, inscrição em mestrado, cooperação
para implementação da epidemiologia no SUS, estrutura laboratorial, comissão de sindicância,
denúncia sobre Hospital Geral de Jacarepaguá, curso de atualização em planejamento estratégico,
prestação de contas de viajem, diagnóstico e tratamento gonorréia, organograma ENSP, enterro,
folder curso de verão, comissão.

Physical description: Documentos textuais: 145 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 59, maço 2.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0335 - Memorandos sobre: renovação de estágio, seminário interno da
Prefeitura – Fiocruz, administração geral, processo eleitoral da ENSP, curso de
especialização em Saúde Pública, administração de pessoal e Recursos Humanos,
concurso mestrado e doutorado, bolsas de estudos, sobre o protocolo de intenções
entre a ENSP, Ministério da Saúde, UFRJ, Secretaria de Estado de Saúde e
Secretaria Municipal de Saúde relativo a projeto de pesquisa sobre a AIDS

Title: Memorandos sobre: renovação de estágio, seminário interno da Prefeitura – Fiocruz,
administração geral, processo eleitoral da ENSP, curso de especialização em Saúde Pública,
administração de pessoal e Recursos Humanos, concurso mestrado e doutorado, bolsas de estudos,
sobre o protocolo de intenções entre a ENSP, Ministério da Saúde, UFRJ, Secretaria de Estado de
Saúde e Secretaria Municipal de Saúde relativo a projeto de pesquisa sobre a AIDS

ID: 03-20-0335

Date: 05/04/1994 - 22/06/1994 (date of creation)

Scope and content:

Visita do Ministro da Saúde do Paraguai, indicação de representante da ENSP em reunião,
orçamento, curso de especialização em gestão hospitalar, curso de especialização em
Saúde, orientação acadêmica, cooperação multilateral, pagamento de diários, oficina de
trabalho”estratégias para o desenvolvimento da Rede Nacional de Formação de Recursos
Humanos em Saúde”, grupo de trabalho DPS / OAS “Análise dos programas de Ministério em
Saúde Pública”, cooperação técnica Fundação Kellog; carta aberta aos colegas do CSE – GSF,
II Workshop Brasil – Alemanha em ciência e tecnologias ambientais, envio de publicação; ata
ewleição de departamento, currículum vitae.

Physical description: Documentos textuais: 128 anexos

Language of the material:

português

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 59, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0336 - Memorandos sobre: administração geral, processo seletivo
mestrado e doutorado; administração de Pessoal, Requisição de Materiais,
ocorrência de roubo, administração financeira, questões de segurança, remessa
de relatórios tecno-científicos, prestações de contas e auditoria , sugestões para
a criação da Câmara Técnica de Pesquisa, realização de estágios, bolsas de
estudos, banca de seleção do curso de especialização em saúde pública, programa
institucional de capacitação de docentes

Title: Memorandos sobre: administração geral, processo seletivo mestrado e doutorado; administração
de Pessoal, Requisição de Materiais, ocorrência de roubo, administração financeira, questões de
segurança, remessa de relatórios tecno-científicos, prestações de contas e auditoria , sugestões para a
criação da Câmara Técnica de Pesquisa, realização de estágios, bolsas de estudos, banca de seleção do
curso de especialização em saúde pública, programa institucional de capacitação de docentes

ID: 03-20-0336

Date: 27/12/1993 - 30/03/1994 (date of creation)

Scope and content:

Convênio INAMPS / Fiocruz, relatório da coordenação de Workshops – 1994/1995, fragmento
texto “Universidade, ONG’S e Política Pública”; relatório de atividades da Biblioteca Lincoln de
Freitas Filho; colaboração DBBM-IOC / ENSP; memorandos sobre: corte das endemia, curso de
especialização em Hanseníase, projeto Joaquim Alberto Cardoso de Melo, seminário “legislação
para plantas medicinais e medicamentos fototerápicos”, ata reunião do colegiado de cursos da
ENSP, vinculação de grupo de texocologia experimental do INCQS à ENSP, solicitação de ajuda
de custo, jornada científica de pós-graduação da Fiocruz, publicação de artigo nos “Cadernos de
Saúde Pública”, ata de reunião do Conselho Deliberativo da ENSP, instituição da ENSP sobre
composição de comissão editorial, convênio FINEP - projeto “políticas públicas ambiente e
saúde”; convênio FINEP – projeto “Dinâmica de transmissão da Malária em grupos populacionais
da área orgânica de Rondônia, projeto “PALED – Epidemiologia ?..... de ?...... , recebimento de
relatórios técnicos.

Physical description: Documentos textuais: 140 anexos

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 59, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0337 - Memorandos sobre: administração geral, administração de
pessoal, minuta de portaria da Presidência da Fiocruz sobre propriedade industrial,
contaminação por BHC (pó de broca) e “termo de compromisso de ajustamento de
conduta e de obrigações”, relação nominal de servidores por setor

Title: Memorandos sobre: administração geral, administração de pessoal, minuta de portaria da
Presidência da Fiocruz sobre propriedade industrial, contaminação por BHC (pó de broca) e “termo de
compromisso de ajustamento de conduta e de obrigações”, relação nominal de servidores por setor

ID: 03-20-0337

Date: 31/05/1994 - 29/12/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 22 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 59, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0338 - Memorandos sobre: diretrizes para gestão de Fundo Especial de
Formação, qualificação, treinamento e desenvolvimento do setor público; custeio
a atividades de ensino e pesquisa, composição de comissão eleitoral, serviço de
importação e exportação, reunião da Câmara Técnica de Pesquisa; texto “Saúde
Pública: procurando os limites da crise”

Title: Memorandos sobre: diretrizes para gestão de Fundo Especial de Formação, qualificação,
treinamento e desenvolvimento do setor público; custeio a atividades de ensino e pesquisa,
composição de comissão eleitoral, serviço de importação e exportação, reunião da Câmara Técnica de
Pesquisa; texto “Saúde Pública: procurando os limites da crise”

ID: 03-20-0338

Date: 25/08/1994 - 24/10/1994 (date of creation)

Scope and content:

Memorando de agradecimentos por colaboração em Curso de Aperfeiçoamento em Sistemas
de Informações para a Saúde; memorandos sobre: administração de recursos humanos; sobre
comissão para concurso público, pesquisa de comissão do CD / Fiocruz para o concurso público
sobre vagas disponíveis; memorando relativo a questões financeiras e orçamentárias; quadro
funcional programático de 1995; termo de vinculação e protocolo de constituição do Comitê de
Entidades Públicas no combate à fome e pela vida; estatuto do Centro de Estudo e Pesquisa em
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Saúde Coletiva; regimento interno da Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos
Tecnológicos; portaria do Ibama normalizando a realização de pesquisas científicas em unidades
de conservação federais; normas sobre movimentação de bens patrimoniais, pareceres do ?......
convênio Fiocruz / PNERJ sobre bolsas.

Physical description: Documentos textuais: 47 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 59, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0339 - Memorandos sobre: projeto cooperativo com a Eletrobrás;
defesa de tese; circular sobre projeto “Paleoepidemiologia da Ancilostose;
disposições aplicáveis aos convênios celebrados com recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Title: Memorandos sobre: projeto cooperativo com a Eletrobrás; defesa de tese; circular sobre projeto
“Paleoepidemiologia da Ancilostose; disposições aplicáveis aos convênios celebrados com recursos do
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

ID: 03-20-0339

Date: 04/01/1994 - 25/08/1994 (date of creation)

Scope and content:

Memorando sobre reunião projeto PAPES; texto: “A vacinação antimenigocócica (AC) no
Brasil – uma questão ética, técnica ou política”; memorandos sobre: programação de atividades,
divulgação e avaliação de pesquisas e assessoria jurídica; extrato orçamentário do projeto PAPES;
administração geral; convênio de cooperação técnico-científica Fiocruz / Fundação Bio-Rio;
recursos projeto PAPES; texto sobre projeto Universidade Aberta; cartaz sobre reciclagem;
concessão de bolsas; renovação de assinatura da revista; resoluções do Conselho Deliberativo da
Fiocruz sobre: políticas de Saúde e de Ciência e Tecnologia; articulação institucional, redefinição
da estrutura organizacional, adoção de planos de objetivos e metas, programa de descentralização
administrativa, plano estratégico de Gestão de Qualidade; texto: unidades técnico-científicas;
memorando sobre: relatório de atividades do Centro de Informação Científica e Tecnológica;
administração de pessoal; ?..... , circular sobre: 2ª reunião anual dos bolsistas de iniciação
científica; solicitação de bolsas; IV Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva; carta circular sobre
publicações da Coordenadoria de Comunicação Social; memorandos sobre: envio de trabalhos,
convite encontro de consultores e grupos de trabalho do Espaço Museu da Vida; retificação de
orientação da Secretaria do Tesouro Nacional; conferência pública, manutenção de equipamentos,
aluguel de equipamentos. Contrato de locação de copiadores; memorandos sobre campanha
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nacional de multivacinação; circular e cópia do Diário Oficial sobre “código de ética profissional
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal”; circular sobre proposta orçamentária;
relação nominal por centro de custo; memorando sobre reunião da Câmara Técnica de Pesquisa;
termo aditivo ao convênio de cooperação científica Fiocruz / UERJ: memorando sobre visita de
professor à Fiocruz; cópia do convênio de cooperação técnica Fiocruz / União Federal; circular
sobre propostas da ENSP à 2ª reunião da Comissão de Participação da Fiocruz na “IV Rio
Tecnologia”; cópia de artigo de Jornal “reputação e política”; memorando e informe sobre o apoio
financeiro do Programa Especial para pesquisa e treinamento em doenças tropicais da OMS.

Physical description: Documentos textuais: 137 anexos

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 59, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0340 - Relatório das atividades da Biblioteca Lincoln de Freitas Filho;
obras de referência

Title: Relatório das atividades da Biblioteca Lincoln de Freitas Filho; obras de referência

ID: 03-20-0340

Date: 1966 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 3 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 60, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0341 - Ato da Presidência – aprovação do regimento interno do
Instituto Fernandes Figueira (regimento em anexo); aprovação das normas
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gerais de regulamentação dos estágios na Fiocruz, designar titular de função de
confiança, dispensar servidor de função de confiança, dar nova redação a item do
Ato da Presidência, revogar item do Ato da Presidência; constitui comissão para
recebimento de obras; constitui subcomissão de licitação para objetivos especificos,
atualizar critérios para concessão de diárias e passagens

Title: Ato da Presidência – aprovação do regimento interno do Instituto Fernandes Figueira (regimento
em anexo); aprovação das normas gerais de regulamentação dos estágios na Fiocruz, designar titular
de função de confiança, dispensar servidor de função de confiança, dar nova redação a item do Ato
da Presidência, revogar item do Ato da Presidência; constitui comissão para recebimento de obras;
constitui subcomissão de licitação para objetivos especificos, atualizar critérios para concessão de
diárias e passagens

ID: 03-20-0341

Date: 11/01/1985 - 08/05/1985 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 81 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 61, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0342 - Ato da Presidência; definição da estrutura organizacional
do Politécnico da Saúde “Joaquim Venâncio”, designar titular para função de
confiança, designar servidor para o encargo que especifica, dispensar titular da
função que especifica, constituir grupo de apoio técnico da Fiocruz, constituir
comissão vinculada a COC, constituir a COC, constituir comissão para proceder
ao Balanço de Bens Patrimoniais, constituir comissão de biosegurança da
Fiocruz, desativar Serviço de Recrutamento, Seleção e Treinamento, constituir
subcomissões de licitações, criar departamento de recursos humanos, vinculado a
Superintendência de Administração Geral

Title: Ato da Presidência; definição da estrutura organizacional do Politécnico da Saúde “Joaquim
Venâncio”, designar titular para função de confiança, designar servidor para o encargo que especifica,
dispensar titular da função que especifica, constituir grupo de apoio técnico da Fiocruz, constituir
comissão vinculada a COC, constituir a COC, constituir comissão para proceder ao Balanço de Bens
Patrimoniais, constituir comissão de biosegurança da Fiocruz, desativar Serviço de Recrutamento,
Seleção e Treinamento, constituir subcomissões de licitações, criar departamento de recursos
humanos, vinculado a Superintendência de Administração Geral
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ID: 03-20-0342

Date: 13/05/1985 - 25/11/1985 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 198 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 61, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0343 - Memorando do Vice-diretor da ENSP para o Presidente da
Fiocruz – para designação de funcionário para exercer função de confiança;
solicitação para correção de cargos e ou salários de servidores da ENSP; notas de
empenho e de anulação de empenho; memorando do Departamento de Ciências
Sociais para o Vice-Diretor da ENSP – solicitação de material, equipamento
permanente

Title: Memorando do Vice-diretor da ENSP para o Presidente da Fiocruz – para designação de
funcionário para exercer função de confiança; solicitação para correção de cargos e ou salários de
servidores da ENSP; notas de empenho e de anulação de empenho; memorando do Departamento de
Ciências Sociais para o Vice-Diretor da ENSP – solicitação de material, equipamento permanente

ID: 03-20-0343

Date: 03/04/1986 - 09/12/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 143 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 61, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0344 - Memorando do chefe do Departamento de Ciências Biológicas
– ENSP ao Diretor da ENSP: solicitação de material; roteiro para apresentação
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de projeto de pesquisa; ofício do Diretor da Divisão Nacional de Saúde Mental
para o Coordenador da CAIS prestando esclarecimentos sobre convênio celebrado
entre a Fiocruz, através da ENSP e a Campanha Nacional de Saúde Mental,
com interveniência da OPS, visando a realização do Curso Internacional de
Administração de Serviços de Saúde Mental

Title: Memorando do chefe do Departamento de Ciências Biológicas – ENSP ao Diretor da ENSP:
solicitação de material; roteiro para apresentação de projeto de pesquisa; ofício do Diretor da
Divisão Nacional de Saúde Mental para o Coordenador da CAIS prestando esclarecimentos sobre
convênio celebrado entre a Fiocruz, através da ENSP e a Campanha Nacional de Saúde Mental, com
interveniência da OPS, visando a realização do Curso Internacional de Administração de Serviços de
Saúde Mental

ID: 03-20-0344

Date: 16/06/1986 - 17/10/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 38 anexos

Language of the material:

português

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 61, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0345 - Atividades docentes do grupo de apoio ao PAI e atenção primária
de Saúde da ENSP (Cursos Regulares, Especiais e Descentralizados), documentos
sobre o PAI (Programa Ampliado de Imunizações)

Title: Atividades docentes do grupo de apoio ao PAI e atenção primária de Saúde da ENSP (Cursos
Regulares, Especiais e Descentralizados), documentos sobre o PAI (Programa Ampliado de
Imunizações)

ID: 03-20-0345

Date: 1980 - 1985 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 61, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0346 - Relatório de atividades de 1985 CONCURD (Coordenação
Nacional dos Cursos Descentralizados)

Title: Relatório de atividades de 1985 CONCURD (Coordenação Nacional dos Cursos
Descentralizados)

ID: 03-20-0346

Date: 1985 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 61, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0347 - Relatório de atividades da ENSP / Unidade Sanitária Germano
Sinval Faria

Title: Relatório de atividades da ENSP / Unidade Sanitária Germano Sinval Faria

ID: 03-20-0347

Date: 1985 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 61, maço 9.

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0348 - Relatório de atividades da ENSP

Title: Relatório de atividades da ENSP

ID: 03-20-0348

Date: 1985 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 61, maço 10.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0349 - Roteiro de atividades da ENSP

Title: Roteiro de atividades da ENSP

ID: 03-20-0349

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 61, maço 11.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0350 - Atividades da ENSP na Unidade do Departamento de
Administração e Planejamento de Saúde

Title: Atividades da ENSP na Unidade do Departamento de Administração e Planejamento de Saúde

ID: 03-20-0350
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Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 61, maço 12.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0351 - Atividades da ENSP na Unidade do Departamento de
Administração e Planejamento de Saúde

Title: Atividades da ENSP na Unidade do Departamento de Administração e Planejamento de Saúde

ID: 03-20-0351

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 61, maço 13.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0352 - Dossiê sobre atividades de ensino, pesquisa, extensão e a descrição
das necessidades atuais em recursos humanos e materiais do Departamento de
Epidemiologia e Métodos Quantitativos em Saúde – projeto A Situação Atual do
Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos em Saúde

Title: Dossiê sobre atividades de ensino, pesquisa, extensão e a descrição das necessidades atuais em
recursos humanos e materiais do Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos em Saúde
– projeto A Situação Atual do Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos em Saúde

ID: 03-20-0352

Date: s.d (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 3 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 61, maço 14.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0353 - Relatório de atividades do Departamento de Epidemiologia e
Métodos Quantitativos em Saúde

Title: Relatório de atividades do Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos em Saúde

ID: 03-20-0353

Date: 1985 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 61, maço 15.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0354 - Avaliação do Departamento de Epidemiologia e Métodos
Quantitativos em Saúde

Title: Avaliação do Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos em Saúde

ID: 03-20-0354

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 61, maço 16.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0355 - Relatório de atividades da ENSP

Title: Relatório de atividades da ENSP

ID: 03-20-0355

Date: 1985 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 61, maço 17.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0356 - Relatório de atividades de 1985 – ENSP – Organograma

Title: Relatório de atividades de 1985 – ENSP – Organograma

ID: 03-20-0356

Date: 1985 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 61, maço 18.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0357 - Relatório de atividades de 1985 CONCURD; em anexo relatório
do Departamento de Ciências Biológicas, relatório do Departamento de Ciências
Sociais, relatório do Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos em
Saúde; relatório do Departamento de Administração e Planejamento de Saúde;
relatório do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental, relatório da Unidade
de Treinamento Germano Sinval Faria

Title: Relatório de atividades de 1985 CONCURD; em anexo relatório do Departamento de
Ciências Biológicas, relatório do Departamento de Ciências Sociais, relatório do Departamento de
Epidemiologia e Métodos Quantitativos em Saúde; relatório do Departamento de Administração e
Planejamento de Saúde; relatório do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental, relatório da
Unidade de Treinamento Germano Sinval Faria

ID: 03-20-0357

Date: 1985 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 7 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 61, maço 19.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0358 - Relatório de atividades do Departamento de Saneamento e Saúde
Ambiental

Title: Relatório de atividades do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental

ID: 03-20-0358

Date: 1985 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 4 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 61, maço 20.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0359 - Relatório de atividades de 1985 da ENSP

Title: Relatório de atividades de 1985 da ENSP

ID: 03-20-0359

Date: 1985 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 61, maço 21.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0360 - Livro de ponto da Diretoria da ENSP

Title: Livro de ponto da Diretoria da ENSP

ID: 03-20-0360

Date: 10/12/1992 - 07/10/1993 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 61, maço 22.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0361 - Memorando do Coordenador da CONCURD para o chefe da
Secretaria Acadêmica da ENSP, encaminhamento de quantia para pagamento

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 337



03 Escola Nacional de Saúde Pública

de diploma, encaminhamento de documentos com folhas de freqüência, notas e
conceitos, registros de atividades diárias

Title: Memorando do Coordenador da CONCURD para o chefe da Secretaria Acadêmica da ENSP,
encaminhamento de quantia para pagamento de diploma, encaminhamento de documentos com folhas
de freqüência, notas e conceitos, registros de atividades diárias

ID: 03-20-0361

Date: 19/03/1982 - 03/10/1983 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 18 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 62, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0362 - Formulários de transmissão de fax sobre: realização de Curso
de Especialização, Mesa-Redonda “inter-relação vs. Doenças tropicais”, envio de
currículos, diplomas, convite de seminário; memorando sobre Cooperação Técnica
no Projeto Moçambique da USAID; carta sobre projeto “vacinas”

Title: Formulários de transmissão de fax sobre: realização de Curso de Especialização, Mesa-
Redonda “inter-relação vs. Doenças tropicais”, envio de currículos, diplomas, convite de seminário;
memorando sobre Cooperação Técnica no Projeto Moçambique da USAID; carta sobre projeto
“vacinas”

ID: 03-20-0362

Date: 03/02/1993 - 04/03/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 82 anexos

Language of the material:

português

inglês

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 63, maço 2.

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0363 - Identificação de terminais remotos; fax sobre Curso de
Especialização e Saúde do Idoso

Title: Identificação de terminais remotos; fax sobre Curso de Especialização e Saúde do Idoso

ID: 03-20-0363

Date: 05/07/1993 - 29/12/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 96 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 63, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0364 - Formulários de transmissão de fax; identificação de terminais
remotos; fax sobre: processo eleitoral, ata da reunião da comissão eleitoral do
Conselho de Residentes, Curso “Pedagogia Médica”, convite Ação da Cidadania,
proposta de fornecimento de equipamento para escritório, bolsas de estudo,
eleições da Diretoria do Conselho de Secretários Municipais, reuniões de pesquisa,
programa de publicações; portaria da Presidência nomeando servidor; pauta da
Reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde; Intercâmbio Fiocruz / Centro
Universitário de Saúde Pública de Madri; I Curso de Aperfeiçoamento em Geriatria
e Gerontologia; currículum vitae; missão institucional e diretrizes técnico – políticas
da Fundação Nacional de Saúde, proposta de fornecimento de material, disposições
sobre vigilância sanitária, nota de empenho

Title: Formulários de transmissão de fax; identificação de terminais remotos; fax sobre: processo
eleitoral, ata da reunião da comissão eleitoral do Conselho de Residentes, Curso “Pedagogia Médica”,
convite Ação da Cidadania, proposta de fornecimento de equipamento para escritório, bolsas de
estudo, eleições da Diretoria do Conselho de Secretários Municipais, reuniões de pesquisa, programa
de publicações; portaria da Presidência nomeando servidor; pauta da Reunião ordinária do Conselho
Nacional de Saúde; Intercâmbio Fiocruz / Centro Universitário de Saúde Pública de Madri; I Curso
de Aperfeiçoamento em Geriatria e Gerontologia; currículum vitae; missão institucional e diretrizes
técnico – políticas da Fundação Nacional de Saúde, proposta de fornecimento de material, disposições
sobre vigilância sanitária, nota de empenho

ID: 03-20-0364
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Date: 06/01/1993 - 24/11/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 203 anexos

Language of the material:

português

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 63, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0365 - Portarias da Presidência da Fiocruz sobre Administração de
Pessoal; dispensas, nomeações, exonerações, resignações

Title: Portarias da Presidência da Fiocruz sobre Administração de Pessoal; dispensas, nomeações,
exonerações, resignações

ID: 03-20-0365

Date: 14/12/1992 - 22/12/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 128 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 63, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0366 - Portarias da Presidência da Fiocruz dispondo sobre: constituição
de comissões, regimento interno da creche, cancelamento de portaria, nomeações,
designações, exonerações de servidores, aprovação de minutas de visitas

Title: Portarias da Presidência da Fiocruz dispondo sobre: constituição de comissões, regimento
interno da creche, cancelamento de portaria, nomeações, designações, exonerações de servidores,
aprovação de minutas de visitas

ID: 03-20-0366

Date: 16/09/1993 - 14/10/1993 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 68 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 63, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0367 - Portarias da Presidência da Fiocruz dispondo sobre: nomeação,
exoneração, constituição de comissão, alteração de portaria; ato da Presidência
dispondo sobre controle de freqüência e programação da jornada de trabalho

Title: Portarias da Presidência da Fiocruz dispondo sobre: nomeação, exoneração, constituição
de comissão, alteração de portaria; ato da Presidência dispondo sobre controle de freqüência e
programação da jornada de trabalho

ID: 03-20-0367

Date: 01/07/1985 - 20/09/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 6 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 63, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0368 - Cartas da Direção da ENSP sobre: informações relativas às
atividades da ENSP, convites para IV encontro de enfermagem materno-infantil,
colação de grau, autorização para realização de estágio, seminários promovidos pelo
Centro Interamericano e Estudos de Seguridade Social; memorandos recebidos,
colaboração para a realização do Curso Prático do Programa Ampliado de
Imunizações, representação no VVIII Congresso Brasileiro de Educação Médica,
extinção do Conselho Municipal de Saúde, reunião da ALAESP, fórum “Saúde
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em São Bernardo do Campo: formas institucionais de assistência”, debate “rumos
atuais da odontologia no INAMPS

Title: Cartas da Direção da ENSP sobre: informações relativas às atividades da ENSP, convites para
IV encontro de enfermagem materno-infantil, colação de grau, autorização para realização de estágio,
seminários promovidos pelo Centro Interamericano e Estudos de Seguridade Social; memorandos
recebidos, colaboração para a realização do Curso Prático do Programa Ampliado de Imunizações,
representação no VVIII Congresso Brasileiro de Educação Médica, extinção do Conselho Municipal
de Saúde, reunião da ALAESP, fórum “Saúde em São Bernardo do Campo: formas institucionais de
assistência”, debate “rumos atuais da odontologia no INAMPS

ID: 03-20-0368

Date: 14/03/1980 - 20/11/1980 (date of creation)

Scope and content:

Relatório sobre o Programa Nacional de Ações Básicas de Saúde, passagens aéreas, admissão de
novos servidores, colaboração para hospedar e alimentação de estagiários; curso de especialização
em saúde pública, indicação de representante em seminário sobre pós-graduação, remessa de
publicações, participação em Encontro de Educadores, comunicação de posse em Diretoria,
solicitação para participação de docentes em cursos, projetos em leishmaniose, tradução para o
português de jornal sobre saúde, participação em Conferência sobre autoridades para registro ?.....
realização de congresso, solicitação de empréstimos de filmes, programas de residência,
autorização para visita aos reservatórios da represa de lajes, realização de estágio, relatório
do Conselho Federal de Odontologia, mesa-redonda “formação de Recursos Humanos para a
Saúde, coleta de dados para pesquisa, agradecimentos por visita à CONLURB, autorização para
levantamento epidemiológico; agradecimentos por visita à Coordenadoria Regional de Saúde da
Região Serrana, visita Centro Estadual sobre Saúde, ajuda de custo para alunos, solicitação de
informações sobre curso de pós graduação do “Fórum Mundial de Saúde”; informações sobre
programa de Educação em Saúde Pública, informações sobre o Curso para engenheiros sanitaristas,
resolução de Assembléia Mundial da Saúde; agradecimentos por envio de publicações, convênio
UFRJ / Fiocruz, Secretário da ALAESP, relatório do Programa de ação de controle da Poliomielite,
mudanças na direção da ALAESP, vacinação contra pólio, convite para docência em Curso
de Saúde Pública, visita de estudante de Medicina Norte-Americano, divulgação do Relatório
Final da II Reunião Nacional de Docentes de Medicina Preventiva, solicitação de danos sobre:
enfermeiras, odontólogos, médicos; convite para III Seminário de Educação para Saúde, convênio
Fiocruz / UFMG, Concurso para Sanitarista, Intercâmbio de teses e idéias com OMS, formulários
inadequados, convênio Fiocruz / Governo do Amazonas, treinamento na Grã-Betanha, realização
de Curso de Saúde Pública em Cuiabá, composição de banca examinadora de concurso, realização
de Curso de Saúde Pública em Fortaleza, participação em Sessão de Planejamento do Centro John
Sparkman, envio de artigo, empréstimo de filme.

Physical description: Documentos textuais: 96 anexos

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 64, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0369 - Relatório de atividades do Departamento de Administração e
Planejamento de Saúde

Title: Relatório de atividades do Departamento de Administração e Planejamento de Saúde

ID: 03-20-0369

Date: 31/12/1980 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 64, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0370 - Relatório de Atividades do Departamento de Ciências Biológicas

Title: Relatório de Atividades do Departamento de Ciências Biológicas

ID: 03-20-0370

Date: 1980 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 64, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0371 - Relatório do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da
ENSP

Title: Relatório do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da ENSP

ID: 03-20-0371

Date: 1980 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 64, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0372 - Texto “Situação Atual dos Cursos de Saúde Pública
Descentralizados”

Title: Texto “Situação Atual dos Cursos de Saúde Pública Descentralizados”

ID: 03-20-0372

Date: 1980 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 64, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0373 - Tabelas e dados sobre candidatos inscritos em cursos de saúde
pública

Title: Tabelas e dados sobre candidatos inscritos em cursos de saúde pública

ID: 03-20-0373
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Date: 1980 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 30 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 64, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0374 - Texto “Curso de Saúde Pública”

Title: Texto “Curso de Saúde Pública”

ID: 03-20-0374

Date: 1980 (date of creation)

Physical description: DocumentoTexto “Curso de Saúde Pública”. textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 64, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0375 - Texto “Programa de Residência em Saúde Pública e Medicina
Social – 1980”

Title: Texto “Programa de Residência em Saúde Pública e Medicina Social – 1980”

ID: 03-20-0375

Date: 1980 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 64, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0376 - Pós-graduação em Saúde Pública – relatório por atividades
desenvolvidas durante o ano de 1980

Title: Pós-graduação em Saúde Pública – relatório por atividades desenvolvidas durante o ano de 1980

ID: 03-20-0376

Date: 1980 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 64, maço 9.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0377 - Tabelas sobre cursos realizados pela ENSP em 1980; texto “Curso
de Especialização em Saúde Pública” – resumo das atividades do ano de 1980; edital
de concurso Mestrado / Doutorado; texto “Pontos a destacar nas atividades da pós-
graduação em Saúde Pública – ENSP”, informações sobre cursos de mestrado em
Saúde Pública da ENSP

Title: Tabelas sobre cursos realizados pela ENSP em 1980; texto “Curso de Especialização em Saúde
Pública” – resumo das atividades do ano de 1980; edital de concurso Mestrado / Doutorado; texto
“Pontos a destacar nas atividades da pós-graduação em Saúde Pública – ENSP”, informações sobre
cursos de mestrado em Saúde Pública da ENSP

ID: 03-20-0377

Date: 1980 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 13 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 64, maço 10.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0378 - Programas Cursos de Saúde Pública

Title: Programas Cursos de Saúde Pública

ID: 03-20-0378

Date: 1980 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 25 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 64, maço 11.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0379 - Memorandos sobre: proposta de regimento para ENSP,
solicitação de relatórios de atividades, fragmento relatório da Biblioteca,
informações sobre programação de pesquisas na ENSP

Title: Memorandos sobre: proposta de regimento para ENSP, solicitação de relatórios de atividades,
fragmento relatório da Biblioteca, informações sobre programação de pesquisas na ENSP

ID: 03-20-0379

Date: 14/03/1980 - 20/11/1980 (date of creation)

Scope and content:

Texto “Seminário sobre o Programa Nacional de Ações Básicas de Saúde”, cortesia da Papelaria
União, encaminhamento de relatório de atividades, solicitação para realização de estágio,
informações sobre atividades da ENSP, convênio Fiocruz / UFSC, administração financeira,
convite para colação de grau, convite para IV Encontro de Enfermagem Materno – Infantil,
administração de Equipamentos e Materiais, colaboração para realização de Curso Prático de
Imunizações, recebimento de publicações, Seminários do CIESS, extinção do Conselho Nacional
de Saúde, debate “Rumos atuais da odontologia no INAMPS”, debate “Saúde em São Bernardo
do Campo”, envio de exemplares sobre o PREVSAÚDE , bolsas de estudos, reunião da ALAESP,
orientação de passagens aéreas, admissão de pessoal, cursos de especialização em Saúde Pública
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para Odontólogos, divulgação de cursos, comunicações de posse em cargos, participação em
encontros de educadores, tradução para o português de texto.

Physical description: Documentos textuais: 96 anexos

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 64, maço 12.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0380 - Relatório parcial de atividades ao CNPQ

Title: Relatório parcial de atividades ao CNPQ

ID: 03-20-0380

Date: 30/09/1980 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 64, maço 13.

Access points:

• Londres (Inglaterra) (place)

File: 03-20-0381 - Relatórios Anuais de Atividades da ENSP dos seguintes anos:
1966, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980

Title: Relatórios Anuais de Atividades da ENSP dos seguintes anos: 1966, 1974, 1975, 1977, 1978,
1979, 1980

ID: 03-20-0381

Date: 1966 - 1980 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 7 anexos

Language of the material:
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português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 64, maço 14.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0382 - Folder do Seminário sobre política de medicamentos; documento
sobre articulação e apoio da Fiocruz a projeto de atuação estratégica da Central de
Medicamentos

Title: Folder do Seminário sobre política de medicamentos; documento sobre articulação e apoio da
Fiocruz a projeto de atuação estratégica da Central de Medicamentos

ID: 03-20-0382

Date: 13/08/1996 - 14/08/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 3 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 65, maço 5.

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0383 - Seminário perspectiva de uso da vacina contra a Meningite no
Rio de Janeiro – objetivos de programação, participantes, etc; documentos sobre
introdução à doença meningocócica e a vacina cubana (VC); estudo de Santa
Catarina sumário; nota da Comissão Nacional de Meningites; carta particular
referindo-se à Comissão Mista Brasil – Cuba enviando em ano a versão da final
da avaliação da eficácia da vacina do relatório da Comissão Mista Brasil – Cuba;
cópia de carta enviada à Revista “The Sancet” comentando o polêmico artigo
sobre a vacina cubana; texto de Eduardo Costa com o título Vacinar é Preciso;
considerações a cerca da carta e anexos enviado pelo professor Cássio Moraes ao
Ministro da Saúde sobre a VAMENGOC BC; texto sobre a eficácia da vacina anti-
meningocócica nas condições de uso no Brasil no período 1989 – 1990
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Title: Seminário perspectiva de uso da vacina contra a Meningite no Rio de Janeiro – objetivos
de programação, participantes, etc; documentos sobre introdução à doença meningocócica e a
vacina cubana (VC); estudo de Santa Catarina sumário; nota da Comissão Nacional de Meningites;
carta particular referindo-se à Comissão Mista Brasil – Cuba enviando em ano a versão da final da
avaliação da eficácia da vacina do relatório da Comissão Mista Brasil – Cuba; cópia de carta enviada
à Revista “The Sancet” comentando o polêmico artigo sobre a vacina cubana; texto de Eduardo
Costa com o título Vacinar é Preciso; considerações a cerca da carta e anexos enviado pelo professor
Cássio Moraes ao Ministro da Saúde sobre a VAMENGOC BC; texto sobre a eficácia da vacina anti-
meningocócica nas condições de uso no Brasil no período 1989 – 1990

ID: 03-20-0383

Date: 15/12/1993 - 24/02/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 13 anexos

Language of the material:

português

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 65, maço 8.

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0384 - Livro sobre orientações estratégicas e programáticas Saúde para
Todos e por Todos da Organização Pan-Americana da Saúde; documento sobre
reunião de avaliação conjunta da Cooperação da OPAS / OMS no Brasil; relatório
final, proposta de exposição do Senhor Ministro da Saúde na abertura da Reunião
de Avaliação da Cooperação da OPAS / OMS com o Brasil; análise da situação
nacional de saúde

Title: Livro sobre orientações estratégicas e programáticas Saúde para Todos e por Todos da
Organização Pan-Americana da Saúde; documento sobre reunião de avaliação conjunta da
Cooperação da OPAS / OMS no Brasil; relatório final, proposta de exposição do Senhor Ministro da
Saúde na abertura da Reunião de Avaliação da Cooperação da OPAS / OMS com o Brasil; análise da
situação nacional de saúde

ID: 03-20-0384

Date: 07/02/1996 - 08/03/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 16 anexos

Language of the material:
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português

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 65, maço 9.

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0385 - Boletim da História de Medicina, Os postulados de Koch e a ? ......
da AIDS: uma perspectiva histórica – texto de Victoria a Harden; texto intitulado A
Filosofia Médica de R. T. H. Laennic; conceitos de doenças características lógicas e
implicações sociais – texto de Horácio Fabrega Júnior; texto de Jacalyn Duffin sobre
a tuberculose

Title: Boletim da História de Medicina, Os postulados de Koch e a ? ...... da AIDS: uma perspectiva
histórica – texto de Victoria a Harden; texto intitulado A Filosofia Médica de R. T. H. Laennic;
conceitos de doenças características lógicas e implicações sociais – texto de Horácio Fabrega Júnior;
texto de Jacalyn Duffin sobre a tuberculose

ID: 03-20-0385

Date: 06/1985 - 1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 12 anexos

Language of the material:

inglês

francês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 65, maço 11.

File: 03-20-0386 - Regimento interno comum das Câmaras Técnicas da Fiocruz;
portaria da presidência sobre constituição da Câmara Técnica de Ensino; livro
intitulado Ciência e Saúde: compromisso social da Fiocruz – II Congresso Interno –
Relatório Final

Title: Regimento interno comum das Câmaras Técnicas da Fiocruz; portaria da presidência sobre
constituição da Câmara Técnica de Ensino; livro intitulado Ciência e Saúde: compromisso social da
Fiocruz – II Congresso Interno – Relatório Final
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ID: 03-20-0386

Date: 01/1994 - 30/11/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 19 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 66, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0387 - Cópia de trecho do Diário Oficial sobre o Decreto n° 1308 que
dispõe sobre levantamento parcial, em território nacional, do regime de sanções
contra a República Federal da Iugoslávia, conforme determinado pela Resolução
943 do Conselho de Segurança das Nações Unidas

Title: Cópia de trecho do Diário Oficial sobre o Decreto n° 1308 que dispõe sobre levantamento
parcial, em território nacional, do regime de sanções contra a República Federal da Iugoslávia,
conforme determinado pela Resolução 943 do Conselho de Segurança das Nações Unidas

ID: 03-20-0387

Date: 12/08/1992 - 19/12/1994 (date of creation)

Scope and content:

Memorando circular do Diretor da ENSP aos colegas da ENSP sobre prestação de contas da
gestão ; memorando circular n° 044 da diretoria de Recursos Humanos para dirigentes de Unidades
sobre solicitação de divulgação da Instrução Normativa; circular n° 15 / 94 da Procuradoria Geral
para a ENSP encaminhando cópia de medida provisória que dispões sobre o Plano Real, o Sistema
Monetário Nacional,Cópia de medida provisória; portaria da presidência sobre regulamentação
da concessão de diárias e passagens aéreas no âmbito Fiocruz; manual de procedimentos da
zeladoria; instrução normativa sobre regulamentação da concessão da carteira funcional aos
servidores / empregados da Fiocruz; convênio de cooperação técnica celebrada entre a Fiocruz e a
Federação das Faculdades Celso Lisboa; guia da remessa; manual de procedimentos dos serviços
da Engenharia; relatório de atividades do DIREH.

Physical description: Documentos textuais: 299 anexos

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 66, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0388 - Memorando circular da Diretoria de Recursos Humanos para
dirigentes de Unidades sobre recadastramento nacional dos servidores públicos civis
da Administração Federal, cópia de trecho do Diário Oficial sobre o estabelecimento
de recadastramento nacional dos servidores públicos civis da Administração
Federal direta, autárquica e fundacional; memorando circular do Diretor da ENSP
para colegas da ENSP sobre prestação de contas de gestão

Title: Memorando circular da Diretoria de Recursos Humanos para dirigentes de Unidades sobre
recadastramento nacional dos servidores públicos civis da Administração Federal, cópia de trecho do
Diário Oficial sobre o estabelecimento de recadastramento nacional dos servidores públicos civis da
Administração Federal direta, autárquica e fundacional; memorando circular do Diretor da ENSP para
colegas da ENSP sobre prestação de contas de gestão

ID: 03-20-0388

Date: 13/06/1994 - 23/03/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 74 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 66, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0389 - Texto intitulado O credencialismo em questão de Sérgio Rego e
Maria Helena Machado

Title: Texto intitulado O credencialismo em questão de Sérgio Rego e Maria Helena Machado

ID: 03-20-0389

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:
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português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 67, maço 7.

File: 03-20-0390 - Memorando da Coordenadoria do Núcleo de Estudos em Ciência
e Tecnologia para o Diretor da ENSP encaminhando texto; texto intitulado “Em
defesa da lógica acadêmica de Marília Bernardes Marques”

Title: Memorando da Coordenadoria do Núcleo de Estudos em Ciência e Tecnologia para o Diretor
da ENSP encaminhando texto; texto intitulado “Em defesa da lógica acadêmica de Marília Bernardes
Marques”

ID: 03-20-0390

Date: 22/02/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 67, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0391 - Texto sobre o Perfil dos Servidores da Fiocruz – estudo
preliminar – DIREH

Title: Texto sobre o Perfil dos Servidores da Fiocruz – estudo preliminar – DIREH

ID: 03-20-0391

Date: 12/1995 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 67, maço 9.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0392 - Texto sobre estudos da produção científica em saúde coletiva;
notas sobre a história dos estudos e áreas temáticas de Everardo Duarte Nunes

Title: Texto sobre estudos da produção científica em saúde coletiva; notas sobre a história dos estudos
e áreas temáticas de Everardo Duarte Nunes

ID: 03-20-0392

Date: 16/06/1995 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 67, maço 14.

Access points:

• Campinas (SP) (place)

File: 03-20-0393 - Texto intitulado O envelhecimento populacional brasileiro e o
setor saúde

Title: Texto intitulado O envelhecimento populacional brasileiro e o setor saúde

ID: 03-20-0393

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anxo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 67, maço 19.

File: 03-20-0394 - Texto sobre Saúde e qualidade de vista de palestra do Professor
Paulo Marchiori Buss na Conferência Estadual de Saúde
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Title: Texto sobre Saúde e qualidade de vista de palestra do Professor Paulo Marchiori Buss na
Conferência Estadual de Saúde

ID: 03-20-0394

Date: 07/1996 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 67, maço 20.

File: 03-20-0395 - 10ª Conferência Nacional de Saúde – título “SUS – Construindo
um modelo de atenção à saúde para a qualidade de vida”, termo de referência para
as mesas centrais

Title: 10ª Conferência Nacional de Saúde – título “SUS – Construindo um modelo de atenção à saúde
para a qualidade de vida”, termo de referência para as mesas centrais

ID: 03-20-0395

Date: 13/06/1996 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 67, maço 21.

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0396 - Texto intitulado “O problema das escolas geográficas na análise
dos processos endêmicos”

Title: Texto intitulado “O problema das escolas geográficas na análise dos processos endêmicos”

ID: 03-20-0396

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 anexos
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Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 67, maço 22.

File: 03-20-0397 - Projeto desenvolvimento da qualidade nos serviços de saúde de
Cláudia Maria Travassos Veras – ENSP

Title: Projeto desenvolvimento da qualidade nos serviços de saúde de Cláudia Maria Travassos Veras
– ENSP

ID: 03-20-0397

Date: 09/1992 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 67, maço 23.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0398 - Texto intitulado de “organização e sistemas de saúde: desafios e
perspectivas de Eugênio Vilaça Mendes – Conferência realizada no III Congresso
Médico de Brasília”

Title: Texto intitulado de “organização e sistemas de saúde: desafios e perspectivas de Eugênio Vilaça
Mendes – Conferência realizada no III Congresso Médico de Brasília”

ID: 03-20-0398

Date: 07/04/1993 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 67, maço 24.
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Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0399 - Folheto intitulado de Descentralização das ações e serviços de
saúde: a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei do Ministério da Saúde

Title: Folheto intitulado de Descentralização das ações e serviços de saúde: a ousadia de cumprir e
fazer cumprir a lei do Ministério da Saúde

ID: 03-20-0399

Date: 04/1993 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 67, maço 25.

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0400 - Texto intitulado “Descentralização da Vigilância Sanitária: um
desafio para o Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde”

Title: Texto intitulado “Descentralização da Vigilância Sanitária: um desafio para o Sistema Único de
Saúde do Ministério da Saúde”

ID: 03-20-0400

Date: 03/1993 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 67, maço 26.
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File: 03-20-0401 - Documento sobre o Programa de Controle das endemias na
perspectivas do “SUS”

Title: Documento sobre o Programa de Controle das endemias na perspectivas do “SUS”

ID: 03-20-0401

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 67, maço 27.

File: 03-20-0402 - Texto intitulado A descentralização de outras ações de saúde

Title: Texto intitulado A descentralização de outras ações de saúde

ID: 03-20-0402

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 67, maço 28.

File: 03-20-0403 - Correspondência do Assessor da Direção da ENSP para o Diretor
da ENSP sobre nomeação pela portaria n° 1397 publicada no Diário Oficial,
colocando o seu cargo de Assessor à sua disposição

Title: Correspondência do Assessor da Direção da ENSP para o Diretor da ENSP sobre nomeação pela
portaria n° 1397 publicada no Diário Oficial, colocando o seu cargo de Assessor à sua disposição

ID: 03-20-0403

Date: 25/11/1993 - 07/12/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 anexos

Language of the material:
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português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 67, maço 29.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0405 - Tese intitulada Perfil de morbi - mortalidade dos Municípios de
faixa de fronteira da Amazônia legal – Fundação Universidade do Amazonas

Title: Tese intitulada Perfil de morbi - mortalidade dos Municípios de faixa de fronteira da Amazônia
legal – Fundação Universidade do Amazonas

ID: 03-20-0405

Date: 1992 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 67, maço 32.

Access points:

• Manaus (AM) (place)

File: 03-20-0406 - Projeto para implantação de Programa de Apoio ao Ensino Médio
para os servidores da Fiocruz do Núcleo de Capacitação e Desenvolvimento de RH

Title: Projeto para implantação de Programa de Apoio ao Ensino Médio para os servidores da Fiocruz
do Núcleo de Capacitação e Desenvolvimento de RH

ID: 03-20-0406

Date: 01/10/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 67, maço 33.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0407 - Formulário de Diagnóstico preliminar de riscos presentes nas
atividades desenvolvidas na Fiocruz

Title: Formulário de Diagnóstico preliminar de riscos presentes nas atividades desenvolvidas na
Fiocruz

ID: 03-20-0407

Date: 07/1995 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 67, maço 34.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0408 - Formulários de redistribuição de pessoal; despachos,
memorandos e pareceres relativos à transferência de pessoal; fichas de avaliação
de candidatos; cópias de contra-cheques; currículos; portarias da LBA designando
servidores para Comissão; cópias de diplomas, históricos e documentos pessoais

Title: Formulários de redistribuição de pessoal; despachos, memorandos e pareceres relativos à
transferência de pessoal; fichas de avaliação de candidatos; cópias de contra-cheques; currículos;
portarias da LBA designando servidores para Comissão; cópias de diplomas, históricos e documentos
pessoais

ID: 03-20-0408

Date: 12/03/1993 - 12/11/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 176 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 68, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0409 - Memorandos relativos à Administração de Pessoal e Recursos
Humanos; Instrução normativa da DIREH sobre abono; ofícios e portaria
sobre processo de afastamento do país; ofícios solicitando: cessão de servidor,
transferências; relação de funcionários cedidos a outros órgãos; instrução
normativa da DIREH sobre incorporação à remuneração de servidores;
memorandos sobre bolsas de estudos; relação de bolsistas Fiocruz / FAPERJ; carta
sobre convênio Fiocruz / FAPERJ; nota-técnica sobre redistribuição e transferência
de servidor; cópias do Diário Oficial da União; demonstrativo de vagas por área;
programa de treinamento

Title: Memorandos relativos à Administração de Pessoal e Recursos Humanos; Instrução normativa
da DIREH sobre abono; ofícios e portaria sobre processo de afastamento do país; ofícios solicitando:
cessão de servidor, transferências; relação de funcionários cedidos a outros órgãos; instrução
normativa da DIREH sobre incorporação à remuneração de servidores; memorandos sobre bolsas de
estudos; relação de bolsistas Fiocruz / FAPERJ; carta sobre convênio Fiocruz / FAPERJ; nota-técnica
sobre redistribuição e transferência de servidor; cópias do Diário Oficial da União; demonstrativo de
vagas por área; programa de treinamento

ID: 03-20-0409

Date: 09/01/1992 - 22/12/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 124 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 68, maço 2.

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0410 - Memorandos sobre: Administração de Pessoal e Recursos
Humanos; Administração Geral, pagamento de Prestadores de Serviços,
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Redistribuição de servidores, Currículos; cadastro de alteração de lotação de
sevidores

Title: Memorandos sobre: Administração de Pessoal e Recursos Humanos; Administração Geral,
pagamento de Prestadores de Serviços, Redistribuição de servidores, Currículos; cadastro de alteração
de lotação de sevidores

ID: 03-20-0410

Date: 21/07/1993 - 27/09/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 78 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 68, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0404 - Texto intitulado Lucro o grande empasse para a cidade do futuro
– uma proposta de avanço da sociedade do Dr. Szachna Elizsz Ajnamon (Professor
titular da ENSP)

Title: Texto intitulado Lucro o grande empasse para a cidade do futuro – uma proposta de avanço da
sociedade do Dr. Szachna Elizsz Ajnamon (Professor titular da ENSP)

ID: 03-20-0404

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 67, maço 31.

File: 03-20-0411 - Memorando relativo do Censo dos servidores do Ministério da
Saúde; cartazes do Censo 93; caderno de treinamento do Censo dos Servidores;
tabelas auxiliares do Censo 93; formulários do Censo; Manual de Orientação do
Censo 93
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Title: Memorando relativo do Censo dos servidores do Ministério da Saúde; cartazes do Censo 93;
caderno de treinamento do Censo dos Servidores; tabelas auxiliares do Censo 93; formulários do
Censo; Manual de Orientação do Censo 93

ID: 03-20-0411

Date: 19/08/1993 - 26/08/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 38 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 68, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0412 - Memorandos relativos ao Censo dos Servidores; questionário do
Censo; listagens de servidores por setor; relação de formulários entregues; cartaz
do Censo; caderno de treinamento de aplicadores do Censo

Title: Memorandos relativos ao Censo dos Servidores; questionário do Censo; listagens de servidores
por setor; relação de formulários entregues; cartaz do Censo; caderno de treinamento de aplicadores
do Censo

ID: 03-20-0412

Date: 05/08/1993 - 28/06/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 35 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 68, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0413 - Formulários de redistribuição de pessoal; despachos,
memorandos e pareceres relativos à transferência de pessoal; fichas de avaliação de
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candidatos; cópias de contra-cheques; currículos; cópias de diplomas, históricos;
portarias da LBA designando servidores para comissão

Title: Formulários de redistribuição de pessoal; despachos, memorandos e pareceres relativos à
transferência de pessoal; fichas de avaliação de candidatos; cópias de contra-cheques; currículos;
cópias de diplomas, históricos; portarias da LBA designando servidores para comissão

ID: 03-20-0413

Date: 30/12/1980 - 13/08/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 149 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 68, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0414 - Memorandos sobre: programas de aperfeiçoamento profissional,
programa de estágio; administração de pessoal; portaria da Presidência da Fiocruz
sobre bolsa – auxílio

Title: Memorandos sobre: programas de aperfeiçoamento profissional, programa de estágio;
administração de pessoal; portaria da Presidência da Fiocruz sobre bolsa – auxílio

ID: 03-20-0414

Date: 05/08/1993 - 28/06/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 31 anexos

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 68, maço 7.

Note [generalNote]:

Obs: Há concentração de documentos relativos ao ano de 1993.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 365



03 Escola Nacional de Saúde Pública

File: 03-20-0415 - Relatório de avaliação de atividades práticas do programa de
aperfeiçoamento profissional

Title: Relatório de avaliação de atividades práticas do programa de aperfeiçoamento profissional

ID: 03-20-0415

Date: 15/12/1992 - 05/12/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 115 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 68, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0416 - Memorandos solicitando cancelamento de bolsa de
aperfeiçoamento – PAP; fichas de cadastro de desenvolvimento, do programa
de aperfeiçoamento profissional; declaração de conclusão 2° grau; cópias de
documentos pessoais; currículo; memorando solicitando aperfeiçoamento
profissional

Title: Memorandos solicitando cancelamento de bolsa de aperfeiçoamento – PAP; fichas de cadastro
de desenvolvimento, do programa de aperfeiçoamento profissional; declaração de conclusão 2° grau;
cópias de documentos pessoais; currículo; memorando solicitando aperfeiçoamento profissional

ID: 03-20-0416

Date: 03/05/1993 - 16/11/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 47 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 68, maço 9.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0417 - Relatório de prestação de contas da Administração de benefícios;
relação de professores visitantes; termo de compromisso para aumento de carga
horária; procuração para receber tíquete-refeição; exame pericial de Sanidade
Médica e capacidade física; relação nominal para verificação de tíquetes; recibo de
tíquete-refeição

Title: Relatório de prestação de contas da Administração de benefícios; relação de professores
visitantes; termo de compromisso para aumento de carga horária; procuração para receber tíquete-
refeição; exame pericial de Sanidade Médica e capacidade física; relação nominal para verificação de
tíquetes; recibo de tíquete-refeição

ID: 03-20-0417

Date: 01/02/1993 - 02/12/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 4 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 69, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0418 - Memorandos comunicando freqüência de servidores; atestados
médicos; exames periciais; memorando sobre previsão de férias; ato da Presidência
da Fiocruz sobre controle da freqüência e prorrogação da jornada de trabalho;
certidão de casamento; listagens de servidores

Title: Memorandos comunicando freqüência de servidores; atestados médicos; exames periciais;
memorando sobre previsão de férias; ato da Presidência da Fiocruz sobre controle da freqüência e
prorrogação da jornada de trabalho; certidão de casamento; listagens de servidores

ID: 03-20-0418

Date: 07/10/1993 - 05/01/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 158 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 70, maço 1.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0419 - Listagens: relação nominal por centro de custo

Title: Listagens: relação nominal por centro de custo

ID: 03-20-0419

Date: 25/10/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 13 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 70, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0420 - Cartas, memorandos, despachos sobre redistribuição e
transferência de servidores; currículos; cópia do Diário Oficial da União; fichas de
pagamento de pessoal; tabela de controle de processos; fragmento de texto sobre
enquadramento funcional

Title: Cartas, memorandos, despachos sobre redistribuição e transferência de servidores; currículos;
cópia do Diário Oficial da União; fichas de pagamento de pessoal; tabela de controle de processos;
fragmento de texto sobre enquadramento funcional

ID: 03-20-0420

Date: 22/01/1993 - 21/10/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 53 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 70, maço 3.

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0421 - Formulários “Perfil Profissional”, memorandos sobre
transferência, aposentadorias e realocação de pessoal

Title: Formulários “Perfil Profissional”, memorandos sobre transferência, aposentadorias e realocação
de pessoal

ID: 03-20-0421

Date: 01/06/1993 - 04/06/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 84 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 70, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0422 - Formulários “Informe Pessoal”, lista de nomes; formulário
cadastro do corpo docente da FENSP

Title: Formulários “Informe Pessoal”, lista de nomes; formulário cadastro do corpo docente da FENSP

ID: 03-20-0422

Date: 19/06/1969 - 31/07/1969 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 94 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 70, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0423 - Cópias e cartas sobre: envio de prospectos, publicações;
agradecimentos por envio de informações: Programa de Investigação e Docência
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em Saúde e Dinâmica da População; informações biográficas; programa de estudos
sobre epidemiologia do câncer; XXI Congresso da Associação de Pediatras de
Língua Francesa; apresentação cultural entre ENSP e Escola Nacional de Saúde
Pública da França

Title: Cópias e cartas sobre: envio de prospectos, publicações; agradecimentos por envio de
informações: Programa de Investigação e Docência em Saúde e Dinâmica da População; informações
biográficas; programa de estudos sobre epidemiologia do câncer; XXI Congresso da Associação de
Pediatras de Língua Francesa; apresentação cultural entre ENSP e Escola Nacional de Saúde Pública
da França

ID: 03-20-0423

Date: 03/02/1967 - 23/03/1971 (date of creation)

Scope and content:

Catálogo de instituições envolvidas em treinamento para reprodução humana; assinatura de
periódico; renúncia de cargo; publicação sobre população; release sobre Milbank Memorial
Fund; ida de pesquisador para Universidade de Michigan; Conferência da Associação de Saúde
Pública dos Adventistas do Sétimo Dia; Assistência em projeto da Associação Americana de Saúde
Pública; programa de administração hospitalar; 8ª Congresso de Medicina Tropical e Malária;
congresso sobre fundo e saúde; visita à ENSP; envio de ‘slides’; recebimento de publicações;
atividades desenvolvidas pela ENSP em planejamento familiar; seminário sobre escolas latino
americanas de saúde pública; curso de mestrado em higiene; agradecimento por visita à ENSP;
equipamentos de tradução simultânea; programa em alimento e nutrição; envio de informações
sobre a ENSP; cupons da UNESCO; ???? de estudos; edição de diafilmes; curso sobre “Lagoas de
Estabilização”; informação sobre título de mestre; criação de Centros Regionais de Investigação
e Ensino de Higiene e Saúde Pública; campanha de erradicação da varíola; encontro anual da
Associação Americana de Saúde Pública.

Physical description: Documentos textuais: 120 anexos

Language of the material:

português

espanhol

inglês

francês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 70, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Caracas (Venezuela) (place)
• Madri (Espanha) (place)
• Nova Iorque (Estados Unidos) (place)
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• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0424 - Decretos da Presidência da República dispondo sobre
a organização administrativa do Ministério da Saúde; decreto dispondo
sobre o Estatuto da Fundação Oswaldo Cruz; portarias do Ministério da
Saúde: aprovando o Regimento Interno da Fiocruz, aprovando Regimento
Interno do Instituto Presidente Castelo Branco, aprovando Regulamento de
Ensino do Instituto Presidente Castelo Branco; norma regulamentar sobre a
organização administrativa da Fiocruz; cópias do Diário Oficial da União; normas
regulamentares sobre a estrutura e funcionamento da Fiocruz; instrução da
Presidência da Fiocruz sobre utilização dos serviços de telefonia

Title: Decretos da Presidência da República dispondo sobre a organização administrativa do
Ministério da Saúde; decreto dispondo sobre o Estatuto da Fundação Oswaldo Cruz; portarias do
Ministério da Saúde: aprovando o Regimento Interno da Fiocruz, aprovando Regimento Interno
do Instituto Presidente Castelo Branco, aprovando Regulamento de Ensino do Instituto Presidente
Castelo Branco; norma regulamentar sobre a organização administrativa da Fiocruz; cópias do Diário
Oficial da União; normas regulamentares sobre a estrutura e funcionamento da Fiocruz; instrução da
Presidência da Fiocruz sobre utilização dos serviços de telefonia

ID: 03-20-0424

Date: 04/02/1969 - 01/04/1978 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 22 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 70, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0425 - Informes da ENSP; cartaz de convocação para reunião do II
Congresso da Fiocruz; informe “Rádio Manguinhos”, aviso sobre distribuição de
tíquete; convocação para eleições; texto “Fiocruz reabre? hospitais públicos que
‘dão certo’

Title: Informes da ENSP; cartaz de convocação para reunião do II Congresso da Fiocruz; informe
“Rádio Manguinhos”, aviso sobre distribuição de tíquete; convocação para eleições; texto “Fiocruz
reabre? hospitais públicos que ‘dão certo’
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ID: 03-20-0425

Date: 02/1993 - 08/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 16 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 71, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0426 - Carta sobre plano de trabalho proposto pela ENSP; memorando
sobre constituição do Conselho Estadual da ENSP; cópias de contracapas da revista
de Saúde Pública da USP; memorandos sobre: renúncia e cargo; deliberações do
Conselho Deliberativo da ENSP; concessão de DAS-1; preenchimento de cargos em
comissão; texto “Proposta de direção colegiada no DENQS”

Title: Carta sobre plano de trabalho proposto pela ENSP; memorando sobre constituição do Conselho
Estadual da ENSP; cópias de contracapas da revista de Saúde Pública da USP; memorandos
sobre: renúncia e cargo; deliberações do Conselho Deliberativo da ENSP; concessão de DAS-1;
preenchimento de cargos em comissão; texto “Proposta de direção colegiada no DENQS”

ID: 03-20-0426

Date: 05/01/1993 - 06/1993 (date of creation)

Scope and content:

Memorandos sobre: aumento de carga horária; cessão de professor; composição da Comissão
de Pós-Graduação; relatórios da comissão de pós-graduação; memorandos sobre: administração
de pessoal e recursos humanos; composição da Banca de Concurso; texto “Políticas Globais
para o Desenvolvimento Institucional”; convocações para reuniões do Conselho Deliberativo
da ENSP; atas de reuniões do Conselho Deliberativo da ENSP; demonstrativo do orçamento da
ENSP; currículo e plano de trabalho a ser desenvolvido pelo Dr. Timothy Harding; declaração
de aceitação de convite para atuação de professor visitante; solicitação de bolsa de pesquisador
visitante; memorando sobre convênios ENSP /instituições nacionais e internacionais; lista
de servidores com função gratificada; ata da Comissão Examinadora de Avaliação de Tese;
memorandos dos seminários do II Congresso Interno da Fiocruz; texto sobre critérios para cessão
de pessoal; memorandos sobre proposta de seminário; projeto de seminário “Ocupação do Solo e
Habitação Humana”; memorando sobre: eleições para chefia de departamento; ata das eleições;
solicitação de prorrogação de doutorado.

Physical description: Documentos textuais: 90 anexos
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Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 71, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Los Angeles (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0427 - Anteprojeto do regulamento eleitoral para Diretor e Vice-Diretor
da ENSP; carta solicitando prorrogação de doutorado; declaração de condição de
bolsista do CNPq

Title: Anteprojeto do regulamento eleitoral para Diretor e Vice-Diretor da ENSP; carta solicitando
prorrogação de doutorado; declaração de condição de bolsista do CNPq

ID: 03-20-0427

Date: 08/11/1990 - 28/12/1993 (date of creation)

Scope and content:

Memorando sobre aprovação de pedido de pesquisa de campo; solicitação de afastamento do país;
termo de compromisso e responsabilidade por afastamento do país; tabela de redistribuição de
funcionários; memorandos sobre redistribuição de funcionários; atas de reuniões do Conselho
Deliberativo da ENSP; cópias de formulários de seleção de doutorado da ENSP; memorando
sobre vagas para doutorado; programa de entrevistas do processo de seleção; ata do processo
de seleção para mestrado; memorandos sobre: programa de doutorado por defesa direta de tese;
revisão de regimento interno de doutorado; ata da reunião da Comissão de Pós Graduação com
o Colegiado dos Doutores da ENSP; carta sobre inscrição no doutorado por defesa direta de
tese; texto “Doutorado por Defesa de Tese”; anteprojeto de Seminário Interdisciplinar sobre os
Caminhos da Pesquisa em Sócio-Biodiversidade na Amazônia”; memorando sobre financiamento
de passagens; texto “Investigação e Desenvolvimento de Novos Programas” do Instituto Municipal
de Saúde de Barcelona.

Physical description: Documentos textuais: 53 anexos

Language of the material:

português

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 71, maço 3.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0428 - Atas de reuniões do Conselho Deliberativo da ENSP; ficha de
inscrição para diretor e vice-diretor da ENSP; cópias de documentos pessoais,
currículos; memorandos solicitando afastamento de funções

Title: Atas de reuniões do Conselho Deliberativo da ENSP; ficha de inscrição para diretor e vice-
diretor da ENSP; cópias de documentos pessoais, currículos; memorandos solicitando afastamento de
funções

ID: 03-20-0428

Date: 06/10/1993 - 29/12/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 16 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 71, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0429 - Memorando sobre: administração geral; programa de educação
de adultos; mapas do campus da Fiocruz; listagens de publicações em exposição
da Biblioteca Lincoln de Freitas Filho; termo de compromisso de aperfeiçoamento
profissional; autorizações para confecção de identidade funcional, abertura de conta
corrente; início de programa; requisição de compra

Title: Memorando sobre: administração geral; programa de educação de adultos; mapas do campus
da Fiocruz; listagens de publicações em exposição da Biblioteca Lincoln de Freitas Filho; termo de
compromisso de aperfeiçoamento profissional; autorizações para confecção de identidade funcional,
abertura de conta corrente; início de programa; requisição de compra

ID: 03-20-0429

Date: 07/01/1993 - 10/12/1993 (date of creation)

Scope and content:

Memorando sobre autorização para contratação de prestador de serviço; proposta de prestação
de serviço; recibo de pagamento a autônomo; memorando solicitando renovação de bolsa; lista
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de contribuições para homenagem a Paulo Buss; lista de convidados para inauguração de galeria
de fotos; contrato de serviços de buffe; memorando sobre administração de pessoal; cópia de
declaração alfandegária; exames periciais de sanidade médica e física; requerimento de abono;
listagem de servidores; memorando sobre censo dos servidores; orçamentos de equipamentos de
informática; faturas de equipamentos; manual de orientação do censo 93; tabelas auxiliares do
censo 93; relações de férias; formulários de fax solicitando orçamentos, informando sobre fatura;
cópia do Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro; solicitações de abonos; cópias do Diário
Oficial da União; cópias de orientações normativas sobre concessão de licenças.

Physical description: Documentos textuais: 76 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 71, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0430 - Fragmento da Constituição Brasileira; texto “Informação em
Saúde”, minutas de portarias do Ministério da Saúde dispondo sobre o grupo
executivo da reforma administrativa no Ministério da Saúde; pauta do grupo
executivo da reforma administrativa no Ministério da Saúde; texto “Um Ministério
da Saúde em Transformação para uma Sociedade em Transformação”, texto
“Processo de Reestruturação dos Órgãos e Entidades Vinculadas do Ministério da
Súde

Title: Fragmento da Constituição Brasileira; texto “Informação em Saúde”, minutas de portarias
do Ministério da Saúde dispondo sobre o grupo executivo da reforma administrativa no Ministério
da Saúde; pauta do grupo executivo da reforma administrativa no Ministério da Saúde; texto “Um
Ministério da Saúde em Transformação para uma Sociedade em Transformação”, texto “Processo de
Reestruturação dos Órgãos e Entidades Vinculadas do Ministério da Súde

ID: 03-20-0430

Date: 19/11/1992 - 23/06/1993 (date of creation)

Scope and content:

Plano de Ação para 90 Dias”; texto “As Ações de Vigilância Epidemiológica e Controle de
Agravos na Perspectiva do SUS”; texto “Missão Institucional e Diretrizes Técnico Políticas
da Fundação Nacional de Saúde”; projeto de lei dispondo sobre a transformação da central de
medicamentos; relatório sobre o projeto de lei; leis dispondo sobre: as condições para a promoção
da saúde, gestão do SUS; lista de composição do grupo especial de descentralização; cópias do
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Diário Oficial da União; avisos encaminhando mensagens da Presidência da República; mensagens
do Presidente da República encaminhando: exposição de motivos e projeto de lei sobre a central
de medicamentos; exposição de motivos e projeto de lei sobre extinção do INAMPS; cartaz da
Semana Fiocruz; decreto do Presidente da República sobre reorganização do Fundo Nacional de
Saúde.

Physical description: Documentos textuais: 28 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 72, maço 1.

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0431 - Texto “Descentralização das Ações e Serviços de Saúde: A
Ousadia de Cumprir e Fazer Cumprir a Lei”, tabela de funções e atribuições
dos níveis municipal, estadual e federal no SUS conforme lei federal; cópias do
Diário Oficial da União; resolução do Conselho Nacional de Saúde sobre comissão
especial para elaborar propostas para implantação do SUS; fluxograma relativo a
operacionalização do SUS; tabelas comparativas de funções e processos de gestão
em cada nível de governo; quadro “Requisitos para Avançar nas Diversas Situações
de Gestão”, texto “Descentralização da Vigilância Sanitária: Um Desafio para o
Sistema Único de Saúde”, texto “Sistema de Informação e Vigilância Sanitária”,
texto “O Programa de Controle das Endemias na Perspectiva do SUS”, texto “A
Descentralização de Outras Ações de Saúde”

Title: Texto “Descentralização das Ações e Serviços de Saúde: A Ousadia de Cumprir e Fazer
Cumprir a Lei”, tabela de funções e atribuições dos níveis municipal, estadual e federal no SUS
conforme lei federal; cópias do Diário Oficial da União; resolução do Conselho Nacional de Saúde
sobre comissão especial para elaborar propostas para implantação do SUS; fluxograma relativo
a operacionalização do SUS; tabelas comparativas de funções e processos de gestão em cada
nível de governo; quadro “Requisitos para Avançar nas Diversas Situações de Gestão”, texto
“Descentralização da Vigilância Sanitária: Um Desafio para o Sistema Único de Saúde”, texto
“Sistema de Informação e Vigilância Sanitária”, texto “O Programa de Controle das Endemias na
Perspectiva do SUS”, texto “A Descentralização de Outras Ações de Saúde”

ID: 03-20-0431

Date: 01/01/1993 - 26/04/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 17 anexos

Language of the material:
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português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 72, maço 2.

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0432 - Carta convocando para reunião do CONSEPE; texto “Proposta
de Integração do Programa PEPPE à ENSP”, Boletim da Associação Brasileira
de Educação Médica; folder da exposição “Fundação Oswaldo Cruz 1900 – 1980:
80 anos Servindo à Saúde Pública”, texto “Subsídios para o Histórico”, discursos
de posse da direção da ENSP; folheto “Discurso de Posse como Vice-Presidente de
Recursos Humanos da Fundação Oswaldo Cruz”, recortes de jornais abordando
os temas: homeopatia no INAMPS, congresso sobre recursos humanos; boletim
ENSP-PEPPE “Contribuição à História da Escola Nacional de Saúde Pública”,
texto “Pasta do Boletim Interno”, texto “Programa de Estudos Sócio-econômicos em
Saúde-PASES. Antecedentes, Atividades e Perspectivas”

Title: Carta convocando para reunião do CONSEPE; texto “Proposta de Integração do Programa
PEPPE à ENSP”, Boletim da Associação Brasileira de Educação Médica; folder da exposição
“Fundação Oswaldo Cruz 1900 – 1980: 80 anos Servindo à Saúde Pública”, texto “Subsídios para o
Histórico”, discursos de posse da direção da ENSP; folheto “Discurso de Posse como Vice-Presidente
de Recursos Humanos da Fundação Oswaldo Cruz”, recortes de jornais abordando os temas:
homeopatia no INAMPS, congresso sobre recursos humanos; boletim ENSP-PEPPE “Contribuição à
História da Escola Nacional de Saúde Pública”, texto “Pasta do Boletim Interno”, texto “Programa de
Estudos Sócio-econômicos em Saúde-PASES. Antecedentes, Atividades e Perspectivas”

ID: 03-20-0432

Date: 08/1977 - 10/08/1980 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 12 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 72, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0433 - Texto “Programa Nacional de Pós-Graduação em Saúde
Coletiva”, informe do encontro para discussão e aprovação do relatório final da
reunião sub-regional de escolas de saúde pública; carta da OPAS sobre encontro
dos cursos de pós-graduação em saúde coletiva; texto sobre catálogo de instituições
de ensino e pesquisa a nível de pós-graduação em saúde pública e saúde coletiva;
instruções sobre preenchimento de formulários sobre instituição de pós-graduação

Title: Texto “Programa Nacional de Pós-Graduação em Saúde Coletiva”, informe do encontro
para discussão e aprovação do relatório final da reunião sub-regional de escolas de saúde pública;
carta da OPAS sobre encontro dos cursos de pós-graduação em saúde coletiva; texto sobre catálogo
de instituições de ensino e pesquisa a nível de pós-graduação em saúde pública e saúde coletiva;
instruções sobre preenchimento de formulários sobre instituição de pós-graduação

ID: 03-20-0433

Date: 20/03/1979 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 8 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 72, maço 4.

File: 03-20-0434 - Cartas da direção da ENSP sobre: agradecimento por
comunicação de posse em cargo; acusando recebimento de publicações, catálogos;
comunicando encerramento de curso para engenheiros de saúde pública e
curso básico de saúde pública; indicação de técnico para docência; reunião de
coordenação de grupo permanente de trabalho; solicitação de nomes e endereços de
profissionais da área de tratamento de águas; convite para cerimônia de colação de
grau; relação de alunos do curso básico de saúde pública em trabalho de campo em
áreas da administração do INAMPS

Title: Cartas da direção da ENSP sobre: agradecimento por comunicação de posse em cargo; acusando
recebimento de publicações, catálogos; comunicando encerramento de curso para engenheiros
de saúde pública e curso básico de saúde pública; indicação de técnico para docência; reunião de
coordenação de grupo permanente de trabalho; solicitação de nomes e endereços de profissionais da
área de tratamento de águas; convite para cerimônia de colação de grau; relação de alunos do curso
básico de saúde pública em trabalho de campo em áreas da administração do INAMPS

ID: 03-20-0434

Date: 12/01/1979 - 17/12/1979 (date of creation)

Scope and content:
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Reunião sobre metodologias para o desenvolvimento do curso básico de saúde pública; visita
à ENSP; apresentação de alunos do curso básico de saúde pública; realização de estágios;
apresentação de aluno do curso de especialização em saúde pública; colaboração para realização
de trabalho de campo; reunião sobre residência em saúde pública e medicina social do INAMPS;
“Simpósio Internacional sobre Desenvolvimento de Recursos Humanos para o Saneamento
Ambiental”; administração geral; seleção para bolsa de estudo; visitas de alunos do curso de
odontologia social à CEDAE; solicitação de autorização para profissional ministrar aula do curso
de odontologia social; realização de estudo em áreas de saúde da Fundação Leão XIII; I Reunião
sobre Formação e Utilização de Pessoal de Nível Superior na Área da Saúde Coletiva; visita
de alunos do curso para engenheiros de saúde pública à empresa LIGHT; convite para Ciclo
de Estudos Brasileiros dos cursos de mestrado e de pós-graduação; condolências; designação
para conselho municipal de saúde; solicitação para participação em curso; realização do V
Congresso da Sociedade Brasileira de Parasitologia; participação no XVII Congresso Brasileiro
de Educação Médica; participação em debate “O Hospital Universitário no Sistema Nacional de
Saúde”; participação de professor da ENSP em curso do CCS-UFRJ; planejamento do curso de
controle e erradicação de endemias; participação no VII Congresso da ANRIGS; eleição para
vice-presidência da Associação Latina Americana de Escolas de Saúde Pública; solicitação de
publicações; solicitação de envio de dados sobre morbidade, mortalidade e vacinação pertinentes
a difteria, sarampo e poliomielite; solicitação de informações sobre curso de pós-graduação
oferecido pela Universidade de Roma; autorização para visita à COMLURB; envio de publicações;
programação de cursos nos centros médico-sanitários do Rio de Janeiro; impossibilidade de ida ao
México; cooperação com NUTES/CLATES; esclarecimento sobre seminário; convite para curso
de treinamento avançado em serviço e de residência em medicina social; ciclo de palestras sobre
atualização em Saúde Pública; designação de representante para reunião da ALAESP; realização
de curso de Ensino em Epidemiologia Avançada.

Physical description: Documentos textuais: 155 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 72, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0435 - Folheto da Associação dos servidores da Fundação Oswaldo
Cruz; relação de telefones internos da ENSP; relação dos médicos lotados na ENSP;
fragmento de um texto sobre levantamento geral dos cursos ministrados pela ENSP;
relação de professores por departamento da ENSP; carta informando relação de
telefones e áreas de atendimento; memorando sobre pedido de informações sobre
atividades dos departamentos; relação de servidores; cargos, endereços e telefones
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Title: Folheto da Associação dos servidores da Fundação Oswaldo Cruz; relação de telefones internos
da ENSP; relação dos médicos lotados na ENSP; fragmento de um texto sobre levantamento geral dos
cursos ministrados pela ENSP; relação de professores por departamento da ENSP; carta informando
relação de telefones e áreas de atendimento; memorando sobre pedido de informações sobre atividades
dos departamentos; relação de servidores; cargos, endereços e telefones

ID: 03-20-0435

Date: 18/07/1979 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 10 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 72, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0436 - Cartas agradecendo comunicação de posse em cargo; memorando
informando sobre representação externa em nome da Fiocruz; cartas sobre:
envio de calendários; recebimento de publicação; indicação de técnico para
docência; encerramento de cursos; grupo de trabalho permanente; solicitação
de nomes e endereços de profissionais; convite para colação de grau; reunião
sobre metodologias do curso básico de Saúde Pública; memorando sobre convênio
Fiocruz/UERJ

Title: Cartas agradecendo comunicação de posse em cargo; memorando informando sobre
representação externa em nome da Fiocruz; cartas sobre: envio de calendários; recebimento
de publicação; indicação de técnico para docência; encerramento de cursos; grupo de trabalho
permanente; solicitação de nomes e endereços de profissionais; convite para colação de grau; reunião
sobre metodologias do curso básico de Saúde Pública; memorando sobre convênio Fiocruz/UERJ

ID: 03-20-0436

Date: 17/12/1979 - 12/01/1979 (date of creation)

Scope and content:

Carta solicitando mapa da XII Região Administrativa; cartas sobre: realização de estágios,
trabalhos de campo, visitas à empresas, companhias, universidades de alunos dos cursos de Saúde
Pública; programação de curso de odontologia social; realização do Seminário “A Nova Política
Salarial do Governo”; participação no “Simpósio Interamericano sobre Desenvolvimento de
Recursos Humanos para o Saneamento Ambiental”; obtenção de bolsa de estudos; autorização
para ministrar aula no curso de odontologia social; realização de estudo em áreas de saúde da
Fundação Leão XIII; convite para conferência do ciclo de estudos brasileiros dos cursos de
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mestrado e de pós-graduação; pêsames; designação para Conselho Municipal de Saúde; viagem
pelo acordo de cooperação técnica Brasil/França; participação no XVII Congresso Brasileiro
de Educação Médica; participação no debate “O Hospital Universitário no Sistema Nacional de
Saúde”; pedido de bolsa de estudo; autorização para participação na docência do curso básico da
saúde pública; planejamento do curso de controle e erradicação de endemias; eleição para vice-
presidência da ALAESP; solicitação de dados sobre difteria, sarampo e poliomielite; autorização
para comparecimento de professor convidado; designação para vice-presidência da Fiocruz;
apresentação dos integrantes da Comissão Coordenadora do Treinamento Avançado em Serviço
e Cooperação com NUTES/CLATES; telegramas sobre curso básico regionalizado de Saúde
Pública; cartas sobre: convite para palestra em curso de treinamento avançado em serviço e de
residência em medicina social; ciclo de palestras sobre Atualização em Saúde Pública; plano de
trabalho do programa de residência em medicina social da Fiocruz/INAMPS; informação sobre
curso de ensino em epidemiologia avançada.

Physical description: Documentos textuais: 103 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 72, maço 8.

Note [generalNote]:

Obs: Cartas enviadas pelo diretor da ENSP.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0437 - Pauta da reunião do grupo executivo da reforma administrativa
do Ministério da Saúde; fax com: resumos de reuniões do grupo executivo da
reforma administrativa do Ministério da Saúde; cronograma do processo de
reestruturação do Ministério da Saúde e entidades vinculadas; fax com: propostas
para estrutura da vigilância sanitária; solicitação de texto para documento básico
do GERAS; contribuições para as discussões; lista de membros do GERAS;
organogramas propostos; cartaz CCSCOMUNICA; texto “Proposta de Estrutura
para o Ministério da Saúde Inspirada no Relatório Final do GERAS”, texto “A
Reforma do Estado”, texto sobre: bases legais do campo da saúde, papel do Estado
na saúde, funções na área da saúde; cronograma de atividades do GERAS; texto
“Seminário Interno do GERAS”, folheto “Missão Institucional e Diretrizes Técnico-
Políticas da Fundação Nacional de Saúde”, texto “Competências do Ministério da
Saúde na Área de Cooperação Internacional”, texto “Cooperação Internacional”
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Title: Pauta da reunião do grupo executivo da reforma administrativa do Ministério da Saúde; fax
com: resumos de reuniões do grupo executivo da reforma administrativa do Ministério da Saúde;
cronograma do processo de reestruturação do Ministério da Saúde e entidades vinculadas; fax com:
propostas para estrutura da vigilância sanitária; solicitação de texto para documento básico do
GERAS; contribuições para as discussões; lista de membros do GERAS; organogramas propostos;
cartaz CCSCOMUNICA; texto “Proposta de Estrutura para o Ministério da Saúde Inspirada no
Relatório Final do GERAS”, texto “A Reforma do Estado”, texto sobre: bases legais do campo da
saúde, papel do Estado na saúde, funções na área da saúde; cronograma de atividades do GERAS;
texto “Seminário Interno do GERAS”, folheto “Missão Institucional e Diretrizes Técnico-Políticas da
Fundação Nacional de Saúde”, texto “Competências do Ministério da Saúde na Área de Cooperação
Internacional”, texto “Cooperação Internacional”

ID: 03-20-0437

Date: 21/06/1993 - 18/08/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 36 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 73, maço 2.

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0438 - Folheto informativo do GERAS; fax comunicando reunião do
GERAS; folheto informativo do Ministério da Saúde

Title: Folheto informativo do GERAS; fax comunicando reunião do GERAS; folheto informativo do
Ministério da Saúde

ID: 03-20-0438

Date: 07/1993 - 09/08/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 4 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 73, maço 3.

Access points:
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• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0439 - Publicação “Diretório de Bases de Dados de Interesse da Saúde”

Title: Publicação “Diretório de Bases de Dados de Interesse da Saúde”

ID: 03-20-0439

Date: 1993 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 73, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0440 - Ofício encaminhando o documento básico do grupo temático:
recursos humanos; texto “Documento Básico do Grupo Temático Recursos
Humanos”

Title: Ofício encaminhando o documento básico do grupo temático: recursos humanos; texto
“Documento Básico do Grupo Temático Recursos Humanos”

ID: 03-20-0440

Date: 20/07/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 73, maço 6.

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0441 - Sumário das principais decisões e recomendações do Conselho de
Coordenação do Programa para Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais
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Title: Sumário das principais decisões e recomendações do Conselho de Coordenação do Programa
para Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais

ID: 03-20-0441

Date: 29/06/1993 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 73, maço 9.

File: 03-20-0442 - Relatório da gerência do programa de pesquisa e treinamento em
doenças tropicais

Title: Relatório da gerência do programa de pesquisa e treinamento em doenças tropicais

ID: 03-20-0442

Date: 31/12/1992 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 73, maço 10.

File: 03-20-0443 - Documentos referentes do XVI Sessão do Conselho de
Coordenação do Programa para Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais

Title: Documentos referentes do XVI Sessão do Conselho de Coordenação do Programa para Pesquisa
e Treinamento em Doenças Tropicais

ID: 03-20-0443

Date: 29/06/1993 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

inglês

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 73, maço 11.

Access points:

• Genebra (Suíça) (place)

File: 03-20-0444 - Folhetos informativos do programa especial para pesquisa e
treinamento em doenças tropicais; informe FIELOLINCS; relatório do comitê de
revisão externo

Title: Folhetos informativos do programa especial para pesquisa e treinamento em doenças tropicais;
informe FIELOLINCS; relatório do comitê de revisão externo

ID: 03-20-0444

Date: 29/06/1988 - 10/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 4 anexo

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 73, maço 12.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Genebra (Suíça) (place)

File: 03-20-0445 - Controle de correspondência interna (expedida)

Title: Controle de correspondência interna (expedida)

ID: 03-20-0445

Date: 20/11/1986 - 15/10/1987 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 74, maço 1.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0446 - Plano de recuperação da capacidade instalada de pesquisa no
Brasil, programa de emergência – manual de instruções para preenchimento;
discurso pronunciado pelo Vice-Presidente de Pesquisas da Fiocruz, por ocasião da
inauguração das novas instalações do Centro de Pesquisas AGGEU Magalhães

Title: Plano de recuperação da capacidade instalada de pesquisa no Brasil, programa de emergência –
manual de instruções para preenchimento; discurso pronunciado pelo Vice-Presidente de Pesquisas da
Fiocruz, por ocasião da inauguração das novas instalações do Centro de Pesquisas AGGEU Magalhães

ID: 03-20-0446

Date: 06/01/1986 - 23/04/1986 (date of creation)

Scope and content:

Carta da Comissão Executiva da I Reunião Anual sobre controle e pesquisa da Esquistossomose
para o Diretor da ENSP sobre encaminhamento de cópia visando concretizar e dar início aos
trabalhos relativos à referida reunião; portaria da comissão técnica do Convênio CNPQ / Fiocruz /
SUCAM designando funcionários para comporá comissão técnica; estudo intitulado A propósito
do planejamento familiar como forma de controle da população de Maria Eliana Laba); ofício
circular do Gabinete do Prefeito de Paracambi sobre criação do Núcleo de Estudos Rurais (no Rio
de Janeiro), parte integrante da Fundação para o desenvolvimento do município de Paracambi; ata
da Reunião da Comissão de Usuários de Equipamentos técnico-científicos da Fiocruz.

Physical description: Documentos textuais: 108 anexos

Language of the material:

espanhol

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 74, maço 10.

Access points:

• Goiânia (GO) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Ceará (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Panamá (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)
• Paracambi (RJ) (place)
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• Recife (PE) (place)

File: 03-20-0447 - Relatório de atividades desenvolvidas no Hospital da Lagoa
(INAMPS); outros relatórios mensais; propostas de contrato de prestação de
serviços com a Fiocruz; termo aditivo ao contrato de locação de serviços de
prestador de serviço com a Fiocruz; solicitação de contratação para prestação de
serviços (formulário)

Title: Relatório de atividades desenvolvidas no Hospital da Lagoa (INAMPS); outros relatórios
mensais; propostas de contrato de prestação de serviços com a Fiocruz; termo aditivo ao contrato de
locação de serviços de prestador de serviço com a Fiocruz; solicitação de contratação para prestação
de serviços (formulário)

ID: 03-20-0447

Date: 06/05/1986 - 02/12/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 136 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 74, maço 11.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0448 - Regulamento geral dos cursos de pós-graduação da UFRJ;
proposta de pós-graduação stricto sensu na ENSP; normas do credenciamento
dos cursos de pós-graduação; publicação ENSP – Pós-Graduação Stricto Sensu;
regulamento da pós-graduação em Biologia das Doenças Infecciosas e Parasitárias
da Fiocruz; leis que autorizam o governo federal a transformar em fundação o
serviço especial de saúde pública e aprovam os estatutos da Fundação Serviço
Especial de Saúde Pública

Title: Regulamento geral dos cursos de pós-graduação da UFRJ; proposta de pós-graduação stricto
sensu na ENSP; normas do credenciamento dos cursos de pós-graduação; publicação ENSP – Pós-
Graduação Stricto Sensu; regulamento da pós-graduação em Biologia das Doenças Infecciosas e
Parasitárias da Fiocruz; leis que autorizam o governo federal a transformar em fundação o serviço
especial de saúde pública e aprovam os estatutos da Fundação Serviço Especial de Saúde Pública

ID: 03-20-0448

Date: 1961 - 02/05/1995 (date of creation)
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Scope and content:

Decreto dispondo sobre grupo magistério do serviço civil da União e das autarquias federais;
regulamento da pós-graduação em Saúde Pública; normas para vacinação do Departamento
Nacional da Criança; carta da coordenação de ensino da ENSP sobre banca prévia; deliberação
da comissão da pós-graduação instituindo o mecanismo de banca prévia; parecer e ata da
banca prévia; carta da coordenação de ensino da ENSP sobre regimentos e cursos; memorando
encaminhando parecer da coordenação de pós-graduação; parecer da comissão de pós-graduação
da ENSP sobre modificação de diplomas; carta da coordenação de ensino sobre institucionalização
de diploma; proposta para emissão de diploma institucional; proposta de diplomas; instrução
da ENSP sobre instituição da câmara técnica de ensino; regulamentação da pós-graduação;
regulamento geral dos cursos de pós-graduação “Stricto Sensu” da Fundação Oswaldo Cruz;
fragmento de ato da Presidência da Fiocruz; cópia de recorte de jornal com reportagem sobre
reforma ortográfica; normas para admissão de estudantes estrangeiros; texto sobre prorrogação de
permanência no Brasil de estudantes estrangeiros; texto sobre a coordenadoria nacional dos cursos
descentralizados; folheto “Boletim ENSP”; lista de documentos para revalidação de diplomas; lei
dispondo sobre a promoção da saúde e o funcionamento dos serviços correspondentes; memorando
sobre inscrição de alunos estrangeiros; cópia de artigo de jornal “Inventário Tragicômico”.

Physical description: Documentos textuais: 40 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 77, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0449 - Cópias de recortes de jornais com reportagens sobre: medicina
de grupo, programa ambulatorial, funcionamento de hospital público, hospital
Sarah Kubitschek, saúde pública; cópia do Diário Oficial da União com portaria
do Ministério da Saúde dispondo sobre contratos de prestação de serviços; cópia
de artigo de jornal sobre lei de propriedade industrial; informe previdência
social; programa de assistência farmacêutica; ofícios do INAMPS sobre: sistema
de informações ambulatoriais do SUS; assistência ambulatorial; relação de
medicamentos excepcionais; lista de necessidade anual de medicamentos da
CEME; texto “Organização de Sistemas de Saúde. Desafios e Perspectivas”, texto
“Desenvolvimento de Ações para a Melhoria da Qualidade nos Serviços de Saúde”

Title: Cópias de recortes de jornais com reportagens sobre: medicina de grupo, programa ambulatorial,
funcionamento de hospital público, hospital Sarah Kubitschek, saúde pública; cópia do Diário Oficial
da União com portaria do Ministério da Saúde dispondo sobre contratos de prestação de serviços;
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cópia de artigo de jornal sobre lei de propriedade industrial; informe previdência social; programa
de assistência farmacêutica; ofícios do INAMPS sobre: sistema de informações ambulatoriais do
SUS; assistência ambulatorial; relação de medicamentos excepcionais; lista de necessidade anual de
medicamentos da CEME; texto “Organização de Sistemas de Saúde. Desafios e Perspectivas”, texto
“Desenvolvimento de Ações para a Melhoria da Qualidade nos Serviços de Saúde”

ID: 03-20-0449

Date: 09/1992 - 26/11/1993 (date of creation)

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 77, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0450 - Texto “Um Modelo Explicativo das Políticas de Contenção de
Custos na Espanha”, texto “Contenção de Custos e a Associação Público-Privado.
A Experiência Australiana”, texto “Efeito do Reembolso: Uma Estratégia para
o Desenvolvimento da Qualidade e Redução de Custos”, texto “Os Fundamentos
Econômicos da Regulamentação Profissional do Atendimento Ambulatorial”, texto
“Impacts of Increasing The Level of Copayment on the Number of Physician Visits
in Korea”, texto “Os Custos Hospitalares no Sistema Financeiro”, texto “Os Custos
da Saúde são muito Elevados?”, texto “Políticas de Contenção dos Custos da Saúde
em Singapura”, tabelas, organogramas e fluxogramas sobre gerenciamento da
saúde; texto sobre alocação de recursos, equidade e eficiência

Title: Texto “Um Modelo Explicativo das Políticas de Contenção de Custos na Espanha”, texto
“Contenção de Custos e a Associação Público-Privado. A Experiência Australiana”, texto “Efeito
do Reembolso: Uma Estratégia para o Desenvolvimento da Qualidade e Redução de Custos”, texto
“Os Fundamentos Econômicos da Regulamentação Profissional do Atendimento Ambulatorial”,
texto “Impacts of Increasing The Level of Copayment on the Number of Physician Visits in Korea”,
texto “Os Custos Hospitalares no Sistema Financeiro”, texto “Os Custos da Saúde são muito
Elevados?”, texto “Políticas de Contenção dos Custos da Saúde em Singapura”, tabelas, organogramas
e fluxogramas sobre gerenciamento da saúde; texto sobre alocação de recursos, equidade e eficiência

ID: 03-20-0450

Date: 04/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 10 folhas

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 77, maço 4.
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File: 03-20-0451 - Catálogos de publicações da organização mundial da saúde;
catálogo de publicações da organização para a cooperação econômica e
desenvolvimento

Title: Catálogos de publicações da organização mundial da saúde; catálogo de publicações da
organização para a cooperação econômica e desenvolvimento

ID: 03-20-0451

Date: 01/01/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 3 anexos

Language of the material:

espanhol

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 77, maço 5.

Access points:

• Paris (França) (place)
• Genebra (Suíça) (place)

File: 03-20-0452 - Texto “Descentralização da Vigilância Sanitária: Um Desafio
para o Sistema Único de Saúde”, texto “O Programa de Controle das Endemias na
Perspectiva do SUS”, texto “A Descentralização de outras Ações de Saúde”

Title: Texto “Descentralização da Vigilância Sanitária: Um Desafio para o Sistema Único de Saúde”,
texto “O Programa de Controle das Endemias na Perspectiva do SUS”, texto “A Descentralização de
outras Ações de Saúde”

ID: 03-20-0452

Date: 03/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 3 anexos

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 77, maço 6.

File: 03-20-0453 - Texto “Análise de Cursos de Mestrado e Doutorado pelo Conselho
Nacional de Pós-Graduação”, anteprojeto para instalação de cursos de pós-
graduação; texto com instruções para preenchimento de formulários de avaliação
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do CNPq; formulários ‘Avaliação e Perspectivas do CNPq’; formulários de pedido
de credenciamento do curso de pós-graduação em Saúde Pública; programa do
curso de pós-graduação em medicina preventiva (USP); tabela com disciplinas
e horários do mestrado em Tecnologia Educacional; roteiro para elaboração de
trabalho do NUTES/CLATES; programas e ementas de disciplinas do NUTES/
CLATES; texto sobre cursos de pós-graduação da faculdade de saúde pública
da USP; folheto “Debate” da CAPES; formulários ‘Capacidade Financeira da
Instituição’; texto ‘Engenharia Sanitária Solidária’; texto ‘Área de Medicina
Preventiva – FMRP - USP: Mestrado e Doutorado

Title: Texto “Análise de Cursos de Mestrado e Doutorado pelo Conselho Nacional de Pós-
Graduação”, anteprojeto para instalação de cursos de pós-graduação; texto com instruções para
preenchimento de formulários de avaliação do CNPq; formulários ‘Avaliação e Perspectivas do
CNPq’; formulários de pedido de credenciamento do curso de pós-graduação em Saúde Pública;
programa do curso de pós-graduação em medicina preventiva (USP); tabela com disciplinas e horários
do mestrado em Tecnologia Educacional; roteiro para elaboração de trabalho do NUTES/CLATES;
programas e ementas de disciplinas do NUTES/CLATES; texto sobre cursos de pós-graduação da
faculdade de saúde pública da USP; folheto “Debate” da CAPES; formulários ‘Capacidade Financeira
da Instituição’; texto ‘Engenharia Sanitária Solidária’; texto ‘Área de Medicina Preventiva – FMRP -
USP: Mestrado e Doutorado

ID: 03-20-0453

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 22 anexos

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 78, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0454 - Fax encaminhando resumo da reunião do grupo executivo
da reforma administrativa do Ministério da Saúde; documento básico do
grupo executivo da reforma administrativa do Ministério da Saúde; texto
“Estrutura Organizacional do Ministério da Saúde e Entidades Vinculadas”, texto
‘Justificativas e Diretrizes da Proposta’ referente à reestruturação do Ministério da
Saúde

Title: Fax encaminhando resumo da reunião do grupo executivo da reforma administrativa do
Ministério da Saúde; documento básico do grupo executivo da reforma administrativa do Ministério
da Saúde; texto “Estrutura Organizacional do Ministério da Saúde e Entidades Vinculadas”, texto
‘Justificativas e Diretrizes da Proposta’ referente à reestruturação do Ministério da Saúde
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ID: 03-20-0454

Date: 25/08/1993 - 15/09/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 8 anexos

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 78, maço 2.

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0455 - Ofícios da Direção do Instituto Presidente Castelo Branco
sobre: solicitação de vacinas; encaminhamento de certificado para registro;
agradecimento por comunicação de posse em cargo; credenciamento de funcionário;
envio de publicações; solicitação para participação de técnicos em docência;
autorização para participação em cursos; encaminhamento de diploma para
registro; autorização para realização de estágios; relação dos alunos dos cursos de
especialização em saúde pública

Title: Ofícios da Direção do Instituto Presidente Castelo Branco sobre: solicitação de vacinas;
encaminhamento de certificado para registro; agradecimento por comunicação de posse em cargo;
credenciamento de funcionário; envio de publicações; solicitação para participação de técnicos
em docência; autorização para participação em cursos; encaminhamento de diploma para registro;
autorização para realização de estágios; relação dos alunos dos cursos de especialização em saúde
pública

ID: 03-20-0455

Date: 03/02/1976 - 28/12/1976 (date of creation)

Scope and content:

Agradecimento por colaboração com Instituto Castelo Branco; fornecimento de material;
informações sobre cursos; visita de servidores; informações sobre o Instituto Castelo Branco;
recebimento de publicações; visita de alunos à companhias; agradecimento por realização de
estágio; encaminhamento de projeto de curso; informações sobre a biblioteca; agradecimento por
convites; participação em cursos básicos regionalizados; admissão de servidor; auxílio financeiro;
solicitação de abrigos em pontos de ônibus; autorização para freqüência em curso de enfermagem;
recebimento de material sobre curso; solicitação para realização de levantamento epidemiológico;
informações sobre residência médica; informações sobre estágio remunerado; escala de férias;
autorização para realização de estágios; despesas de viagem.

Physical description: Documentos textuais: 137 anexos

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 78, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0456 - Minutas de ofícios sobre: agradecimentos por envio
de publicações; fornecimento de medicamentos; convite para docência;
encaminhamento de documentação sobre banca examinadora; visitas de alunos;
solicitação de publicações; estágio de alunos; agradecimento por envio de relatório;
agradecimento por visita à Escola de Saúde Pública

Title: Minutas de ofícios sobre: agradecimentos por envio de publicações; fornecimento de
medicamentos; convite para docência; encaminhamento de documentação sobre banca examinadora;
visitas de alunos; solicitação de publicações; estágio de alunos; agradecimento por envio de relatório;
agradecimento por visita à Escola de Saúde Pública

ID: 03-20-0456

Date: 13/05/1977 - 11/1977 (date of creation)

Scope and content:

Agradecimento por informação de posse em cargo; recebimento de convite para conferência;
participação em seminário; solicitação de informações para conclusão de trabalho didático;
prestação de informações sobre cursos; agradecimento por convite para curso; agradecimento por
convite para cerimônia de entrega de prêmio; agradecimento por convite para participação em
reunião; autorização para participação em atividades docente; agradecimento por colaboração
em estágio; indicação de profissionais para curso; agradecimento por convite para simpósio;
fornecimento de vacinas; fragmentos de relatório; relatório da ENSP; ofícios sobre: apresentação
de alunos; autorização para estágio; ementa de curso.

Physical description: Documentos textuais: 55 anexos

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 78, maço 4.

Note [generalNote]:

Obs: Ofícios enviados pela direção da ENSP.

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0457 - Memorandos sobre: férias de servidores, administração geral,
visita de alunos, autorização para estágio

Title: Memorandos sobre: férias de servidores, administração geral, visita de alunos, autorização para
estágio

ID: 03-20-0457

Date: 03/01/1977 - 10/10/1977 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 6 anexos

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 78, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0458 - Programa de cursos: curso para engenheiros de saúde pública –
1977, curso de especialização em saúde pública; especialização em epidemiologia;
curso avançado de planejamento de saúde, curso avançado de epidemiologia;
curso de odontologia social; estágio epidemiologia e saúde pública; estágio em
microbiologia

Title: Programa de cursos: curso para engenheiros de saúde pública – 1977, curso de especialização
em saúde pública; especialização em epidemiologia; curso avançado de planejamento de saúde, curso
avançado de epidemiologia; curso de odontologia social; estágio epidemiologia e saúde pública;
estágio em microbiologia

ID: 03-20-0458

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 9 anexos

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 78, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0459 - Ofícios sobre: realização de seminário; composição de banca
examinadora; pagamento pro-labore; convite para conferência; envio de relatório;
participação em concurso; autorização para participação em cursos; agradecimento
por colaboração por envio de medicamentos; solicitação de publicações; realização
de visita à centro médico; convite para participação em curso; convite para
docência; solicitação de informações sobre odontologia social; indicação de
representante da ENSP em seminário; agradecimento por envio de publicação;
credenciamento de funcionário; agradecimento por participação em curso;
agradecimento por comunicação de posse em cargo; informações sobre cursos;
convite para participação em reunião; realização de visita; autorização para
participação em curso; remessa de convites; envio de vacinas; programação de
estágios

Title: Ofícios sobre: realização de seminário; composição de banca examinadora; pagamento pro-
labore; convite para conferência; envio de relatório; participação em concurso; autorização para
participação em cursos; agradecimento por colaboração por envio de medicamentos; solicitação de
publicações; realização de visita à centro médico; convite para participação em curso; convite para
docência; solicitação de informações sobre odontologia social; indicação de representante da ENSP
em seminário; agradecimento por envio de publicação; credenciamento de funcionário; agradecimento
por participação em curso; agradecimento por comunicação de posse em cargo; informações sobre
cursos; convite para participação em reunião; realização de visita; autorização para participação em
curso; remessa de convites; envio de vacinas; programação de estágios

ID: 03-20-0459

Date: 03/01/1977 - 22/12/1977 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 73 anexos

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 78, maço 7.

Note [generalNote]:

Obs: Ofícios da Direção da ENSP.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0460 - Relatório de atividades realizado pelo FAR - Manguinhos /
Fiocruz; memorando do Vice-Diretor da ENSP para o chefe do Departamento de
recursos Humanos da Fiocruz sobre envio de proposta de contrato de prestação de
serviços; instrumento particular de contrato de locação de serviços celebrado entre
a Fiocruz e prestador de serviços; relatório de atividades do Instituto Nacional de
Assistência Médica da previdência social; relatório de atividades desenvolvidas no
projeto de pesquisa “Estudo da mobilidade e mortalidade em registros hospitalares
na região metropolitana do Rio de Janeiro”

Title: Relatório de atividades realizado pelo FAR - Manguinhos / Fiocruz; memorando do Vice-
Diretor da ENSP para o chefe do Departamento de recursos Humanos da Fiocruz sobre envio de
proposta de contrato de prestação de serviços; instrumento particular de contrato de locação de
serviços celebrado entre a Fiocruz e prestador de serviços; relatório de atividades do Instituto Nacional
de Assistência Médica da previdência social; relatório de atividades desenvolvidas no projeto de
pesquisa “Estudo da mobilidade e mortalidade em registros hospitalares na região metropolitana do
Rio de Janeiro”

ID: 03-20-0460

Date: 01/02/1986 - 02/12/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 236 anexos

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 79, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0461 - Projeto intitulado “Esquistossomose em Pernambuco”,
determinantes bio-ecológicos e sócio-culturais em comunidade de pequenos
agricultores da Zona da Mata de Constança Clara Garjoso Simões Barbosa

Title: Projeto intitulado “Esquistossomose em Pernambuco”, determinantes bio-ecológicos e sócio-
culturais em comunidade de pequenos agricultores da Zona da Mata de Constança Clara Garjoso
Simões Barbosa

ID: 03-20-0461

Date: 1996 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 80, maço 6.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0462 - Tese intitulada “Acidentes Químicos Ampliados” – incorporando
a dimensão social nas análises de riscos de Carlos Machado de Frutas (tese de
doutorado)

Title: Tese intitulada “Acidentes Químicos Ampliados” – incorporando a dimensão social nas análises
de riscos de Carlos Machado de Frutas (tese de doutorado)

ID: 03-20-0462

Date: 04/1996 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 80, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0463 - Carta do supervisor da Fundação Serviços de Saúde Pública par
a o supervisor setorial de Recursos Humanos para a saúde solicitando colaboração
para que prorrogue a permanência de funcionários cedidos; carta ao chefe da zona
V da Organização Pan-americana de Saúde do Supervisor setorial de Recursos
humanos para a Saúde sobre colaboração da assessoria técnica da OPAS; carta do
Supervisor Setorial de Recursos Humanos para a Saúde sobre agradecimento pela
remessa de exemplar do Regimento Interno

Title: Carta do supervisor da Fundação Serviços de Saúde Pública par a o supervisor setorial de
Recursos Humanos para a saúde solicitando colaboração para que prorrogue a permanência de
funcionários cedidos; carta ao chefe da zona V da Organização Pan-americana de Saúde do Supervisor
setorial de Recursos humanos para a Saúde sobre colaboração da assessoria técnica da OPAS; carta
do Supervisor Setorial de Recursos Humanos para a Saúde sobre agradecimento pela remessa de
exemplar do Regimento Interno

ID: 03-20-0463

Date: 11/1969 - 19/12/1969 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 88 anexos

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 81, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0464 - Memorandos e cartas da secretaria geral e da presidência da
Fiocruz sobre: envio de dados solicitados; envio de currículo; agradecimentos
por envio de informações; recebimento de currículo; solicitação de publicações;
retificação de endereço; administração de pessoal; encomenda aérea; aceitação em
curso de mestrado

Title: Memorandos e cartas da secretaria geral e da presidência da Fiocruz sobre: envio de dados
solicitados; envio de currículo; agradecimentos por envio de informações; recebimento de currículo;
solicitação de publicações; retificação de endereço; administração de pessoal; encomenda aérea;
aceitação em curso de mestrado

ID: 03-20-0464

Date: 01/08/1967 - 22/11/1967 (date of creation)

Scope and content:

Informações sobre cursos; participação em curso de saúde pública; solicitação de bolsas de estudo;
visita de alunos; recebimento de material; matrícula em curso de mestrado; agradecimento por
comunicação de posse em cargo; representante em congresso; inscrição em mestrado; envio
de documentação sobre candidato; inscrição em congressos; pedido de colocação na FENSP;
participação XIII Congresso Nacional de Educação; envio de publicações; colaboração com curso
de saúde pública; acusando recebimento de documentos; realização IV Congresso Brasileiro de
Nutricionistas; modificações em curso sobre malária; inscrição em cursos; relatório de viagem;
adiamento de curso; aquisição de equipamentos; envio de listas de publicações; empréstimo de
publicações; envio de cópias de artigos; apresentação de servidor; agradecimento por conferência
proferida; convite para V Conferência de Diretores de Escolas da Saúde Pública; visita de
professor à FENSP; participação em curso; informações sobre curso de saúde pública - mestrado;
informações sobre laboratórios de saúde pública; agradecimento por colaboração; aquisição
de material didático; visita de alunos do curso de Saúde Pública; recebimento de contas; vagas
para estrangeiros em curso de Saúde Pública; indicação de servidor para curso; manutenção
de consultório dentário; escala de férias de servidor; indicação de docente para lecionar curso;
devolução de formulário; solicitação de dispensa; agradecimento por envio de correspondência;
esclarecimento sobre diretório acadêmico; condução para 4ª Conferência Nacional de Saúde;
solicitação de informações sobre: Instituto Adolpho Lutz, Instituto Butantan; recebimento de bônus
da UNESCO; esclarecimento sobre cursos do departamento nacional de saúde; representante no V
Encontro Odontológico; Solicitação de endereços de universidades; representação no III Encontro
Odontológico.

Physical description: Documentos textuais: 303 anexos

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 82, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0465 - Anais da IV Conferência Nacional de Saúde

Title: Anais da IV Conferência Nacional de Saúde

ID: 03-20-0465

Date: 04/09/1967 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 anexo

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 82, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0466 - Fragmentos de relatório de atividades da Fundação Ensino
Especializado de Saúde Pública; ofícios da presidência da Fundação Ensino
Especializado de Saúde Pública encaminhando relatórios de atividades; relatório
de atividades 1967; resumo das atividades do departamento de estatística da
FENSP; quadro resumo das atividades do DAS; relatos das atividades do
Departamento de Estatística; relatório das atividades de administração das áreas
de treinamento; relatório do Departamento de Ciências Biológicas; relatório
do Departamento de Saneamento; relatório do setor gráfico; documentação de
trabalho da administração das áreas de treinamento; demonstração das atividades
da Escola Nacional de Saúde Pública

Title: Fragmentos de relatório de atividades da Fundação Ensino Especializado de Saúde Pública;
ofícios da presidência da Fundação Ensino Especializado de Saúde Pública encaminhando relatórios
de atividades; relatório de atividades 1967; resumo das atividades do departamento de estatística da
FENSP; quadro resumo das atividades do DAS; relatos das atividades do Departamento de Estatística;
relatório das atividades de administração das áreas de treinamento; relatório do Departamento
de Ciências Biológicas; relatório do Departamento de Saneamento; relatório do setor gráfico;
documentação de trabalho da administração das áreas de treinamento; demonstração das atividades da
Escola Nacional de Saúde Pública

ID: 03-20-0466

Date: 22/07/1964 - 11/12/1967 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 24 anexos

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 82, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0467 - Fichas da seção de segurança nacional com dados de pessoal; lista
de nomes “liberados”

Title: Fichas da seção de segurança nacional com dados de pessoal; lista de nomes “liberados”

ID: 03-20-0467

Date: 03/07/1967 - 01/08/1967 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 133 anexos

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 82, maço 4.

File: 03-20-0468 - Cartas da direção da ENSP sobre: recondução do coordenador
geral da jornada científica da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia;
encaminhamento de cheque; indicação para bolsa de estudos; stand no 1º
Congresso Franco Brasileiro de Gestão Hospitalar; afastamento de cargo; custos
de participação em reunião; indicação para delegado na II Conferência Municipal
de Saúde do Rio de Janeiro; ficha de inscrição II Conferência Municipal de Saúde;
declaração atestando cargo de professor; indicação de representante da ENSP em
reunião; evento comemorativo de 40 anos da ENSP

Title: Cartas da direção da ENSP sobre: recondução do coordenador geral da jornada científica da
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia; encaminhamento de cheque; indicação para bolsa
de estudos; stand no 1º Congresso Franco Brasileiro de Gestão Hospitalar; afastamento de cargo;
custos de participação em reunião; indicação para delegado na II Conferência Municipal de Saúde do
Rio de Janeiro; ficha de inscrição II Conferência Municipal de Saúde; declaração atestando cargo de
professor; indicação de representante da ENSP em reunião; evento comemorativo de 40 anos da ENSP

ID: 03-20-0468

Date: 04/01/1993 - 23/12/1993 (date of creation)

Scope and content:

Publicações da biblioteca; carta da UFES sobre trabalho de pesquisa “A Situação da Saúde
e Meio ambiente nas Américas e no Caribe”; carta da direção da ENSP sobre: apresentação
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de aluna; programa de formação gerencial hospitalar; visita à ENSP; pedido de afastamento;
convite para IV Fórum de Emergência Pré-Hospitalar; convite para curso de aperfeiçoamento
sobre métodos epidemiológicos; programa de curso Métodos Epidemiológicos; divulgação
da política do Ministério da Saúde; atualização de cadastro; ??? cessão de servidor; visita a
Universidade de Madrid; formulários de fax; mensagem de fax sobre freqüência de funcionário;
quadro de cursos descentralizados; cartas da direção da ENSP sobre: doação de pastas para
seminário; composição de comissão examinadora; pagamento de curso; realização de conferência;
convite para realização de conferência; convite para almoço na residência oficial; visita à Escola
Andaluza de Saúde Pública; preenchimento de formulário; fax sobre inscrição para 2º Congresso
Regional da Associação de Epidemiologia; carta da direção da ENSP sobre prestação de contas;
indicação de profissional da ENSP para discussões sobre recursos humanos; financiamento de
pesquisa; cópia de folder do curso internacional de especialização em planejamento e gerência
de saúde; aprovação de trabalhos para 17ª Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e
Ambiental; autorização de publicação; declaração de cessão de direitos autorais; carta da direção
da ENSP sobre viagem de pesquisa; aprovação de bolsa e benefício; publicação dados estatísticos;
apresentação de pesquisadora; participação em programa de bolsas da Fundação KELLOG; lista
de instituições de formação em saúde ambiental; pedido de bolsas; lista de telefones da ENSP;
deposito de suprimento de fundos; inscrição para pós-doutorado; recebimento de publicação;
solicitação de informação sobre base de dados; projeto Brasil-França: formação de recursos
humanos; indicação de representante da ENSP na I Conferência de Cidades para o Século
XXI; pauta tema medicamentos; recomendação de pesquisadora para doutorado; indicação
para seminário; pagamento de curso; convite para reunião sobre a Saúde Pública na Amazônia;
composição comissão pós-graduação; reunião Conselho Deliberativo da ENSP; concessão de
auxílio a pesquisador; convite inauguração da Galeria de Retratos dos Ex-Diretores; realização de
cursos; projeto de criação de Escolas Estaduais de Saúde Pública; vinda de professores e alunos
moçambicanos.

Physical description: Documentos textuais: 147 anexos

Language of the material:

português

inglês

francês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 83, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0469 - Ofícios da direção da ENSP sobre: administração de recursos
humanos; solicitação de apoio para doutorado; programa do curso internacional de
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aperfeiçoamento em metodologias de investigação; freqüência de servidor; corte em
passagens aéreas

Title: Ofícios da direção da ENSP sobre: administração de recursos humanos; solicitação de
apoio para doutorado; programa do curso internacional de aperfeiçoamento em metodologias de
investigação; freqüência de servidor; corte em passagens aéreas

ID: 03-20-0469

Date: 04/01/1993 - 27/12/1993 (date of creation)

Scope and content:

Solicitação de publicações; envio de projetos relacionados à questão ambiental; envio de projeto
para aprovação da Fundação Banco do Brasil; convênio Fiocruz/Município do Rio de Janeiro;
renovação de bolsa; atestado da naturalização de professor; indicação de servidor para oficina
de trabalho; encaminhamento de projeto para apreciação; convênio Fiocruz/UFRJ; autorização
para vinda de professor à ENSP´; cadastro da UFRA; apresentação de pesquisador; indicação para
bolsa de estudos e formulário do CNPq; indicação de representante da ENSP junto ao CONEN;
indicação de representante da ENSP para prêmio de monografia; estruturação do Centro de
Endemias Samuel Pessoa; processo de seleção de concurso de residência; visita à ENSP; realização
de trabalho de campo; participação em simpósio “Saúde Mental – Saúde Pública”; Seminário de
Capacitação de Recursos Humanos para Vigilância Sanitária; participação de “Mesa Redonda
Inter-relação Desnutrição ? Doenças Tropicais”; apoio do “Programa de Apoio à Pesquisa em
Sistemas de Saúde do Cone Sul”; projeto de capacitação de docentes; solidariedade à profissional
acusado de pertencer ao esquema PC; apresentação de plano de trabalho de pesquisador; mandado
de segurança para inscrição em curso de saúde pública; relatório da coordenação de ensino sobre
inscrição em residência; apoio para realização do IX Curso Internacional de Especialização em
Planejamento e Gerência em Saúde; programa do Curso Internacional de Especialização em
Planejamento e Gerência em Saúde; solicitação de documentos relativos a curso de especialização
em psiquiatria social.

Physical description: Documentos textuais: 84 anexos

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 83, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0470 - Ofícios recebidos sobre: comunicação sobre encerramento de
curso; solicitação de informações à ENSP; comparecimento em eventos; convite
para “Dia Estadual em Defesa do SUS”, recebimento de publicação; suspensão
pagamento de taxas acadêmicas; administração de pessoal
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Title: Ofícios recebidos sobre: comunicação sobre encerramento de curso; solicitação de informações
à ENSP; comparecimento em eventos; convite para “Dia Estadual em Defesa do SUS”, recebimento
de publicação; suspensão pagamento de taxas acadêmicas; administração de pessoal

ID: 03-20-0470

Date: 19/01/1993 - 01/12/1993 (date of creation)

Scope and content:

Convite para II Conferência Municipal de Saúde do Rio de Janeiro; administração geral;
comemoração VII Semana da ASFOC; realização da II Conferência Nacional de Recursos
Humanos para Saúde; III Encontro Nacional de Biólogos; envio de formulário de pesquisa;
prorrogação de bolsa de estudos; encaminhamento de currículo; currículos; programa de
cooperação Fiocruz/Eletrobrás/Eletronorte; convênio Fiocruz/ Prefeitura de Macaé; envio
de tese de mestrado; seminário “Avaliação: teoria e prática”; intercâmbio ENSP/SINTESE;
implementação de curso de especialização em Saúde Pública; apoio a pesquisadores do projeto
“Gênero, Sexualidade e Saúde: Vertentes”; realização do curso Atualização em Planejamento
Estratégico Situacional; realização de curso “Capacitação de ????; programa do seminário
“Capacitação de Recursos Humanos de Nível Superior para Vigilância Sanitária”; realização da
Plenária Nacional de Saúde; programação do I Encontro de Residências Médicas em Psiquiatria
do Rio de Janeiro; edital residência médica em psiquiatria; empréstimo de equipamentos; cópias
Diário Oficial do Rio de Janeiro com nomeação de médico; convite e programa de reunião multi-
institucional “Teoria e Prática da Saúde Pública”; programa I Conferência Regional da ‘Ação em
Medicina Internacional’ na América Latina.

Physical description: Documentos textuais: 63 anexos

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 83, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Porto Alegre (RS) (place)
• Manaus (AM) (place)

File: 03-20-0471 - Ofícios circulares recebidos sobre: direção do Centro Nacional de
Epidemiologia da Fundação Nacional de Saúde; aprovação da proposta de criação
da habilitação do técnico em vigilância sanitária e saúde ambiental; parecer do
conselho federal de educação sobre habilitação do técnico em vigilância sanitária e
saúde ambiental

Title: Ofícios circulares recebidos sobre: direção do Centro Nacional de Epidemiologia da Fundação
Nacional de Saúde; aprovação da proposta de criação da habilitação do técnico em vigilância sanitária
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e saúde ambiental; parecer do conselho federal de educação sobre habilitação do técnico em vigilância
sanitária e saúde ambiental

ID: 03-20-0471

Date: 05/01/1993 - 05/11/1993 (date of creation)

Scope and content:

Ofício e projeto para realização de vídeos pedagógicos; realização de oficina de trabalho “Uso
e Disseminação de Informações em Saúde”; programa de debates do grupo especial para a
descentralização do Ministério da Saúde; ofício encaminhando estudo sobre “Processo de
Municipalização nos Estados”; ofícios sobre: criação do núcleo de estudos de saúde coletiva;
realização de oficina de trabalho “Estruturação da Unidade de Análise Epidemiológica”;
atualização de cadastro da UFMA; realização do Seminário “O Processo de Planejamento na
Construção do SUS”; programa do seminário “O Processo de Planejamento na Construção do
SUS”; ofício encaminhando e relatório do seminário “Capacitação de Recursos Humanos de Nível
Superior para Vigilância Sanitária”; programa do seminário “Capacitação de Recursos Humanos
de Nível Superior para Vigilância Sanitária”; texto “Alguns Elementos de Análise e Propostas
tendo como Referência Três Cursos de Especialização”; lista de participantes do seminário
sobre Capacitação de Recursos Humanos Para Vigilância Sanitária; relação dos participantes do
Ministério da Saúde; roteiro para trabalhos de grupo; prêmio Albert Sabin de Monografia; cópia de
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro; convite para visita a biblioteca da Faculdade de Saúde
Pública – USP; publicação do boletim informativo de recursos humanos para o SUS.

Physical description: Documentos textuais: 33 anexos

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 83, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• São Luís (MA) (place)

File: 03-20-0472 - Cartas recebidas sobre: convite para grupo de trabalho saúde da
mulher trabalhadora promovido pela CUT; levantamento sobre oferta institucional
de cursos de formação de recursos humanos; formulários para levantamento de
instituições ativas em formação e investigação em saúde ambiental; carta enviada
e “Relatório Analítico de Viagem à Serra do Navio, Estado do Amapá”, tabela de
valores de licitação; texto “Determinação da Carga Fisiológica de Trabalho em
Coletores de Lixo Domiciliar no Rio de Janeiro”

Title: Cartas recebidas sobre: convite para grupo de trabalho saúde da mulher trabalhadora promovido
pela CUT; levantamento sobre oferta institucional de cursos de formação de recursos humanos;
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formulários para levantamento de instituições ativas em formação e investigação em saúde ambiental;
carta enviada e “Relatório Analítico de Viagem à Serra do Navio, Estado do Amapá”, tabela de
valores de licitação; texto “Determinação da Carga Fisiológica de Trabalho em Coletores de Lixo
Domiciliar no Rio de Janeiro”

ID: 03-20-0472

Date: 04/03/1993 - 09/06/1993 (date of creation)

Scope and content:

Carta encaminhando nota fiscal de renovação da Associação dos Programas Universitários
em Administração da Saúde; carta sobre acordo entre Tulane School e ENSP; agradecimentos
por realização de curso de atualização em, pedagogia médica; aprovação de inscrição no
programa especial para pesquisa e treinamento em doenças tropicais; informativo SR-4; folder
do Centro de Estudos Estratégicos; ficha de inscrição na Conferência sobre Estratégias em
Saneamento; programa da Conferência sobre Estratégias em Saneamento; texto “Plano Regional de
Investimentos em Ambiente e Saúde”; texto “Breve Relatório do 1º Seminário de Comportamento
Social e Algumas Sugestões Referentes a Participação da ENSP no Programa Institucional HIV/
AIDS; listas de publicações em exposição na biblioteca Lincoln de Freitas Filho; carta sobre
remessa de publicações; fax sobre cooperação Fiocruz/Escola Andaluza de Saúde Pública; carta
sobre “Conferência sobre Estratégias em Saneamento, Meio ambiente e Saúde”; texto “Plano
Regional de Investimento em Meio ambiente e Saúde”; carta de agradecimentos por participação
em conferência sobre ergonomia; programa do fórum de debates sobre a saúde na revisão
constitucional; carta convidando para “Debate Sobre Bioética: Direito e Legislação”; cartas sobre:
revisão dos currículos e desenvolvimento de cursos em saúde da mulher e da criança; envio de
catálogos de cursos da ENSP; realização de jornada científica de geriatria; programa do I Curso de
Especialização em Planejamento de Saúde do Idoso; carta comunicando nova diretora do centro
de estudos de cultura contemporânea; carta convocatória da assembléia geral da Associação Latina
para Análises de Sistemas de Saúde; carta acusando recebimento de texto; lista de membros do
comitê da Associação dos Programas Universitários em Administração da Saúde; carta sobre
seminário sobre a formação de recursos humanos para o atendimento de crianças; ? do seminário
sobre a formação de recursos humanos para o atendimento de crianças; texto “Projeto Brasil-
França’.

Physical description: Documentos textuais: 50 anexos

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 84, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)
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• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0473 - Fax felicitando pela nomeação para direção; cartas sobre:
agradecimentos por convite para participar de curso; agradecimentos por envio
de informações sobre curso; envio de publicações e trabalhos; visita à ENSP;
comparecimento à conferência; convites para palestras; texto “Proposta de
Criação do Centro de Endemias Samuel Pessoal”, cópia de folheto do Instituto de
Epidemiologia da Nova Inglaterra; cópia de folder do programa em epidemiologia
da Universidade Johns Hopkins; envio de carta de apresentação de pesquisador;
desenvolvimento de projeto de vacinas; convites para conferências; folder da ENSP;
cancelamento de bolsa; cópia de cheque; administração geral; prorrogação de
afastamento do país; programa de apoio a investigação em sistemas de saúde no
Cone Sul; convite e programação de evento “Município é o Caminho”, jornada
científica de geriatria e gerontologia; reservas em hotel; divulgação de curso de
gastroenterologia; recebimento de relatório; recebimento de pagamento de quota

Title: Fax felicitando pela nomeação para direção; cartas sobre: agradecimentos por convite para
participar de curso; agradecimentos por envio de informações sobre curso; envio de publicações e
trabalhos; visita à ENSP; comparecimento à conferência; convites para palestras; texto “Proposta
de Criação do Centro de Endemias Samuel Pessoal”, cópia de folheto do Instituto de Epidemiologia
da Nova Inglaterra; cópia de folder do programa em epidemiologia da Universidade Johns Hopkins;
envio de carta de apresentação de pesquisador; desenvolvimento de projeto de vacinas; convites
para conferências; folder da ENSP; cancelamento de bolsa; cópia de cheque; administração geral;
prorrogação de afastamento do país; programa de apoio a investigação em sistemas de saúde no Cone
Sul; convite e programação de evento “Município é o Caminho”, jornada científica de geriatria e
gerontologia; reservas em hotel; divulgação de curso de gastroenterologia; recebimento de relatório;
recebimento de pagamento de quota

ID: 03-20-0473

Date: 12/03/1992 - 05/04/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 49 anexos

Language of the material:

espanhol

francês

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 84, maço 2.

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Quebec (Canadá) (place)
• Montevidéu (Uruguai) (place)
• Boston (Estados Unidos) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0474 - Folheto e carta de propaganda da EMBRATEL; cartas sobre:
administração geral; texto “A Pós-Graduação na Escola Nacional de Saúde
Pública”, cartas sobre: escolha de diretor do Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz;
jornada científica de geriatria e gerontologia; convite para reunião sobre o
povoamento da América; pedido de certificado de registro cadastral; tabela com
modalidades de licitação; solicitação de informações sobre a ENSP

Title: Folheto e carta de propaganda da EMBRATEL; cartas sobre: administração geral; texto “A
Pós-Graduação na Escola Nacional de Saúde Pública”, cartas sobre: escolha de diretor do Centro de
Pesquisa Gonçalo Muniz; jornada científica de geriatria e gerontologia; convite para reunião sobre
o povoamento da América; pedido de certificado de registro cadastral; tabela com modalidades de
licitação; solicitação de informações sobre a ENSP

ID: 03-20-0474

Date: 10/09/1993 - 17/12/1993 (date of creation)

Scope and content:

Mostra de trabalho sobre Caso Careli; oficina de trabalho sobre comunicação social; oficina
de trabalho “Participação Popular e Controle Social”; vinda de pesquisador; currículo; carta
sobre seminário “Regulamentação Profissional em Saúde”; texto “Pesquisa Estratégica”;
carta sobre cooperação técnica com Eletrobrás; minuta dos termos de referência: estudo sobre
as interferências das ações do setor elétrico na saúde das populações afetadas; cartas sobre:
anuidade a ABEM; curso sobre doenças respiratórias; envio de relatório técnico; afastamento
de professores; congresso de gestão hospitalar; verbas para passagens; registro de estatuto da
UNIFOC; pesquisa relacionada ao SUS; informes da ASFOC; texto sobre sistema de informação
em saúde pública; cartas sobre: realização de estágios; lista de publicações da biblioteca Lincoln
de Freitas Filho; liberação de servidor; visita a Centro Universitário de Madri; lista de membros
da Associação Européia de Escolas de Saúde Pública; envio de dados sobre meio ambiente; texto
“O Processo de Municipalização da Saúde nos Estados”; cartas sobre: III Encontro Nacional
em Leptospirose; isenção de taxas de inscrição; estatuto da União dos Aposentados da Fiocruz;
resenha “Paleopatologia e Paleoepidemiologia: Estudos Multidisciplinares”; carta sobre concessão
de vistos; texto do convênio de cooperação científica CNPq/UFF/USP/UFRJ/Fiocruz; carta sobre
atualização de cadastro.

Physical description: Documentos textuais: 72 anexos

Language of the material:

espanhol
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francês

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 84, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Baltimore (Estados Unidos) (place)
• Córdoba (Argentina) (place)
• Madri (Espanha) (place)
• Salvador (BA) (place)
• Vitória (ES) (place)

File: 03-20-0475 - Ata de reunião do comitê assessor do projeto megacidades;
fax da OPAS sobre pesquisa sobre instituições de pesquisa em saúde ambiental;
cópia do Diário Oficial com lei sobre plano de carreiras; ata de reunião sobre
plano de carreira; carta e regulamento do prêmio José Pellegrino de Pesquisa em
Esquistossomose; programa de reunião do consórcio Rio para Avaliação de vacinas
contra HIV/AIDS

Title: Ata de reunião do comitê assessor do projeto megacidades; fax da OPAS sobre pesquisa sobre
instituições de pesquisa em saúde ambiental; cópia do Diário Oficial com lei sobre plano de carreiras;
ata de reunião sobre plano de carreira; carta e regulamento do prêmio José Pellegrino de Pesquisa em
Esquistossomose; programa de reunião do consórcio Rio para Avaliação de vacinas contra HIV/AIDS

ID: 03-20-0475

Date: 06/03/1993 - 22/12/1993 (date of creation)

Scope and content:

Cartas sobre conclusão de doutorado de pesquisador; cartas sobre: evento “Seminários e
Simpósios”; prorrogação de bolsas de estudo; portaria sobre atribuições da vigilância sanitária;
programa de avaliação da ? ; programa de saúde materno infantil: relação de artigos publicados;
relação de publicações da biblioteca Lincoln de Freitas Filho; edital do programa interno de
fomento à pesquisa estratégica em saúde; relatório anual do projeto “Modelo Alternativo para o
Controle da Esquistossomose”; carta sobre propostas para vinda de professores; formulários de
necessidades de treinamento e relação de cursos da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária
e Ambiental; instruções da direção da ENSP sobre: valor da hora aula, seleção para curso de
especialização, substituição de professor, composição de comissões; currículo; ofício solicitando
formalização de conselho editorial; ofícios sobre administração de materiais.
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Physical description: Documentos textuais: 105 anexos

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 84, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0476 - Carta sobre serviço telefônico; texto “Plano de Carreira, Cargos e
Salários: Construindo uma Abordagem Metodológica e Conceitual para o SUS”, fax
da Universidade Autônoma de Madrid sobre informações solicitadas

Title: Carta sobre serviço telefônico; texto “Plano de Carreira, Cargos e Salários: Construindo uma
Abordagem Metodológica e Conceitual para o SUS”, fax da Universidade Autônoma de Madrid sobre
informações solicitadas

ID: 03-20-0476

Date: 17/06/1993 - 03/09/1993 (date of creation)

Scope and content:

Cartas sobre: concessão de bolsas; prêmio Jovem Cientista; instrução para preenchimento do
formulário da Fulbright; lista de publicações da biblioteca Lincoln de Freitas Filho; I Jornada
de Bioética; cartaz da I Jornada de Bioética; fax sobre afastamento do país; tabela de valores
para licitação; fax sobre visita à Barcelona; cartas sobre: reunião da coordenação de controle
de infecção hospitalar; envio de cartaz; solicitação de prorrogação de período de pesquisa;
debate “O Papel do Estado na Saúde”; debate sobre a saúde na revisão constitucional; 1º Curso
Descentralizado em Gestão Hospitalar; assinatura de revista; recibo; inscrição em processo de
seleção; pagamento de inscrições; envio de trabalhos e publicações; boletins de conjuntura do
setor saúde; tele-escola “Educação para Saúde”; folder do programa de formação em Saúde
Internacional; comissão organizadora pro-? sanitário; programa de atividades dos “Médicos do
Mundo”; defesa de tese de doutorado; solicitação de artigos para revista; participação da sub-rede
brasileira de documentação e informação ??????

Physical description: Documentos textuais: 58 anexos

Language of the material:

espanhol

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 84, maço 5.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Brasília (DF) (place)
• San Jose (Costa Rica) (place)

File: 03-20-0477 - Minutas de ofícios e memorandos sobre: inscrição em filmoteca;
administração de pessoal; convites para congressos; pedido de medicamentos;
doação de produtos farmacêuticos; informações sobre publicações; recebimento de
publicações; inscrição em cursos; inscrição de ações; currículo; indicação para bolsa
de estudo; visita de professor; equiparação de diplomas; informação sobre cursos
de alfabetização; remessa de nota; comunicação de posse em cargo; participação
em seminário e simpósios; prestação de contas; informações sobre cursos de
especialização; oferecimento de bolsa de estudo; informações sobre a ENSP; doação
de alimentos; doação de pasta dentária; realização de estágios; realização de
palestras; envio de diploma; encaminhamento de relatórios; agradecimentos por
colaboração; visitas à FENSP; representantes da FENSP em solenidades; solicitação
de fornecimento de materiais; apresentação de servidores; realização de reunião de
diretores; recebimento de relatórios e informações; administração geral

Title: Minutas de ofícios e memorandos sobre: inscrição em filmoteca; administração de pessoal;
convites para congressos; pedido de medicamentos; doação de produtos farmacêuticos; informações
sobre publicações; recebimento de publicações; inscrição em cursos; inscrição de ações; currículo;
indicação para bolsa de estudo; visita de professor; equiparação de diplomas; informação sobre cursos
de alfabetização; remessa de nota; comunicação de posse em cargo; participação em seminário e
simpósios; prestação de contas; informações sobre cursos de especialização; oferecimento de bolsa
de estudo; informações sobre a ENSP; doação de alimentos; doação de pasta dentária; realização de
estágios; realização de palestras; envio de diploma; encaminhamento de relatórios; agradecimentos
por colaboração; visitas à FENSP; representantes da FENSP em solenidades; solicitação de
fornecimento de materiais; apresentação de servidores; realização de reunião de diretores; recebimento
de relatórios e informações; administração geral

ID: 03-20-0477

Date: 1969 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 301 anexos

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 85, maço 1.
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Note [generalNote]:

Obs: Predominam minutas do secretário geral Dr. Mário Brandão Torres.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0478 - Apostilas do curso de formação e treinamento do pessoal auxiliar
do manicômio judiciário Heitor Carrilho

Title: Apostilas do curso de formação e treinamento do pessoal auxiliar do manicômio judiciário
Heitor Carrilho

ID: 03-20-0478

Date: 1969 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 12 anexos

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 85, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0479 - Ofícios e memorandos sobre: regimento de publicações;
reforma administrativa do Ministério da Saúde; organização e realização de
cursos; solicitação de informações sobre cursos; realização de estágios; envio de
publicações; colaboração de professor da ENSP a faculdades, cursos, seminários;
administração de materiais; participação de professores de outras instituições em
cursos da ENSP

Title: Ofícios e memorandos sobre: regimento de publicações; reforma administrativa do Ministério
da Saúde; organização e realização de cursos; solicitação de informações sobre cursos; realização de
estágios; envio de publicações; colaboração de professor da ENSP a faculdades, cursos, seminários;
administração de materiais; participação de professores de outras instituições em cursos da ENSP

ID: 03-20-0479

Date: 02/07/1969 - 30/12/1969 (date of creation)

Scope and content:

Encaminhamento de relatório de atividades, requerimentos, correspondências e trabalhos; convite
para grupo de trabalho; nomeação de comissão; realização de congressos; visitas à FENSP;
freqüência de servidores; colaboração da OPAS com a FENSP; convite para posse de diretoria;
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bolsas de estudo; doação de materiais; administração de pessoal; agradecimentos a membros do
Conselho Fiscal da FENSP; convites para seminários promovidos pela FENSP; visita de alunos
à instituições; comunicação de posse em cargo; convite para simpósios; informações sobre curso
de mestrado; convite para reuniões; colaboração didática; inscrições em cursos; colaboração
para realização de levantamento epidemiológico; mudança da FENSP para Fundação Recursos
Humanos para Saúde; representação da FENSP em seminário; inscrição em filmoteca.

Physical description: Documentos textuais: 341 anexos

Language of the material:

francês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 85, maço 3.

Note [generalNote]:

Obs: As correspondências foram enviadas pela ENSP.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0480 - Programa do Seminário de Atualização em Educação para
Saúde; programas do curso de iniciação em virologia aplicada; programa do curso
de tisiologia clínica e sanitária; programa do curso de saúde pública; circulares
sobre curso de saúde pública; circulares referentes ao curso de especialização em
planejamento do setor saúde; circulares referentes ao curso de tisiologia clínica e
sanitária

Title: Programa do Seminário de Atualização em Educação para Saúde; programas do curso de
iniciação em virologia aplicada; programa do curso de tisiologia clínica e sanitária; programa do
curso de saúde pública; circulares sobre curso de saúde pública; circulares referentes ao curso de
especialização em planejamento do setor saúde; circulares referentes ao curso de tisiologia clínica e
sanitária

ID: 03-20-0480

Date: 10/03/1969 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 12 anexos

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 85, maço 4.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0481 - Memorandos relativos à freqüência de servidores; programa do
curso Higiene e Saúde Pública

Title: Memorandos relativos à freqüência de servidores; programa do curso Higiene e Saúde Pública

ID: 03-20-0481

Date: 05/01/1970-14/12/1970 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 249 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

caixa 85, maço 5

File: 03-20-0482 - Ementa e programa da disciplina ‘Políticas de Saúde no Brasil’;
tabelas relativas à situação dos bolsistas; memorando solicitando revisão de
situação funcional; cópias de Diário Oficial; cópias de contra-cheque de servidores;
declaração de servidores relativa à carga horária; termo de opção; proposta de
enquadramento funcional; tabelas relativas à convênios nacionais; portarias do
Ministério da Saúde dispondo sobre: normas técnicas para coleta, processamentos e
transfusão de sangue; regulamentação para inspeção sanitária de alimentos

Title: Ementa e programa da disciplina ‘Políticas de Saúde no Brasil’; tabelas relativas à situação
dos bolsistas; memorando solicitando revisão de situação funcional; cópias de Diário Oficial; cópias
de contra-cheque de servidores; declaração de servidores relativa à carga horária; termo de opção;
proposta de enquadramento funcional; tabelas relativas à convênios nacionais; portarias do Ministério
da Saúde dispondo sobre: normas técnicas para coleta, processamentos e transfusão de sangue;
regulamentação para inspeção sanitária de alimentos

ID: 03-20-0482

Date: 03/03/1992-03/1994 (date of creation)

Date: 03/03/1992-03/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 16 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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caixa 90, maço 1

File: 03-20-0483 - Lista de membros do Conselho Conjunto de Coordenação do
Programa de Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais; relatório do comitê
permanente da 16ª seção do Conselho de Coordenação do Programa de Pesquisa e
Treinamento em Doenças Tropicais; agenda, folder e manuscritos do encontro sobre
políticas de contenção de custos em saúde; folder AdSaúde; jornal AdSaúde; folder
do Instituto de Saúde; jornal do Radis

Title: Lista de membros do Conselho Conjunto de Coordenação do Programa de Pesquisa e
Treinamento em Doenças Tropicais; relatório do comitê permanente da 16ª seção do Conselho
de Coordenação do Programa de Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais; agenda, folder e
manuscritos do encontro sobre políticas de contenção de custos em saúde; folder AdSaúde; jornal
AdSaúde; folder do Instituto de Saúde; jornal do Radis

ID: 03-20-0483

Date: 01/03/1993-03/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 17 anexos

Language of the material:

inglês

Note [generalNote]:

caixa 90, maço 2

Access points:

• Genebra (Suíça) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)

File: 03-20-0484 - Informe do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães; programa da
oficina de trabalho sobre questões jurídicas do sistema único de saúde; cartaz ‘Salve
o Sangue do Povo Brasileiro’

Title: Informe do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães; programa da oficina de trabalho sobre
questões jurídicas do sistema único de saúde; cartaz ‘Salve o Sangue do Povo Brasileiro’

ID: 03-20-0484

Date: 02/08/1993-02/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 03 anexos

Language of the material:
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português

Note [generalNote]:

caixa 90, maço 4

File: 03-20-0485 - Relação de convênios ASPLAN; memorando sobre administração
de recursos humanos; aviso da secretaria da casa civil sobre mensagem da
Presidência da República; ofício do INAMPS solicitando colaboração para
organização de curso de saúde pública; mensagem sobre projeto de lei sobre plano
de carreira para área de ciência e tecnologia; projeto de lei dispondo sobre plano
de carreira da área de ciência e tecnologia; cópia do Diário Oficial com lei sobre
plano de carreira; bilhete sobre orçamento; ofício encaminhando planilhas para a
programação de atividades; manual do sistema de programação e acompanhamento
de atividades; memorando da direção da ENSP sobre convênios de cooperação;
tabela de convênios internacionais; cópia do Diário Oficial da União com portaria
do Ministério da Saúde; proposta de trabalho de cooperação técnica Rennes/France

Title: Relação de convênios ASPLAN; memorando sobre administração de recursos humanos;
aviso da secretaria da casa civil sobre mensagem da Presidência da República; ofício do INAMPS
solicitando colaboração para organização de curso de saúde pública; mensagem sobre projeto de
lei sobre plano de carreira para área de ciência e tecnologia; projeto de lei dispondo sobre plano
de carreira da área de ciência e tecnologia; cópia do Diário Oficial com lei sobre plano de carreira;
bilhete sobre orçamento; ofício encaminhando planilhas para a programação de atividades; manual
do sistema de programação e acompanhamento de atividades; memorando da direção da ENSP sobre
convênios de cooperação; tabela de convênios internacionais; cópia do Diário Oficial da União com
portaria do Ministério da Saúde; proposta de trabalho de cooperação técnica Rennes/France

ID: 03-20-0485

Date: 24/04/1993-19/07/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 20 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

caixa 90, maço 5

File: 03-20-0486 - Cópias de recortes de jornais sobre derrame cerebral ‘Indústria
Farmacêutica e a Reforma na Saúde’; texto ‘O SUS pode e deve dar certo’; plano
estratégico para pesquisa de campo aplicada em doenças tropicais; ofício sobre
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proposta de programa de apoio à pesquisa em sistemas e serviços de saúde no Cone
Sul; programa de apoio à pesquisa em sistemas e serviços de saúde no Cone Sul;
programa da reunião sobre o curso de preparação de investigadores em serviços e
sistemas de saúde

Title: Cópias de recortes de jornais sobre derrame cerebral ‘Indústria Farmacêutica e a Reforma na
Saúde’; texto ‘O SUS pode e deve dar certo’; plano estratégico para pesquisa de campo aplicada em
doenças tropicais; ofício sobre proposta de programa de apoio à pesquisa em sistemas e serviços
de saúde no Cone Sul; programa de apoio à pesquisa em sistemas e serviços de saúde no Cone Sul;
programa da reunião sobre o curso de preparação de investigadores em serviços e sistemas de saúde

ID: 03-20-0486

Date: 29/04/1991-08/12/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 06 anexos

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

caixa 90, maço 6

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Genebra (Suíça) (place)

File: 03-20-0487 - Proposta preliminar da comissão especial para elaboração dos
planos de carreiras, cargos e salários do SUS; relatório de prestação de contas de
vale-transporte; relatório ‘Calamidade Pública: A Crise nos Serviços de Saúde do
Município do Rio de Janeiro’; relação de servidores usuários de vale-transporte;
recibo de vale-transporte

Title: Proposta preliminar da comissão especial para elaboração dos planos de carreiras, cargos e
salários do SUS; relatório de prestação de contas de vale-transporte; relatório ‘Calamidade Pública: A
Crise nos Serviços de Saúde do Município do Rio de Janeiro’; relação de servidores usuários de vale-
transporte; recibo de vale-transporte

ID: 03-20-0487

Date: 02/1989-04/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 05 anexos

Language of the material:
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português

Note [generalNote]:

caixa 90, maço 7

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0488 - Boletim epidemiológico do Ministério da Saúde; relação de
livros e periódicos ‘Economia da Saúde’; carta sobre encontro relativo a programa
de imunização; minuta do encontro sobre programa de imunização; boletim
informativo PAI (Programa Ampliado de Imunização nas Américas); jornal do
COSEMS-SUS sobre processo de descentralização dos serviços de saúde; texto
informações/informática no SUS

Title: Boletim epidemiológico do Ministério da Saúde; relação de livros e periódicos ‘Economia da
Saúde’; carta sobre encontro relativo a programa de imunização; minuta do encontro sobre programa
de imunização; boletim informativo PAI (Programa Ampliado de Imunização nas Américas); jornal
do COSEMS-SUS sobre processo de descentralização dos serviços de saúde; texto informações/
informática no SUS

ID: 03-20-0488

Date: 28/06/1993-12/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 09 anexos

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

caixa 90, maço 8

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Genebra (Suíça) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0489 - Folheto ‘Plano Emergencial de Ação para o Setor Saúde’; folheto
‘Seleção de livros, revistas e CD-ROM’; jornal da associação médica australiana;
folheto de livros e periódicos da OMS; cartaz da Semana Fiocruz; relatório final
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da comissão especial para propor medidas para solução de problema de assistência
médica e hospitalar; texto ‘Segunda Carta de Montes Claros’; revista ‘Saúde para
Todos’

Title: Folheto ‘Plano Emergencial de Ação para o Setor Saúde’; folheto ‘Seleção de livros, revistas e
CD-ROM’; jornal da associação médica australiana; folheto de livros e periódicos da OMS; cartaz da
Semana Fiocruz; relatório final da comissão especial para propor medidas para solução de problema
de assistência médica e hospitalar; texto ‘Segunda Carta de Montes Claros’; revista ‘Saúde para
Todos’

ID: 03-20-0489

Date: 05/04/1993-08/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 08 folhas

Language of the material:

francês

inglês

português

Note [generalNote]:

caixa 90, maço 9

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Paris (França) (place)
• Genebra (Suíça) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0490 - Cartas sobre programa de imunização; minuta do encontro
sobre programa de imunização; relatório de atividades do seminário interno sobre
desenvolvimento de vacinas na Fiocruz; proposta de grupo de trabalho relacionado
ao encontro sobre programa de imunização.

Title: Cartas sobre programa de imunização; minuta do encontro sobre programa de imunização;
relatório de atividades do seminário interno sobre desenvolvimento de vacinas na Fiocruz; proposta de
grupo de trabalho relacionado ao encontro sobre programa de imunização.

ID: 03-20-0490

Date: 11/05/1993-23/09/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 07 anexos

Language of the material:

inglês
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português

Note [generalNote]:

caixa 90, maço 10

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Genebra (Suíça) (place)

File: 03-20-0491 - Recibos de projetos de pesquisa PAPES – Fiocruz; memorandos
sobre: administração de pessoal, solicitação para afastamento do país; apresentação
de candidato em processo seletivo; administração geral; declaração de dependentes
para efeito de salário família; solicitação de financiamento para participação
em conferência; presença de servidor em reunião; composição de comissões;
contratação de serviços; convite II Congresso Interno da Fiocruz; eleições para
direção da ENSP; avaliação de vacinas; informações sobre a ENSP; solicitação de
financiamento projeto PAPES; designação, nomeação, exoneração de servidores;
bolsas de estudo; atas de reuniões do Conselho Deliberativo da ENSP; memorando
sobre reclamação trabalhista; petições e notificações referentes à ação trabalhista.

Title: Recibos de projetos de pesquisa PAPES – Fiocruz; memorandos sobre: administração de
pessoal, solicitação para afastamento do país; apresentação de candidato em processo seletivo;
administração geral; declaração de dependentes para efeito de salário família; solicitação de
financiamento para participação em conferência; presença de servidor em reunião; composição de
comissões; contratação de serviços; convite II Congresso Interno da Fiocruz; eleições para direção da
ENSP; avaliação de vacinas; informações sobre a ENSP; solicitação de financiamento projeto PAPES;
designação, nomeação, exoneração de servidores; bolsas de estudo; atas de reuniões do Conselho
Deliberativo da ENSP; memorando sobre reclamação trabalhista; petições e notificações referentes à
ação trabalhista.

ID: 03-20-0491

Date: 25/01/1993-19/08/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 270 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Memorandos enviados pela direção da ENSP.

Note [generalNote]:
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caixa 90, maço 11

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0492 - Ofícios expedidos pela FENSP sobre: visita à FENSP;
recebimento de publicações; equipamentos de laboratório; convite para palestra;
programas de disciplina de cursos; assinatura de periódico; envio de tese;
colaboração em cursos; inscrição em filmoteca; visita de alunos; inscrições em
cursos; comunicação de posse em cargo; divulgação de cursos; consulta sobre curso;
retificação de endereço; fornecimento de materiais; encaminhamento de relatório;
envio de equipamentos; solicitação de informações sobre cursos, instituições

Title: Ofícios expedidos pela FENSP sobre: visita à FENSP; recebimento de publicações;
equipamentos de laboratório; convite para palestra; programas de disciplina de cursos; assinatura de
periódico; envio de tese; colaboração em cursos; inscrição em filmoteca; visita de alunos; inscrições
em cursos; comunicação de posse em cargo; divulgação de cursos; consulta sobre curso; retificação
de endereço; fornecimento de materiais; encaminhamento de relatório; envio de equipamentos;
solicitação de informações sobre cursos, instituições

ID: 03-20-0492

Date: 03/11/1966-30/05/1967 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 339 anexos

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

caixa 91, maço 1

File: 03-20-0493 - Relatório geral do programa de combate às verminoses
intestinais; programa do curso de nutrição; calendário do curso de saúde pública;
horário de aulas do curso de erradicação da malária

Title: Relatório geral do programa de combate às verminoses intestinais; programa do curso de
nutrição; calendário do curso de saúde pública; horário de aulas do curso de erradicação da malária

ID: 03-20-0493

Date: 1967 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 06 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Departamento de ensino 1967

Note [generalNote]:

caixa 91, maço 2

File: 03-20-0494 - Atas de reuniões do Conselho Departamental da FENSP;
memorandos convocando para reunião do Conselho Departamental: resoluções do
Conselho Departamental; listagem ‘Unidades de Ensino Optativas’

Title: Atas de reuniões do Conselho Departamental da FENSP; memorandos convocando para reunião
do Conselho Departamental: resoluções do Conselho Departamental; listagem ‘Unidades de Ensino
Optativas’

ID: 03-20-0494

Date: 26/01/1967-12/12/1967 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 61 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assuntos na origem: Reuniões Conselho Departamental

Note [generalNote]:

caixa 91, maço 3

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0495 - Memorandos enviando atas de reuniões do Conselho Diretor; atas
de reuniões do Conselho Diretor da FENSP; minuta de convênio FENSP/FSESP;
resoluções do Conselho Diretor da FENSP; relatório de viagem a Venezuela;
pauta de reunião do Conselho Diretor; inquérito de morbidade hospitalar; texto
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‘Subsídios para Convênio entre a Campanha Nacional de Erradicação da Varíola e
a FENSP’; minuta de contrato entre Ministério da Saúde e FENSP

Title: Memorandos enviando atas de reuniões do Conselho Diretor; atas de reuniões do Conselho
Diretor da FENSP; minuta de convênio FENSP/FSESP; resoluções do Conselho Diretor da FENSP;
relatório de viagem a Venezuela; pauta de reunião do Conselho Diretor; inquérito de morbidade
hospitalar; texto ‘Subsídios para Convênio entre a Campanha Nacional de Erradicação da Varíola e a
FENSP’; minuta de contrato entre Ministério da Saúde e FENSP

ID: 03-20-0495

Date: 20/09/1966-18/12/1967 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 68 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Reuniões do Conselho Diretor

Note [generalNote]:

caixa 9, maço 4

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0496 - Cartas da secretaria geral da FENSP sobre: recebimento de
publicações; retificação de endereço; informação sobre cursos

Title: Cartas da secretaria geral da FENSP sobre: recebimento de publicações; retificação de endereço;
informação sobre cursos

ID: 03-20-0496

Date: 03/07/1967-17/08/1967 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 78 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

caixa 91, maço 5

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0497 - Ofícios da secretaria geral e presidência da FENSP sobre
assinatura de periódicos; recebimento de fatura, notas fiscais; convite para aula
inaugural; recebimento de publicações; remessa de publicações; visitas à FENSP

Title: Ofícios da secretaria geral e presidência da FENSP sobre assinatura de periódicos; recebimento
de fatura, notas fiscais; convite para aula inaugural; recebimento de publicações; remessa de
publicações; visitas à FENSP

ID: 03-20-0497

Date: 01/06/1967-28/08/1967 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 169 anexos

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Ofícios

Note [generalNote]:

caixa 91, maço 6

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0498 - Texto “Da Participação Preferencial de Entidades Filantrópicas e
sem Fins Lucrativos no Sistema Único de Saúde”.

Title: Texto “Da Participação Preferencial de Entidades Filantrópicas e sem Fins Lucrativos no
Sistema Único de Saúde”.

ID: 03-20-0498

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

caixa 92 maço 1
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File: 03-20-0499 - Texto “Estado do Rio de Janeiro – O Desenvolvimento Econômico
e a Melhoria das Condições Sociais – Um Programa de Ação”, texto “O Rio de
Janeiro dos Anos 90”, carta da Associação Comercial do Rio de Janeiro felicitando
posse do Secretário de Estado de Saúde Dr. Sérgio Arouca

Title: Texto “Estado do Rio de Janeiro – O Desenvolvimento Econômico e a Melhoria das Condições
Sociais – Um Programa de Ação”, texto “O Rio de Janeiro dos Anos 90”, carta da Associação
Comercial do Rio de Janeiro felicitando posse do Secretário de Estado de Saúde Dr. Sérgio Arouca

ID: 03-20-0499

Date: 11/1986-27/02/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

caixa 92, maço 2

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0500 - Texto “Estudo das Políticas e Estratégias de Construção do
sistema de Saúde – Perspectivas da Reforma Sanitária”

Title: Texto “Estudo das Políticas e Estratégias de Construção do sistema de Saúde – Perspectivas da
Reforma Sanitária”

ID: 03-20-0500

Date: 05/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

caixa 92, maço 3

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0501 - Texto “Quadro Institucional”, texto “Quadro Sanitário”, texto
“Saúde Mental”, texto “A Gente tem Fome de quê?”, cópia folheto “A Reforma do
Aparelho do Estado e a Constituição Brasileira”, cópia livro “Tecnologia em Saúde
– Coletânea de Textos”, cópia “Boletim Técnico do SENAC”

Title: Texto “Quadro Institucional”, texto “Quadro Sanitário”, texto “Saúde Mental”, texto “A Gente
tem Fome de quê?”, cópia folheto “A Reforma do Aparelho do Estado e a Constituição Brasileira”,
cópia livro “Tecnologia em Saúde – Coletânea de Textos”, cópia “Boletim Técnico do SENAC”

ID: 03-20-0501

Date: 05/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 06 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

caixa 92, maço 4

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0502 - Folheto “Curso de Atualização para Docentes e Pesquisadores
em Planejamento de Saúde – Relatório Final”, texto “Formas de Governo e
Sistemas de Representação”, texto “Documento Base” do Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento em Informação da Fiocruz; memorando-circular sobre recursos
para pesquisa em 1992; memorando-circular sobre encaminhamento de relação
de publicações; instruções para preenchimento de formulários sobre publicações;
carta sobre “Questionário sobre Ensino e Uso de Recursos para a Aprendizagem”,
“Questionário sobre Ensino e Uso de Recursos para Aprendizagem”.

Title: Folheto “Curso de Atualização para Docentes e Pesquisadores em Planejamento de Saúde
– Relatório Final”, texto “Formas de Governo e Sistemas de Representação”, texto “Documento
Base” do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Informação da Fiocruz; memorando-circular
sobre recursos para pesquisa em 1992; memorando-circular sobre encaminhamento de relação
de publicações; instruções para preenchimento de formulários sobre publicações; carta sobre
“Questionário sobre Ensino e Uso de Recursos para a Aprendizagem”, “Questionário sobre Ensino e
Uso de Recursos para Aprendizagem”.

ID: 03-20-0502

Date: 12/11/1983-05/1993 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 9 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

caixa 92, maço 5

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0503 - Memorando circular sobre recursos para pesquisa; fichas de
recados; cópias de atas de assembléias da confederação das misericórdias do Brasil

Title: Memorando circular sobre recursos para pesquisa; fichas de recados; cópias de atas de
assembléias da confederação das misericórdias do Brasil

ID: 03-20-0503

Date: 27/11/1991-16/01/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 06 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

caixa 92, maço 7

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0504 - Texto ‘Oficina de Trabalho: Modelo Assistencial’; memorando da
ENSP convidando para seminário ‘Saúde do Trabalhador em Unidades Sanitárias
Locais’; boletim informativo do centro de documentação para SILOS (Sistemas
Locais em Saúde).

Title: Texto ‘Oficina de Trabalho: Modelo Assistencial’; memorando da ENSP convidando para
seminário ‘Saúde do Trabalhador em Unidades Sanitárias Locais’; boletim informativo do centro de
documentação para SILOS (Sistemas Locais em Saúde).

ID: 03-20-0504

Date: 05/1991-13/02/1992 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 03 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

caixa 92, maço 9

Access points:

• Santos (SP) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0505 - Boletins ‘Saúde em Debate’; calendário de atividades do NUPES;
formulários da campanha nacional de associação do CEBES; cartaz do CEBES;
boletim informativo Rede Ida Brasil; memorando circular sobre programa de
descentralização das atividades de pesquisa; memorando sobre orçamento;
memorando sobre encaminhamento de relatório; carta comunicando aprovação de
auxílio da FAPERJ; memorando solicitando documentos

Title: Boletins ‘Saúde em Debate’; calendário de atividades do NUPES; formulários da campanha
nacional de associação do CEBES; cartaz do CEBES; boletim informativo Rede Ida Brasil;
memorando circular sobre programa de descentralização das atividades de pesquisa; memorando sobre
orçamento; memorando sobre encaminhamento de relatório; carta comunicando aprovação de auxílio
da FAPERJ; memorando solicitando documentos

ID: 03-20-0505

Date: 18/02/1991-07/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 25 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

caixa 92, maço10

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Londrina (PR) (place)
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File: 03-20-0506 - Folheto da Comissão Cristã do Conselho Mundial de Igrejas;
recortes de jornais sobre meningite, crise habitacional; manuscritos com anotações
sobre encontros, idéias para texto; texto “Conselhos Comunitário de Saúde”,
fragmento de texto sobre INAMPS; minuta de decreto presidencial dispondo sobre
os conselhos comunitários da previdência social; texto “Participação Popular”,
roteiro de pauta para o encontro das CEAP’S; circular sobre projeto saúde Cáritas/
SUDS; texto sobre conselho comunitário de saúde de São Gonçalo; convite para
III Encontro Popular de Saúde; texto do decreto que cria os conselhos governo-
comunidade; atas reunião do Conselho Governo-Comunidade; minuta do decreto
que cria os Conselhos Governo-Comunidade; cópia de telegrama de associações
comunitárias; cópia de reportagem ‘Avaliação do CGL’; manual de informações
sobre programa de ações integradas de saúde; carta das CIMS da Baixada
Fluminense; folheto intercâmbio informa.

Title: Folheto da Comissão Cristã do Conselho Mundial de Igrejas; recortes de jornais sobre
meningite, crise habitacional; manuscritos com anotações sobre encontros, idéias para texto;
texto “Conselhos Comunitário de Saúde”, fragmento de texto sobre INAMPS; minuta de decreto
presidencial dispondo sobre os conselhos comunitários da previdência social; texto “Participação
Popular”, roteiro de pauta para o encontro das CEAP’S; circular sobre projeto saúde Cáritas/SUDS;
texto sobre conselho comunitário de saúde de São Gonçalo; convite para III Encontro Popular
de Saúde; texto do decreto que cria os conselhos governo-comunidade; atas reunião do Conselho
Governo-Comunidade; minuta do decreto que cria os Conselhos Governo-Comunidade; cópia
de telegrama de associações comunitárias; cópia de reportagem ‘Avaliação do CGL’; manual de
informações sobre programa de ações integradas de saúde; carta das CIMS da Baixada Fluminense;
folheto intercâmbio informa.

ID: 03-20-0506

Date: 07/1984-08/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 10 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Fundação Getúlio Vargas – Conselhos Comunitários

Note [generalNote]:

caixa 92, maço 11

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Gonçalo (RJ) (place)
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• São Paulo (SP) (place)
• São João de Meriti (RJ) (place)

File: 03-20-0507 - Texto ‘Trânsito e Transporte Ações da Iniciativa Privada’; folder
‘Rede Acadêmica Via BitNet; folheto do seminário “Estratégias de Intervenção
em Saúde do Trabalhador”, periódico ‘Súmula’; formulários da CEBES; listagem
de relatórios do NUPES; lista de descritores do NUPES; lista de publicações do
NUPES; planilhas de entrada de dados do NUPES.

Title: Texto ‘Trânsito e Transporte Ações da Iniciativa Privada’; folder ‘Rede Acadêmica Via BitNet;
folheto do seminário “Estratégias de Intervenção em Saúde do Trabalhador”, periódico ‘Súmula’;
formulários da CEBES; listagem de relatórios do NUPES; lista de descritores do NUPES; lista de
publicações do NUPES; planilhas de entrada de dados do NUPES.

ID: 03-20-0507

Date: 04/1991-05/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 39 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

caixa 92, maço 12

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Londrina (PR) (place)

File: 03-20-0508 - Fragmento de publicação ‘Saúde em Debate’; carta da UERJ
solicitando envio de trabalho; ficha de controle de estacionamento de veículo;
memorando da ENSP sobre bolsas FAPERJ; circular da ENSP sobre rede Ida-
Brasil; texto “Assistência à Saúde Eficiência e Qualidade Ainda Esquecidas”,
texto “Estudo da Autonomia de Gestão dos Estabelecimentos Públicos da Área de
Saúde”, publicação “Tema”, rascunho com providências de secretaria.

Title: Fragmento de publicação ‘Saúde em Debate’; carta da UERJ solicitando envio de trabalho; ficha
de controle de estacionamento de veículo; memorando da ENSP sobre bolsas FAPERJ; circular da
ENSP sobre rede Ida-Brasil; texto “Assistência à Saúde Eficiência e Qualidade Ainda Esquecidas”,
texto “Estudo da Autonomia de Gestão dos Estabelecimentos Públicos da Área de Saúde”, publicação
“Tema”, rascunho com providências de secretaria.

ID: 03-20-0508
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Date: 11/1991-06/06/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 12 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

caixa 92, maço 13

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0509 - Texto: “Avaliação Comparativa do Processo de Implantação e
Desenvolvimento das Ações Integradas da Saúde (AIS) Estudo de Caso: Estado do
Rio de Janeiro”

Title: Texto: “Avaliação Comparativa do Processo de Implantação e Desenvolvimento das Ações
Integradas da Saúde (AIS) Estudo de Caso: Estado do Rio de Janeiro”

ID: 03-20-0509

Date: 06/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

caixa 93, maço 1

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0510 - Manuscrito sobre texto Muniz Bandeira ‘O Governo João
Goulart. As Lutas Sociais no Brasil’; manuscrito sobre texto ‘ISES: Fábrica de
Ideologias’; fichamento do texto ‘O Capitalismo Tardio’; fichamento do texto
‘Tecnologia e Competição na Indústria Farmacêutica Brasileira’; fichamento do
texto ‘Da Substituição de Importações ao Capitalismo Financeiro’; texto “O Regime
Militar e sua Política Econômica”, fragmento de texto “Conjuntura 1955-1964”,
currículo; cópia da ENSP sobre cursos descentralizados de saúde pública; recibo
de contrato de locação de serviços; carta da ABRASCO solicitando envio de
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projeto; carta sobre pagamento de pesquisadores; informe do NUPES sobre ‘Varal
Cultural’; ficha de solicitação de equipamento; texto “Formação de Políticas de
Saúde – Marco Teórico Metodológico”, fragmento de texto sobre políticas de saúde.

Title: Manuscrito sobre texto Muniz Bandeira ‘O Governo João Goulart. As Lutas Sociais no Brasil’;
manuscrito sobre texto ‘ISES: Fábrica de Ideologias’; fichamento do texto ‘O Capitalismo Tardio’;
fichamento do texto ‘Tecnologia e Competição na Indústria Farmacêutica Brasileira’; fichamento
do texto ‘Da Substituição de Importações ao Capitalismo Financeiro’; texto “O Regime Militar e
sua Política Econômica”, fragmento de texto “Conjuntura 1955-1964”, currículo; cópia da ENSP
sobre cursos descentralizados de saúde pública; recibo de contrato de locação de serviços; carta da
ABRASCO solicitando envio de projeto; carta sobre pagamento de pesquisadores; informe do NUPES
sobre ‘Varal Cultural’; ficha de solicitação de equipamento; texto “Formação de Políticas de Saúde –
Marco Teórico Metodológico”, fragmento de texto sobre políticas de saúde.

ID: 03-20-0510

Date: 1986-01/12/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 25 anexos

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

caixa 93, maço 2

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0511 - Folhetos ‘Olho Mágico’; Informativo ‘UNILETTER’; folheto
“Em Ação III – Resultados”

Title: Folhetos ‘Olho Mágico’; Informativo ‘UNILETTER’; folheto “Em Ação III – Resultados”

ID: 03-20-0511

Date: 07/1994-03/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 07 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

caixa 93, maço 3
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Access points:

• Londrina (PR) (place)
• São Paulo (SP) (place)

File: 03-20-0512 - Estatuto da ABIFARMA; folheto “A Indústria Farmacêutica
no Brasil: a Realidade”, folder da ABIF; cópia de reportagens de jornais sobre
indústria farmacêutica; carta da ABIFARMA sobre problemas com a vigilância
sanitária; texto “Perguntas e Respostas” com posições da ABIFARMA; texto
“Diário do Congresso Nacional”

Title: Estatuto da ABIFARMA; folheto “A Indústria Farmacêutica no Brasil: a Realidade”, folder
da ABIF; cópia de reportagens de jornais sobre indústria farmacêutica; carta da ABIFARMA sobre
problemas com a vigilância sanitária; texto “Perguntas e Respostas” com posições da ABIFARMA;
texto “Diário do Congresso Nacional”

ID: 03-20-0512

Date: 08/04/1985-22/01/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 13 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: ABIFARMA

Note [generalNote]:

Notação Anterior : caixa 93, maço 4

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0513 - Index Abiquif; textos sobre a Associação Brasileira de Indústrias
de Química Fina; texto “Subsídios para uma Política de Apoio a Indústria
Farmacêutica Nacional”, texto “Uma Estratégia para vencer a Dependência”, texto
“Lei de Patentes”, texto “Proposta de Política de Medicamentos para o Brasil”,
texto “Sabotagem à Indústria Farmacêutica Nacional”, cópias de reportagens
de jornais sobre indústria farmacêutica; lista com composição da diretoria da
Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais.

Title: Index Abiquif; textos sobre a Associação Brasileira de Indústrias de Química Fina; texto
“Subsídios para uma Política de Apoio a Indústria Farmacêutica Nacional”, texto “Uma Estratégia
para vencer a Dependência”, texto “Lei de Patentes”, texto “Proposta de Política de Medicamentos
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para o Brasil”, texto “Sabotagem à Indústria Farmacêutica Nacional”, cópias de reportagens de jornais
sobre indústria farmacêutica; lista com composição da diretoria da Associação dos Laboratórios
Farmacêuticos Nacionais.

ID: 03-20-0513

Date: 06/07/1983-25/07/1989 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 14 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: ALANAC ABIFINA

Note [generalNote]:

Notação Anterior : caixa 93, maço 6

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)

File: 03-20-0514 - Apresentação e rascunho do 1º Relatório Parcial da Pesquisa
“Municipalização das Ações de Saúde no Estado do Rio de Janeiro 1987 – 1990”,
formulário de inscrição do mestrado em ciências sociais da Faculdade Latino
Americana de Ciências Sociais

Title: Apresentação e rascunho do 1º Relatório Parcial da Pesquisa “Municipalização das Ações de
Saúde no Estado do Rio de Janeiro 1987 – 1990”, formulário de inscrição do mestrado em ciências
sociais da Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais

ID: 03-20-0514

Date: 1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 anexos

Language of the material:

espanhol

português

Note [generalNote]:

Notação Anterior : caixa 93, maço 7

Access points:

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 433



03 Escola Nacional de Saúde Pública

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0516 - Projeto para financiamento PARES - Departamento de
Administração e Planejamento – DAPS – ENSP

Title: Projeto para financiamento PARES - Departamento de Administração e Planejamento – DAPS –
ENSP

ID: 03-20-0516

Date: 1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 93, maço 9.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0517 - Muniz, Pedro. Ao estado Pós-Moderno. Pernambuco, INOJOSA
Editores, ?

Title: Muniz, Pedro. Ao estado Pós-Moderno. Pernambuco, INOJOSA Editores, ?

ID: 03-20-0517

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 94, maço 1.

Access points:

• Pernambuco (place)

File: 03-20-0518 - Documento final do seminário sobre técnicas e normas de
produção e controle de vacinas e soros de uso humano no Brasil.

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 434



03 Escola Nacional de Saúde Pública

Title: Documento final do seminário sobre técnicas e normas de produção e controle de vacinas e
soros de uso humano no Brasil.

ID: 03-20-0518

Date: 31/05/1974 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 94, maço 5

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0519 - Projeto de pesquisa ‘A Situação Atual dos Médicos no Brasil’

Title: Projeto de pesquisa ‘A Situação Atual dos Médicos no Brasil’

ID: 03-20-0519

Date: 12/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 anexo.

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 94, maço 9.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0520 - Texto da revisão ‘Avaliação Conjuntura e Saúde’.

Title: Texto da revisão ‘Avaliação Conjuntura e Saúde’.

ID: 03-20-0520

Date: 16/12/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 anexo

Language of the material:
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português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 94, maço 10.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0521 - Tabelas: “Elementos para um Diagnóstico de Saúde do Estado do
Rio de Janeiro”

Title: Tabelas: “Elementos para um Diagnóstico de Saúde do Estado do Rio de Janeiro”

ID: 03-20-0521

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 94, maço 11.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0522 - Tabelas: “Elementos para um Diagnóstico de Saúde do Estado do
Rio de Janeiro”.

Title: Tabelas: “Elementos para um Diagnóstico de Saúde do Estado do Rio de Janeiro”.

ID: 03-20-0522

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 94, maço 12.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0523 - Relatório do Centro de Ciências da Saúde da Universidade
Estadual de Londrina

Title: Relatório do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Londrina

ID: 03-20-0523

Date: 1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 94, maço 14.

Access points:

• Londrina (PR) (place)

File: 03-20-0524 - Relatório de Gestão da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro

Title: Relatório de Gestão da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro

ID: 03-20-0524

Date: 1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 94, maço 17.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0525 - Memorandos da FENSP encaminhando resoluções do conselho
diretor; resoluções do conselho diretor da FENSP; atas de reuniões do Conselho
Diretor.

Title: Memorandos da FENSP encaminhando resoluções do conselho diretor; resoluções do conselho
diretor da FENSP; atas de reuniões do Conselho Diretor.

ID: 03-20-0525

Date: 02/01/1968-27/12/1968 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 106 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: 1968 – SG – Reuniões do Conselho Diretor

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 95, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0526 - Circulares da ENSP sobre cursos da ENSP; listagens de cursos
realizados; programas de curso de saúde pública; horários de cursos; questionário
do curso de saúde pública; programas de círculos de conferências sobre informação

Title: Circulares da ENSP sobre cursos da ENSP; listagens de cursos realizados; programas de curso
de saúde pública; horários de cursos; questionário do curso de saúde pública; programas de círculos de
conferências sobre informação

ID: 03-20-0526

Date: 1968 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 84 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: 1968 – SG - Cursos

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 95, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0527 - Memorandos FENSP sobre: envio de relatório, solicitação de
materiais, encaminhamento de publicações, indicação para curso, realização
de estágio, administração geral, designação para departamento, indicação de
representante, visita a hospital, programa de controle da tuberculose, convite para
reunião, encerramento de cursos, programa de visitas à FENSP, administração de
pessoal, convite para instalação de cursos e seminários

Title: Memorandos FENSP sobre: envio de relatório, solicitação de materiais, encaminhamento
de publicações, indicação para curso, realização de estágio, administração geral, designação para
departamento, indicação de representante, visita a hospital, programa de controle da tuberculose,
convite para reunião, encerramento de cursos, programa de visitas à FENSP, administração de pessoal,
convite para instalação de cursos e seminários

ID: 03-20-0527

Date: 26/01/1968-30/12/1968 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 37 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: 1968 – SG – Memorandos recebidos

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 95, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0528 - Minutas de correspondências sobre: aquisição de materiais,
administração geral, cursos e estágios, aquisição de alimentos, envio de
publicação, projeto de pesquisa do departamento de saneamento, solicitação de
recursos, agradecimento por palestra, declaração para realização de curso de
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aperfeiçoamento, realização de visitas à FENSP, termo de convênio entre FENSP e
Fundo de Investigação de Saneamento.

Title: Minutas de correspondências sobre: aquisição de materiais, administração geral, cursos e
estágios, aquisição de alimentos, envio de publicação, projeto de pesquisa do departamento de
saneamento, solicitação de recursos, agradecimento por palestra, declaração para realização de curso
de aperfeiçoamento, realização de visitas à FENSP, termo de convênio entre FENSP e Fundo de
Investigação de Saneamento.

ID: 03-20-0528

Date: 17/01/1968-30/08/1968 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 101 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: 1968 – SG – Minutas recebidas

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 95, maço 6.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0529 - Minutas de correspondências sobre: realização de cursos,
recebimento de dados solicitados, inscrição em cursos, administração de pessoal,
posse de diretoria, visita à FENSP, recebimento de publicações, informações sobre
cursos, pagamento de diárias, recebimento de equipamentos, realização de palestra,
realização de estágios, doação de verba, visitas a empresas, indicação de professor
para participar de cursos, solicitação de bolsa de estudos, retificação de endereço.

Title: Minutas de correspondências sobre: realização de cursos, recebimento de dados solicitados,
inscrição em cursos, administração de pessoal, posse de diretoria, visita à FENSP, recebimento
de publicações, informações sobre cursos, pagamento de diárias, recebimento de equipamentos,
realização de palestra, realização de estágios, doação de verba, visitas a empresas, indicação de
professor para participar de cursos, solicitação de bolsa de estudos, retificação de endereço.

ID: 03-20-0529

Date: 02/05/1968-23/08/1968 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 336 anexos

Language of the material:
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português

Note [generalNote]:

Correspondências enviadas pela Presidência e Secretaria Geral da FENSP

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Ano 1968 minutas nº 6

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 95, maço 7.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0530 - Avaliação comparativa de processo de implantação e
desenvolvimento das ações integradas de saúde (AIS) – Estado do Rio de Janeiro –
2º relatório parcial.

Title: Avaliação comparativa de processo de implantação e desenvolvimento das ações integradas de
saúde (AIS) – Estado do Rio de Janeiro – 2º relatório parcial.

ID: 03-20-0530

Date: 01/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: II Relatório Parcial

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 96, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0531 - Dissertação de mestrado “Aspectos Psico-Sociais da Situação
Creche”
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Title: Dissertação de mestrado “Aspectos Psico-Sociais da Situação Creche”

ID: 03-20-0531

Date: 1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 96, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0532 - Avaliação comparativa do processo de implantação e
desenvolvimento das ações integradas de saúde (AIS). Estudo de caso: Estado do
Rio de Janeiro

Title: Avaliação comparativa do processo de implantação e desenvolvimento das ações integradas de
saúde (AIS). Estudo de caso: Estado do Rio de Janeiro

ID: 03-20-0532

Date: 06/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: V Relatório Parcial de Avaliação

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 96, maço 3.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0533 - Avaliação comparativa do processo de implantação e
desenvolvimento das ações integradas de saúde (AIS) estudo de caso: Estado do Rio
de Janeiro. Consolidação dos relatórios parciais
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Title: Avaliação comparativa do processo de implantação e desenvolvimento das ações integradas de
saúde (AIS) estudo de caso: Estado do Rio de Janeiro. Consolidação dos relatórios parciais

ID: 03-20-0533

Date: 06/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Avaliação Comparativa

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 96, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0534 - Avaliação comparativa do processo de implantação e
desenvolvimento das ações integradas de saúde (AIS) – Estado do Rio de Janeiro. 4º
Relatório Parcial.

Title: Avaliação comparativa do processo de implantação e desenvolvimento das ações integradas de
saúde (AIS) – Estado do Rio de Janeiro. 4º Relatório Parcial.

ID: 03-20-0534

Date: 01/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: IV Relatório Parcial de Avaliação

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 96, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0535 - Avaliação comparativa do processo de implantação de
desenvolvimento das ações integrada de saúde (AIS) – Estado do Rio de Janeiro

Title: Avaliação comparativa do processo de implantação de desenvolvimento das ações integrada de
saúde (AIS) – Estado do Rio de Janeiro

ID: 03-20-0535

Date: 01/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: IV Relatório Parcial de Avaliação

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 96, maço 8.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0536 - Avaliação comparativa do processo de implantação e
desenvolvimento das ações integradas de saúde (AIS) – Estado do Rio de Janeiro

Title: Avaliação comparativa do processo de implantação e desenvolvimento das ações integradas de
saúde (AIS) – Estado do Rio de Janeiro

ID: 03-20-0536

Date: 08/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: III Relatório Parcial de Avaliação

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 96, maço 9.
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0537 - Estatísticas de mortalidade – Brasil 1984

Title: Estatísticas de mortalidade – Brasil 1984

ID: 03-20-0537

Date: 1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 97, maço 1.

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0538 - Relatório de atividades do departamento de ciências sociais.

Title: Relatório de atividades do departamento de ciências sociais.

ID: 03-20-0538

Date: 1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 98, maço 1.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0539 - Texto "Projeto RADIS – Reunião, Análise e Difusão de
Informação sobre Saúde"

Title: Texto "Projeto RADIS – Reunião, Análise e Difusão de Informação sobre Saúde"
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ID: 03-20-0539

Date: 07/1989 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 98, maço 4.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0540 - Anteprojeto de dissertação de mestrado: “Análise da Política
Científica para o Campo da Saúde Coletiva no Brasil – 1975/1988”

Title: Anteprojeto de dissertação de mestrado: “Análise da Política Científica para o Campo da Saúde
Coletiva no Brasil – 1975/1988”

ID: 03-20-0540

Date: 12/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 98, maço 5.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0541 - Publicações dos pesquisadores vinculados ao convênio INAMPS/
Fiocruz/ENSP

Title: Publicações dos pesquisadores vinculados ao convênio INAMPS/Fiocruz/ENSP

ID: 03-20-0541

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 anexo

Language of the material:
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português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 98, maço 9.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0542 - Formulários ‘Informe Pessoal’ da Divisão de Segurança e
Informação do Ministério da Saúde

Title: Formulários ‘Informe Pessoal’ da Divisão de Segurança e Informação do Ministério da Saúde

ID: 03-20-0542

Date: 05/04/1968-23/07/1968 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 12 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Reservados 1968

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 98, maço 10.

File: 03-20-0543 - Texto “Capital e Trabalho nos Serviços de Saúde”, texto
“A Evolução Histórica da Prática Médica – Suas Implicações no Ensino,
na Pesquisa e na Tecnologia Médicas”, texto “Saúde Enquanto Questão
Politicamente Intermediada”, capítulos do livro ‘Pactos Políticos: do Populismo à
Redemocratização’; texto “Estrangulamento Externo e Adaptação Estrutural da
Economia Brasileira”.

Title: Texto “Capital e Trabalho nos Serviços de Saúde”, texto “A Evolução Histórica da Prática
Médica – Suas Implicações no Ensino, na Pesquisa e na Tecnologia Médicas”, texto “Saúde
Enquanto Questão Politicamente Intermediada”, capítulos do livro ‘Pactos Políticos: do Populismo à
Redemocratização’; texto “Estrangulamento Externo e Adaptação Estrutural da Economia Brasileira”.

ID: 03-20-0543

Date: s.d (date of creation)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 447



03 Escola Nacional de Saúde Pública

Physical description: Documentos textuais: 05 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 98, maço 11.

File: 03-20-0544 - Folheto do programa de medicina experimental em
epidemiologia; folder do programa de mestrado em saúde comunitária; caixa
enviada pela ENSP sobre intercâmbio e cooperação em saúde pública; fichas de
admissão da Universidade de Montreal; formulário para solicitação de bolsas e
auxílios para estudo no exterior.

Title: Folheto do programa de medicina experimental em epidemiologia; folder do programa de
mestrado em saúde comunitária; caixa enviada pela ENSP sobre intercâmbio e cooperação em saúde
pública; fichas de admissão da Universidade de Montreal; formulário para solicitação de bolsas e
auxílios para estudo no exterior.

ID: 03-20-0544

Date: 26/10/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 31 anexos

Language of the material:

francês

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Cooperação Canadá

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 98, maço 12.

Access points:

• Quebec (Canadá) (place)
• Montreal (Canadá) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0545 - Atas de reuniões da comissão de ensino; relatório a respeito da
proposta curricular e metodológica preliminar para o curso de saúde pública”,
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memorando da biblioteca Lincoln de Freitas Filho sobre assinaturas e aquisição de
livros.

Title: Atas de reuniões da comissão de ensino; relatório a respeito da proposta curricular e
metodológica preliminar para o curso de saúde pública”, memorando da biblioteca Lincoln de Freitas
Filho sobre assinaturas e aquisição de livros.

ID: 03-20-0545

Date: 05/08/1988-01/09/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 05 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Comissão de Ensino

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 98, maço 17.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0546 - Relatório de atividades e perspectivas do Departamento de
Administração e Planejamento em Saúde – DAPS – 1987.

Title: Relatório de atividades e perspectivas do Departamento de Administração e Planejamento em
Saúde – DAPS – 1987.

ID: 03-20-0546

Date: 1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 100, maço 10.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0547 - Convênio de cooperação técnica INMPS / Fiocruz – ENSP –
Relatório de atividades e perspectivas

Title: Convênio de cooperação técnica INMPS / Fiocruz – ENSP – Relatório de atividades e
perspectivas

ID: 03-20-0547

Date: 1987-1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 anexo

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 100, maço 11.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0548 - Oficina de trabalho intitulada “Alternativas para a Gestão de
Hospitais e outros estabelecimentos públicos de saúde do Conselho Nacional de
Secretários de Saúde”, formulário de solicitação de diárias e passagem aérea,
documento sobre Presidência em Saúde Pública; ofício do coordenador de
Cooperação Técnica da ENSP / Fiocruz para o Ministério das Relações Exteriores
da Itália sobre acusa de recebimento da Minuta de Protocolo de cooperação entre a
Fiocruz, ENSP e a Coordenação de projetos de Saúde da Cooperação Italiana.

Title: Oficina de trabalho intitulada “Alternativas para a Gestão de Hospitais e outros
estabelecimentos públicos de saúde do Conselho Nacional de Secretários de Saúde”, formulário de
solicitação de diárias e passagem aérea, documento sobre Presidência em Saúde Pública; ofício do
coordenador de Cooperação Técnica da ENSP / Fiocruz para o Ministério das Relações Exteriores da
Itália sobre acusa de recebimento da Minuta de Protocolo de cooperação entre a Fiocruz, ENSP e a
Coordenação de projetos de Saúde da Cooperação Italiana.

ID: 03-20-0548

Date: 18/09/1991-25/08/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 80 anexos

Language of the material:

espanhol

português

Note [generalNote]:
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Assunto na origem: Conass / Ofícios / Passagens

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 101, maço 11.

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0549 - Carta circular da direção da ENSP para a professora da ENSP
sobre estabelecimento do Regulamento Geral dos Cursos de Pós-graduação
da Fiocruz; carta circular da direção da ENSP sobre convite da ENPS e do
Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos e Sócio-Econômicos para
participar do Painel sobre Alimentação e Nutrição no Brasil.

Title: Carta circular da direção da ENSP para a professora da ENSP sobre estabelecimento do
Regulamento Geral dos Cursos de Pós-graduação da Fiocruz; carta circular da direção da ENSP sobre
convite da ENPS e do Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos e Sócio-Econômicos para
participar do Painel sobre Alimentação e Nutrição no Brasil.

ID: 03-20-0549

Date: 20/04/1988-09/12/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 46 anexos

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Carta circular expedida

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 101, maço 2.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0550 - Instrução da SAG delega competência para o fim que especifica

Title: Instrução da SAG delega competência para o fim que especifica
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ID: 03-20-0550

Date: 15/01/1988-16/11/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 4 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Outras instruções

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0551 - Memorando circular do Superintendente de Administração
para Superintendentes e Diretores de Unidades sobre Instrução Normativa n
° 214 que estabelece que a prestação de serviços extraordinários nas fundações
públicas somente será autorizada para atender a casos de necessidade inadiável;
artigo do Jornal do Brasil intitulado “Tecnologia Futurista Estuda Células”,
memorando circular do Superintendente dos Serviços de Saúde para os diretores
de Unidades do INAMPS, Hospitais e Pam’s encaminhando, em anexo, a Portaria
4.370 assinada pelo Ministro de Estado que dispõe sobre normas complementares
de funcionamento do SUDS; instrução da SAG com o propósito de fixar os
procedimentos para o encerramento do exercício financeiro de 1988 e para o
levantamento do Balanço Geral da Fiocruz; boletim informativo sobre Rede Bitnet;
circular do VPP que Direção do IOC para diversos destinatários encaminhando
notícias de imprensa sobre convênio com o Banco Mundial; circular solicitando a
ENSP.

Title: Memorando circular do Superintendente de Administração para Superintendentes e Diretores de
Unidades sobre Instrução Normativa n° 214 que estabelece que a prestação de serviços extraordinários
nas fundações públicas somente será autorizada para atender a casos de necessidade inadiável;
artigo do Jornal do Brasil intitulado “Tecnologia Futurista Estuda Células”, memorando circular
do Superintendente dos Serviços de Saúde para os diretores de Unidades do INAMPS, Hospitais e
Pam’s encaminhando, em anexo, a Portaria 4.370 assinada pelo Ministro de Estado que dispõe sobre
normas complementares de funcionamento do SUDS; instrução da SAG com o propósito de fixar os
procedimentos para o encerramento do exercício financeiro de 1988 e para o levantamento do Balanço
Geral da Fiocruz; boletim informativo sobre Rede Bitnet; circular do VPP que Direção do IOC para
diversos destinatários encaminhando notícias de imprensa sobre convênio com o Banco Mundial;
circular solicitando a ENSP.

ID: 03-20-0551

Date: 08/01/1988-29/12/1988 (date of creation)
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Scope and content:

Divulgação de documentação referente ao Programa de Formação de Recursos Humanos nas Áreas
Estratégicas do Ministério da Ciência e Tecnologia; cópia de decreto n° 96.721 de 11/02/1988
sobre estabelecimento da obrigatoriedade do cadastramento dos doadores de sangue.

Physical description: Documentos textuais: 184 anexos

Language of the material:

espanhol

francês

inglês

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Memorando circular recebido

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0552 - Memorando circular da Secretaria do CTA / Fiocruz para
o vice-diretor da ENSP encaminhando Atas de reuniões do Conselho Técnico-
Administrativo da Fiocruz

Title: Memorando circular da Secretaria do CTA / Fiocruz para o vice-diretor da ENSP encaminhando
Atas de reuniões do Conselho Técnico-Administrativo da Fiocruz

ID: 03-20-0552

Date: 26/11/1987-13/09/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 25 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: C.T.A.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 453



03 Escola Nacional de Saúde Pública

File: 03-20-0553 - Portaria n° 252 – fixa normas complementares à execução do
Decreto n° 92.008 que estabelece requisitos para a aprovação dos investimentos
de empresas estatais em novos projetos, bem como na ampliação e modernização
de empreendimentos existentes, e dá outras providências; boletim informativo do
Centro de Estudos da ENSP sobre nova Coordenação Geral do CEENSP; texto
intitulado “Reforma da Educação Médica do Vice-presidente da ABEM; decreto n°
96.631 que dispõe sobre o exame de proposta para contratação de pessoal no âmbito
da Administração Federal e dá outras providências; cursos de Planejamento em
Nutrição – Projeto ENSP / UNB.

Title: Portaria n° 252 – fixa normas complementares à execução do Decreto n° 92.008 que estabelece
requisitos para a aprovação dos investimentos de empresas estatais em novos projetos, bem como
na ampliação e modernização de empreendimentos existentes, e dá outras providências; boletim
informativo do Centro de Estudos da ENSP sobre nova Coordenação Geral do CEENSP; texto
intitulado “Reforma da Educação Médica do Vice-presidente da ABEM; decreto n° 96.631 que dispõe
sobre o exame de proposta para contratação de pessoal no âmbito da Administração Federal e dá
outras providências; cursos de Planejamento em Nutrição – Projeto ENSP / UNB.

ID: 03-20-0553

Date: 04/07/1988-25/11/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 139 folhas

Language of the material:

francês

inglês

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Correspondência recebida

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)
• Campo Grande (MS) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Paris (França) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)
• Argentina (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Santa Catarina (place)
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File: 03-20-0554 - Carta enviada pelos servidores da FINEP, CNPq, INT, CTI
e COFINPE ao presidente Sarney sobre extinção do Ministério da Ciência e
Tecnologia; telex recebidos sobre: eleição de reitor, realização de seminários;
cooperação científica Brasil-Itália, conferências, cursos descentralizados, realização
de reuniões, realização de concurso público, viagens, envio de publicações,
pagamento de passagens, fornecimento de materiais, ensino do planejamento em
saúde pública, realização de estágio, vaga de médico da OMS, bolsas de estudo,
recebimento de documentos, participação em congressos, reservas em hotéis,
reserva de auditório, envio de formulários, envio de fatura, visitas à ENSP,
realização de cursos, convites para seminários, congressos, orçamentos, aniversário
da ENSP, curso de especialização.

Title: Carta enviada pelos servidores da FINEP, CNPq, INT, CTI e COFINPE ao presidente Sarney
sobre extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia; telex recebidos sobre: eleição de reitor,
realização de seminários; cooperação científica Brasil-Itália, conferências, cursos descentralizados,
realização de reuniões, realização de concurso público, viagens, envio de publicações, pagamento
de passagens, fornecimento de materiais, ensino do planejamento em saúde pública, realização de
estágio, vaga de médico da OMS, bolsas de estudo, recebimento de documentos, participação em
congressos, reservas em hotéis, reserva de auditório, envio de formulários, envio de fatura, visitas à
ENSP, realização de cursos, convites para seminários, congressos, orçamentos, aniversário da ENSP,
curso de especialização.

ID: 03-20-0554

Date: 04/001/1988-27/12/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 472 folhas

Language of the material:

português

inglês

espanhol

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Juiz de Fora (MG) (place)
• Piracicaba (SP) (place)
• Vitória (ES) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Córdoba (Argentina) (place)

File: 03-20-0557 - Memorandos sobre: administração geral; problemas devido às
chuvas; administração de pessoal e recursos humanos; envio de certificados de
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cursos; formulários de produção de docentes; processo de seleção do mestrado;
divulgação de eventos; concurso público; envio de catálogos 1989; reunião do clube
do PAF; envio de dados sobre pesquisa, ensino e eventos realizados; listagem de
projetos; relatório de atividades dos cursos de mestrado e doutorado; listagem
de cursos realizados; relatório da área de pesquisa do departamento de ciências
biológicas – ENSP; avaliação do Conselho Administrativo do Hospital Evandro
Chagas; encaminhamento de informes; encaminhamento de questões do Centro de
Estudos Interdisciplinares.

Title: Memorandos sobre: administração geral; problemas devido às chuvas; administração de
pessoal e recursos humanos; envio de certificados de cursos; formulários de produção de docentes;
processo de seleção do mestrado; divulgação de eventos; concurso público; envio de catálogos 1989;
reunião do clube do PAF; envio de dados sobre pesquisa, ensino e eventos realizados; listagem de
projetos; relatório de atividades dos cursos de mestrado e doutorado; listagem de cursos realizados;
relatório da área de pesquisa do departamento de ciências biológicas – ENSP; avaliação do Conselho
Administrativo do Hospital Evandro Chagas; encaminhamento de informes; encaminhamento de
questões do Centro de Estudos Interdisciplinares.

ID: 03-20-0557

Date: 02/11/1988-21/12/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 51 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0558 - Carta sobre intercâmbio e cooperação técnica Fiocruz/UFPE;
cessão de professor da UFRGS

Title: Carta sobre intercâmbio e cooperação técnica Fiocruz/UFPE; cessão de professor da UFRGS

ID: 03-20-0558

Date: 05/01/1988-28/01/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Correspondência assinada pelo presidente

Note [generalNote]:
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caixa 103, maço 5

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0559 - Cartas circulares sobre: programa de investigação global da
poluição do meio ambiente marinho; III Congresso Brasileiro de Medicina Geral
Comunitária; comemoração do dia mundial do meio ambiente; envio de publicação
‘45 Anos da Fundação SESP’; solicitação de serviços gráficos; editorial da revista
Ciência Hoje.

Title: Cartas circulares sobre: programa de investigação global da poluição do meio ambiente
marinho; III Congresso Brasileiro de Medicina Geral Comunitária; comemoração do dia mundial do
meio ambiente; envio de publicação ‘45 Anos da Fundação SESP’; solicitação de serviços gráficos;
editorial da revista Ciência Hoje.

ID: 03-20-0559

Date: 12/1987-29/08/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 11 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Carta circular recebida

Note [generalNote]:

caixa 103, maço 6

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Porto Alegre (RS) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0560 - Atos da presidência da Fiocruz sobre: constituição de comissões;
designação para cargos e funções; licitação; regulamentação de estágio; aquisição
de equipamentos; atividades de segurança; revogação de atos; estabelecimento
de funções de confiança; reajuste de preços da reprodução de textos; dispensa de
servidor; aprovar normas da pós-graduação da Fiocruz; normas para promoção;
utilização da vila residencial; regulamentação de jornada de trabalho; sindicância;
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criação de centro de estudos; concurso interno; coordenação colegiada; mudança
em cargos; escolha de membros para conselho; criação de centro de biotecnologia;
promoção de evento científico; movimentação de recursos financeiros; criação de
laboratório avançado em saúde pública; criação do centro de computação científica;
criação sistema de bibliotecas; administração financeira; procedimentos para a
contratação de profissional autônomo.

Title: Atos da presidência da Fiocruz sobre: constituição de comissões; designação para cargos e
funções; licitação; regulamentação de estágio; aquisição de equipamentos; atividades de segurança;
revogação de atos; estabelecimento de funções de confiança; reajuste de preços da reprodução de
textos; dispensa de servidor; aprovar normas da pós-graduação da Fiocruz; normas para promoção;
utilização da vila residencial; regulamentação de jornada de trabalho; sindicância; criação de centro
de estudos; concurso interno; coordenação colegiada; mudança em cargos; escolha de membros
para conselho; criação de centro de biotecnologia; promoção de evento científico; movimentação
de recursos financeiros; criação de laboratório avançado em saúde pública; criação do centro de
computação científica; criação sistema de bibliotecas; administração financeira; procedimentos para a
contratação de profissional autônomo.

ID: 03-20-0560

Date: 01/01/1988-30/12/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 228 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Atos da presidência

Note [generalNote]:

caixa 104, maço 2

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0561 - Instruções da direção da ENSP sobre: provimento de cargo;
constituição de comissão; designação para exercício de função; designação para
coordenação; composição de comissão; dispensa de servidor; seleção para curso.

Title: Instruções da direção da ENSP sobre: provimento de cargo; constituição de comissão;
designação para exercício de função; designação para coordenação; composição de comissão;
dispensa de servidor; seleção para curso.

ID: 03-20-0561
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Date: 06/01/1988-01/12/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 24 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Instruções

Note [generalNote]:

caixa 105, maço 4

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0562 - Ofícios circulares recebidos sobre: envio de resolução CIPLAN
sobre capacitação extra mural aos Hospitais Universitários; cópia do Diário
Oficial com resolução CIPLAN; ofícios circulares sobre: “Programa de Ativação
da FAPERJ”, reunião direção da ENSP; vagas no curso de mestrado; convite
para comemorações; acordo APAS-FAG; repasse de verbas; oferta de bolsas de
estudo; cópias de formulários sobre bolsas de estudo; ofícios sobre: administração
de pessoal; convite para debate; envio de programa de cursos; reconhecimento
de curso pelo MEC; programação de atividades; cessão de servidor; posse em
cargo; visita à ENSP; convite para cursos; programas de cursos; formulários de
bolsistas estrangeiros; telegramas sobre: visita à ENSP, solicitação à Coordenadoria
de Assuntos Internacionais, ofícios sobre: convênio INAMPS – Fiocruz;
agradecimentos por participação em jornada; cadastramento de profissionais;
formulários do banco de dados da OPAS; ofícios sobre: conferências, congressos,
projeto para congresso.

Title: Ofícios circulares recebidos sobre: envio de resolução CIPLAN sobre capacitação extra mural
aos Hospitais Universitários; cópia do Diário Oficial com resolução CIPLAN; ofícios circulares sobre:
“Programa de Ativação da FAPERJ”, reunião direção da ENSP; vagas no curso de mestrado; convite
para comemorações; acordo APAS-FAG; repasse de verbas; oferta de bolsas de estudo; cópias de
formulários sobre bolsas de estudo; ofícios sobre: administração de pessoal; convite para debate;
envio de programa de cursos; reconhecimento de curso pelo MEC; programação de atividades; cessão
de servidor; posse em cargo; visita à ENSP; convite para cursos; programas de cursos; formulários
de bolsistas estrangeiros; telegramas sobre: visita à ENSP, solicitação à Coordenadoria de Assuntos
Internacionais, ofícios sobre: convênio INAMPS – Fiocruz; agradecimentos por participação em
jornada; cadastramento de profissionais; formulários do banco de dados da OPAS; ofícios sobre:
conferências, congressos, projeto para congresso.
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ID: 03-20-0562

Date: 21/06/1988-30/12/1988 (date of creation)

Scope and content:

Moção de deputado estadual; anteprojeto de Escola Regional de Saúde Pública; envio de cartaz;
cartaz da Faculdade de Direito de Coimbra; folheto informativo sobre bolsa de estudo; envio
de publicações; envio de materiais; prestação de contas; capacitação técnica à implantação
dos SUDS; Encontro sobre política de medicamentos; envio de relatórios; texto do seminário
“A Epidemiologia e o Planejamento da unificação do Sistema de Saúde no Brasil”; folder do
seminário “A Epidemiologia no Rio de Janeiro – Aspectos Atuais e Perspectivas em Serviços de
Saúde”; relatório final do “Seminário sobre Perspectivas da Epidemiologia Frente à Reorganização
dos Serviços de Saúde”; ofício sobre outorga da medalha “Saúde para Todos”; demonstrativo de
bolsas de pesquisa por instituição; ofícios sobre: conclusão de curso de mestrado; programa Saúde
da Baixada”; envio de programa do Encontro de Coordenadores de Odontologia.

Physical description: Documentos textuais: 97 folhas

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Ofício recebido

Note [generalNote]:

caixa 105, maço 5

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Curitiba (PR) (place)
• Salvador (BA) (place)

File: 03-20-0563 - Ofícios sobre: bolsas de estudo; realização de seminário; convite
para solenidades; convênio CNPq / Fiocruz; reunião núcleo de estudos; programa
de Formação de Recursos Humanos na Área de Química Fina; programa de
Formação de Recursos Humanos nas Áreas Estratégicas; programa “Seminário
Médico de Família e Sistemas de Saúde”, convênio entre secretaria de Ações
Básicas de Saúde e Fiocruz; programa de Seminário de Avaliação de Qualidade
e Planejamento; ofícios sobre: visita à USP; relatório de atividades; posse de
delegados regionais; inscrições para prova livre docência; II Conclave Brasileiro

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 460



03 Escola Nacional de Saúde Pública

de Academias de Medicina; divulgação de trabalho; seminário de odontologia;
programa do Centro Universitário de Tecnologia da Universidade do México;
envio de questionário; realização de cursos; divulgação de projetos; solicitação de
recursos; divulgação de programas de Formação em Saúde Internacional; posse
em cargos; envio de relatório das atividades desenvolvidas pela Divisão Nacional de
Saúde Materno Infantil.

Title: Ofícios sobre: bolsas de estudo; realização de seminário; convite para solenidades; convênio
CNPq / Fiocruz; reunião núcleo de estudos; programa de Formação de Recursos Humanos na Área
de Química Fina; programa de Formação de Recursos Humanos nas Áreas Estratégicas; programa
“Seminário Médico de Família e Sistemas de Saúde”, convênio entre secretaria de Ações Básicas
de Saúde e Fiocruz; programa de Seminário de Avaliação de Qualidade e Planejamento; ofícios
sobre: visita à USP; relatório de atividades; posse de delegados regionais; inscrições para prova livre
docência; II Conclave Brasileiro de Academias de Medicina; divulgação de trabalho; seminário de
odontologia; programa do Centro Universitário de Tecnologia da Universidade do México; envio
de questionário; realização de cursos; divulgação de projetos; solicitação de recursos; divulgação de
programas de Formação em Saúde Internacional; posse em cargos; envio de relatório das atividades
desenvolvidas pela Divisão Nacional de Saúde Materno Infantil.

ID: 03-20-0563

Date: 07/01/1988-20/06/1989 (date of creation)

Scope and content:

Cessão de servidor; folder da OPAS sobre prêmio em administração; ofícios sobre administração
de pessoal; programa de Formação de Recursos Humanos e fomento à pesquisa; ofícios sobre:
indicação de representante da ENSP; envio de material; instruções para seleção ao Curso de
Especialização em Saúde Pública; divulgação de bolsas de estudo; cópia de folder da Association
Claud-Bernard; ofícios informando programação de reuniões; programa de mestrado; ofícios
sobre inquérito policial; curso de pós-graduação; divulgação de seminários; folder e certificado
do Seminário Internacional Latino Americano sobre metodologia de Investigação em Serviços de
Saúde

Physical description: Documentos textuais: 85 anexos

Language of the material:

espanhol

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Ofícios recebidos

Note [generalNote]:

caixa 105, maço 6

Access points:
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• Brasília (DF) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Curitiba (PR) (place)
• Porto Alegre (RS) (place)

File: 03-20-0564 - Carta do Setor Assessoria e Telecomunicações Ltda para a
Fiocruz sobre cessão de direitos de uso de linhas troncos convencionais; edital de
pesquisa; relatório da Reunião da Comunicação Social; documentos sobre acordo
coletivo 87 / 88 e cláusulas; carta da Coordenação Geral do Projeto para o diretor
da ENSP sobre Projeto de Pesquisa e o Projeto Memorial do Projeto Saúde Mental
e trabalho: uma abordagem psicossocial; programa de cooperação internacional –
Convênio Bilateral; carta da assessora da SIC para o diretor da ENSP sobre envio
de cópia do trabalho “Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia na Fiocruz”,
projeto Nacional de Saneamento Rural – termo de referência para contratação de
consultoria Minuta de memorando do Presidente da Fiocruz.

Title: Carta do Setor Assessoria e Telecomunicações Ltda para a Fiocruz sobre cessão de direitos de
uso de linhas troncos convencionais; edital de pesquisa; relatório da Reunião da Comunicação Social;
documentos sobre acordo coletivo 87 / 88 e cláusulas; carta da Coordenação Geral do Projeto para o
diretor da ENSP sobre Projeto de Pesquisa e o Projeto Memorial do Projeto Saúde Mental e trabalho:
uma abordagem psicossocial; programa de cooperação internacional – Convênio Bilateral; carta da
assessora da SIC para o diretor da ENSP sobre envio de cópia do trabalho “Recursos Humanos em
Ciência e Tecnologia na Fiocruz”, projeto Nacional de Saneamento Rural – termo de referência para
contratação de consultoria Minuta de memorando do Presidente da Fiocruz.

ID: 03-20-0564

Date: 22/12/1987-29/06/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 227 folhas

Language of the material:

espanhol

francês

inglês

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Correspondência recebida

Note [generalNote]:

caixa 106, maço 1
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Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)
• Minas Gerais (place)
• Ribeirão Preto (SP) (place)
• Caracas (Venezuela) (place)
• Fortaleza (CE) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Niterói (RJ) (place)
• França (place)
• Continente africano (place)
• Boston (Estados Unidos) (place)
• Paraná (place)

File: 03-20-0565 - Deliberações tomadas em Reunião Extraordinária; atas de
reuniões ordinárias, anti-projeto do XIV Curso de Saúde Pública, carta da
Coordenadoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos a Secretaria Acadêmica
da ENSP encaminhando cópia do Programa provisório e do projeto do Curso
de Pneumologia Sanitária; Proposta do IX Curso de Saúde Pública; convênio
de Cooperação técnica realizado entre o Centro de Estudos de Saúde do Projeto
Papucaia e a ENSP, da Fiocruz, Ato da Presidência sobre constituição do centro
de Estudos da Saúde dos Trabalhadores e Ecologia Humana; projeto sobre
contribuição do Hospital Evandro Chagas

Title: Deliberações tomadas em Reunião Extraordinária; atas de reuniões ordinárias, anti-projeto do
XIV Curso de Saúde Pública, carta da Coordenadoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos a
Secretaria Acadêmica da ENSP encaminhando cópia do Programa provisório e do projeto do Curso
de Pneumologia Sanitária; Proposta do IX Curso de Saúde Pública; convênio de Cooperação técnica
realizado entre o Centro de Estudos de Saúde do Projeto Papucaia e a ENSP, da Fiocruz, Ato da
Presidência sobre constituição do centro de Estudos da Saúde dos Trabalhadores e Ecologia Humana;
projeto sobre contribuição do Hospital Evandro Chagas

ID: 03-20-0565

Date: 30/01/1986-23/06/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 72 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: CONSEPE

Note [generalNote]:
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caixa 106, maço 2

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Belém (PA) (place)
• Manaus (AM) (place)
• Recife (PE) (place)

File: 03-20-0566 - Relatório de atividades do Núcleo de Estudos de Saúde Coletica;
carta do diretor executivo da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento
das Empresas Industriais para professor- pesquisador sobre metas da ANPEI;
folder da ANPEI; carta da coordenadoria do curso Internacional de Especialização
em Planejamento de Sistemas de Saúde para a CONCEPE sobre encaminhamento
de relatório final do cursos; trecho do Diário Oficial que informa participação de
funcionário em Encontro de coordenadores do Programa de Avaliação da Exposição
Humana à Poluição Ambiental.

Title: Relatório de atividades do Núcleo de Estudos de Saúde Coletica; carta do diretor executivo
da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Industriais para professor-
pesquisador sobre metas da ANPEI; folder da ANPEI; carta da coordenadoria do curso Internacional
de Especialização em Planejamento de Sistemas de Saúde para a CONCEPE sobre encaminhamento
de relatório final do cursos; trecho do Diário Oficial que informa participação de funcionário em
Encontro de coordenadores do Programa de Avaliação da Exposição Humana à Poluição Ambiental.

ID: 03-20-0566

Date: 07/11/1988-28/12/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 36 anexos

Language of the material:

espanhol

francês

inglês

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Correspondência expedida

Note [generalNote]:

caixa 106, maço 3

Access points:
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• Brasília (DF) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Flórida (Estados Unidos) (place)
• Caracas (Venezuela) (place)
• Paraná (place)

File: 03-20-0567 - Convocação para Reunião Ordinária da Comissão Permanente da
Coordenação da Pós-graduação em Saúde Pública para seus membros; documento
ao grupo executivo do mestrado; proposta para seleção ao doutorado em Saúde
Publica

Title: Convocação para Reunião Ordinária da Comissão Permanente da Coordenação da Pós-
graduação em Saúde Pública para seus membros; documento ao grupo executivo do mestrado;
proposta para seleção ao doutorado em Saúde Publica

ID: 03-20-0567

Date: 18/05/1987-11/11/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 6 anexos

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Comissão Permanente da Pós-graduação

Note [generalNote]:

caixa 107, maço 4

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0568 - Folheto intitulado “A Reforma do Estado e a Fiocruz”- relatório
do Congresso Interno Extraordinário da Fiocruz, folheto intitulado “A Opção da
Fiocruz: organizações públicas de apoio estratégico do Estado”, folder da Editora
Fiocruz, folder da Biblioteca de Manguinhos do Regulamento do Concurso Público

Title: Folheto intitulado “A Reforma do Estado e a Fiocruz”- relatório do Congresso Interno
Extraordinário da Fiocruz, folheto intitulado “A Opção da Fiocruz: organizações públicas de
apoio estratégico do Estado”, folder da Editora Fiocruz, folder da Biblioteca de Manguinhos do
Regulamento do Concurso Público
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ID: 03-20-0568

Date: 08/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 4 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0569 - Texto abordando a criação da Fiocruz

Title: Texto abordando a criação da Fiocruz

ID: 03-20-0569

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

File: 03-20-0570 - Texto intitulado “Construindo uma nova Fiocruz (parte 2) de
Pedro Ribeiro Barbosa

Title: Texto intitulado “Construindo uma nova Fiocruz (parte 2) de Pedro Ribeiro Barbosa

ID: 03-20-0570

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

File: 03-20-0571 - Contrato de gestão que entre a União Federal e a Associação dos
Pioneiras Sociais

Title: Contrato de gestão que entre a União Federal e a Associação dos Pioneiras Sociais

ID: 03-20-0571

Date: 27/12/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha
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Language of the material:

português

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0572 - Texto intitulado “Gestão de Estabelecimentos Públicos de Saúde
no Brasil: subsídios para discussão”

Title: Texto intitulado “Gestão de Estabelecimentos Públicos de Saúde no Brasil: subsídios para
discussão”

ID: 03-20-0572

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

File: 03-20-0573 - Texto intitulado “Reforma Administrativa – Síntese do Relatório
Moreira Franco”, programação de palestras e discussões do Congresso Interno;
texto (rascunho) sobre criação de agências autônomas

Title: Texto intitulado “Reforma Administrativa – Síntese do Relatório Moreira Franco”, programação
de palestras e discussões do Congresso Interno; texto (rascunho) sobre criação de agências autônomas

ID: 03-20-0573

Date: 03/07/1996-10/07/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 12 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0574 - Texto do Congresso Interno da Fiocruz de 1996

Title: Texto do Congresso Interno da Fiocruz de 1996

ID: 03-20-0574
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Date: 28/09/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 4 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0575 - Jornal do Congresso n° 4. Assuntos abordados: fim do privilégio,
a terceira via, Reforma Administrativa, a proposta do Congresso Interno, os
sistemas de remuneração do trabalho

Title: Jornal do Congresso n° 4. Assuntos abordados: fim do privilégio, a terceira via, Reforma
Administrativa, a proposta do Congresso Interno, os sistemas de remuneração do trabalho

ID: 03-20-0575

Date: 07/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0576 - Texto do Conselho Deliberativo sobre Recomendações à Plenária;
texto sobre Reforma do Estatuto, texto sobre o Estatuto versão atual e proposta de
mudanças.

Title: Texto do Conselho Deliberativo sobre Recomendações à Plenária; texto sobre Reforma do
Estatuto, texto sobre o Estatuto versão atual e proposta de mudanças.

ID: 03-20-0576

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 5 folhas

Language of the material:

português

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0577 - Rascunhos sobre o Congresso Interno – Protocolo de intenções;
memorando circular sobre convite para reunião a ser realizada na Presidência
Oficial

Title: Rascunhos sobre o Congresso Interno – Protocolo de intenções; memorando circular sobre
convite para reunião a ser realizada na Presidência Oficial

ID: 03-20-0577

Date: 19/01/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0578 - Informativo ASFOC sobre convocação do congresso – é vitória
da mobilização; Jornal da ASFOC sobre Congresso Interno – Construindo a
Fiocruz do futuro – Ano X; Jornal do Congresso n° 2 sobre contrato de gestão,
planejamento, gestão e orçamento; propostas do governo, etc.

Title: Informativo ASFOC sobre convocação do congresso – é vitória da mobilização; Jornal da
ASFOC sobre Congresso Interno – Construindo a Fiocruz do futuro – Ano X; Jornal do Congresso n°
2 sobre contrato de gestão, planejamento, gestão e orçamento; propostas do governo, etc.

ID: 03-20-0578

Date: 14/06/1996-07/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 6 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0579 - Texto sobre protocolo de intenções entre o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, o Ministério da Saúde e a Fiocruz
para a implantação de unidade – piloto do Projeto de Agências Autônomas na
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Fiocruz; Cronograma tentativo da Plenária do Congresso; Congresso Interno
Extraordinário – A Reforma do Estado e a Fiocruz – Relatório final

Title: Texto sobre protocolo de intenções entre o Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado, o Ministério da Saúde e a Fiocruz para a implantação de unidade – piloto do Projeto de
Agências Autônomas na Fiocruz; Cronograma tentativo da Plenária do Congresso; Congresso Interno
Extraordinário – A Reforma do Estado e a Fiocruz – Relatório final

ID: 03-20-0579

[alternative]: Caixa 108 - Maço 15

Date: 08/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 3 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Original

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0580 - Documento sobre Alteração no Artigo 207 da Constituição
Federal, Ante-projeto de lei que define a autonomia das universidades federais e das
demais instituições federais de ensino superior

Title: Documento sobre Alteração no Artigo 207 da Constituição Federal, Ante-projeto de lei que
define a autonomia das universidades federais e das demais instituições federais de ensino superior

ID: 03-20-0580

[alternative]: Caixa 108 - Maço 22

Date: 07/08/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0581 - Texto sobre a proposta da Fundação Pública de direito privado
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Title: Texto sobre a proposta da Fundação Pública de direito privado

ID: 03-20-0581

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

File: 03-20-0582 - Proposta de Reforma para a Fiocruz

Title: Proposta de Reforma para a Fiocruz

ID: 03-20-0582

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0583 - Documento sobre avaliação dos Institutos de Pesquisa do
Ministério da Ciência e Tecnologia

Title: Documento sobre avaliação dos Institutos de Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia

ID: 03-20-0583

Date: 03/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 anexo

Language of the material:

português

File: 03-20-0584 - Texto intitulado “Construindo uma nova Fiocruz" de Pedro
Ribeiro Barbosa

Title: Texto intitulado “Construindo uma nova Fiocruz" de Pedro Ribeiro Barbosa

ID: 03-20-0584

Date: s.d. (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

File: 03-20-0585 - Texto intitulado “A reforma do aparelho do Estado e a
Constituição Brasileira” de Luiz Carlos Bresser Pereira (Ministro da Administração
Federal e da Reforma do Estado do Brasil)

Title: Texto intitulado “A reforma do aparelho do Estado e a Constituição Brasileira” de Luiz Carlos
Bresser Pereira (Ministro da Administração Federal e da Reforma do Estado do Brasil)

ID: 03-20-0585

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0586 - Texto sobre contrato de gestão em pesquisa e ensino na Fiocruz

Title: Texto sobre contrato de gestão em pesquisa e ensino na Fiocruz

ID: 03-20-0586

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folha

Language of the material:

português

File: 03-20-0587 - Relatório final do Congresso Interno Extraordinário – A Reforma
do Estado e a Fiocruz

Title: Relatório final do Congresso Interno Extraordinário – A Reforma do Estado e a Fiocruz

ID: 03-20-0587

Date: 08/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha
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Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0588 - Texto intitulado “Uma Lágrima, Suor e Óleo" de Szachna Eliasz
Cynamon

Title: Texto intitulado “Uma Lágrima, Suor e Óleo" de Szachna Eliasz Cynamon

ID: 03-20-0588

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

File: 03-20-0589 - Texto sobre condições essenciais para implantação de contratos de
gestão

Title: Texto sobre condições essenciais para implantação de contratos de gestão

ID: 03-20-0589

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 folhas

Language of the material:

português

File: 03-20-0590 - Texto sobre contribuição para o documento do Congresso Interno
da Fiocruz, de Jorge Bermudez

Title: Texto sobre contribuição para o documento do Congresso Interno da Fiocruz, de Jorge
Bermudez

ID: 03-20-0590

Date: 23/07/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folha

Language of the material:
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português

File: 03-20-0591 - Convocação do diretor da ENSP para delegados e suplentes,
do Congresso Interno Extraordinário, para reunião; exemplar n° 5 do Jornal
do Congresso (alguns assuntos: Reforma do Estatuto, garantias mínimas para
o contrato de gestão); documento sobre alteração no artigo 207 da Constituição
Federal; ante-projeto de lei que define a autonomia das Universidades Federais e
das demais instituições federais de ensino superior.

Title: Convocação do diretor da ENSP para delegados e suplentes, do Congresso Interno
Extraordinário, para reunião; exemplar n° 5 do Jornal do Congresso (alguns assuntos: Reforma do
Estatuto, garantias mínimas para o contrato de gestão); documento sobre alteração no artigo 207 da
Constituição Federal; ante-projeto de lei que define a autonomia das Universidades Federais e das
demais instituições federais de ensino superior.

ID: 03-20-0591

Date: 08/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 5 folhas

Language of the material:

português

File: 03-20-0592 - Cartaz sobre convite dos delegados da ENSP a todos para
participarem das reuniões preparatórias ao Congresso Interno da Fiocruz; jornal
do Congresso n° 1 (alguns assuntos: protocolo de intenções, as etapas da Reforma
da Fiocruz, os antecedentes); jornal do Congresso n° 5.

Title: Cartaz sobre convite dos delegados da ENSP a todos para participarem das reuniões
preparatórias ao Congresso Interno da Fiocruz; jornal do Congresso n° 1 (alguns assuntos: protocolo
de intenções, as etapas da Reforma da Fiocruz, os antecedentes); jornal do Congresso n° 5.

ID: 03-20-0592

Date: 07/1996-08/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 03 folhas

Language of the material:

português

File: 03-20-0593 - Projeto de lei do Senado n° 306, de 1995; dispõe sobre os
instrumentos de controle do acesso aos recursos genéticos do país
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Title: Projeto de lei do Senado n° 306, de 1995; dispõe sobre os instrumentos de controle do acesso
aos recursos genéticos do país

ID: 03-20-0593

Date: 02/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0594 - Decreto legislativo n° 2, de 1994 – sobre aprovação do texto da
convenção sobre diversidade biológica, assinada durante a Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro

Title: Decreto legislativo n° 2, de 1994 – sobre aprovação do texto da convenção sobre
diversidade biológica, assinada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro

ID: 03-20-0594

Date: 02/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0595 - Resolução n° 196/96 dobre pesquisa envolvendo seres humanos

Title: Resolução n° 196/96 dobre pesquisa envolvendo seres humanos

ID: 03-20-0595

Date: 16/10/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folha

Language of the material:

português
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File: 03-20-0596 - Carta do Secretário Executivo Abrasco para professor da
Faculdade de Medicina sobre agradecimento a colaboração na Reunião Nacional de
dirigentes de saúde; telex da Assessoria de Imprensa da ENSP para o Departamento
de Jornalismo sobre debate Estatização da Indústria Brasileira e debate sobre
Distrito Sanitário

Title: Carta do Secretário Executivo Abrasco para professor da Faculdade de Medicina sobre
agradecimento a colaboração na Reunião Nacional de dirigentes de saúde; telex da Assessoria
de Imprensa da ENSP para o Departamento de Jornalismo sobre debate Estatização da Indústria
Brasileira e debate sobre Distrito Sanitário

ID: 03-20-0596

Date: 21/05/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 156 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Ribeirão Preto (SP) (place)
• Recife (PE) (place)

File: 03-20-0597 - Carta para o diretor da ENSP sobre as propostas aprovadas
em Assembléia Geral Extraordinária do Conselho de Representantes do Pessoal
de Apoio da ENSP; memorando do Coordenador do Curso para Engenheiro
de Saúde Pública ao Chefe da Secretaria Acadêmica sobre encaminhamento do
projeto do curso para Engenheiros de Saúde Pública; relatório anual do projeto
intitulado “Leishmaniose Tengumentar e Visceral em áreas peri-urbanas” –
Aspectos epidemiológicos, clínico-imunológicos e parasitológicos; convênio entre o
Instituto Nacional de Saúde de Moçambique e a Fiocruz do Brasil, com o objetivo de
estabelecer no campo da Pesquisa Médica e da Medicina Preventiva.

Title: Carta para o diretor da ENSP sobre as propostas aprovadas em Assembléia Geral Extraordinária
do Conselho de Representantes do Pessoal de Apoio da ENSP; memorando do Coordenador do
Curso para Engenheiro de Saúde Pública ao Chefe da Secretaria Acadêmica sobre encaminhamento
do projeto do curso para Engenheiros de Saúde Pública; relatório anual do projeto intitulado
“Leishmaniose Tengumentar e Visceral em áreas peri-urbanas” – Aspectos epidemiológicos, clínico-
imunológicos e parasitológicos; convênio entre o Instituto Nacional de Saúde de Moçambique e
a Fiocruz do Brasil, com o objetivo de estabelecer no campo da Pesquisa Médica e da Medicina
Preventiva.
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ID: 03-20-0597

Date: 28/04/1987-06/11/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 47 folhas

Language of the material:

português

inglês

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0598 - Cópia autêntica extraída do livro de ocorrência do chefe de equipe
de vigilância; memorando do chefe da Assessoria de Cooperação Internacional
para o presidente da Fiocruz sobre encaminhamento de cópia do convênio
entre o Ministério da Saúde da República Federativa do Brasil e a Organização
Pan-americana de Saúde firmado entre o Ministério da Saúde, a Organização
Pan-americana da Saúde e a Fiocruz; memorando da Superintendência de
Administração para a diretoria da ENSP sobre formação dos comitês de
classificação e avaliação de cargo para a elaboração do novo Plano de Classificação
de cargos e salários; texto sobre o Pólo de biotecnologia do Rio de Janeiro;
contribuição para o debate interno da Fiocruz.

Title: Cópia autêntica extraída do livro de ocorrência do chefe de equipe de vigilância; memorando do
chefe da Assessoria de Cooperação Internacional para o presidente da Fiocruz sobre encaminhamento
de cópia do convênio entre o Ministério da Saúde da República Federativa do Brasil e a Organização
Pan-americana de Saúde firmado entre o Ministério da Saúde, a Organização Pan-americana da
Saúde e a Fiocruz; memorando da Superintendência de Administração para a diretoria da ENSP
sobre formação dos comitês de classificação e avaliação de cargo para a elaboração do novo Plano de
Classificação de cargos e salários; texto sobre o Pólo de biotecnologia do Rio de Janeiro; contribuição
para o debate interno da Fiocruz.

ID: 03-20-0598

Date: 26/06/1987-09/09/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 70 folhas

Language of the material:

português

File: 03-20-0599 - Memorandos expedidos sobre: administração de pessoal,
administração financeira, nota fiscal, autorização de emprenho, concessão de
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diárias, orçamento, eleições, envio de relatórios, envio de texto de convênio,
Fiocruz / ENSP / Fundação Universidade da Amazônia, relatório técnico programa
de pesquisa Fiocruz / FINEP; requisição de compra, licitação, bolsas de estudo,
realização de obras, ocorrência de arrombamento, aquisição de livros, realização de
concurso público, consultoria internacional, participação em comissões de avaliação,
realização de reuniões departamentais, furto de equipamento, curso de capacitação
em Recursos Humanos, alienação de equipamentos, participação em seminários,
administração geral, designação para coordenadoria, Encontro Nacional de Pré
– Reitores de Pesquisa, licitação, requisição de transporte, convênio INAMPS /
Fiocruz, aquisição de materiais, envio de publicações, proposta de prestação de
serviço, publicação de livro, protocolo Cooperação Técnica Fiocruz / UFPB.

Title: Memorandos expedidos sobre: administração de pessoal, administração financeira, nota fiscal,
autorização de emprenho, concessão de diárias, orçamento, eleições, envio de relatórios, envio
de texto de convênio, Fiocruz / ENSP / Fundação Universidade da Amazônia, relatório técnico
programa de pesquisa Fiocruz / FINEP; requisição de compra, licitação, bolsas de estudo, realização
de obras, ocorrência de arrombamento, aquisição de livros, realização de concurso público, consultoria
internacional, participação em comissões de avaliação, realização de reuniões departamentais, furto de
equipamento, curso de capacitação em Recursos Humanos, alienação de equipamentos, participação
em seminários, administração geral, designação para coordenadoria, Encontro Nacional de Pré –
Reitores de Pesquisa, licitação, requisição de transporte, convênio INAMPS / Fiocruz, aquisição de
materiais, envio de publicações, proposta de prestação de serviço, publicação de livro, protocolo
Cooperação Técnica Fiocruz / UFPB.

ID: 03-20-0599

Date: 05/01/1987-31/07/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 220 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0600 - Memorandos convocando para reunião do Conselho Técnico
Administrativo; atas de reuniões do Conselho Técnico Administrativo

Title: Memorandos convocando para reunião do Conselho Técnico Administrativo; atas de reuniões
do Conselho Técnico Administrativo

ID: 03-20-0600

Date: 15/04/1987-17/11/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 10 folhas
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Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0601 - Instruções da direção da ENSP sobre: designação para comissão,
designação para chefia de departamento, designação para coordenação de curso,
dispensa de coordenação, constituição de comissão

Title: Instruções da direção da ENSP sobre: designação para comissão, designação para chefia de
departamento, designação para coordenação de curso, dispensa de coordenação, constituição de
comissão

ID: 03-20-0601

Date: 07/01/1987-29/12/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 45 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0602 - Ofícios, memorandos, cartas, currículos referentes a candidatura
do engenheiro Luís Carlos Rangel Soares do curso de mestrado em Saúde Pública.

Title: Ofícios, memorandos, cartas, currículos referentes a candidatura do engenheiro Luís Carlos
Rangel Soares do curso de mestrado em Saúde Pública.

ID: 03-20-0602

Date: 26/12/1967-01/02/1972 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 13 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• João Pessoa (PB) (place)
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File: 03-20-0603 - Cartas circulares expedidas pela ENSP sobre: participação em
reuniões, presença em conferências, seminários, prazo para envio de projetos,
convite para seminários, visita de comissão à hospital, encaminhamento de material,
ocorrências no prédio da ENSP

Title: Cartas circulares expedidas pela ENSP sobre: participação em reuniões, presença em
conferências, seminários, prazo para envio de projetos, convite para seminários, visita de comissão à
hospital, encaminhamento de material, ocorrências no prédio da ENSP

ID: 03-20-0603

Date: 17/02/1987-30/10/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 23 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0604 - Convites recebidos referentes à: fórum sobre reforma Sanitária,
entrega de certificados, lançamento de livro, aniversário de instituições, cerimônia
de encerramento de curso, congressos, seminários, reuniões, eventos CETESB,
posses, debates, seção de abertura de cursos, abertura de exposição, encontros,
aula inaugural, defesas de dissertação, debates, ato de adesão, inauguração de
unidades, simpósios, entrega de prêmio, solenidade em memória, fórum sobre
política nacional de saúde, conferências, encerramentos de cursos

Title: Convites recebidos referentes à: fórum sobre reforma Sanitária, entrega de certificados,
lançamento de livro, aniversário de instituições, cerimônia de encerramento de curso, congressos,
seminários, reuniões, eventos CETESB, posses, debates, seção de abertura de cursos, abertura de
exposição, encontros, aula inaugural, defesas de dissertação, debates, ato de adesão, inauguração de
unidades, simpósios, entrega de prêmio, solenidade em memória, fórum sobre política nacional de
saúde, conferências, encerramentos de cursos

ID: 03-20-0604

Date: 05/01/1987-30/12/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 98 folhas

Language of the material:

espanhol

francês

português
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0605 - Atos da presidência da Fiocruz sobre: aprovação do
regulamento do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos / BIO – Manguinhos;
estabelecimentos de funções de confiança, administração de pessoal, constituição
de comissão, delegação de competência, modificações administrativas; designação
de servidor para encargos; estabelecimento de critérios e valores de concessão
de bolsas; dispensa de servidor; constituição do Centro de Estudos da Saúde dos
Trabalhadores e Ecologia Humana

Title: Atos da presidência da Fiocruz sobre: aprovação do regulamento do Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos / BIO – Manguinhos; estabelecimentos de funções de confiança, administração
de pessoal, constituição de comissão, delegação de competência, modificações administrativas;
designação de servidor para encargos; estabelecimento de critérios e valores de concessão de bolsas;
dispensa de servidor; constituição do Centro de Estudos da Saúde dos Trabalhadores e Ecologia
Humana

ID: 03-20-0605

Date: 01/05/1986-04/06/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 78 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0606 - Atos da presidência da Fiocruz sobre: declaração de competência,
designação para função de confiança; administração de pessoal, substituição de
membros de conselho; constituição de comissão; designação de servidor para
encargos; reembolso de despesas; reajuste de preço da xérox; dispensa de função;
atividades de segurança; uso de uniformes; administração financeira; aprovação de
regulamento da Superintendência de Administração Geral

Title: Atos da presidência da Fiocruz sobre: declaração de competência, designação para função de
confiança; administração de pessoal, substituição de membros de conselho; constituição de comissão;
designação de servidor para encargos; reembolso de despesas; reajuste de preço da xérox; dispensa
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de função; atividades de segurança; uso de uniformes; administração financeira; aprovação de
regulamento da Superintendência de Administração Geral

ID: 03-20-0606

Date: 02/06/1987-06/11/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 127 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0607 - Cartas e ofícios recebidos sobre: cooperação internacional FIL /
OMS / OPAS / CNPq; informações sobre inscrições; transferência de equipe
projeto RADIS; divulgação Programa Globo Ciência, assinatura de periódico,
contrato SNABS / FIOCRUZ; bolsas de estudo; envio do documento “Subsídios
à Reformulação do Ensino Superior”, participação em pesquisa; divulgação de
evento sobre dengue; conferência sobre saúde bucal; informe epidemiológico dos
casos de AIDS; envio de relatórios; curso sobre saúde pública; divulgação de cursos;
conferências, avaliação de cursos; texto: “A Reforma Sanitária e os Serviços de
Saúde”, texto: “Desenvolvimento de Vacinas Contra Shigella”, programa do curso
sobre fundamentos ecológicos de saúde pública; texto da reunião da avaliação
MEC – CAPES; formulários de inscrição; fichas de avaliação dos cursos de Pós -
Graduação

Title: Cartas e ofícios recebidos sobre: cooperação internacional FIL / OMS / OPAS / CNPq;
informações sobre inscrições; transferência de equipe projeto RADIS; divulgação Programa Globo
Ciência, assinatura de periódico, contrato SNABS / FIOCRUZ; bolsas de estudo; envio do documento
“Subsídios à Reformulação do Ensino Superior”, participação em pesquisa; divulgação de evento
sobre dengue; conferência sobre saúde bucal; informe epidemiológico dos casos de AIDS; envio de
relatórios; curso sobre saúde pública; divulgação de cursos; conferências, avaliação de cursos; texto:
“A Reforma Sanitária e os Serviços de Saúde”, texto: “Desenvolvimento de Vacinas Contra Shigella”,
programa do curso sobre fundamentos ecológicos de saúde pública; texto da reunião da avaliação
MEC – CAPES; formulários de inscrição; fichas de avaliação dos cursos de Pós - Graduação

ID: 03-20-0607

Date: 11/01/1987-29/01/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 119 folhas

Language of the material:

português
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Santos (SP) (place)
• Recife (PE) (place)
• Madri (Espanha) (place)
• Michigan (Estados Unidos) (place)
• Havana (Cuba) (place)

File: 03-20-0608 - Ofícios e cartas sobre: realização de conferência; seminários;
cursos; projeto de atenção Às doenças infecciosas e parasitárias; congresso de
medicina tropical; encaminhamento de reportagem de jornal; envio de informes;
plano de trabalho e orçamento; convênio Fiocruz / SES – AG; administração de
pessoal; congressos envio de encomendas; visitas à instituições; bolsas de estudo;
envio de publicações; aprovação de projeto; parecer sobre projeto de vigilância
alimentar; visita á Fiocruz; encontro de educadores. Comissão Examinadora;
anúncio de prêmio; regras para concessão de Prêmio ? ; “Plano de Curso
Internacional de Gerência de Projetos em Saúde Materno Infantil”, pesquisa sobre
migrações internas; Encontro Municipal do Setor Saúde, proposta de reforma
sanitária; envio de informações sobre AIDS; ordens de serviço do INAMPS sobre:
procedimentos de rotina; cópia de folder de curso de Estatística Epidemiológica;
relações de hotéis; cópia de folder de curso Planejamento Hospitalar.

Title: Ofícios e cartas sobre: realização de conferência; seminários; cursos; projeto de atenção Às
doenças infecciosas e parasitárias; congresso de medicina tropical; encaminhamento de reportagem
de jornal; envio de informes; plano de trabalho e orçamento; convênio Fiocruz / SES – AG;
administração de pessoal; congressos envio de encomendas; visitas à instituições; bolsas de estudo;
envio de publicações; aprovação de projeto; parecer sobre projeto de vigilância alimentar; visita á
Fiocruz; encontro de educadores. Comissão Examinadora; anúncio de prêmio; regras para concessão
de Prêmio ? ; “Plano de Curso Internacional de Gerência de Projetos em Saúde Materno Infantil”,
pesquisa sobre migrações internas; Encontro Municipal do Setor Saúde, proposta de reforma sanitária;
envio de informações sobre AIDS; ordens de serviço do INAMPS sobre: procedimentos de rotina;
cópia de folder de curso de Estatística Epidemiológica; relações de hotéis; cópia de folder de curso
Planejamento Hospitalar.

ID: 03-20-0608

Date: 29/01/1987-19/03/1987 (date of creation)

Scope and content:

Ofícios e cartas sobre: agradecimentos por colaboração em curso; comunicação de cursos
regionalizados; Encontro da Federação Mundial das Associações de Saúde Pública; envio de
relatório, administração geral; programa especial de treinamento; I Conferência de Saúde e
Direitos da Mulher.
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Physical description: Documentos textuais: 85 folhas

Language of the material:

francês

inglês

português

Access points:

• Recife (PE) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)
• São Paulo (SP) (place)

File: 03-20-0609 - Memorandos enviados pela ENSP sobre: reunião com chefes de
departamento; cessão de professor; freqüência de bolsista; criação de disciplina;
credenciamento de curso; formulários para credenciamento; repasse de verbas;
telegramas sobre: relação de bolsistas; repasse de verbas; memorandos sobre:
envio de materiais, verbas para cursos; administração de pessoal; realização de
obras; envio de material didático; realização de concurso público, publicação
de edital; edital de abertura de inscrições em curso; ocorrência de incêndio,
convênio Fiocruz / INAMPS; questões de segurança; envio de informes; orçamento;
administração geral, fichas de autorização de empenho; cópia de nota fiscal; ata
de defesa de tese; ficha de cadastro de professores; aquisição de publicações;
informações sobre convênios; cópia de recibo; solicitação de pagamento; comissão
de cargos e salários; formação de Recursos Humanos, cooperação com República
Dominicana; visita à ENSP; proposta de fornecimento de livros; requisições de
compras

Title: Memorandos enviados pela ENSP sobre: reunião com chefes de departamento; cessão de
professor; freqüência de bolsista; criação de disciplina; credenciamento de curso; formulários
para credenciamento; repasse de verbas; telegramas sobre: relação de bolsistas; repasse de verbas;
memorandos sobre: envio de materiais, verbas para cursos; administração de pessoal; realização de
obras; envio de material didático; realização de concurso público, publicação de edital; edital de
abertura de inscrições em curso; ocorrência de incêndio, convênio Fiocruz / INAMPS; questões de
segurança; envio de informes; orçamento; administração geral, fichas de autorização de empenho;
cópia de nota fiscal; ata de defesa de tese; ficha de cadastro de professores; aquisição de publicações;
informações sobre convênios; cópia de recibo; solicitação de pagamento; comissão de cargos e
salários; formação de Recursos Humanos, cooperação com República Dominicana; visita à ENSP;
proposta de fornecimento de livros; requisições de compras

ID: 03-20-0609

Date: 03/08/1987-30/12/1987 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 13 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0610 - Instruções para elaboração a programação e proposta
orçamentária para 1988; programa de Curso de Treinamento em Saúde Pública;
ofícios e cartas sobre: discussões da Comissão Internacional de Planejamento e
Coordenação; contribuição ao estudo da aposentadoria por invalidez; curso de
medicina social; Congresso de Medicina Social; serviço de telecomunicações; envio
de publicações.

Title: Instruções para elaboração a programação e proposta orçamentária para 1988; programa de
Curso de Treinamento em Saúde Pública; ofícios e cartas sobre: discussões da Comissão Internacional
de Planejamento e Coordenação; contribuição ao estudo da aposentadoria por invalidez; curso de
medicina social; Congresso de Medicina Social; serviço de telecomunicações; envio de publicações.

ID: 03-20-0610

Date: 17/08/1987-26/08/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 16 folhas

Language of the material:

inglês

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Nova Iorque (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0611 - Ofícios, memorandos e cartas recebidos pela ENSP sobre:
termo aditivo à contrato entre Ministério da Saúde e Fiocruz; Projeto Educar;
representação no Conselho Estadual de Entorpecentes; programa de apoio à
Reforma Sanitária; encaminhamento de relatório; convênio Fiocruz / OPAS; bolsas
de pesquisas; administração de pessoal; cessão de servidor; convite para solenidade,
defesa de tese; reestruturação do Sistema Estadual de Prevenção; fiscalização e
repressão de entorpecentes; relação de auxílios concebidos pela CNPq; apresentação
de documentário; colaboração com NESCO; congressos; informativo dos Pró-
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Reitores; participação em TALLER; cartão - de - ponto; convênio UNB; cursos
sobre Constituinte.

Title: Ofícios, memorandos e cartas recebidos pela ENSP sobre: termo aditivo à contrato entre
Ministério da Saúde e Fiocruz; Projeto Educar; representação no Conselho Estadual de Entorpecentes;
programa de apoio à Reforma Sanitária; encaminhamento de relatório; convênio Fiocruz / OPAS;
bolsas de pesquisas; administração de pessoal; cessão de servidor; convite para solenidade, defesa
de tese; reestruturação do Sistema Estadual de Prevenção; fiscalização e repressão de entorpecentes;
relação de auxílios concebidos pela CNPq; apresentação de documentário; colaboração com NESCO;
congressos; informativo dos Pró- Reitores; participação em TALLER; cartão - de - ponto; convênio
UNB; cursos sobre Constituinte.

ID: 03-20-0611

Date: 08/1987-30/09/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 82 folhas

Language of the material:

português

inglês

espanhol

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Genebra (Suíça) (place)
• Caracas (Venezuela) (place)

File: 03-20-0612 - Decisões regimentais da Coordenação do Mestrado

Title: Decisões regimentais da Coordenação do Mestrado

ID: 03-20-0612

Date: 1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 20 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0613 - Memorandos e circulares sobre o envio de publicações;
comemoração 40 anos da ENSP; lista de projetos de pesquisa; programação de
Oficina de Trabalho

Title: Memorandos e circulares sobre o envio de publicações; comemoração 40 anos da ENSP; lista de
projetos de pesquisa; programação de Oficina de Trabalho

ID: 03-20-0613

Date: 30/06/1994-27/09/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 8 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0614 - Texto “Os Professores e a sua Formação”

Title: Texto “Os Professores e a sua Formação”

ID: 03-20-0614

Date: 09/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0615 - Relação de teses defendidas

Title: Relação de teses defendidas

ID: 03-20-0615

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0616 - Memorando encaminhando proposta pra preparação de exame de
habilitação para Pós-Graduação

Title: Memorando encaminhando proposta pra preparação de exame de habilitação para Pós-
Graduação

ID: 03-20-0616

Date: 1992-30/06/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 06 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0617 - Memorandos e circulares sobre: solicitação de bolsas;
comemoração 40 anos da ENSP; informativo Linha de Direta; listagem de teses
defendidas

Title: Memorandos e circulares sobre: solicitação de bolsas; comemoração 40 anos da ENSP;
informativo Linha de Direta; listagem de teses defendidas

ID: 03-20-0617

Date: 06/05/1994-30/08/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 13 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0618 - Carta, folder, programação de conferência sobre Promoção de
Saúde

Title: Carta, folder, programação de conferência sobre Promoção de Saúde

ID: 03-20-0618
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Date: 25/08/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 06 folhas

Language of the material:

inglês

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0619 - Guia para exame de admissão em programa de mestrado

Title: Guia para exame de admissão em programa de mestrado

ID: 03-20-0619

Date: 10/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 9 folhas

Language of the material:

espanhol

Access points:

• México (place)

File: 03-20-0620 - Memorando sobre reunião; ata de reunião da Câmara Técnica de
Ensino da ENSP.

Title: Memorando sobre reunião; ata de reunião da Câmara Técnica de Ensino da ENSP.

ID: 03-20-0620

Date: 06/07/1994-06/07/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0621 - Dissertação de mestrado: “Condições de Saúde Bucal do Povo
Indígenas Brasileiro. O Caso Particular do Povo Xavante”.
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Title: Dissertação de mestrado: “Condições de Saúde Bucal do Povo Indígenas Brasileiro. O Caso
Particular do Povo Xavante”.

ID: 03-20-0621

Date: 03/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0622 - Gráficos e tabelas sobre mortalidade por tuberculose; texto sobre
mortalidade por tuberculose

Title: Gráficos e tabelas sobre mortalidade por tuberculose; texto sobre mortalidade por tuberculose

ID: 03-20-0622

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0623 - Lista de teses de doutorado; lista de publicações em exposição
na Biblioteca Lincoln de Freitas Filho; decisões regimentais da coordenação do
mestrado da ENSP; tabelas com notas de avaliações de alunos.

Title: Lista de teses de doutorado; lista de publicações em exposição na Biblioteca Lincoln de Freitas
Filho; decisões regimentais da coordenação do mestrado da ENSP; tabelas com notas de avaliações de
alunos.

ID: 03-20-0623

Date: 1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 36 folhas

Language of the material:

português
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0624 - Dissertação de mestrado: “As Políticas de Suplementação
Alimentar da Nova República”.

Title: Dissertação de mestrado: “As Políticas de Suplementação Alimentar da Nova República”.

ID: 03-20-0624

Date: 03/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0625 - Folheto intitulado “Estudos preliminares do projeto de
automatização do sistema de bibliotecas / Fiocruz”

Title: Folheto intitulado “Estudos preliminares do projeto de automatização do sistema de bibliotecas /
Fiocruz”

ID: 03-20-0625

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0626 - Livro intitulado “Reunion Investigacion de Servicios de Salud
– Programa de Desarrollo de Servicios de Salud” – informe preliminar da
Organização Mundial de Saúde; rascunho de texto intitulado “Investigação de
Serviços de Saúde

Title: Livro intitulado “Reunion Investigacion de Servicios de Salud – Programa de Desarrollo de
Servicios de Salud” – informe preliminar da Organização Mundial de Saúde; rascunho de texto
intitulado “Investigação de Serviços de Saúde
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ID: 03-20-0626

Date: 06/04/1987-17/04/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0627 - Livro intitulado “World Heath Organization Catalogue – New
Books”, Relatório da U.S. Schools of Public Health

Title: Livro intitulado “World Heath Organization Catalogue – New Books”, Relatório da U.S.
Schools of Public Health

ID: 03-20-0627

Date: 1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 folhas

Language of the material:

inglês

Access points:

• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)
• Genebra (Suíça) (place)

File: 03-20-0628 - Projeto de pesquisa intitulado “O Quadro Municipal e a
distribuição dos Recursos Humanos no Estado do Rio de Janeiro; modalidades
institucionais com vistas à Reforma Sanitária

Title: Projeto de pesquisa intitulado “O Quadro Municipal e a distribuição dos Recursos Humanos no
Estado do Rio de Janeiro; modalidades institucionais com vistas à Reforma Sanitária

ID: 03-20-0628

Date: 07/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folha

Language of the material:

português

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0629 - Texto intitulado “Experiências del primer taller per la
elaboracion de protocolos de investigacion em servicios de salud”

Title: Texto intitulado “Experiências del primer taller per la elaboracion de protocolos de
investigacion em servicios de salud”

ID: 03-20-0629

Date: 11/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folha

Language of the material:

espanhol

File: 03-20-0630 - Livro de ponto; livro de controle de correspondência interna
(expedida) da ENSP

Title: Livro de ponto; livro de controle de correspondência interna (expedida) da ENSP

ID: 03-20-0630

Date: 15/10/1989-18/02/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 folhas

Language of the material:

português

File: 03-20-0631 - Demonstrativo da posição orçamentária; nota de empenho;
autorização de emissão de empenho; recibo de pagamento a autônomo

Title: Demonstrativo da posição orçamentária; nota de empenho; autorização de emissão de empenho;
recibo de pagamento a autônomo

ID: 03-20-0631

Date: 28/01/1988-29/03/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 242 folhas

Language of the material:

português

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0632 - Livro de Ponto

Title: Livro de Ponto

ID: 03-20-0632

Date: 04/06/1987-30/12/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0633 - Instrução da Prefeitura do Campus sobre definição das
atribuições das gerências e departamentos integrantes da estrutura organizacional
da Prefeitura do Campus definido pelo Ato da Presidência; instrução do SAG sobre
encerramento do exercício financeiro

Title: Instrução da Prefeitura do Campus sobre definição das atribuições das gerências e
departamentos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura do Campus definido pelo Ato da
Presidência; instrução do SAG sobre encerramento do exercício financeiro

ID: 03-20-0633

Date: 09/02/1987-10/11/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 03 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0634 - Declaração sobre alterações de funcionários na ENSP,
participação de funcionário em Comissão Julgadora para a seleção dos candidatos
ao Curso de Mestrado em Saúde Pública

Title: Declaração sobre alterações de funcionários na ENSP, participação de funcionário em Comissão
Julgadora para a seleção dos candidatos ao Curso de Mestrado em Saúde Pública

ID: 03-20-0634
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Date: 05/01/1987-27/10/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 07 folhas

Language of the material:

inglês

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0635 - Memorando do chefe do Escritório de Apoio do “Campus” do
Diretor da ENSP, encaminhando cópia do relatório (o relatório não veio anexo);
relatório de ocorrência sobre desaparecimento de equipamento da ENSP.

Title: Memorando do chefe do Escritório de Apoio do “Campus” do Diretor da ENSP, encaminhando
cópia do relatório (o relatório não veio anexo); relatório de ocorrência sobre desaparecimento de
equipamento da ENSP.

ID: 03-20-0635

Date: 28/05/1987-29/12/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 122 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0636 - Memorando de diversos destinatários para o Diretor da ENSP
sobre contratação de funcionários; memorando da Coordenação da C.P.P.A. para o
responsável pelo expediente da Direção da ENSP encaminhando relação de pessoal
a ser contratado

Title: Memorando de diversos destinatários para o Diretor da ENSP sobre contratação de funcionários;
memorando da Coordenação da C.P.P.A. para o responsável pelo expediente da Direção da ENSP
encaminhando relação de pessoal a ser contratado

ID: 03-20-0636

Date: 16/12/1986 - 21/07/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 80 folhas

Language of the material:
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português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0637 - Texto sobre desenvolvimento de Recursos Humanos pela Fiocruz;
Ato da Presidência – define a estrutura organizacional da Superintendência de
Planejamento da Presidência – SUPLAN; Ato da Presidência – define a estrutura
organizacional da SAG (Superintendência de Administração Geral); Ato da
Presidência – define a estrutura organizacional do Centro de Apoio Técnico –
Biológico; Ato da Presidência – normas para celebração de termos de ajustes pela
Fiocruz; Ato da Presidência – prestação de contas dos ajustes celebrados pela
Fiocruz

Title: Texto sobre desenvolvimento de Recursos Humanos pela Fiocruz; Ato da Presidência – define
a estrutura organizacional da Superintendência de Planejamento da Presidência – SUPLAN; Ato da
Presidência – define a estrutura organizacional da SAG (Superintendência de Administração Geral);
Ato da Presidência – define a estrutura organizacional do Centro de Apoio Técnico – Biológico; Ato
da Presidência – normas para celebração de termos de ajustes pela Fiocruz; Ato da Presidência –
prestação de contas dos ajustes celebrados pela Fiocruz

ID: 03-20-0637

Date: 28/03/1983 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 08 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0638 - Solicitação de passagem aérea e diárias; autorização de emissão
de empenho; controle de bilhete de passagem aérea

Title: Solicitação de passagem aérea e diárias; autorização de emissão de empenho; controle de bilhete
de passagem aérea

ID: 03-20-0638

Date: 21/12/1987 - 21/11/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 218 folhas

Language of the material:
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português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0639 - Guias de remessa de documentos

Title: Guias de remessa de documentos

ID: 03-20-0639

Date: 05/06/1986 - 30/09/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 431 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0640 - Atos da presidência da Fiocruz sobre: designação para funções e
cargos; constituição de comissão; licitações; realização de despesas

Title: Atos da presidência da Fiocruz sobre: designação para funções e cargos; constituição de
comissão; licitações; realização de despesas

ID: 03-20-0640

Date: 18/09/1987 - 30/12/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 60 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0641 - Ofícios sobre administração de pessoal; solicitação de Recursos
Humanos; concurso público; ato da presidência sobre concurso público; relatório
de concurso público; ofícios sobre: treinamento, cursos, cooperação científica,
cessão de servidores; criação de núcleo de estudos; administração geral; registro de
diplomas
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Title: Ofícios sobre administração de pessoal; solicitação de Recursos Humanos; concurso público;
ato da presidência sobre concurso público; relatório de concurso público; ofícios sobre: treinamento,
cursos, cooperação científica, cessão de servidores; criação de núcleo de estudos; administração geral;
registro de diplomas

ID: 03-20-0641

Date: 07/01/1987 - 29/12/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 147 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0642 - Folder II Curso de Saúde Pública; cartas enviadas sobre:
Administração pessoal, solicitação de publicações, informações sobre projetos de
pesquisa, equivalência d diplomas, reforma sanitária e capacitação profissional,
convênios; formulário de solicitação de bolsa; cartas sobre: renovação de bolsas,
concurso público, participação em seminário, realização de conferência, cursos ,
programa de curso de epidemiologia, formulário de inscrição em cursos, formulário
de solicitação de financiamento, relatórios de atividades

Title: Folder II Curso de Saúde Pública; cartas enviadas sobre: Administração pessoal, solicitação
de publicações, informações sobre projetos de pesquisa, equivalência d diplomas, reforma sanitária
e capacitação profissional, convênios; formulário de solicitação de bolsa; cartas sobre: renovação de
bolsas, concurso público, participação em seminário, realização de conferência, cursos , programa
de curso de epidemiologia, formulário de inscrição em cursos, formulário de solicitação de
financiamento, relatórios de atividades

ID: 03-20-0642

Date: 05/01/1987 - 30/09/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 187 folhas

Language of the material:

inglês

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0643 - Coletânea de artigos “Conjuntura e Saúde”

Title: Coletânea de artigos “Conjuntura e Saúde”

ID: 03-20-0643

Date: 06/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0644 - “Relatório de Atividades de 1986 e Plano de Trabalho para 1987”
da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB

Title: “Relatório de Atividades de 1986 e Plano de Trabalho para 1987” da Faculdade de Ciências da
Saúde da UNB

ID: 03-20-0644

Date: 01/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0645 - Sumários de periódicos correntes da biblioteca da ENSP

Title: Sumários de periódicos correntes da biblioteca da ENSP

ID: 03-20-0645

Date: 06/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folha

Language of the material:

português

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0646 - Discurso de Posse do professor Paulo Buss na direção da
ENSP; texto sobre o laboratório de informática da ENSP; texto: “Política de
Enquadramento Funcional e Salarial”

Title: Discurso de Posse do professor Paulo Buss na direção da ENSP; texto sobre o laboratório de
informática da ENSP; texto: “Política de Enquadramento Funcional e Salarial”

ID: 03-20-0646

Date: 26/10/1988 - 31/10/1989 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 03 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0647 - Tabelas com hierarquização de cargos e salários

Title: Tabelas com hierarquização de cargos e salários

ID: 03-20-0647

Date: 09/06/1988 - 28/06/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 folhas

Language of the material:

português

File: 03-20-0648 - Tabelas com despesa de pessoal do convênio INAMPS / Fiocruz

Title: Tabelas com despesa de pessoal do convênio INAMPS / Fiocruz

ID: 03-20-0648

Date: 01/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 folhas

Language of the material:

português

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0649 - Cópias de recortes de jornais

Title: Cópias de recortes de jornais

ID: 03-20-0649

Date: 29/03/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 16 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0650 - Memorando encaminhando trechos de correspondências
recebidas do exterior em apoio à Fiocruz

Title: Memorando encaminhando trechos de correspondências recebidas do exterior em apoio à
Fiocruz

ID: 03-20-0650

Date: 06/04/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 folhas

Language of the material:

português

inglês

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0651 - Cartas sobre: envio de recursos financeiros, projeto de seminário,
plenária de saúde; regimento de plenária do I Congresso Interno da Fiocruz

Title: Cartas sobre: envio de recursos financeiros, projeto de seminário, plenária de saúde; regimento
de plenária do I Congresso Interno da Fiocruz

ID: 03-20-0651

Date: 28/03/1990 - 16/04/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 66 folhas
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Language of the material:

português

inglês

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Michigan (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0652 - Memorandos sobre: publicação de informativo; reunião de
doutorado; Congresso

Title: Memorandos sobre: publicação de informativo; reunião de doutorado; Congresso

ID: 03-20-0652

Date: 04/02/1990 - 26/04/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 04 folhas

Language of the material:

português

inglês

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0653 - Texto: “Orientação para Elaboração do Demonstrativos de
Execução Financeira dos Convênios de Auxílios”.

Title: Texto: “Orientação para Elaboração do Demonstrativos de Execução Financeira dos Convênios
de Auxílios”.

ID: 03-20-0653

Date: 01/1989 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0654 - Texto: “Orientação para Elaboração do Relatório Sintético –
PAPS”

Title: Texto: “Orientação para Elaboração do Relatório Sintético – PAPS”

ID: 03-20-0654

Date: 15/02/1989 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 folhas

Language of the material:

português

File: 03-20-0655 - Cartas sobre: Reunião Plenária de Saúde; CD – ENSP; avaliação
de pesquisador; formulário de solicitação de bolsas; relatório de atividades; resumo
de plano de trabalho; carta enviada por Carlos Chagas Filho ao Ministro da
Saúde Alceni Guerra sobre modificações na Fiocruz; rascunho da carta sobre
formação de Recursos Humanos; lista de participantes em simpósio; orçamento
de seminário; programa de disciplinas do Mestrado – ENSP; projeto de tese de
mestrado; proposta de roteiro para alunos do mestrado; projeto de seminário sobre
SUS

Title: Cartas sobre: Reunião Plenária de Saúde; CD – ENSP; avaliação de pesquisador; formulário de
solicitação de bolsas; relatório de atividades; resumo de plano de trabalho; carta enviada por Carlos
Chagas Filho ao Ministro da Saúde Alceni Guerra sobre modificações na Fiocruz; rascunho da carta
sobre formação de Recursos Humanos; lista de participantes em simpósio; orçamento de seminário;
programa de disciplinas do Mestrado – ENSP; projeto de tese de mestrado; proposta de roteiro para
alunos do mestrado; projeto de seminário sobre SUS

ID: 03-20-0655

Date: 28/03/1990-11/05/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 19 folhas

Language of the material:

inglês

português

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0656 - Currículos; certificados; históricos escolares

Title: Currículos; certificados; históricos escolares

ID: 03-20-0656

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 28 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0657 - Currículo; carta sobre reunião; texto sobre trabalho e saúde; lista
de referências bibliográficas; memorando sobre alterações em texto.

Title: Currículo; carta sobre reunião; texto sobre trabalho e saúde; lista de referências bibliográficas;
memorando sobre alterações em texto.

ID: 03-20-0657

Date: 10/11/1986 - 12/01/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 07 folhas

Language of the material:

português

inglês

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0658 - Currículos; cópias de documentos pessoais; certificados; textos
sobre indústria da cerâmica; quadro de despesas

Title: Currículos; cópias de documentos pessoais; certificados; textos sobre indústria da cerâmica;
quadro de despesas

ID: 03-20-0658

Date: 07/07/1986 - 15/01/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 21 folhas

Language of the material:
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português

francês

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0659 - Memorandos do CTA da Fiocruz sobre modificações sugeridas
em texto; síntese do relatório FINR da Conferência Nacional de Recursos Humanos
para a Saúde; boletim informativo da 8ª Conferência Nacional de Saúde

Title: Memorandos do CTA da Fiocruz sobre modificações sugeridas em texto; síntese do relatório
FINR da Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde; boletim informativo da 8ª
Conferência Nacional de Saúde

ID: 03-20-0659

Date: 17/03/1986 - 10/11/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 04 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0660 - Cópia de artigo de jornal sobre doença e sociedade; memorando
do CTA – Fiocruz sobre modificações em texto; currículo

Title: Cópia de artigo de jornal sobre doença e sociedade; memorando do CTA – Fiocruz sobre
modificações em texto; currículo

ID: 03-20-0660

Date: 10/11/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 03 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0661 - Cartas, ofícios, memorandos recebidos sobre: contrato OPAS /
Fiocruz; divulgação de assinatura; comunicação de Posse em cargo, informações
sobre cursos; administração pessoal; poliomielite; congressos; envio de publicações;
cooperação técnica ENSP / IPLANRIO; processo seletivo; regimento interno da
Constituinte; realização de debate; programa de apoio a teses sobre a questão da
mulher; informes e boletins; convite para mesa redonda; envio de certificados;
transferência de recursos financeiros; administração de materiais; pagamento
de fatura; texto sobre programa de saúde para a região Amazônica; ofício sobre:
encontro de pró – reitores; convite para palestras; convênio ENSP / Universidade
do Amazonas; formulário do Congresso Latino-Americano de Ginecologia e
Obstetrícia; ofício sobre envio de relatórios.

Title: Cartas, ofícios, memorandos recebidos sobre: contrato OPAS / Fiocruz; divulgação de
assinatura; comunicação de Posse em cargo, informações sobre cursos; administração pessoal;
poliomielite; congressos; envio de publicações; cooperação técnica ENSP / IPLANRIO; processo
seletivo; regimento interno da Constituinte; realização de debate; programa de apoio a teses
sobre a questão da mulher; informes e boletins; convite para mesa redonda; envio de certificados;
transferência de recursos financeiros; administração de materiais; pagamento de fatura; texto sobre
programa de saúde para a região Amazônica; ofício sobre: encontro de pró – reitores; convite para
palestras; convênio ENSP / Universidade do Amazonas; formulário do Congresso Latino-Americano
de Ginecologia e Obstetrícia; ofício sobre envio de relatórios.

ID: 03-20-0661

Date: 20/03/1987 - 14/05/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 97 folhas

Language of the material:

português

espanhol

inglês

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Pelotas (RS) (place)
• João Pessoa (PB) (place)

File: 03-20-0662 - Ofícios, circulares, cartas sobre: reunião da SBPC; programa
de Reforma Sanitária; microfilmagem; intercâmbio de pesquisas e bolsas de
estudo; congressos; eleições da ENSP; Pólo de Biblioteconomia do Rio de Janeiro;
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mensalidades escolares; reforma sanitária; realização de seminários; congressos;
simpósios; administração de pessoal; envio de publicações, Encontro Nacional de
Pós – Graduação; cooperação científica CPES / COFECUB; convite para comissão
de avaliação; envio de relatório Recursos Humanos; proposta de trabalho do
Departamento de Informações de Saúde; listagem de artigos; comemoração de posse
em cargo; realização de cursos; convite para banca examinadora; textos sobre:
Nicarágua; folder do BIORIO; formulários para solicitação de cooperação; cartaz
do Banco Mundial.

Title: Ofícios, circulares, cartas sobre: reunião da SBPC; programa de Reforma Sanitária;
microfilmagem; intercâmbio de pesquisas e bolsas de estudo; congressos; eleições da ENSP; Pólo
de Biblioteconomia do Rio de Janeiro; mensalidades escolares; reforma sanitária; realização de
seminários; congressos; simpósios; administração de pessoal; envio de publicações, Encontro
Nacional de Pós – Graduação; cooperação científica CPES / COFECUB; convite para comissão
de avaliação; envio de relatório Recursos Humanos; proposta de trabalho do Departamento de
Informações de Saúde; listagem de artigos; comemoração de posse em cargo; realização de cursos;
convite para banca examinadora; textos sobre: Nicarágua; folder do BIORIO; formulários para
solicitação de cooperação; cartaz do Banco Mundial.

ID: 03-20-0662

Date: 15/05/1987 - 22/06/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 80 folhas

Language of the material:

português

inglês

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0663 - Cartas, ofícios, memorandos sobre: envio de publicação;
programas de Educação em Administração de Saúde na América Latina;
seleção de médicos; realização de cursos; seminários; texto sobre oncocercose;
currículos; edital de concurso; levantamento de condições de saneamento e
saúde pública; cursos; recenseamento; reunião do convênio de Pró – Reitores
de Pesquisa; seminários; programação de seminários; conferências; diagnóstico
de esquistossomose; terapias naturistas; texto: “Programa de Saúde Coletiva”,
convênio Ministério da Saúde / OPAS; formulários e cartaz do recenseamento.
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Title: Cartas, ofícios, memorandos sobre: envio de publicação; programas de Educação em
Administração de Saúde na América Latina; seleção de médicos; realização de cursos; seminários;
texto sobre oncocercose; currículos; edital de concurso; levantamento de condições de saneamento e
saúde pública; cursos; recenseamento; reunião do convênio de Pró – Reitores de Pesquisa; seminários;
programação de seminários; conferências; diagnóstico de esquistossomose; terapias naturistas; texto:
“Programa de Saúde Coletiva”, convênio Ministério da Saúde / OPAS; formulários e cartaz do
recenseamento.

ID: 03-20-0663

Date: 02/10/1987 - 30/11/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 57 folhas

Language of the material:

português

inglês

espanhol

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Porto Alegre (RS) (place)

File: 03-20-0664 - Cartas, ofícios, memorandos sobre: termo de mandato em
cargo; convite para abertura de seminário; discurso de encerramento do VIII
Curso Descentralizado de Saúde Pública; convite para reuniões – ABEM; apoio
à Fiocruz e à manutenção do presidente Sérgio Arouca; Banco de Dados sobre
cursos; relação de bolsistas; envio de relatório de recursos aprovados pelo CNPq;
realização de encontro sobre Saúde Pública; divulgação prêmio Oswaldo Cruz;
relação dos professores dos departamentos da ENSP; relação de funcionários da
ENSP; projeto: “UNESCO: programa de Participação”, moção sobre a carreira
de médio sanitarista; envio de projetos de pesquisa; avaliação de curso; convênio
OPAS / Fiocruz; agradecimentos por apoio da Fiocruz ao Instituto Nacional de
Saúde de Moçambique; reconhecimento de cursos; contratação de profissionais;
programação das atividades do Ministério da Saúde; cópias de folder e cartaz na
Universidade de York; certificados.

Title: Cartas, ofícios, memorandos sobre: termo de mandato em cargo; convite para abertura de
seminário; discurso de encerramento do VIII Curso Descentralizado de Saúde Pública; convite para
reuniões – ABEM; apoio à Fiocruz e à manutenção do presidente Sérgio Arouca; Banco de Dados
sobre cursos; relação de bolsistas; envio de relatório de recursos aprovados pelo CNPq; realização
de encontro sobre Saúde Pública; divulgação prêmio Oswaldo Cruz; relação dos professores dos
departamentos da ENSP; relação de funcionários da ENSP; projeto: “UNESCO: programa de
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Participação”, moção sobre a carreira de médio sanitarista; envio de projetos de pesquisa; avaliação de
curso; convênio OPAS / Fiocruz; agradecimentos por apoio da Fiocruz ao Instituto Nacional de Saúde
de Moçambique; reconhecimento de cursos; contratação de profissionais; programação das atividades
do Ministério da Saúde; cópias de folder e cartaz na Universidade de York; certificados.

ID: 03-20-0664

Date: 03/11/1987 - 30/12/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 101 folhas

Language of the material:

português

inglês

espanhol

francês

Access points:

• Salvador (BA) (place)
• Ribeirão Preto (SP) (place)
• Recife (PE) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Cambridge (Inglaterra) (place)

File: 03-20-0665 - Memorandos circulares expedidos pela ENSP sobre: convocação
de reuniões; convênios; programa de cooperação; seminários; envio de formulários;
cadastro de professores; administração de pessoal; pagamentos; realização de mesa-
redonda; administração geral; cadastro de pesquisas; segurança; assessoria de
imprensa; reforma sanitária.

Title: Memorandos circulares expedidos pela ENSP sobre: convocação de reuniões; convênios;
programa de cooperação; seminários; envio de formulários; cadastro de professores; administração
de pessoal; pagamentos; realização de mesa-redonda; administração geral; cadastro de pesquisas;
segurança; assessoria de imprensa; reforma sanitária.

ID: 03-20-0665

Date: 21/01/1987 - 10/12/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 64 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0666 - Cartas expedidas sobre: freqüência de funcionários; programa
de especialização; Educação em Administração da Saúde na América Latina; envio
de projeto de pesquisa; convênios; estágios; inscrições em curso; concurso público;
criação do núcleo da mulher; edição do INDEX ABIQUIF; aquisição de material;
cursos descentralizados de saúde pública; realização de conferências; solicitação de
colaboração de professores estrangeiros.

Title: Cartas expedidas sobre: freqüência de funcionários; programa de especialização; Educação
em Administração da Saúde na América Latina; envio de projeto de pesquisa; convênios; estágios;
inscrições em curso; concurso público; criação do núcleo da mulher; edição do INDEX ABIQUIF;
aquisição de material; cursos descentralizados de saúde pública; realização de conferências;
solicitação de colaboração de professores estrangeiros.

ID: 03-20-0666

Date: 01/10/1987 - 30/12/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 71 folhas

Language of the material:

espanhol

inglês

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0667 - Relatório consolidado de atividades (resumido) da ASPLAN;
texto intitulado “Políticas Globais para o Desenvolvimento Institucional”, edital do
Programa Internacional de Fomento à Pesquisa Estratégica em Saúde da Fiocruz.

Title: Relatório consolidado de atividades (resumido) da ASPLAN; texto intitulado “Políticas Globais
para o Desenvolvimento Institucional”, edital do Programa Internacional de Fomento à Pesquisa
Estratégica em Saúde da Fiocruz.

ID: 03-20-0667

Date: 01/1993 - 27/04/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 04 folhas

Language of the material:

português

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0668 - Memorando do Chefe de Gabinete / Presidência – Fiocruz para
o Diretor da ENSP sobre encaminhamento de documentos referentes ao acordo
coletivo, assinados pela presidência da Fiocruz e as entidades que representam
as diversas categorias profissionais desta Fundação; texto intitulado “Oferta
Tecnológica para o Desenvolvimento Social em Saúde: o caso da Fiocruz”, Ato n
° 288, de 04/06/86 intitulado “The Enviroment and Gene Technology Act; Ato da
Presidência – promoção horizontal.

Title: Memorando do Chefe de Gabinete / Presidência – Fiocruz para o Diretor da ENSP sobre
encaminhamento de documentos referentes ao acordo coletivo, assinados pela presidência da Fiocruz
e as entidades que representam as diversas categorias profissionais desta Fundação; texto intitulado
“Oferta Tecnológica para o Desenvolvimento Social em Saúde: o caso da Fiocruz”, Ato n° 288, de
04/06/86 intitulado “The Enviroment and Gene Technology Act; Ato da Presidência – promoção
horizontal.

ID: 03-20-0668

Date: 21/09/1987 - 30/12/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 64 folhas

Language of the material:

francês

inglês

português

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0669 - Relatório do novo plano de classificação de cargos e salários

Title: Relatório do novo plano de classificação de cargos e salários

ID: 03-20-0669

[alternative]: Caixa 123 - Maço 6

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0670 - Tabelas sobre distribuição geográfica de substâncias químicas,
casos crônicos, exposição prolongada, modelo de investigação – relação entre
exposição à substância perigosas e doença, etc

Title: Tabelas sobre distribuição geográfica de substâncias químicas, casos crônicos, exposição
prolongada, modelo de investigação – relação entre exposição à substância perigosas e doença, etc

ID: 03-20-0670

[alternative]: Caixa 123 - Maço 9

Date: 12/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folha

Language of the material:

português

File: 03-20-0671 - Carta da Comissão “ad-hoc” da ENSP para o Diretor da ENSP
sobre esclarecimentos referentes a circular

Title: Carta da Comissão “ad-hoc” da ENSP para o Diretor da ENSP sobre esclarecimentos referentes
a circular

ID: 03-20-0671

Date: 14/03/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 03 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0672 - Tabela geral de plano de classificação de cargos e salários da
Fiocruz – Comitê Central; cópia de trecho de jornal intitulado “MEC afasta
professores com dedicação exclusiva e que têm outro emprego”, mapeamento de
potenciais “entidades de pesquisas associadas” da BCT.
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Title: Tabela geral de plano de classificação de cargos e salários da Fiocruz – Comitê Central; cópia
de trecho de jornal intitulado “MEC afasta professores com dedicação exclusiva e que têm outro
emprego”, mapeamento de potenciais “entidades de pesquisas associadas” da BCT.

ID: 03-20-0672

Date: 28/05/1990 - 04/03/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 15 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0673 - Requisição de cópias xerográficas; carta do Presidente da Fiocruz
para o representante da OPAS / OMS no Brasil sobre acusa de recebimento de carta
referência, através da qual a Organização Mundial de Saúde propõe designar o
Departamento de Genética do IOC como Centro Colaborador da OMS / OPAS para
prevenção de Malformações Genéticas.

Title: Requisição de cópias xerográficas; carta do Presidente da Fiocruz para o representante da
OPAS / OMS no Brasil sobre acusa de recebimento de carta referência, através da qual a Organização
Mundial de Saúde propõe designar o Departamento de Genética do IOC como Centro Colaborador da
OMS / OPAS para prevenção de Malformações Genéticas.

ID: 03-20-0673

Date: 18/05/1989 - 12/07/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 30 folhas

Language of the material:

francês

português

Access points:

• Genebra (Suíça) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0674 - Apresentação do Simpósio Minas Gerais e a Constituinte – tema
“Saúde e Constituinte”, tabela com empresas na base do sindicato que possuem
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mais de 250 empregados; texto intitulado “Hospital Impatient Mortality do The
England Journal of Medicine”.

Title: Apresentação do Simpósio Minas Gerais e a Constituinte – tema “Saúde e Constituinte”, tabela
com empresas na base do sindicato que possuem mais de 250 empregados; texto intitulado “Hospital
Impatient Mortality do The England Journal of Medicine”.

ID: 03-20-0674

Date: 11/11/1986 - 21/12/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 04 folhas

Language of the material:

inglês

português

Access points:

• Osasco (SP) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)

File: 03-20-0675 - Quadro demonstrativo de cargos e salários e referências; texto
intitulado “Statutes da Federation for International Cooperation of Health Services
and Systems Pesearch Centers (FICOSSER); regimento da plenária da 4ª Reunião
Extraordinária do I Congresso Interno da Fiocruz”.

Title: Quadro demonstrativo de cargos e salários e referências; texto intitulado “Statutes da Federation
for International Cooperation of Health Services and Systems Pesearch Centers (FICOSSER);
regimento da plenária da 4ª Reunião Extraordinária do I Congresso Interno da Fiocruz”.

ID: 03-20-0675

Date: 04/04/1990 - 07/06/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 08 folhas

Language of the material:

inglês

português

Access points:

• Portugal (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0676 - Texto sobre a reforma do Estado e a Fiocruz; proposta de
construção de uma nova

Title: Texto sobre a reforma do Estado e a Fiocruz; proposta de construção de uma nova

ID: 03-20-0676

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 04 folhas

Language of the material:

português

File: 03-20-0677 - Programa de oficina de trabalho sobre controle popular no setor
saúde; banco de informações do Núcleo de Saúde do Idoso da Fiocruz

Title: Programa de oficina de trabalho sobre controle popular no setor saúde; banco de informações do
Núcleo de Saúde do Idoso da Fiocruz

ID: 03-20-0677

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 3 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0678 - Quadros de trabalho semanal do Instituto Presidente Castello
Branco – Departamento de Preparação de Pessoal; resolução Fiocruz n° 2/74 de
19/03/74 sobre o estabelecimento de concessão de bolsas de estudo no Instituto
Presidente Castello Branco

Title: Quadros de trabalho semanal do Instituto Presidente Castello Branco – Departamento de
Preparação de Pessoal; resolução Fiocruz n° 2/74 de 19/03/74 sobre o estabelecimento de concessão
de bolsas de estudo no Instituto Presidente Castello Branco

ID: 03-20-0678

Date: 11/03/1974 - 13/12/1974 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 55 folhas

Language of the material:
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português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0679 - Informe Pessoal

Title: Informe Pessoal

ID: 03-20-0679

Date: 09/01/1974 - 27/09/1974 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 110 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0680 - Memorandos sobre: administração de pessoal; envio de
publicação

Title: Memorandos sobre: administração de pessoal; envio de publicação

ID: 03-20-0680

Date: 03/02/1975-17/11/1975 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 03 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0682 - Texto do convênio Fiocruz / Município do Rio de Janeiro;
termo aditivo ao convênio Fiocruz / UERJ; programação da ENSP; texto da
Mesa Redonda de Modernização Administrativa da Fiocruz; texto: “O Curso
Básico de Saúde Pública da ENSP”, relatório da coordenação dos cursos básicos
regionalizados; textos sobre residência médica; edital de cursos de treinamento
avançados em Saúde Pública; texto: “Proposta de Integração do Programa PEPPE
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à ENSP”, relatório de curso para engenheiros; lista de trabalhos publicados pelo
Departamento de Ciência Biológicas; lista de professores dos departamentos da
ENSP; programa do curso de odontologia social; programas dos cursos básicos de
Saúde Pública; programas dos cursos de Especialização em Saúde Pública.

Title: Texto do convênio Fiocruz / Município do Rio de Janeiro; termo aditivo ao convênio Fiocruz /
UERJ; programação da ENSP; texto da Mesa Redonda de Modernização Administrativa da Fiocruz;
texto: “O Curso Básico de Saúde Pública da ENSP”, relatório da coordenação dos cursos básicos
regionalizados; textos sobre residência médica; edital de cursos de treinamento avançados em
Saúde Pública; texto: “Proposta de Integração do Programa PEPPE à ENSP”, relatório de curso
para engenheiros; lista de trabalhos publicados pelo Departamento de Ciência Biológicas; lista de
professores dos departamentos da ENSP; programa do curso de odontologia social; programas dos
cursos básicos de Saúde Pública; programas dos cursos de Especialização em Saúde Pública.

ID: 03-20-0682

Date: 1979 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 32 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0683 - Cartas e memorandos enviados pelo Instituto Presidente
Castelo Branco sobre: encaminhamento de relatório anual; agradecimentos por
informações; envio de certificados para registro; fornecimentos de material;
encaminhamento de formulários; agradecimentos por indicações; encaminhamento
de programa de trabalho; compra de vacinas; relação de professores; designação de
representantes para reunião; realização de cursos.

Title: Cartas e memorandos enviados pelo Instituto Presidente Castelo Branco sobre: encaminhamento
de relatório anual; agradecimentos por informações; envio de certificados para registro; fornecimentos
de material; encaminhamento de formulários; agradecimentos por indicações; encaminhamento de
programa de trabalho; compra de vacinas; relação de professores; designação de representantes para
reunião; realização de cursos.

ID: 03-20-0683

[alternative]: Caixa 125 - Maço 4

Date: 08/01/1975 - 23/12/1975 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 275 folhas

Language of the material:

português
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inglês

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0684 - Lista de alunos do curso intensivo de administração de programas
de saúde; lista de cursos realizados; lista de cursos programados; declaração de
estágio; estrutura organizacional do Ministério da Saúde.

Title: Lista de alunos do curso intensivo de administração de programas de saúde; lista de cursos
realizados; lista de cursos programados; declaração de estágio; estrutura organizacional do Ministério
da Saúde.

ID: 03-20-0684

[alternative]: Caixa 125 - Maço 5

Date: 09/1974 - 10/10/1975 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 10 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0685 - Cartas enviadas pelo Instituto Presidente Castelo Branco
sobre: solicitação de providências ao DETRAN; apresentação de representante
da Fiocruz em reunião; cartas e memorandos enviados pela ENSP sobre: Plano
de Trabalho conjunto Fiocruz / INAN; reunião do CONSEPE; instrução da vice –
presidência de Recursos Humanos sobre concursos públicos; informativo Fiocruz;
regimento interno da ENSP; programa do concurso para professor titular; atos da
presidência da Fiocruz sobre concurso público; relatórios das provas do concurso;
texto: “Dados de Realizações e Subsídios Programáticos”, texto: “Alimentação
em Primeiro Lugar”, texto: “Nutrição e Desenvolvimento”, fragmento de texto
sobre especialização médica; programa de curso em Saúde Pública; programa do
curso de Residência em Saúde Pública carta enviada pela ENSP sobre a ALAESP;
memorandos sobre: banca examinadora; aquisição de materiais; carta da OPAS
sobre programa de desenvolvimento de Recursos Humanos; lista de endereços de
instituições.

Title: Cartas enviadas pelo Instituto Presidente Castelo Branco sobre: solicitação de providências ao
DETRAN; apresentação de representante da Fiocruz em reunião; cartas e memorandos enviados pela
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ENSP sobre: Plano de Trabalho conjunto Fiocruz / INAN; reunião do CONSEPE; instrução da vice –
presidência de Recursos Humanos sobre concursos públicos; informativo Fiocruz; regimento interno
da ENSP; programa do concurso para professor titular; atos da presidência da Fiocruz sobre concurso
público; relatórios das provas do concurso; texto: “Dados de Realizações e Subsídios Programáticos”,
texto: “Alimentação em Primeiro Lugar”, texto: “Nutrição e Desenvolvimento”, fragmento de texto
sobre especialização médica; programa de curso em Saúde Pública; programa do curso de Residência
em Saúde Pública carta enviada pela ENSP sobre a ALAESP; memorandos sobre: banca examinadora;
aquisição de materiais; carta da OPAS sobre programa de desenvolvimento de Recursos Humanos;
lista de endereços de instituições.

ID: 03-20-0685

[alternative]: Caixa 125 - Maço 6

Date: 05/11/1968 - 05/1984 (date of creation)

Scope and content:

Programa de concurso para professor titular; texto do Seminário de Avaliação – ENSP.

Physical description: Documentos textuais: 57 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0686 - Rascunhos de cartas sobre: realização de cursos; oferta de livros;
envio de formulários; declaração de estágio

Title: Rascunhos de cartas sobre: realização de cursos; oferta de livros; envio de formulários;
declaração de estágio

ID: 03-20-0686

[alternative]: Caixa 123 - Maço 7

Date: 31/01/1975 - 16/04/1975. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 07 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0687 - Minutas de cartas enviadas sobre: desistência de estágio;
agradecimentos; autorização para estágio; realização de cursos; convite para
cursos; visita de alunos; realização de palestra; fornecimento de material; compra
de vacinas; encaminhamento de relatórios

Title: Minutas de cartas enviadas sobre: desistência de estágio; agradecimentos; autorização
para estágio; realização de cursos; convite para cursos; visita de alunos; realização de palestra;
fornecimento de material; compra de vacinas; encaminhamento de relatórios

ID: 03-20-0687

[alternative]: Caixa 125 - Maço 8

Date: 01/1975 - 11/1975 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 71 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0688 - Informações sobre o curso básico de Saúde Pública do Instituto
Presidente Castelo Branco; programa do curso para Engenheiros de Saúde Pública;
quadros de trabalho semanal.

Title: Informações sobre o curso básico de Saúde Pública do Instituto Presidente Castelo Branco;
programa do curso para Engenheiros de Saúde Pública; quadros de trabalho semanal.

ID: 03-20-0688

[alternative]: Caixa 125 - Maço 9

Date: 16/06/1975 - 05/12/1975 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 27 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0689 - Memorandos do Instituto Presidente Castelo Branco sobre:
recebimento de originais de trabalho; indicação de professores; movimento da
unidade de treinamento

Title: Memorandos do Instituto Presidente Castelo Branco sobre: recebimento de originais de trabalho;
indicação de professores; movimento da unidade de treinamento

ID: 03-20-0689

[alternative]: Caixa 123 - Maço 10

Date: 02/01/1975 - 09/09/1975. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 03 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0690 - Portarias da direção do Instituto Castelo Branco sobre:
designação de servidores e professores para participação em cursos, seminários

Title: Portarias da direção do Instituto Castelo Branco sobre: designação de servidores e professores
para participação em cursos, seminários

ID: 03-20-0690

[alternative]: Caixa 125 - Maço 11

Date: 06/06/1975 - 27/11/1975 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 84 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0691 - Contra-cheques de bolsistas da Fiocruz

Title: Contra-cheques de bolsistas da Fiocruz

ID: 03-20-0691

[alternative]: Caixa 125 - Maço 12
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Date: 10/1991 - 07/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 512 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0692 - Quadros de trabalhos semanais do Instituto Presidente Castelo
Branco

Title: Quadros de trabalhos semanais do Instituto Presidente Castelo Branco

ID: 03-20-0692

Date: 21/07/1975 - 10/11/1975 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 15 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0693 - Termos de responsabilidade por recebimento de materiais

Title: Termos de responsabilidade por recebimento de materiais

ID: 03-20-0693

[alternative]: Caixa 126 - Maço 3

Date: 02/01/1975 - 30/12/1975 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 98 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0694 - Relação de materiais permanentes do Instituto Presidente Castelo
Branco

Title: Relação de materiais permanentes do Instituto Presidente Castelo Branco

ID: 03-20-0694

Date: 22/09/1975 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0695 - Relação de materiais estocados do almoxarifado do Instituto
Presidente Castelo Branco

Title: Relação de materiais estocados do almoxarifado do Instituto Presidente Castelo Branco

ID: 03-20-0695

[alternative]: Caixa 125 - Maço 5

Date: 31/12/1974 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0696 - Ofício sobre termos de ajuste com o SERPRO para serviço de
Processamento de Dados; termo de ajuste com o SERPRO

Title: Ofício sobre termos de ajuste com o SERPRO para serviço de Processamento de Dados; termo
de ajuste com o SERPRO

ID: 03-20-0696

[alternative]: Caixa 126 - Maço 6

Date: 13/02/1974 - 23/10/1974 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 22 folhas
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Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0697 - Boletins internos com resoluções, designações, portarias

Title: Boletins internos com resoluções, designações, portarias

ID: 03-20-0697

[alternative]: Caixa 126 - Maço 7

Date: 01/1975 - 03/1978 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 04 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0698 - Tabela de procedência, remetente e destinatário; currículo;
contra – cheque; guias de recolhimento de contribuição sindical; lista de ovos de
páscoa; autorização para início de programa; cartões com recados.

Title: Tabela de procedência, remetente e destinatário; currículo; contra – cheque; guias de
recolhimento de contribuição sindical; lista de ovos de páscoa; autorização para início de programa;
cartões com recados.

ID: 03-20-0698

[alternative]: Caixa 126 - Maço 8

Date: 20/11/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 32 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0699 - Relação de unidades da Fiocruz; currículos; cartas enviando
currículos; descrição de cargos

Title: Relação de unidades da Fiocruz; currículos; cartas enviando currículos; descrição de cargos

ID: 03-20-0699

[alternative]: Caixa 126 - Maço 9

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 14 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0700 - Cartas recebidas sobre: administração de pessoal, eleição para
direção da ENSP, congressos, simpósios; proposta orçamentária da CAPES;
informativos “Linha Direta”, lista de deputados membros da comissão; textos
sobre: “Aristides Marques da Cunha, Júlio Muniz; comunicados de publicações;
edital de convocação para eleições para diretor; cartas recebidas sobre cursos:
cópias de folders de centros de pesquisa; solicitação de transformação do Hospital
Evandro Chagas em unidade técnico – científica; fragmento do estatuto da ENSP;
cartas sobre: administração geral; questão urbana; realização de debates; Plenária
Nacional de Saúde; ocupação da “Casa Amarela”, participação em cursos;
congressos; recebimento de publicações; realização de seminários; Programa de
Formação em Saúde Internacional; publicação de guias e videoteca; boletim sobre
incidência de doença meningocócica; divulgação de encontros; cursos; eleição de
diretoria; lista de professores participantes em congresso; ocorrência no campus.

Title: Cartas recebidas sobre: administração de pessoal, eleição para direção da ENSP, congressos,
simpósios; proposta orçamentária da CAPES; informativos “Linha Direta”, lista de deputados
membros da comissão; textos sobre: “Aristides Marques da Cunha, Júlio Muniz; comunicados de
publicações; edital de convocação para eleições para diretor; cartas recebidas sobre cursos: cópias
de folders de centros de pesquisa; solicitação de transformação do Hospital Evandro Chagas em
unidade técnico – científica; fragmento do estatuto da ENSP; cartas sobre: administração geral;
questão urbana; realização de debates; Plenária Nacional de Saúde; ocupação da “Casa Amarela”,
participação em cursos; congressos; recebimento de publicações; realização de seminários; Programa
de Formação em Saúde Internacional; publicação de guias e videoteca; boletim sobre incidência de
doença meningocócica; divulgação de encontros; cursos; eleição de diretoria; lista de professores
participantes em congresso; ocorrência no campus.
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ID: 03-20-0700

[alternative]: Caixa 127 - Maço 1

Date: 02/01/1989 - 29/09/1989. (date of creation)

Scope and content:

Congresso Mundial de Sociologia; visita de pesquisador; desenvolvimento de projetos; Fórum da
Amazônia; Associados do Instituto de Ecologia e Desenvolvimento; solicitação de informações
sobre AIDS; agradecimentos por trabalho desenvolvido no Médio Paraíba; oferta de cursos no
exterior; envio de publicações; convênio Fiocruz / INAMPS / UERJ.

Physical description: Documentos textuais: 242 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0701 - Lista com informações sobre Imposto de Renda; recibos; notas
fiscais; notas de empenho; documentos de arrecadação de receitas federais; guias de
recolhimento do INPS.

Title: Lista com informações sobre Imposto de Renda; recibos; notas fiscais; notas de empenho;
documentos de arrecadação de receitas federais; guias de recolhimento do INPS.

ID: 03-20-0701

[alternative]: Caixa 127 - Maço 2

Date: 22/01/1975 - 31/05/1975 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 329 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0702 - Formulários de dados pessoais para solicitação de cargo da
Fiocruz; ofícios solicitando dados pessoais

Title: Formulários de dados pessoais para solicitação de cargo da Fiocruz; ofícios solicitando dados
pessoais
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ID: 03-20-0702

[alternative]: Caixa 125 - Maço 4

Date: 11/11/1974 - 16/09/1975 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 60 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0703 - Cartas enviadas pela direção do Instituto Castelo Branco
sobre: agradecimentos por remessa de documentos; informações; publicações;
credenciamento de funcionários; solicitação de autorização para preleção de
curso; designação de representante; visita de alunos; encaminhamento de minuta;
encaminhamento do plano de aplicação de recursos financeiros; fornecimento de
vacinas; titulação de vacinas; portarias da direção do Instituto Castelo Branco sobre
designação de pesquisadores para cursos.

Title: Cartas enviadas pela direção do Instituto Castelo Branco sobre: agradecimentos por remessa de
documentos; informações; publicações; credenciamento de funcionários; solicitação de autorização
para preleção de curso; designação de representante; visita de alunos; encaminhamento de minuta;
encaminhamento do plano de aplicação de recursos financeiros; fornecimento de vacinas; titulação
de vacinas; portarias da direção do Instituto Castelo Branco sobre designação de pesquisadores para
cursos.

ID: 03-20-0703

[alternative]: Caixa 127 - Maço 5

Date: 28/02/1973 - 24/07/1975 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 482 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0704 - Programa do Curso Básico de Saúde Pública de 1976 da ENSP;
informações sobre inscrições, critérios de seleção e matrícula de candidatos
ao Curso Básico de Saúde Pública no Instituto Presidente Castello Branco;
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programa do Curso Avançado de Epidemiologia e Estatística da Saúde; circular da
Presidência sobre abertura de Curso de Mestrado

Title: Programa do Curso Básico de Saúde Pública de 1976 da ENSP; informações sobre inscrições,
critérios de seleção e matrícula de candidatos ao Curso Básico de Saúde Pública no Instituto
Presidente Castello Branco; programa do Curso Avançado de Epidemiologia e Estatística da Saúde;
circular da Presidência sobre abertura de Curso de Mestrado

ID: 03-20-0704

[alternative]: Caixa 128 - Maço 1

Date: 1976 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 17 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0705 - Carta do Diretor da ENSP para o Conselho Regional de
Enfermagem do Rio de Janeiro em agradecimento a instalação do Conselho
Regional de Enfermagem; carta do responsável pela direção da ENSP para o Centro
Hospitalar da França sobre o fato da ENSP, a partir de 14/08/70, ter passado a
denominar-se Instituto Presidente Castello Branco, integrando à Fiocruz.

Title: Carta do Diretor da ENSP para o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro em
agradecimento a instalação do Conselho Regional de Enfermagem; carta do responsável pela direção
da ENSP para o Centro Hospitalar da França sobre o fato da ENSP, a partir de 14/08/70, ter passado a
denominar-se Instituto Presidente Castello Branco, integrando à Fiocruz.

ID: 03-20-0705

Date: 03/1976 - 12/1976 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 53 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0706 - Portarias de designação de professores titulares e assistentes para
exercer as atribuições de encarregado de disciplinas do Curso de Especialização em
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Saúde Pública; portaria designando militares e outros profissionais para participar
do Curso de Especialização em Saúde Pública como Professor Extraordinário.
(Estas designações foram feitas pelo Diretor do Instituto Presidente Castello
Branco).

Title: Portarias de designação de professores titulares e assistentes para exercer as atribuições de
encarregado de disciplinas do Curso de Especialização em Saúde Pública; portaria designando
militares e outros profissionais para participar do Curso de Especialização em Saúde Pública como
Professor Extraordinário. (Estas designações foram feitas pelo Diretor do Instituto Presidente Castello
Branco).

ID: 03-20-0706

[alternative]: Caixa 128 - Maço 4

Date: 10/02/1976 - 06/12/1976 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 146 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0707 - Boletim Interno da Fiocruz; texto com Extrato dos Atos Oficiais
pertinentes ao Ministério da Saúde e do Interesse Geral, publicados nos Diários
Oficiais.

Title: Boletim Interno da Fiocruz; texto com Extrato dos Atos Oficiais pertinentes ao Ministério da
Saúde e do Interesse Geral, publicados nos Diários Oficiais.

ID: 03-20-0707

Date: 07/1976 - 05/1977 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 19 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 128, maço 05.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0708 - Deliberação do CONSEPE (Reunião Ordinária; folheto da
Pós-Graduação em Saúde Pública (mestrado e doutorado); programa do Curso
Avançado de Epidemiologia, carta do Relator do parecer sobre “dispensa
de disciplinas em cursos da ENSP” para o Presidente da CONSEPE sobre
encaminhamento à consideração do Conselho parecer sobre o assunto “Dispensa de
disciplinas em Cursos da ENSP.

Title: Deliberação do CONSEPE (Reunião Ordinária; folheto da Pós-Graduação em Saúde Pública
(mestrado e doutorado); programa do Curso Avançado de Epidemiologia, carta do Relator do
parecer sobre “dispensa de disciplinas em cursos da ENSP” para o Presidente da CONSEPE sobre
encaminhamento à consideração do Conselho parecer sobre o assunto “Dispensa de disciplinas em
Cursos da ENSP.

ID: 03-20-0708

Date: 16/06/1977 - 11/1978 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 37 folhas

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 128, maço 07.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0515 - Livro “Como Organizar a Vacinação no Município”,
folder do Seminário Nacional sobre Municipalização das Ações Antitabágicas
para o SUS;ofício da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo sobre
seminário antitabagismo; carta da comissão organizadora e cartaz do seminário
antitabagismo;fragmento de catálogo de teses e dissertações; lista de atividades
desenvolvidas na secretaria do NUPES; ofício da coordenação de pesquisa da ENSP
sobre envio de material; memorando sobre banco de dados síntese da DATAPREV

Title: Livro “Como Organizar a Vacinação no Município”, folder do Seminário Nacional sobre
Municipalização das Ações Antitabágicas para o SUS;ofício da Secretaria de Estado de Saúde de
São Paulo sobre seminário antitabagismo; carta da comissão organizadora e cartaz do seminário
antitabagismo;fragmento de catálogo de teses e dissertações; lista de atividades desenvolvidas
na secretaria do NUPES; ofício da coordenação de pesquisa da ENSP sobre envio de material;
memorando sobre banco de dados síntese da DATAPREV

ID: 03-20-0515

Date: 14/06/1991 - 07/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 11 folhas

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 530



03 Escola Nacional de Saúde Pública

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0709 - Ata da eleição do Professor Assistente para integrar o CONSEPE
da ENSP, a fim de prover a vaga resultante da renúncia de Prof°. Assistente; ata da
apuração da eleição para o representante descente junto ao CONSEPE; comunicado
aos docentes da ENSP sobre eleição dos representantes dos docentes no CONSEPE.

Title: Ata da eleição do Professor Assistente para integrar o CONSEPE da ENSP, a fim de prover
a vaga resultante da renúncia de Prof°. Assistente; ata da apuração da eleição para o representante
descente junto ao CONSEPE; comunicado aos docentes da ENSP sobre eleição dos representantes dos
docentes no CONSEPE.

ID: 03-20-0709

Date: 06/12/1976 - 28/12/1978 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 62 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 128, maço 08

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0710 - Memorando do Chefe de Serviço da Secretaria Acadêmica
e Secretário do CONSEPE ao Diretor da ENSP sobre realização de eleição do
representante do corpo docente no CONSEPE; memorando do Diretor da ENSP
para representante do corpo docente no CONSEPE sobre convocação da Reunião
Ordinária; Resoluções da Reunião Ordinária do CONSEPE.

Title: Memorando do Chefe de Serviço da Secretaria Acadêmica e Secretário do CONSEPE ao Diretor
da ENSP sobre realização de eleição do representante do corpo docente no CONSEPE; memorando
do Diretor da ENSP para representante do corpo docente no CONSEPE sobre convocação da Reunião
Ordinária; Resoluções da Reunião Ordinária do CONSEPE.

ID: 03-20-0710
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Date: 16/06/1997 - 11/1978 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 9 folhas

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 128, maço 09

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0711 - Convocação para Reunião da Comissão “Pro-Tempore”
designada pela designação especial n° 25, da Presidência da Fiocruz; Designação
especial dos membros “Pro-Tempore” do CONSEPE

Title: Convocação para Reunião da Comissão “Pro-Tempore” designada pela designação especial n°
25, da Presidência da Fiocruz; Designação especial dos membros “Pro-Tempore” do CONSEPE

ID: 03-20-0711

Date: 08/10/1976 - 17/11/1976 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 4 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 128, maço 10

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0712 - Formulário de solicitação de quota de bolsa no país; protesto do
Curso de Metodologia da pesquisa em Saúde Mental; Texto sobre normas para
apresentação de manuscritos do caderno de Saúde Pública; carta do Diretor da
ENSP para o representante da Organização Pan-Americana da Saúde sobre convite
para participação de cerimônia de abertura do Seminário Nacional de Economia
e Financiamento do Setor Saúde e encaminhamento e programa do seminário;
comentários sobre o Curso de Educação para a Saúde de Hipertenso e sua família, a
luz da experiência da equipe da UTGSF

Title: Formulário de solicitação de quota de bolsa no país; protesto do Curso de Metodologia da
pesquisa em Saúde Mental; Texto sobre normas para apresentação de manuscritos do caderno de
Saúde Pública; carta do Diretor da ENSP para o representante da Organização Pan-Americana da
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Saúde sobre convite para participação de cerimônia de abertura do Seminário Nacional de Economia
e Financiamento do Setor Saúde e encaminhamento e programa do seminário; comentários sobre
o Curso de Educação para a Saúde de Hipertenso e sua família, a luz da experiência da equipe da
UTGSF

ID: 03-20-0712

Date: 26/10/1988 - 20/12/1989 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 195 folhas

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 129, maço 01

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• São Paulo (SP) (place)

File: 03-20-0713 - Relação de pagamentos dos servidores atuais da Fiocruz

Title: Relação de pagamentos dos servidores atuais da Fiocruz

ID: 03-20-0713

Date: 24/09/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 95 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 129, maço 02

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0714 - Relatório da Comissão Eleitoral – indicação da lista tríplice
para Presidente da Fiocruz; Ato da Presidência sobre aprovação do Regulamento
Eleitoral para eleição da lista tríplice para a Presidência da Fiocruz, a ser
encaminhada ao Poder Executivo; Ata da votação e apuração de eleição na Fiocruz;
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memorando da Biblioteca Lincoln de Freitas Filho para o Vice-Presidente da ENSP
sobre lista das publicações incorporadas ao acervo; circular da Superintendência
de Planejamento para o Diretor da ENSP sobre encaminhamento de documento
intitulado “Frentes de Investigacion em Enfermedades Transmesibles”, preparação
pelo programa de Doenças Transmissíveis da OPAS / OMS; ata da quarta Reunião
Ordinária do Conselho Deliberativo da Fiocruz; versão preliminar do documento
intitulado “Bases para uma Política de Governo para a Fiocruz no quinquênio
1990-1994"

Title: Relatório da Comissão Eleitoral – indicação da lista tríplice para Presidente da Fiocruz; Ato da
Presidência sobre aprovação do Regulamento Eleitoral para eleição da lista tríplice para a Presidência
da Fiocruz, a ser encaminhada ao Poder Executivo; Ata da votação e apuração de eleição na Fiocruz;
memorando da Biblioteca Lincoln de Freitas Filho para o Vice-Presidente da ENSP sobre lista das
publicações incorporadas ao acervo; circular da Superintendência de Planejamento para o Diretor da
ENSP sobre encaminhamento de documento intitulado “Frentes de Investigacion em Enfermedades
Transmesibles”, preparação pelo programa de Doenças Transmissíveis da OPAS / OMS; ata da quarta
Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Fiocruz; versão preliminar do documento intitulado
“Bases para uma Política de Governo para a Fiocruz no quinquênio 1990-1994"

ID: 03-20-0714

Date: 12/09/1989 - 28/12/1989 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 74 folhas

Language of the material:

espanhol

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 129, maço 03

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0715 - Memorando circular do Chefe da Assembléia de Cooperação
Internacional sobre encaminhamento de fotocópia do "AIDE MEMOIRE” e do
Programa de Cooperação Bilateral; proposta de Regimento Interno da ENSP;
folder intitulado "1° Simpósio Franco-Brasileiro sobre o sangue"; circular SUPLAN
do Superintendência de Planejamento para o Diretor da ENSP encaminhando a
publicação do Relatório Final das resoluções do 1º Congresso Interino da Fiocruz,
Relatório Final do 1°Encontro dos integrantes do Sistema de Bibliotecas da Fiocruz,
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texto sobre os principais problemas identificados, sugestões e propostas pelo DRH
no Anti-projeto de Regime Jurídico Único

Title: Memorando circular do Chefe da Assembléia de Cooperação Internacional sobre
encaminhamento de fotocópia do "AIDE MEMOIRE” e do Programa de Cooperação Bilateral;
proposta de Regimento Interno da ENSP; folder intitulado "1° Simpósio Franco-Brasileiro sobre
o sangue"; circular SUPLAN do Superintendência de Planejamento para o Diretor da ENSP
encaminhando a publicação do Relatório Final das resoluções do 1º Congresso Interino da Fiocruz,
Relatório Final do 1°Encontro dos integrantes do Sistema de Bibliotecas da Fiocruz, texto sobre
os principais problemas identificados, sugestões e propostas pelo DRH no Anti-projeto de Regime
Jurídico Único

ID: 03-20-0715

Date: 04/01/1989 - 11/09/1989 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 140 folhas

Language of the material:

espanhol

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 129, maço 04

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0716 - Ofício do diretor da ENSP ao Ministério da Saúde Pública da
Guiné-Bissau encaminhando relatório sobre o curso de Epidemiologia; minuta
solicitando através intercâmbio de cooperação técnica, que seja organizado um
CADRHU para presidentes de Centros de Estudos das Unidades de Saúde do
Município do Rio de Janeiro; ofício do diretor da ENSP PARA O Secretário
Municipal de Saúde de Petrópolis sobre realização do 1° curso de Capacitação
em Investigação em Sistemas de Saúde pelo convênio com a OPAS; protocolo de
cooperação técnica firmado entre a Fiocruz através da ENSP e a Coordenação de
projetos de saúde no Brasil, da cooperação italiana.

Title: Ofício do diretor da ENSP ao Ministério da Saúde Pública da Guiné-Bissau encaminhando
relatório sobre o curso de Epidemiologia; minuta solicitando através intercâmbio de cooperação
técnica, que seja organizado um CADRHU para presidentes de Centros de Estudos das Unidades de
Saúde do Município do Rio de Janeiro; ofício do diretor da ENSP PARA O Secretário Municipal de
Saúde de Petrópolis sobre realização do 1° curso de Capacitação em Investigação em Sistemas de
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Saúde pelo convênio com a OPAS; protocolo de cooperação técnica firmado entre a Fiocruz através
da ENSP e a Coordenação de projetos de saúde no Brasil, da cooperação italiana.

ID: 03-20-0716

Date: 02/01/1991 - 20/12/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 160 folhas

Language of the material:

espanhol

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 129, maço 05

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Canadá (place)

File: 03-20-0717 - Objetivos de Reunião sobre a situação do cólera no Rio de
Janeiro,; Calendário para a programação de ensino; texto intitulado “Central
Institute for Advanced Medical Training do Central Institute for advanced Medical
Training”

Title: Objetivos de Reunião sobre a situação do cólera no Rio de Janeiro,; Calendário para a
programação de ensino; texto intitulado “Central Institute for Advanced Medical Training do Central
Institute for advanced Medical Training”

ID: 03-20-0717

Date: 08/01/1991 - 20/11/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 54 folhas

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 129, maço 06

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
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• Aracajú (SE) (place)

File: 03-20-0718 - Cópias autênticas extraídas do livro de relatório do zelador do
Pavilhão Mourisco; memorandos do Departamento de Apoio ao Campus do diretor
da ENSP sobre ocorrências no prédio

Title: Cópias autênticas extraídas do livro de relatório do zelador do Pavilhão Mourisco; memorandos
do Departamento de Apoio ao Campus do diretor da ENSP sobre ocorrências no prédio

ID: 03-20-0718

Date: 13/03/1991 - 12/12/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 13 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 129, maço 08

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0719 - Carta do Diretor do Instituto Presidente Castello Branco sobre
encaminhamento de relatório final do trabalho realizado no Laboratório de Vírus
deste Instituto; relatório final do isolamento e quantificação de vírus realizado com
material coletado em Santos

Title: Carta do Diretor do Instituto Presidente Castello Branco sobre encaminhamento de relatório
final do trabalho realizado no Laboratório de Vírus deste Instituto; relatório final do isolamento e
quantificação de vírus realizado com material coletado em Santos

ID: 03-20-0719

Date: 02/01/1974 - 12/11/1974 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 116 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 130, maço 01

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Santos (SP) (place)

File: 03-20-0720 - Trabalho intitulado "Estrutura Ocupacional da Saúde";
currículos mínimos da formação especial; ocupações de níveis de 2° grau

Title: Trabalho intitulado "Estrutura Ocupacional da Saúde"; currículos mínimos da formação
especial; ocupações de níveis de 2° grau

ID: 03-20-0720

Date: 12/1974 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 130, maço 02

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0721 - Carta do Diretor da ENSP para o Diretor do Instituto de Nutrição
da UFRJ sobre encaminhamento de convênio entre o Instituto de Nutrição do
Centro de Ciências da Saúde, da UERJ e o Instituto Presidente Castello Branco, da
Fiocruz, para a instalação e funcionamento de um centro de educação e recuperação
nutricional na Unidade de Treinamento Germano Sinval Fanal do IPCB.

Title: Carta do Diretor da ENSP para o Diretor do Instituto de Nutrição da UFRJ sobre
encaminhamento de convênio entre o Instituto de Nutrição do Centro de Ciências da Saúde, da UERJ
e o Instituto Presidente Castello Branco, da Fiocruz, para a instalação e funcionamento de um centro
de educação e recuperação nutricional na Unidade de Treinamento Germano Sinval Fanal do IPCB.

ID: 03-20-0721

Date: 24/05/1974 - 26/12/1974 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 248 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 130, maço 03

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0722 - Seção de documentação – extrato dos atos oficiais pertinentes ao
Ministério da Saúde e de interesse geral, publicados nos Diários Oficiais

Title: Seção de documentação – extrato dos atos oficiais pertinentes ao Ministério da Saúde e de
interesse geral, publicados nos Diários Oficiais

ID: 03-20-0722

Date: 04/1974 - 08/05/1975 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 130, maço 04

File: 03-20-0723 - Portarias designando servidores para outras funções e para
participar de cursos

Title: Portarias designando servidores para outras funções e para participar de cursos

ID: 03-20-0723

Date: 02/01/1974 - 29/11/1974 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 302 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 130, maço 05

File: 03-20-0724 - Extratos dos atos oficiais pertinentes ao Ministério da Saúde e de
interesse geral, publicados nos Diários Oficiais; texto intitulado “A Escola Nacional
de Saúde Pública e a preparação profissional de Mário Brandão Torres”
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Title: Extratos dos atos oficiais pertinentes ao Ministério da Saúde e de interesse geral, publicados nos
Diários Oficiais; texto intitulado “A Escola Nacional de Saúde Pública e a preparação profissional de
Mário Brandão Torres”

ID: 03-20-0724

Date: 04/09/1974 - 03/1976 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 24 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 130, maço 07

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0725 - “Projeto Institucional” Congresso da Fiocruz, fase interna da
ENSP

Title: “Projeto Institucional” Congresso da Fiocruz, fase interna da ENSP

ID: 03-20-0725

Date: 04/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 132, maço 01

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0726 - Relatório consolidado do Congresso da Fiocruz; cronograma
de atividades e discussões do 1º Congresso da Fiocruz; texto: "Bases para a
Formulação de um Projeto Institucional para a Fiocruz"; texto: "As Grandes
Endemias e o Papel Social do Sanitarista no Brasil"; texto: "A Saúde Pública Hoje:
Notas para um Debate sobre a Conjuntura em Saúde e a Situação da ENSP ao seu
Interior"; texto: "Marcos para um Entendimento do Processo Saúde e Inserção
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no Congresso da Fiocruz"; Roteiro e sugestões para a discussão do Estatuto da
Fiocruz; Estatuto da Fundação Oswaldo Cruz

Title: Relatório consolidado do Congresso da Fiocruz; cronograma de atividades e discussões do 1º
Congresso da Fiocruz; texto: "Bases para a Formulação de um Projeto Institucional para a Fiocruz";
texto: "As Grandes Endemias e o Papel Social do Sanitarista no Brasil"; texto: "A Saúde Pública Hoje:
Notas para um Debate sobre a Conjuntura em Saúde e a Situação da ENSP ao seu Interior"; texto:
"Marcos para um Entendimento do Processo Saúde e Inserção no Congresso da Fiocruz"; Roteiro e
sugestões para a discussão do Estatuto da Fiocruz; Estatuto da Fundação Oswaldo Cruz

ID: 03-20-0726

Date: 23/04/1976 - 06/04/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 13 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 132, maço 02

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0727 - Sugestões para novo estatuto da Fiocruz; Projeto Institucional
ENSP; sugestões para relatório do 1º Congresso da Fiocruz – Fase Interna da ENSP

Title: Sugestões para novo estatuto da Fiocruz; Projeto Institucional ENSP; sugestões para relatório do
1º Congresso da Fiocruz – Fase Interna da ENSP

ID: 03-20-0727

Date: 15/04/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 20 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 132, maço 03

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0728 - Roteiro para as discussões sobre Projeto Institucional; roteiro
para discussão do grupo sobre ensino

Title: Roteiro para as discussões sobre Projeto Institucional; roteiro para discussão do grupo sobre
ensino

ID: 03-20-0728

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 132, maço 04

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0729 - Sugestões para elaboração do Novo Estatuto da Fiocruz;
relatórios dos grupos de trabalho

Title: Sugestões para elaboração do Novo Estatuto da Fiocruz; relatórios dos grupos de trabalho

ID: 03-20-0729

Date: 11/04/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 30 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 132, maço 05

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0730 - Relatórios de grupos de trabalho do Congresso Interno; texto:
“Objetivos e Limites do Congresso na fase Interna da ENSP”
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Title: Relatórios de grupos de trabalho do Congresso Interno; texto: “Objetivos e Limites do
Congresso na fase Interna da ENSP”

ID: 03-20-0730

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 10 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 132, maço 06

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0731 - Texto manuscrito sobre "o Papel da ENSP Hoje"

Title: Texto manuscrito sobre "o Papel da ENSP Hoje"

ID: 03-20-0731

Date: 1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 132, maço 07

File: 03-20-0732 - Lista de delegados e suplentes do I Congresso Interno da Fiocruz;
projeto de estatuto da Fiocruz (proposta apresentada ao Ministério da Saúde)

Title: Lista de delegados e suplentes do I Congresso Interno da Fiocruz; projeto de estatuto da Fiocruz
(proposta apresentada ao Ministério da Saúde)

ID: 03-20-0732

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 folhas

Language of the material:

português
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Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 132, maço 09

File: 03-20-0555 - Memorandos circulares sobre: administração de materiais,
impressão de catálogo geral de projetos da ENSP, reuniões, recursos financeiros,
avaliação de desempenho, relatório de atividades da Fiocruz

Title: Memorandos circulares sobre: administração de materiais, impressão de catálogo geral de
projetos da ENSP, reuniões, recursos financeiros, avaliação de desempenho, relatório de atividades da
Fiocruz

ID: 03-20-0555

Date: 27/01/1988-20/12/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 160 folhas

Note [generalNote]:

Memorandos Circulares expedidos pela ENSP

Note [generalNote]:

caixa 104 , maço 2

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0733 - Texto: “Fundação Oswaldo Cruz – Congresso Interno – 2ª
Reunião Extraordinária do I Congresso Interno da Fiocruz”

Title: Texto: “Fundação Oswaldo Cruz – Congresso Interno – 2ª Reunião Extraordinária do I
Congresso Interno da Fiocruz”

ID: 03-20-0733

Date: 27/09/1989 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 132, maço 10

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 544



03 Escola Nacional de Saúde Pública

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0734 - Plenária final da 2ª Reunião Extraordinária do I Congresso
Interno – sistematização das propostas de alteração do Estatuto encaminhadas pelas
unidades e grupos de trabalho.

Title: Plenária final da 2ª Reunião Extraordinária do I Congresso Interno – sistematização das
propostas de alteração do Estatuto encaminhadas pelas unidades e grupos de trabalho.

ID: 03-20-0734

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais:1 folha

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 132, maço 11

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0735 - Resoluções da plenária do Congresso Interno da Fiocruz;
memória da reunião da direção e chefes de departamentos da ENSP; projeto de
implantação do Laboratório de Informática da ENSP e da Sala de Situações do
DAPS; memorandos do DAPS sobre implantação do Laboratório de Informática;
abaixo-assinado em apoio à abertura de Laboratório de Informática; tabelas de
compras de materiais.

Title: Resoluções da plenária do Congresso Interno da Fiocruz; memória da reunião da direção e
chefes de departamentos da ENSP; projeto de implantação do Laboratório de Informática da ENSP
e da Sala de Situações do DAPS; memorandos do DAPS sobre implantação do Laboratório de
Informática; abaixo-assinado em apoio à abertura de Laboratório de Informática; tabelas de compras
de materiais.

ID: 03-20-0735

Date: 29/03/1989 - 09/05/1989 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 23 folhas

Language of the material:

português
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Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 132, maço 12

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0736 - Relatório da fase interna da ENSP do Congresso da Fiocruz

Title: Relatório da fase interna da ENSP do Congresso da Fiocruz

ID: 03-20-0736

Date: 04/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 132, maço 13

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0737 - Cartaz do 1º Congresso da Fiocruz; texto: “Bases para a
Formação de um Projeto Institucional para a Fiocruz”, boletim Fiocruz; listas
de presença; texto: “Objetivos e Limites do Congresso na Fase Interna da
ENSP”, relatórios de grupos de trabalho; texto: “Marcos para um Entendimento
do Processo de Saúde e Inserção no Congresso da Fiocruz”, sugestões para a
elaboração do Novo Estatuto da Fiocruz.

Title: Cartaz do 1º Congresso da Fiocruz; texto: “Bases para a Formação de um Projeto Institucional
para a Fiocruz”, boletim Fiocruz; listas de presença; texto: “Objetivos e Limites do Congresso na
Fase Interna da ENSP”, relatórios de grupos de trabalho; texto: “Marcos para um Entendimento
do Processo de Saúde e Inserção no Congresso da Fiocruz”, sugestões para a elaboração do Novo
Estatuto da Fiocruz.

ID: 03-20-0737

Date: 11/1987 - 03/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 27 folhas

Language of the material:
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português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 132, maço 14

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0738 - Texto sobre planejamento e administração em saúde; texto:
“Saúde Pública Hoje: Notas Para um Debate Sobre a Conjuntura em e a Situação
da ENSP ao seu Interior”, relatório Congresso da Fiocruz – Fase Interna da ENSP –
projeto Institucional.

Title: Texto sobre planejamento e administração em saúde; texto: “Saúde Pública Hoje: Notas Para um
Debate Sobre a Conjuntura em e a Situação da ENSP ao seu Interior”, relatório Congresso da Fiocruz
– Fase Interna da ENSP – projeto Institucional.

ID: 03-20-0738

Date: 04/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 3 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 132, maço 15

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0739 - Instruções da direção da ENSP: designando serviços para funções
e constituindo comissões

Title: Instruções da direção da ENSP: designando serviços para funções e constituindo comissões

ID: 03-20-0739

Date: 09/01/1991 - 17/12/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 58 folhas

Language of the material:

português
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Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 133, maço 02

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0740 - Cartas circulares recebidas sobre: realização de seminários;
convites para encontros de trabalhos; Programa de Educação de Adultos. IX
Conferência Nacional de Saúde e as Doenças Infecto - Parasitárias; prazo para
defesa de tese.

Title: Cartas circulares recebidas sobre: realização de seminários; convites para encontros de
trabalhos; Programa de Educação de Adultos. IX Conferência Nacional de Saúde e as Doenças Infecto
- Parasitárias; prazo para defesa de tese.

ID: 03-20-0740

Date: 01/04/1991 - 04/12/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 18 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 133, maço 03

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0741 - Requisições de veículos

Title: Requisições de veículos

ID: 03-20-0741

Date: 03/01/1991 - 18/11/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 67 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 133, maço 04
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0742 - Ofícios recebidos sobre: convite para cursos; envio de soro-
ofídico; divulgação de cursos; concurso público; Comissão de Seguridade Social
e Família do Congresso Nacional; realização de conferência sobre Geociências;
freqüência de servidor; realização de encontro sobre AIDS; convite para palestras;
Assembléia da ABRASCO; questionário para palestra de dados sobre a Fiocruz;
envio de relatório de atividades da Fiocruz; projeto de lei sobre limpeza de
reservatórios de água; proliferação de gatos no prédio da ENSP; envio de
cronograma para entrega de produtos; envio de documento “Agentes Comunitários
de Saúde”, administração de pessoal; atendimento a farmacodependentes; convênio
Secretaria de Saúde do Espírito Santo / Fiocruz.

Title: Ofícios recebidos sobre: convite para cursos; envio de soro-ofídico; divulgação de cursos;
concurso público; Comissão de Seguridade Social e Família do Congresso Nacional; realização
de conferência sobre Geociências; freqüência de servidor; realização de encontro sobre AIDS;
convite para palestras; Assembléia da ABRASCO; questionário para palestra de dados sobre a
Fiocruz; envio de relatório de atividades da Fiocruz; projeto de lei sobre limpeza de reservatórios
de água; proliferação de gatos no prédio da ENSP; envio de cronograma para entrega de produtos;
envio de documento “Agentes Comunitários de Saúde”, administração de pessoal; atendimento a
farmacodependentes; convênio Secretaria de Saúde do Espírito Santo / Fiocruz.

ID: 03-20-0742

Date: 25/01/1991 - 11/12/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 94 folhas

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 133, maço 05

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Porto Alegre (RS) (place)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 549



03 Escola Nacional de Saúde Pública

File: 03-20-0743 - Relatório do Encontro sobre Pesquisa em Serviços da Saúde
realizado pela OPAS/ OMS

Title: Relatório do Encontro sobre Pesquisa em Serviços da Saúde realizado pela OPAS/ OMS

ID: 03-20-0743

Date: 16/09/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 134, maço 01

Access points:

• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0744 - Banco de Docentes da ENSP

Title: Banco de Docentes da ENSP

ID: 03-20-0744

Date: 03/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 134, maço 02

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0745 - Relatórios de atividades e perspectivas 1987-1988 do Convênio de
Cooperação Técnica INAMPS / Fiocruz – ENSP

Title: Relatórios de atividades e perspectivas 1987-1988 do Convênio de Cooperação Técnica
INAMPS / Fiocruz – ENSP

ID: 03-20-0745
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Date: 1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 134, maço 03

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0746 - Carta enviada pela direção da ENSP sobre envio de publicações;
tabelas de: bolsas de pesquisa – CNPq; classificação de cargos; formulários
de cadastro de pesquisa; listagem de pesquisas desenvolvidas na ENSP; carta
referente à realização de curso de saúde pública na UFSM; memorando ENSP
sobre informações referentes à projetos; convocação para reunião do CONSEPE;
relatório de viagem da coordenadora do Núcleo de Estudos Especiais da
Presidência; atas de reuniões dos chefes de departamento; relação de funcionários
da ENSP; projeto de pesquisa “Caracterização dos Núcleos de Desenvolvimento de
Recursos Humanos das Secretarias de Saúde”

Title: Carta enviada pela direção da ENSP sobre envio de publicações; tabelas de: bolsas de pesquisa
– CNPq; classificação de cargos; formulários de cadastro de pesquisa; listagem de pesquisas
desenvolvidas na ENSP; carta referente à realização de curso de saúde pública na UFSM; memorando
ENSP sobre informações referentes à projetos; convocação para reunião do CONSEPE; relatório de
viagem da coordenadora do Núcleo de Estudos Especiais da Presidência; atas de reuniões dos chefes
de departamento; relação de funcionários da ENSP; projeto de pesquisa “Caracterização dos Núcleos
de Desenvolvimento de Recursos Humanos das Secretarias de Saúde”

ID: 03-20-0746

Date: 03/1988 - 13/04/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 30 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 134, maço 04

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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• Santa Maria (RS) (place)

File: 03-20-0747 - Cópia da publicação “Fortalecimento dos Ministérios da Saúde
para o Fomento da Atenção Primária”

Title: Cópia da publicação “Fortalecimento dos Ministérios da Saúde para o Fomento da Atenção
Primária”

ID: 03-20-0747

Date: 1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 134, maço 05

Access points:

• Genebra (Suíça) (place)

File: 03-20-0748 - Prospectos com bibliografia

Title: Prospectos com bibliografia

ID: 03-20-0748

Date: 02/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 folhas

Language of the material:

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 134, maço 06

Access points:

• Nova Iorque (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0749 - Catálogo de publicações das Nações Unidas

Title: Catálogo de publicações das Nações Unidas
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ID: 03-20-0749

Date: 1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 134, maço 07

Access points:

• Nova Iorque (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0750 - Livro de ponto

Title: Livro de ponto

ID: 03-20-0750

Date: 04/01/1988 - 20/03/1989 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 item

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 134, maço 08

File: 03-20-0751 - Boletim interno da Fiocruz

Title: Boletim interno da Fiocruz

ID: 03-20-0751

Date: 03/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 134, maço 10
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0752 - Relatório de especialização de produto; proposta orçamentária
para 1992.

Title: Relatório de especialização de produto; proposta orçamentária para 1992.

ID: 03-20-0752

Date: 05/02/1991 - 26/03/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 9 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 135, maço 01

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0753 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional; lei federal 4024 de
dezembro de 1961; folheto com proposta de regimento interno da ENSP.

Title: Diretrizes e Bases da Educação Nacional; lei federal 4024 de dezembro de 1961; folheto com
proposta de regimento interno da ENSP.

ID: 03-20-0753

Date: 1962 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 135, maço 02

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0754 - Relação dos cursos da ENSP de 1991; instrução n° 25 estabelece
critérios para concessão de auxílio financeiro aos alunos dos cursos da ENSP;
programação integrada Fiocruz – 1994, formulário com missão, objetivos e
programas institucionais da ENSP.

Title: Relação dos cursos da ENSP de 1991; instrução n° 25 estabelece critérios para concessão de
auxílio financeiro aos alunos dos cursos da ENSP; programação integrada Fiocruz – 1994, formulário
com missão, objetivos e programas institucionais da ENSP.

ID: 03-20-0754

Date: 20/03/1990 - 20/11/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 193 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 135, maço 03

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Fortaleza (CE) (place)

File: 03-20-0755 - Trecho do Diário Oficial – lei n° 8.069 de 13/07/90 que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Title: Trecho do Diário Oficial – lei n° 8.069 de 13/07/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente.

ID: 03-20-0755

Date: 06/07/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 135, maço 04

Access points:

• Brasília (DF) (place)
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File: 03-20-0556 - Memorandos sobre: administração geral; administração
de pessoal; solicitação de materiais; sistemas de base de dados; realização de
seminários; preenchimento de questionários; encaminhamento de: informes,
relatório, lista de publicação da biblioteca; memorandos sobre: administração
financeira; estágios; orçamentos; currículo.

Title: Memorandos sobre: administração geral; administração de pessoal; solicitação de
materiais; sistemas de base de dados; realização de seminários; preenchimento de questionários;
encaminhamento de: informes, relatório, lista de publicação da biblioteca; memorandos sobre:
administração financeira; estágios; orçamentos; currículo.

ID: 03-20-0556

Date: 11/01/1988-26/10/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 293 folhas

Language of the material:

espanhol

francês

inglês

português

Note [generalNote]:

Memorandos recebidos pela Direção da ENSP

Note [generalNote]:

caixa 103, maço 3

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0756 - Ato da Presidência sobre regulamentação da aplicação do
Sistema de Avaliação de Desempenho aos servidores da Fiocruz; ato da Presidência
estabalecendo normas para concessão da Promoção Horizontal aos servidores da
Fiocruz, enquadrados no Plano de Classificação de Cargos e Salários – PCCS,
implantado em 1978.

Title: Ato da Presidência sobre regulamentação da aplicação do Sistema de Avaliação de Desempenho
aos servidores da Fiocruz; ato da Presidência estabalecendo normas para concessão da Promoção
Horizontal aos servidores da Fiocruz, enquadrados no Plano de Classificação de Cargos e Salários –
PCCS, implantado em 1978.
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ID: 03-20-0756

Date: 02/06/1990 - 08/03/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 3 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 135, maço 05

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0757 - Histórico escolar de aluno do Curso de Mestrado da ENSP;
deliberação tomadas na Reunião Ordinária de 08/93; informação sobre o decreto
n° 951/93 que dispõe sobre a autorização a servidores da Administração Pública
Federal, para afastamento do País.

Title: Histórico escolar de aluno do Curso de Mestrado da ENSP; deliberação tomadas na Reunião
Ordinária de 08/93; informação sobre o decreto n° 951/93 que dispõe sobre a autorização a servidores
da Administração Pública Federal, para afastamento do País.

ID: 03-20-0757

Date: 15/08/1985 - 08/10/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 78 folhas

Language of the material:

francês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 135, maço 06

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Campinas (SP) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Montreal (Canadá) (place)
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File: 03-20-0758 - Aviso e quitação de licença especial; requerimento de licença
especial

Title: Aviso e quitação de licença especial; requerimento de licença especial

ID: 03-20-0758

Date: 29/03/1988 - 06/06/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 191 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 135, maço 07

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0759 - Ato da Presidência estabelecendo normas para concessão
de Promoção Horizontal aos servidores da Fiocruz enquadrados no Plano de
Classificação de cargos e salários – PCCS, implantação em 01/11/89.

Title: Ato da Presidência estabelecendo normas para concessão de Promoção Horizontal aos
servidores da Fiocruz enquadrados no Plano de Classificação de cargos e salários – PCCS,
implantação em 01/11/89.

ID: 03-20-0759

Date: 08/03/1991 - 21/05/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 10 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 135, maço 08

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0760 - Memorando da Secretaria de Administração à Assessoria Jurídica
enviando a Minuta do 21° Termo aditivo do Termo de Compromisso entre a Fiocruz
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e a ABRASCO, para que seja analisado; memorando do coordenador, PARES para
a Assessoria Jurídica encaminhando minuta do Termo de Convênio de Cooperação
Técnica entre a Fiocruz e a Prefeitura de Niterói; minuta do 17° Termo Aditivo do
convênio celebrado entre a Fiocruz e a Associação Brasileira de Pós-Graduação
em Saúde Coletiva, objetivando o ensino da medicina preventiva e social e da
saúde pública; guia de remessa; ato da Presidência que estabelece condições para a
celebração de ajustes da Fiocruz e a Regional da Associação Brasileira de agentes
em alcoolismo.

Title: Memorando da Secretaria de Administração à Assessoria Jurídica enviando a Minuta do 21°
Termo aditivo do Termo de Compromisso entre a Fiocruz e a ABRASCO, para que seja analisado;
memorando do coordenador, PARES para a Assessoria Jurídica encaminhando minuta do Termo
de Convênio de Cooperação Técnica entre a Fiocruz e a Prefeitura de Niterói; minuta do 17° Termo
Aditivo do convênio celebrado entre a Fiocruz e a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde
Coletiva, objetivando o ensino da medicina preventiva e social e da saúde pública; guia de remessa;
ato da Presidência que estabelece condições para a celebração de ajustes da Fiocruz e a Regional da
Associação Brasileira de agentes em alcoolismo.

ID: 03-20-0760

Date: 28/03/1983 - 19/08/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 33 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 135, maço 09

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0761 - Guia telefônica da ENSP e de outras unidades da Fiocruz; projeto
de regimento interno; relatório de atividades: metodologia de avaliação econômica e
de tecnologia e programas de saúde.

Title: Guia telefônica da ENSP e de outras unidades da Fiocruz; projeto de regimento interno;
relatório de atividades: metodologia de avaliação econômica e de tecnologia e programas de saúde.

ID: 03-20-0761

Date: 20/11/1989 - 11/04/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 45 folhas

Language of the material:

inglês
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português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 135, maço 10

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0762 - Ato da Presidência sobre constituição para o fim que especifica;
ata da 1ª Reunião do Conselho de Administração da Superintendência de
Administração da Fiocruz.

Title: Ato da Presidência sobre constituição para o fim que especifica; ata da 1ª Reunião do Conselho
de Administração da Superintendência de Administração da Fiocruz.

ID: 03-20-0762

Date: 17/07/1991 - 12/08/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 12 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 135, maço 11

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0763 - Memorando circular da Superintendência de Administração
para chefias das unidades encaminhando relação dos servidores aptos a concorrer à
Promoção Horizontal.

Title: Memorando circular da Superintendência de Administração para chefias das unidades
encaminhando relação dos servidores aptos a concorrer à Promoção Horizontal.

ID: 03-20-0763

Date: 13/05/1991 - 16/05/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 27 folhas

Language of the material:

português
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Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 135, maço 13

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0764 - Avaliação de desempenho para professores e pesquisadores
da ENSP; avaliação dos pesquisadores e professores da ENSP por cargo e
departamento

Title: Avaliação de desempenho para professores e pesquisadores da ENSP; avaliação dos
pesquisadores e professores da ENSP por cargo e departamento

ID: 03-20-0764

Date: 22/03/1991 - 16/04/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 29 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 135, maço 15

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0765 - Convocação para Reunião Extraordinária; guia de recolhimento;
notas fiscais; trabalho intitulado 'Workshop sobre novos riscos tecnológicos';
cópias de trechos do Diário Oficial; portaria da presidência sobre constituição e
estabelecimento de atribuições da Comissão Técnica de Biossegurança da Fiocruz

Title: Convocação para Reunião Extraordinária; guia de recolhimento; notas fiscais; trabalho
intitulado 'Workshop sobre novos riscos tecnológicos'; cópias de trechos do Diário Oficial; portaria
da presidência sobre constituição e estabelecimento de atribuições da Comissão Técnica de
Biossegurança da Fiocruz

ID: 03-20-0765

Date: 22/08/1986 - 24/04/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 47 folhas

Language of the material:
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inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 137, maço 05

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0766 - Memorandos solicitando designação de professores para cursos de
Instituto Castelo Branco. Programas de cursos do Instituto Castelo Branco; quadros
de trabalhos semanais do Departamento de Preparação de Pessoal

Title: Memorandos solicitando designação de professores para cursos de Instituto Castelo Branco.
Programas de cursos do Instituto Castelo Branco; quadros de trabalhos semanais do Departamento de
Preparação de Pessoal

ID: 03-20-0766

Date: 14/03/1973 - 21/12/1973 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 63 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 139, maço 01

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0767 - Minutas de cartas da direção da ENSP sobre: agradecimentos por
colaboração; apresentação de representante da ENSP; encaminhamento de titulação
de vacina; agradecimentos por envio de trabalhos e publicações; participação
em programa da OPS; estágios de alunos; encaminhamento de correspondência;
solicitação de material; solicitação de publicações; tradução de publicações;
agradecimentos por convites; fornecimento de vacinas e medicamentos.

Title: Minutas de cartas da direção da ENSP sobre: agradecimentos por colaboração; apresentação
de representante da ENSP; encaminhamento de titulação de vacina; agradecimentos por envio de
trabalhos e publicações; participação em programa da OPS; estágios de alunos; encaminhamento
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de correspondência; solicitação de material; solicitação de publicações; tradução de publicações;
agradecimentos por convites; fornecimento de vacinas e medicamentos.

ID: 03-20-0767

Date: 02/1973 - 12/1973 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 125 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 139, maço 02

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0768 - Memorandos sobre: administração geral; administração pessoal
do Instituto Presidente Castelo Branco.

Title: Memorandos sobre: administração geral; administração pessoal do Instituto Presidente Castelo
Branco.

ID: 03-20-0768

Date: 22/03/1973 - 15/06/1973 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 3 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 139, maço 03

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0769 - Cartão de Natal; texto: “Observações sobre o Triatoma
Rubrofasciata(de Geer, 1773) no Estado da Guanabara”, texto: “Análise
Comparativa entre as Sensibilidades da Reação Indireta de Anticorpos
Fluorescentes e da reação Sabin – Feldman na Pesquisa de Anticorpos Séricos
para Toxoplasmose”, texto: “Estudos Sorológicos com Enterovírus em População
Escolar de uma região Rural do Estado da Guanabara”, texto: “Avaliação Clínica
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e Sorológica de uma Vacina Anti-Rubéola (amostra Cendehill) em População
Urbana”, texto: “Diagnóstico Laboratorial de Varíola: Resultado do Primeiro
Ano de Atividades”, texto: “Aspectos da Coleta de Material e do Diagnóstico
Laboratorial de Infecções a Vírus”.

Title: Cartão de Natal; texto: “Observações sobre o Triatoma Rubrofasciata(de Geer, 1773) no Estado
da Guanabara”, texto: “Análise Comparativa entre as Sensibilidades da Reação Indireta de Anticorpos
Fluorescentes e da reação Sabin – Feldman na Pesquisa de Anticorpos Séricos para Toxoplasmose”,
texto: “Estudos Sorológicos com Enterovírus em População Escolar de uma região Rural do Estado da
Guanabara”, texto: “Avaliação Clínica e Sorológica de uma Vacina Anti-Rubéola (amostra Cendehill)
em População Urbana”, texto: “Diagnóstico Laboratorial de Varíola: Resultado do Primeiro Ano de
Atividades”, texto: “Aspectos da Coleta de Material e do Diagnóstico Laboratorial de Infecções a
Vírus”.

ID: 03-20-0769

Date: 1973 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 6 folhas

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 139, maço 04

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0770 - Cartas, ofícios recebidos sobre: envio de relatórios; curso de
Engenharia Sanitária da UEG; convite para reunião; formação de Engenheiro
Sanitário; lista de títulos do Dr. Alceu de Castro Romeu; lista de novas aquisições
da Biblioteca Lincoln de Freitas Filho; mensagem sobre o Dia Mundial da Saúde;
questionário sobre Laboratório de Saúde Pública; cópia do Diário Oficial dispondo
sobre metas e bases para a ação de Governo.

Title: Cartas, ofícios recebidos sobre: envio de relatórios; curso de Engenharia Sanitária da UEG;
convite para reunião; formação de Engenheiro Sanitário; lista de títulos do Dr. Alceu de Castro
Romeu; lista de novas aquisições da Biblioteca Lincoln de Freitas Filho; mensagem sobre o Dia
Mundial da Saúde; questionário sobre Laboratório de Saúde Pública; cópia do Diário Oficial dispondo
sobre metas e bases para a ação de Governo.

ID: 03-20-0770

Date: 06/11/1972 - 30/10/1973 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 14 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 139, maço 05

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0771 - Portarias do Instituto Presidente Castelo Branco sobre designação
de servidores

Title: Portarias do Instituto Presidente Castelo Branco sobre designação de servidores

ID: 03-20-0771

Date: 17/12/1973 - 20/02/1973 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 195 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 139, maço 06

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0772 - Fichas sobre informe pessoal; lista “Admissão - Liberados”

Title: Fichas sobre informe pessoal; lista “Admissão - Liberados”

ID: 03-20-0772

Date: 09/02/1973 - 26/12/1973 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 103 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 139, maço 07

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0773 - Termos de Responsabilidade por recebimento de materiais do
almoxarifado

Title: Termos de Responsabilidade por recebimento de materiais do almoxarifado

ID: 03-20-0773

Date: 06/03/1974 - 02/12/1974 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 58 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 139, maço 08

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0774 - Formulários de transmissão de fax da ENSP; relatórios de
transmissão de fax; cópia de contra-cheque; ofícios e cartas sobre: concessão de
bolsas; formulário de atualização de dados; carta sobre envio de bibliografia;
bibliografia; carta sobre educação de profissionais de saúde; texto: “Uma Nova
Iniciativa em Educação das Profissões de Saúde: União com a Comunidade”, texto:
“A Escola Nacional de Saúde Pública”.

Title: Formulários de transmissão de fax da ENSP; relatórios de transmissão de fax; cópia de contra-
cheque; ofícios e cartas sobre: concessão de bolsas; formulário de atualização de dados; carta sobre
envio de bibliografia; bibliografia; carta sobre educação de profissionais de saúde; texto: “Uma
Nova Iniciativa em Educação das Profissões de Saúde: União com a Comunidade”, texto: “A Escola
Nacional de Saúde Pública”.

ID: 03-20-0774

Date: 10/04/1991 - 27/06/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 355 folhas

Language of the material:
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francês

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 140, maço 01

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Quebec (Canadá) (place)

File: 03-20-0775 - Formulários de transmissão de fax; carta solicitando artigo;
agenda de reunião sobre curso; memorando sobre Recursos Humanos; visita á
Fiocruz; texto: “Oito Medidas Emergenciais para o SUS”.

Title: Formulários de transmissão de fax; carta solicitando artigo; agenda de reunião sobre curso;
memorando sobre Recursos Humanos; visita á Fiocruz; texto: “Oito Medidas Emergenciais para o
SUS”.

ID: 03-20-0775

Date: 03/01/1991 - 09/04/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 318 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 140, maço 02

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0776 - Relatório final do I Encontro Interdisciplinar sobre Universidade
e Saúde Comunitária; ofícios recebidos sobre: Convênio FSESP / ENSP; convites
para seminários; encerramento de cursos, congressos; designação para comissão;
administração geral; bolsas de estudo; organização de seminário; banco de dados;
envio de publicações; relatórios; programa do fórum internacional “Políticas
de Saúde”, administração de pessoal; programa do seminário “Plano Diretor
da Faculdade de Saúde Pública”, termo aditivo do convênio INAMPS / Fiocruz;
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prestação de contas; credenciamento de programa de residência; programa de
residência em Medicina Geral Comunitária; cópia de Diário Oficial dispondo sobre
Conselho Nacional de Saúde;

Title: Relatório final do I Encontro Interdisciplinar sobre Universidade e Saúde Comunitária;
ofícios recebidos sobre: Convênio FSESP / ENSP; convites para seminários; encerramento de
cursos, congressos; designação para comissão; administração geral; bolsas de estudo; organização
de seminário; banco de dados; envio de publicações; relatórios; programa do fórum internacional
“Políticas de Saúde”, administração de pessoal; programa do seminário “Plano Diretor da
Faculdade de Saúde Pública”, termo aditivo do convênio INAMPS / Fiocruz; prestação de contas;
credenciamento de programa de residência; programa de residência em Medicina Geral Comunitária;
cópia de Diário Oficial dispondo sobre Conselho Nacional de Saúde;

ID: 03-20-0776

Date: 03/01/1990 - 04/12/1990 (date of creation)

Scope and content:

Convênio ENSP / PUC – Campinas; programa do seminário Modernização Administrativa de
Organizações Públicas Complexas do Setor Saúde; programa do seminário “Saúde e Políticas
Sociais na América Latina”; cartaz FAPERJ; solicitação de consultoria; solicitação de informações
sobre curso; constituição de grupo de trabalho; Sistema de Informação de Saúde; programa PAPS;
programa do III Simpósio Interamericano de Educação para a Saúde.

Physical description: Documentos textuais: 138 folhas

Language of the material:

espanhol

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 140, maço 03

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Campinas (SP) (place)
• Pelotas (RS) (place)
• Belém (PA) (place)

File: 03-20-0777 - Ofícios enviados pela direção da ENSO sobre: freqüência de
aluno; abertura de turmas; administração geral; representação da ENSP em
reunião; programa RADIS; administração de pessoal; convite para seminários;
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realização de conferência; convênio Fiocruz/ secretaria Estadual de Saúde;
envio de publicações; contratação de profissionais; curso: “Projeto de Banco de
Dados”, cooperação com o governo de Guiné-Bissau; histórico escolar e diploma;
ofícios sobre: bolsas de estudo; solicitação de textos; projeto de Cooperação
Internacional em Sistemas de Informação de Recursos Humanos de Saúde; cessão
de equipamentos.

Title: Ofícios enviados pela direção da ENSO sobre: freqüência de aluno; abertura de turmas;
administração geral; representação da ENSP em reunião; programa RADIS; administração de
pessoal; convite para seminários; realização de conferência; convênio Fiocruz/ secretaria Estadual
de Saúde; envio de publicações; contratação de profissionais; curso: “Projeto de Banco de Dados”,
cooperação com o governo de Guiné-Bissau; histórico escolar e diploma; ofícios sobre: bolsas de
estudo; solicitação de textos; projeto de Cooperação Internacional em Sistemas de Informação de
Recursos Humanos de Saúde; cessão de equipamentos.

ID: 03-20-0777

Date: 03/01/1990 - 17/12/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 126 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 140, maço 04

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0778 - Instruções da direção da ENSP dispondo sobre: designação de
professores para cargos e funções; instauração de processo administrativo; valor
da hora – aula; constituição de comissões; grupos de trabalho; concessão de auxílio
financeiro.

Title: Instruções da direção da ENSP dispondo sobre: designação de professores para cargos e
funções; instauração de processo administrativo; valor da hora – aula; constituição de comissões;
grupos de trabalho; concessão de auxílio financeiro.

ID: 03-20-0778

Date: 04/01/1990 - 13/12/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 116 folhas

Language of the material:

português
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Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 141, maço 03

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0779 - Atestados médicos; aviso de férias; formulários de Serviços de
Segurança; proposta de enquadramento funcional; instruções para montagem de
mesa; fatura de material; certificado de garantia de ar condicionado; convocação
para reunião da creche; planta da sala.

Title: Atestados médicos; aviso de férias; formulários de Serviços de Segurança; proposta de
enquadramento funcional; instruções para montagem de mesa; fatura de material; certificado de
garantia de ar condicionado; convocação para reunião da creche; planta da sala.

ID: 03-20-0779

Date: 06/09/1989 - 29/11/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 62 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 141, maço 04

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0780 - Certificados de garantia; memorandos; cartas e ofícios enviados
pela direção da ENSP sobre: envio de formulários e informes; envio de deliberações
e propostas de trabalho INCQS / Fiocruz;

Title: Certificados de garantia; memorandos; cartas e ofícios enviados pela direção da ENSP sobre:
envio de formulários e informes; envio de deliberações e propostas de trabalho INCQS / Fiocruz;

ID: 03-20-0780

Date: 16/05/1988 - 10/12/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 102 folhas

Language of the material:

português
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Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 141, maço 05.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0781 - Cartas enviadas pela direção da ENSP sobre: credenciamento
de jornalistas em evento; freqüência de servidores; envio de questionário para
banco de dados; agradecimentos por participação em workshop; envio de projeto de
capacitação; administração pessoal; envio de publicação;

Title: Cartas enviadas pela direção da ENSP sobre: credenciamento de jornalistas em evento;
freqüência de servidores; envio de questionário para banco de dados; agradecimentos por participação
em workshop; envio de projeto de capacitação; administração pessoal; envio de publicação;

ID: 03-20-0781

Date: 03/01/1991 - 06/05/1991 (date of creation)

Scope and content:

colaboração da OPAS; cursos de capacitação; auxílio para viagem; solicitação de bolsas; plano
de trabalho dos cursos de Análise dos Sistemas e Planejamento de Saúde; viagem à URSS;
composição de comissão examinadora; envio de artigo; financiamento para núcleo de pesquisa;
homenagem por aposentadoria compulsória; organização de cursos da ENSP e Autonomia
Didática; constituição do Núcleo de Saúde mental da ENSP; listagens de cursos da ENSP.

Physical description: Documentos textuais: 92 folhas

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 141, maço 06

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0782 - Cópias de atos do Poder Legislativo – lei n° 8.211 de 22/07/91 que
dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 1992; Decreto de 22/07/91
que abre aos Orçamentos da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de Cr$ 66.100.00,00, para reforço de dotações consignadas
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no vigente orçamento; cópia de lei n° 8.159 de 08/01/91 que dispõe sobre a política
nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências; documento
intitulado “Diretrizes Prioritárias para o Plano de Ação da Fiocruz – 1991 / 1995
– Fiocruz / SUPLAN”, documento para discussão intitulado “Plano de Ação da
Fiocruz 1991 / 1995”.

Title: Cópias de atos do Poder Legislativo – lei n° 8.211 de 22/07/91 que dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o ano de 1992; Decreto de 22/07/91 que abre aos Orçamentos da União, em favor
do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de Cr$ 66.100.00,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento; cópia de lei n° 8.159 de 08/01/91 que dispõe sobre a política
nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências; documento intitulado “Diretrizes
Prioritárias para o Plano de Ação da Fiocruz – 1991 / 1995 – Fiocruz / SUPLAN”, documento para
discussão intitulado “Plano de Ação da Fiocruz 1991 / 1995”.

ID: 03-20-0782

Date: 19/09/1990 - 30/12/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 212 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 142, maço 02

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0783 - Documento intitulado “Estratégias de Desenvolvimento para
a Amazônia (resumo)”, formulário com informações para instruir processo de
afastamento do país; documento intitulado “Proposta ao Programa Fieldlincs
(OMS/TDR/PAHO) da Fiocruz.

Title: Documento intitulado “Estratégias de Desenvolvimento para a Amazônia (resumo)”, formulário
com informações para instruir processo de afastamento do país; documento intitulado “Proposta ao
Programa Fieldlincs (OMS/TDR/PAHO) da Fiocruz.

ID: 03-20-0783

Date: 11/1990 - 01/10/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 180 folhas

Language of the material:

inglês
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português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 143, maço 03

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Boston (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0784 - Ata da Reunião Ordinária do Departamento de Endemias Samuel
Pessoa; documento intitulado “Instruções Normativas da Organização do Sistema
Nacional de Laboratórios de Saúde Pública” para o diagnóstico e controle das
leishmanioses; artigo intitulado “Fiocruz traça perfil detalhado do médico no Brasil
da Revista Diálogo Médico ano 10, n° 3; memorando da comissão da ENSP para
o Congresso Interno da Fiocruz ao diretor da ENSP encaminhando os critérios
utilizados por essa comissão para eleição dos delegados da ENSP; exemplar n° 53 do
jornal do Conselho Federal de Medicina.

Title: Ata da Reunião Ordinária do Departamento de Endemias Samuel Pessoa; documento intitulado
“Instruções Normativas da Organização do Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública”
para o diagnóstico e controle das leishmanioses; artigo intitulado “Fiocruz traça perfil detalhado do
médico no Brasil da Revista Diálogo Médico ano 10, n° 3; memorando da comissão da ENSP para
o Congresso Interno da Fiocruz ao diretor da ENSP encaminhando os critérios utilizados por essa
comissão para eleição dos delegados da ENSP; exemplar n° 53 do jornal do Conselho Federal de
Medicina.

ID: 03-20-0784

Date: 02/05/1995 - 27/12/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 255 folhas

Language of the material:

francês

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 144, maço 01

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 573



03 Escola Nacional de Saúde Pública

• México (place)

File: 03-20-0785 - Relatório síntese – 1989 a 1994 do programam de Saúde
FUMDHAM / Fiocruz Terra Nuova; informativo de notícias da Associação
Latino-americana e do Caribe de educação em Saúde Pública; texto intitulado
“Paleoparasitology of Schistosomiasis” de Adauto Araújo e Luiz Fernando Ferreira
– Fiocruz.

Title: Relatório síntese – 1989 a 1994 do programam de Saúde FUMDHAM / Fiocruz Terra Nuova;
informativo de notícias da Associação Latino-americana e do Caribe de educação em Saúde Pública;
texto intitulado “Paleoparasitology of Schistosomiasis” de Adauto Araújo e Luiz Fernando Ferreira –
Fiocruz.

ID: 03-20-0785

Date: 09/02/1995 - 27/12/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 286 folhas

Language of the material:

espanhol

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 144, maço 03

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Salvador (BA) (place)
• São Paulo (SP) (place)

File: 03-20-0786 - Texto intitulado “Health Systems Research Training Series” vol.
1 – For decision – markers do International Development Research Centre Ottawa,
Canadá e “The World Health Organization"

Title: Texto intitulado “Health Systems Research Training Series” vol. 1 – For decision – markers do
International Development Research Centre Ottawa, Canadá e “The World Health Organization"

ID: 03-20-0786

Date: 1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:
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inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 145, maço 02

Access points:

• Suíça (place)
• Genebra (Suíça) (place)

File: 03-20-0787 - Propostas de enquadramento funcional e salarial; portaria da
presidência sobre estabelecimento de procedimentos para o enquadramento dos
servidores redistribuídos no Plano de Classificação de Cargos e Salários / 89, em
conformidade com os dispositivos da lei 8.270/91 e portaria SAF n° 781/92

Title: Propostas de enquadramento funcional e salarial; portaria da presidência sobre estabelecimento
de procedimentos para o enquadramento dos servidores redistribuídos no Plano de Classificação de
Cargos e Salários / 89, em conformidade com os dispositivos da lei 8.270/91 e portaria SAF n° 781/92

ID: 03-20-0787

Date: 08/04/1992 - 24/02/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 62 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 145, maço 04

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0788 - Artigo intitulado “Strategies for the global eradication of
poliomyelitis by the year 2000” do New England Journal of Medicine; boletim
entitulado “Boletim de Investigaciones sobre Servicios de Salud n° 9”.

Title: Artigo intitulado “Strategies for the global eradication of poliomyelitis by the year 2000” do
New England Journal of Medicine; boletim entitulado “Boletim de Investigaciones sobre Servicios de
Salud n° 9”.

ID: 03-20-0788

Date: 28/05/1991 - 19/12/1991 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 5 folhas

Language of the material:

espanhol

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 145, maço 05

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0789 - Memorandos enviados pela direção da ENSP sobre:
administração geral; administração pessoal; envio de correspondências; formulário
de acompanhamento de execução das ações estratégicas; convênio Fiocruz /
secretaria estadual de Saúde; contratação de serviços; convênio Fiocruz /
ABRASCO; formulário de desempenho funcional; realização de cursos de
biossegurança; convênio de cooperação Fiocruz / prefeitura de Cabo Frio; processo
de afastamento do país; convite para palestra; pagamento de gratificações; cessão
de funcionário; cópia de Diário Oficial com portaria sobre cessão de servidores;
proposta de trabalho do projeto de educação continuada; formulários; banco de
currículos da CNPq; cópia de contra-cheque.

Title: Memorandos enviados pela direção da ENSP sobre: administração geral; administração pessoal;
envio de correspondências; formulário de acompanhamento de execução das ações estratégicas;
convênio Fiocruz / secretaria estadual de Saúde; contratação de serviços; convênio Fiocruz /
ABRASCO; formulário de desempenho funcional; realização de cursos de biossegurança; convênio
de cooperação Fiocruz / prefeitura de Cabo Frio; processo de afastamento do país; convite para
palestra; pagamento de gratificações; cessão de funcionário; cópia de Diário Oficial com portaria
sobre cessão de servidores; proposta de trabalho do projeto de educação continuada; formulários;
banco de currículos da CNPq; cópia de contra-cheque.

ID: 03-20-0789

Date: 25/07/1991 - 27/12/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 160 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 145, maço 01

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0790 - Memorandos expedidos pela direção da ENSP sobre:
administração geral; administração de pessoal; contratação de serviços;
adiantamento de recursos; solicitação de redistribuição de servidores; envio
de publicação; solicitação de bolsas; mudança de carga horária de trabalho;
reenquadramento funcional; remanejamento de recursos; cessão de servidores;
eleições para chefia do DEMQS; formulários “relação de necessidades para
redistribuição”, solicitação de autorização para prestação de serviço; abaixo-
assinado de pesquisadores visitantes sobre concurso público; autorizações de
emissões de emprenho; minuta de convênio OPAS / fiocruz; texto: “O Ensino na
escola Nacional de Saúde Pública”, instrução designando servidor para função;
formulários de Acompanhamento da Execução de Ações Estratégicas”, cópia do
folder de Jornada de Saúde e Medicina Social; fichas de cadastro de servidor;
currículo; relatório de atividades 1990; relação de projetos de pesquisa em
andamento; texto: “proposta de Organização e desenvolvimento d

Title: Memorandos expedidos pela direção da ENSP sobre: administração geral; administração de
pessoal; contratação de serviços; adiantamento de recursos; solicitação de redistribuição de servidores;
envio de publicação; solicitação de bolsas; mudança de carga horária de trabalho; reenquadramento
funcional; remanejamento de recursos; cessão de servidores; eleições para chefia do DEMQS;
formulários “relação de necessidades para redistribuição”, solicitação de autorização para prestação de
serviço; abaixo-assinado de pesquisadores visitantes sobre concurso público; autorizações de emissões
de emprenho; minuta de convênio OPAS / fiocruz; texto: “O Ensino na escola Nacional de Saúde
Pública”, instrução designando servidor para função; formulários de Acompanhamento da Execução
de Ações Estratégicas”, cópia do folder de Jornada de Saúde e Medicina Social; fichas de cadastro de
servidor; currículo; relatório de atividades 1990; relação de projetos de pesquisa em andamento; texto:
“proposta de Organização e desenvolvimento d

ID: 03-20-0790

Date: 25/07/1991 - 27/12/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 160 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 146, maço 02
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0791 - Memorandos recebidos pela direção da ENSP sobre: divulgação
de cursos; composição de banca examinadora; administração geral; administração
de pessoal; bolsas de estudos; solicitação de estágios; processo de seleção;
composição de comissão de seleção; planejamento de curso técnico em Biologia
Parasitária; aquisições da biblioteca; encontro da BIREME; convite para
seminário; programa de importações; convites para debates; realização de cursos;
folder do curso Biossegurança; termo de compromisso para flexibilização e
modernização administrativa; relatório sobre participação em programa de
cooperação técnica; lista de aquisições da biblioteca; cartaz do curso técnico em
Biologia Parasitária; Relatório sobre projeto Cidade de Saúde; formulário de
declaração de dependentes econômicos; ata da reunião de trabalho de cooperação
técnica; cópia do Diário Oficial com portaria sobre bolsa de estudo; ata de Comissão
de Sindicância; folder do curso de Psiquiatria Social; cópia do folder do Jornal de
Medicina Social.

Title: Memorandos recebidos pela direção da ENSP sobre: divulgação de cursos; composição de
banca examinadora; administração geral; administração de pessoal; bolsas de estudos; solicitação de
estágios; processo de seleção; composição de comissão de seleção; planejamento de curso técnico
em Biologia Parasitária; aquisições da biblioteca; encontro da BIREME; convite para seminário;
programa de importações; convites para debates; realização de cursos; folder do curso Biossegurança;
termo de compromisso para flexibilização e modernização administrativa; relatório sobre participação
em programa de cooperação técnica; lista de aquisições da biblioteca; cartaz do curso técnico
em Biologia Parasitária; Relatório sobre projeto Cidade de Saúde; formulário de declaração de
dependentes econômicos; ata da reunião de trabalho de cooperação técnica; cópia do Diário Oficial
com portaria sobre bolsa de estudo; ata de Comissão de Sindicância; folder do curso de Psiquiatria
Social; cópia do folder do Jornal de Medicina Social.

ID: 03-20-0791

Date: 16/07/1991 a 30/12/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 209 folhas

Language of the material:

espanhol

francês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 146, maço 03
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0792 - Cópias do Diário Oficial com decretos e portarias sobre:
licitações, convênio, administração pessoal

Title: Cópias do Diário Oficial com decretos e portarias sobre: licitações, convênio, administração
pessoal

ID: 03-20-0792

Date: 21/05/1991 - 03/12/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 16 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 146, maço 04

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0793 - Informações sobre o Projeto para Implantação de uma sub-rede
de informação bibliográfica na área de administração de serviços de saúde; nota do
Conselho Deliberativo do IOC.

Title: Informações sobre o Projeto para Implantação de uma sub-rede de informação bibliográfica na
área de administração de serviços de saúde; nota do Conselho Deliberativo do IOC.

ID: 03-20-0793

Date: 31/08/1992 - 23/11/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 97 folhas

Language of the material:

espanhol

italiano

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 149, maço 07
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Access points:

• Roma (Itália) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Colômbia (place)
• Porto Alegre (RS) (place)
• Montevidéu (Uruguai) (place)
• Londrina (PR) (place)
• México (place)
• Cuba (place)
• Córdoba (Argentina) (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)

File: 03-20-0794 - Formulário para transmissão de fac-símile; texto intitulado
“Estudos dos casos de meningite no município de Vitória no período de 1990-92”
de Maria Auxiliadora F. Mariani e Anita Cardoso Gomes (Prefeitura Municipal de
Vitória)

Title: Formulário para transmissão de fac-símile; texto intitulado “Estudos dos casos de meningite
no município de Vitória no período de 1990-92” de Maria Auxiliadora F. Mariani e Anita Cardoso
Gomes (Prefeitura Municipal de Vitória)

ID: 03-20-0794

Date: 26/02/1992 - 11/03/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 248 folhas

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 149, maço 11

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Itália (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Belém (PA) (place)

File: 03-20-0795 - Livro intitulado “Second Interregional Workshop on Health
Systems Research” da Organização Mundial de Saúde; texto intitulado “Executive
Summary of National Conference on Formulation of Research Agenda of ENHR”
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Title: Livro intitulado “Second Interregional Workshop on Health Systems Research” da Organização
Mundial de Saúde; texto intitulado “Executive Summary of National Conference on Formulation of
Research Agenda of ENHR”

ID: 03-20-0795

Date: 04/07/1990 - 13/07/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 folhas

Language of the material:

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 151, maço 01

Access points:

• Tanzânia (place)

File: 03-20-0796 - Livro intitulado “ Anuário Estatístico da Previdência Social do
ano de 1992”, Ministério da Previdência Social

Title: Livro intitulado “ Anuário Estatístico da Previdência Social do ano de 1992”, Ministério da
Previdência Social

ID: 03-20-0796

Date: 1992 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 folha

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 151, maço 02

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0797 - Livro intitulado “III Interregional Worshop on Health Systems
Research”

Title: Livro intitulado “III Interregional Worshop on Health Systems Research”

ID: 03-20-0797
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Date: 27/07/1992 - 07/08/1992 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 folha

Language of the material:

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 151, maço 03

Access points:

• México (place)

File: 03-20-0798 - Texto intitulado “Research and Development withen the
expanded programme on emmunization: the first five years” de Dra. Susan E.
Robertson, EPJ; relatório final sobre curso de capacitação em investigação em
Serviços de Saúde – ENSP / Fiocruz.

Title: Texto intitulado “Research and Development withen the expanded programme on
emmunization: the first five years” de Dra. Susan E. Robertson, EPJ; relatório final sobre curso de
capacitação em investigação em Serviços de Saúde – ENSP / Fiocruz.

ID: 03-20-0798

Date: 04/1992 - 09/10/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 3 folhas

Language of the material:

espanhol

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 151, maço 04

Access points:

• Indonésia (place)

File: 03-20-0799 - Livro intitulado “Catalogue of Publications” – 1986 – 1991
inclusive da Organização Mundial de Saúde; folheto de publicações da Organização
Pan-americana de Saúde; livro intitulado “Estatística Anual de casos de intoxicação
e envenenamento do Sistema Nacional de Informação Tóxico-Farmacológica,
Centros de AssisTência Toxicológica-Fiocruz”, livro intitulado “Publications
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Catalague da Organização Mundial de Saúde”, livro intitulado “O Conceito
Constitucional de Relevância Pública” Série Direito e Saúde n° 1; livro intitulado
“Programm Report 1992 Incorporating the Conclusions and Recommendations of
the Global Adivisory Group”.

Title: Livro intitulado “Catalogue of Publications” – 1986 – 1991 inclusive da Organização Mundial
de Saúde; folheto de publicações da Organização Pan-americana de Saúde; livro intitulado “Estatística
Anual de casos de intoxicação e envenenamento do Sistema Nacional de Informação Tóxico-
Farmacológica, Centros de AssisTência Toxicológica-Fiocruz”, livro intitulado “Publications
Catalague da Organização Mundial de Saúde”, livro intitulado “O Conceito Constitucional de
Relevância Pública” Série Direito e Saúde n° 1; livro intitulado “Programm Report 1992 Incorporating
the Conclusions and Recommendations of the Global Adivisory Group”.

ID: 03-20-0799

Date: 1986 - 1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 11 folhas

Language of the material:

inglês

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 151, maço 05

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0800 - Estrutura Organizacional da Fiocruz no ano de 1992; texto
intitulado “ Descentralization and Health Systems Change – A Framework for
Analysis” de Diana Conyers, Andrew Cassils e Katya Janasky.

Title: Estrutura Organizacional da Fiocruz no ano de 1992; texto intitulado “ Descentralization and
Health Systems Change – A Framework for Analysis” de Diana Conyers, Andrew Cassils e Katya
Janasky.

ID: 03-20-0800

Date: 06/01/1992 - 13/11/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 74 folhas

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 151, maço 07

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0801 - Texto sobre associação de sociedades de saúde pública da área
andina, sociedade equatoriana de saúde pública; texto intitulado “Tratado de
Educação Ambiental para sociedades sustentáveis e responsabilidade global.

Title: Texto sobre associação de sociedades de saúde pública da área andina, sociedade equatoriana
de saúde pública; texto intitulado “Tratado de Educação Ambiental para sociedades sustentáveis e
responsabilidade global.

ID: 03-20-0801

Date: 1991 - 1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 74 folhas

Language of the material:

espanhol

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 152, maço 03

Access points:

• Berlim (Alemanha) (place)
• Equador (place)
• Buenos Aires (Argentina) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0802 - Ofício do Comandante da AMAN para o Diretor da ENSP
sobre surto de cólera; memorando do Diretor do INCQS / Fiocruz para o Diretor
da ENSP sobre encaminhamento da 1ª versão da proposta de projeto para o
desenvolvimento de um Sistema de Vigilância Epidemiológico-Sanitária para a
prevenção do sarampo.

Title: Ofício do Comandante da AMAN para o Diretor da ENSP sobre surto de cólera; memorando do
Diretor do INCQS / Fiocruz para o Diretor da ENSP sobre encaminhamento da 1ª versão da proposta
de projeto para o desenvolvimento de um Sistema de Vigilância Epidemiológico-Sanitária para a
prevenção do sarampo.
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ID: 03-20-0802

Date: 02/01/1992 - 03/06/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 86 folhas

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 153, maço 03

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0803 - Parecer n° 171/92 que autoriza o funcionamento do Curso de
Qualificação Profissional de Técnico em Registros de Saúde da Fiocruz – Escola
Politécnica Joaquim Venâncio, localizada no município do Rio de Janeiro.

Title: Parecer n° 171/92 que autoriza o funcionamento do Curso de Qualificação Profissional de
Técnico em Registros de Saúde da Fiocruz – Escola Politécnica Joaquim Venâncio, localizada no
município do Rio de Janeiro.

ID: 03-20-0803

Date: 10/02/1992 - 24/01/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 198 folhas

Language of the material:

francês

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 153, maço 04

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Salvador (BA) (place)
• Paris (França) (place)
• Brasília (DF) (place)
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File: 03-20-0804 - Ato da Presidência sobre constituição e estabelecimento das
atribuições da Câmara de Pesquisa, considerando que a Fiocruz tem a pesquisa
como uma das atividades finalísticas; ato da Presidência sobre constituição de
comissão para o fim que especifica.

Title: Ato da Presidência sobre constituição e estabelecimento das atribuições da Câmara de Pesquisa,
considerando que a Fiocruz tem a pesquisa como uma das atividades finalísticas; ato da Presidência
sobre constituição de comissão para o fim que especifica.

ID: 03-20-0804

Date: 10/01/1992 - 10/04/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 37 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 153, maço 07

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Salvador (BA) (place)
• Paris (França) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0805 - Ofício com resumo de reunião do Diretor da ENSP; termo de
convênio celebrado entre a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– IBGE e a Fiocruz.

Title: Ofício com resumo de reunião do Diretor da ENSP; termo de convênio celebrado entre a
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e a Fiocruz.

ID: 03-20-0805

Date: 10/02/1992 - 24/06/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 106 folhas

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 153, maço 08
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0806 - Texto intitulado “Educacion em Salud Publica 2005: prospectiva
para la planeacion estratégica”, informe global de Myriam Cardoso Brum, Edgar C.
Jarillo Soto e Israel Hernandez Tezoquipa (Escuela de Salud Publica de México)

Title: Texto intitulado “Educacion em Salud Publica 2005: prospectiva para la planeacion estratégica”,
informe global de Myriam Cardoso Brum, Edgar C. Jarillo Soto e Israel Hernandez Tezoquipa
(Escuela de Salud Publica de México)

ID: 03-20-0806

Date: 02/01/1992 - 03/06/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 154, maço 01

Access points:

• Cuernavaca (México) (place)

File: 03-20-0807 - Texto intitulado “Educacion em Salud Publica 2005: Prospectiva
para la planeacion estratégica – informe global"

Title: Texto intitulado “Educacion em Salud Publica 2005: Prospectiva para la planeacion estratégica
– informe global"

ID: 03-20-0807

Date: 1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

espanhol

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 154, maço 02

Access points:
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• Cuernavaca (México) (place)

File: 03-20-0808 - Texto intitulado “O desafio contemporâneo da Saúde Pública”

Title: Texto intitulado “O desafio contemporâneo da Saúde Pública”

ID: 03-20-0808

Date: 01/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 4 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 154, maço 03

Access points:

• Teresina (PI) (place)

File: 03-20-0809 - Texto intitulado “Um desafio a Saúde Pública – AIDS enquanto
possibilitadora de uma reflexão crítica acerca de saúde pública no Brasil” de Veloso
Mendes.

Title: Texto intitulado “Um desafio a Saúde Pública – AIDS enquanto possibilitadora de uma reflexão
crítica acerca de saúde pública no Brasil” de Veloso Mendes.

ID: 03-20-0809

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 5 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 154, maço 04

File: 03-20-0810 - Texto sobre Estudo dos egressos dos cursos descentralizados de
saúde pública da ENSP; formulário de transmissão de fax; livro intitulado “Plano
diretor para o desenvolvimento da epidemiologia no Brasil; carta ao Diretor da
ENSP do Chefe de Departamento de Epidemiologia sobre solicitação de parecer
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da ENSP quanto a processo a respeito de equipamento para pulverização de
hipocloreto para o controle do cólera.

Title: Texto sobre Estudo dos egressos dos cursos descentralizados de saúde pública da ENSP;
formulário de transmissão de fax; livro intitulado “Plano diretor para o desenvolvimento da
epidemiologia no Brasil; carta ao Diretor da ENSP do Chefe de Departamento de Epidemiologia sobre
solicitação de parecer da ENSP quanto a processo a respeito de equipamento para pulverização de
hipocloreto para o controle do cólera.

ID: 03-20-0810

Date: 05/1993 - 03/06/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 37 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 155, maço 02

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Bahia (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0811 - Caderno denominado “Unidades Médico-assistenciais” da
Secretaria de Estado de Saúde

Title: Caderno denominado “Unidades Médico-assistenciais” da Secretaria de Estado de Saúde

ID: 03-20-0811

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 155, maço 03

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0812 - Plano de trabalho do Departamento de Ciências Biológicas –
ENSP; projeto de dissertação intitulado “O conceito de saúde veiculado nos livros
didáticos de 1° grau”, distribuídos pelo Ministério da Educação de Adriana Mohr –
FJV; projeto de tese intitulado “Indústria farmacêutica no Brasil, o setor estatal de
produção e a CEME – Estudo retrospectivo 1971 / 1990” de Jorge Antônio Zipeda
Bermudez.

Title: Plano de trabalho do Departamento de Ciências Biológicas – ENSP; projeto de dissertação
intitulado “O conceito de saúde veiculado nos livros didáticos de 1° grau”, distribuídos pelo
Ministério da Educação de Adriana Mohr – FJV; projeto de tese intitulado “Indústria farmacêutica no
Brasil, o setor estatal de produção e a CEME – Estudo retrospectivo 1971 / 1990” de Jorge Antônio
Zipeda Bermudez.

ID: 03-20-0812

Date: 02/1992 - 27/03/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 23 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 155, maço 04

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0813 - Planos de trabalho de servidores da ENSP; projeto de tese de
Doutorado intitulado “Estimativa da Mortalidade Infantil no Brasil a partir de
dados de registro”.

Title: Planos de trabalho de servidores da ENSP; projeto de tese de Doutorado intitulado “Estimativa
da Mortalidade Infantil no Brasil a partir de dados de registro”.

ID: 03-20-0813

Date: 06/03/1992 - 23/07/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 80 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 155, maço 05
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0814 - Relatório de informações gerenciais da Diretoria de Recursos
Humanos – Fiocruz; cláusula do convênio de cooperação técnica que entre si
celebram a Fiocruz e a Fundação de amparo a pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro, objetivando o desenvolvimento de programas, projetos e ações de Recursos
Humanos na área de saúde coletiva e pesquisa biomédica, executados pela Fiocruz,
por intermédio de suas unidades de pesquisa e ensino;primeiro termo aditivo ao
convênio celebrado entre o CNPQ e a Fiocruz; documento intitulado “termo de
Compromisso para flexibilização e modernização da Fiocruz

Title: Relatório de informações gerenciais da Diretoria de Recursos Humanos – Fiocruz; cláusula do
convênio de cooperação técnica que entre si celebram a Fiocruz e a Fundação de amparo a pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro, objetivando o desenvolvimento de programas, projetos e ações de Recursos
Humanos na área de saúde coletiva e pesquisa biomédica, executados pela Fiocruz, por intermédio de
suas unidades de pesquisa e ensino;primeiro termo aditivo ao convênio celebrado entre o CNPQ e a
Fiocruz; documento intitulado “termo de Compromisso para flexibilização e modernização da Fiocruz

ID: 03-20-0814

Date: 24/10/1991 a 07/12/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 227 folhas

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 155, maço 06

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Santiago (Chile) (place)
• México (place)
• Boston (Estados Unidos) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0815 - Programa do Seminário Intitulado “Perspectiva de uso da vacina
cubana contra a Meningite no Rio de Janeiro”, texto intitulado “Introdução à
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doença meningicócica e à vacina cubana BC, de Eduardo Costa; carta de Eduardo
Costa para o Presidente da ComissãoMista Brasil – Cuba sobre o envio de versão
final da “Avaliação da eficácia da vacina do relatório desta comissão”, cópia de
carta enviada à Revista “The Lancet” comentando o polêmico artigo sobre a vacina
cubana.

Title: Programa do Seminário Intitulado “Perspectiva de uso da vacina cubana contra a Meningite
no Rio de Janeiro”, texto intitulado “Introdução à doença meningicócica e à vacina cubana BC, de
Eduardo Costa; carta de Eduardo Costa para o Presidente da ComissãoMista Brasil – Cuba sobre o
envio de versão final da “Avaliação da eficácia da vacina do relatório desta comissão”, cópia de carta
enviada à Revista “The Lancet” comentando o polêmico artigo sobre a vacina cubana.

ID: 03-20-0815

Date: 15/12/1993 - 04/03/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 23 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 159, maço 01

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0816 - Relatório intitulado “O planejamento estratégico situacional e o
Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria” – contribuição para o Workshop
“construindo um modelo de assistência, ensino e pesquisa” do Chefe do CSEGSF /
ENSP

Title: Relatório intitulado “O planejamento estratégico situacional e o Centro de Saúde Escola
Germano Sinval Faria” – contribuição para o Workshop “construindo um modelo de assistência,
ensino e pesquisa” do Chefe do CSEGSF / ENSP

ID: 03-20-0816

Date: 05/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 5 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 159, maço 02

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0681 - Regulamentos de ensino dos cursos ministrados pelo Instituto
Presidente Castelo Branco; texto: “Das Formas de Preparação de Profissionais
da Área de Saúde”, texto: “Capacitação em Saúde Pública”, programa anual de
trabalho do Instituto presidente Castelo Branco; lista de estabelecimento de ensino
de Saúde Pública no Brasil; carta do Centro Latino-Americano de Tecnologia
Educacional para a Saúde convidando para a reunião; carta enviada pela ENSP
com informações sobre cursos de especialização; texto sobre reforma curricular.

Title: Regulamentos de ensino dos cursos ministrados pelo Instituto Presidente Castelo Branco;
texto: “Das Formas de Preparação de Profissionais da Área de Saúde”, texto: “Capacitação em Saúde
Pública”, programa anual de trabalho do Instituto presidente Castelo Branco; lista de estabelecimento
de ensino de Saúde Pública no Brasil; carta do Centro Latino-Americano de Tecnologia Educacional
para a Saúde convidando para a reunião; carta enviada pela ENSP com informações sobre cursos de
especialização; texto sobre reforma curricular.

ID: 03-20-0681

Date: 12/1970-1979 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 14 anexos

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0817 - Livro intitulado Regimentos de Ensino Fiocruz; livro intitulado
Capacitação Tecnológica da Fiocruz; catálogo de produtos e processos; informativo
intitulado Súmula Fiocruz; informatio intitulado dados – Rades / Fiocruz sobre
AIDS – uma epidemia em mutação.

Title: Livro intitulado Regimentos de Ensino Fiocruz; livro intitulado Capacitação Tecnológica
da Fiocruz; catálogo de produtos e processos; informativo intitulado Súmula Fiocruz; informatio
intitulado dados – Rades / Fiocruz sobre AIDS – uma epidemia em mutação.

ID: 03-20-0817

[alternative]: caixa 159, maço 03
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Date: 1994 - 1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 23 folhas

Language of the material:

português

inglês

Access points:

• Rio de Janeiro (place)

File: 03-20-0818 - Livro intitulado Práticas de Educação em Saúde – programa de
assistência integral à saúde da mulher – Fiocruz / ENSP; texto denominado Carta
da Saúde: por uma reforma sanitária contra a exclusão social e pela dignidade
da vida humana do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde; folheto intitulado
Programa do IV Congresso de Saúde Coletiva da ABRASCO.

Title: Livro intitulado Práticas de Educação em Saúde – programa de assistência integral à saúde
da mulher – Fiocruz / ENSP; texto denominado Carta da Saúde: por uma reforma sanitária contra a
exclusão social e pela dignidade da vida humana do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde; folheto
intitulado Programa do IV Congresso de Saúde Coletiva da ABRASCO.

ID: 03-20-0818

[alternative]: Caixa 159, maço 04

Date: 1992 - 1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 14 folhas

Access points:

• Rio de Janeiro (place)
• Recife (PE) (place)
• Salvador (BA) (place)

File: 03-20-0819 - Folheto intitulado Programa do IV Congresso Brasileiro de Saúde
Coletiva da ABRASCO.

Title: Folheto intitulado Programa do IV Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva da ABRASCO.

ID: 03-20-0819

[alternative]: Caixa 159, maço 05

Date: 19/06/1994 - 23/06/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:
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português

inglês

Access points:

• Pernambuco (place)

File: 03-20-0820 - Texto intitulado “Workshop em planejamento estratégico e gestão
de qualidade”, material didático (textos básicos e matrizes) da Secretaria Estadual
de Saúde de Pernambuco.

Title: Texto intitulado “Workshop em planejamento estratégico e gestão de qualidade”, material
didático (textos básicos e matrizes) da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco.

ID: 03-20-0820

[alternative]: Caixa 159, maço 06

Date: 10/06/1996 - 14/06/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Access points:

• Pernambuco (place)

File: 03-20-0821 - Seminário intitulado “As novas administração municipal e os
rumos da municipalização no Estado do Rio de Janeiro” do COSEMS-RJ; relatório
final do I Encontro Nacional dos COSEMS; texto intitulado Municipalização das
ações e serviços de saúde: a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei; documento
síntese intitulado A assistência forma critica governamental e a estabilização do
mercado de medicamentos do Ministério da Saúde; texto intitulado Aspectos do
financiamento das ações e dos serviços de saúde no SUS: seguro-saúde e outras
modalidades de medicina supletiva de Lenir Santos; texto intitulado Prestação
de contas dos recursos do SUS repassados pela União, Estados, Distrito Federal
e Municípios prestam contas aos respectivos TCE’s ou TCM’s de Guido Ivan de
Carvalho e Lenir Santos.

Title: Seminário intitulado “As novas administração municipal e os rumos da municipalização no
Estado do Rio de Janeiro” do COSEMS-RJ; relatório final do I Encontro Nacional dos COSEMS;
texto intitulado Municipalização das ações e serviços de saúde: a ousadia de cumprir e fazer cumprir
a lei; documento síntese intitulado A assistência forma critica governamental e a estabilização do
mercado de medicamentos do Ministério da Saúde; texto intitulado Aspectos do financiamento das
ações e dos serviços de saúde no SUS: seguro-saúde e outras modalidades de medicina supletiva
de Lenir Santos; texto intitulado Prestação de contas dos recursos do SUS repassados pela União,
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Estados, Distrito Federal e Municípios prestam contas aos respectivos TCE’s ou TCM’s de Guido
Ivan de Carvalho e Lenir Santos.

ID: 03-20-0821

[alternative]: Caixa 159, maço 07

Date: 12/11/1991 - 00/01/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 9 folhas

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Seminário do COSEMS-RJ

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Cuiabá (MT) (place)

File: 03-20-0822 - Documento intitulado “política nacional de C & T em saúde
– versão preliminar (para análise nas conferências estaduais e em discussões
institucionais da I Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde”.

Title: Documento intitulado “política nacional de C & T em saúde – versão preliminar (para análise
nas conferências estaduais e em discussões institucionais da I Conferência Nacional de Ciência e
Tecnologia em Saúde”.

ID: 03-20-0822

[alternative]: caixa 159, maço 08

Date: 07/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Access points:

• Rio de Janeiro (place)

File: 03-20-0823 - Materiais para a elaboração da versão preliminar do roteiro do
I Fórum Nacional de Usuários de Informações Sociais, Econômicas e Territoriais;
texto intitulado Situação das Estatísticas Brasileiras de Nelson de Castro Senro e
por Kaizo Beltrão.

Title: Materiais para a elaboração da versão preliminar do roteiro do I Fórum Nacional de Usuários de
Informações Sociais, Econômicas e Territoriais; texto intitulado Situação das Estatísticas Brasileiras
de Nelson de Castro Senro e por Kaizo Beltrão.

ID: 03-20-0823

[alternative]: caixa 159, maço 10
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Date: 01/11/1995 - 25/04/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 19 folhas

Access points:

• Rio de Janeiro (place)

File: 03-20-0824 - Informativo intitulado: “TDR News” sobre WHO/ Unicef
Approach to Integrated Management of the Sick Child”, boletim informativo
PAI intitulado: “Proteja a Sus Hijos Vacunandolos”, texto sobre apresentação de
defesa de tese sobre reforma sanitária brasileira; texto intitulado: “COHRE D
Progress Report”, livro intitulado “An Approach to the Social Control of Hospital
Thecnologies”, diversos informativos sobre doenças; jornal da cidadania, números:
5 a 11.

Title: Informativo intitulado: “TDR News” sobre WHO/ Unicef Approach to Integrated Management
of the Sick Child”, boletim informativo PAI intitulado: “Proteja a Sus Hijos Vacunandolos”, texto
sobre apresentação de defesa de tese sobre reforma sanitária brasileira; texto intitulado: “COHRE D
Progress Report”, livro intitulado “An Approach to the Social Control of Hospital Thecnologies”,
diversos informativos sobre doenças; jornal da cidadania, números: 5 a 11.

ID: 03-20-0824

[alternative]: caixa 160, maço 01

Date: 16/11/1994 - 12/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 25 folhas

Language of the material:

português

inglês

espanhol

Access points:

• Genebra (Suíça) (place)

File: 03-20-0825 - Instrução n° 24 expedida pelo Diretor da ENSP sobre instituição
de Grupo de Trabalho; Instruções n° 31 e 32 sobre valor da hora-aula a ser
pago aos profissionais extraordinários da ENSP; Instruções do Diretor da ENSP
designando funcionários para diversos cargos.

Title: Instrução n° 24 expedida pelo Diretor da ENSP sobre instituição de Grupo de Trabalho;
Instruções n° 31 e 32 sobre valor da hora-aula a ser pago aos profissionais extraordinários da ENSP;
Instruções do Diretor da ENSP designando funcionários para diversos cargos.
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ID: 03-20-0825

[alternative]: caixa 160, maço 02

Date: 13/01/1992 - 27/12/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 36 folhas

Access points:

• Rio de Janeiro (place)

File: 03-20-0826 - Formulário de requisição de compras; relatório da Comissão
de Seleção para o Doutorado da ENSP / Fiocruz para a Comissão de Seleção para
o Doutorado (relatório); formulário com informações para instruir processo de
afastamento do país.

Title: Formulário de requisição de compras; relatório da Comissão de Seleção para o Doutorado
da ENSP / Fiocruz para a Comissão de Seleção para o Doutorado (relatório); formulário com
informações para instruir processo de afastamento do país.

ID: 03-20-0826

[alternative]: caixa 160, maço 03

Date: 21/01/1992 - 12/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 151 folhas

Language of the material:

português

espanhol

Access points:

• Rio de Janeiro (place)
• Rosário (Argentina) (place)

File: 03-20-0827 - Ofício do Secretário de estado de Justiça para o Presidente
da Fiocruz encaminhando minuta de convênio, a ser firmado entre o Governo
do Pará e a Fiocruz; memorando do Chefe o Departamento de Bioquímica e
Biologia Molecular do IOC para o Diretor do IOC encaminhando cópia de projeto
apresentado ao TDR / OMS para que seja analisada pela Comissão de Ética da
Fiocruz.

Title: Ofício do Secretário de estado de Justiça para o Presidente da Fiocruz encaminhando minuta de
convênio, a ser firmado entre o Governo do Pará e a Fiocruz; memorando do Chefe o Departamento
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de Bioquímica e Biologia Molecular do IOC para o Diretor do IOC encaminhando cópia de projeto
apresentado ao TDR / OMS para que seja analisada pela Comissão de Ética da Fiocruz.

ID: 03-20-0827

[alternative]: Caixa 160, maço 04

Date: 02/09/1992 - 29/12/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 196 folhas

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Memorando recebido.

Access points:

• Rio de Janeiro (place)
• Belém (PA) (place)
• Londrina (PR) (place)
• Baltimore (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0828 - Carta do Diretor da ENSP para a OPS – Argentina sobre envio de
consideração; uma minuta de documento intitulado “carta de intención que entre
si celebran la Escuela Nacional de Salud Publica (Brazil_, El Consijo de Médicos
de La Província de Córdoba (Argentina) y la Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina).

Title: Carta do Diretor da ENSP para a OPS – Argentina sobre envio de consideração; uma minuta de
documento intitulado “carta de intención que entre si celebran la Escuela Nacional de Salud Publica
(Brazil_, El Consijo de Médicos de La Província de Córdoba (Argentina) y la Universidad Nacional
de Córdoba (Argentina).

ID: 03-20-0828

[alternative]: caixa 160, maço 05

Date: 06/01/1992 - 30/12/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 238 folhas

Language of the material:

português

inglês

espanhol

francês
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Note [generalNote]:

Assunto na origem: Correspondência expedida

Access points:

• Rio de Janeiro (place)
• Córdoba (Argentina) (place)
• Quebec (Canadá) (place)

File: 03-20-0829 - Tese de Doutorado a ser apresentada à ENSP intitulada Entre
o real e o prescrito: política e gestão de recursos humanos em saúde. (Estado de
Instituições Públicas de Saúde no Estado do Rio de Janeiro).

Title: Tese de Doutorado a ser apresentada à ENSP intitulada Entre o real e o prescrito: política e
gestão de recursos humanos em saúde. (Estado de Instituições Públicas de Saúde no Estado do Rio de
Janeiro).

ID: 03-20-0829

[alternative]: caixa 161, maço 01

Date: 03/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Access points:

• Rio de Janeiro (place)

File: 03-20-0830 - Regimento dos Cursos da ENSP (folheto); folheto intitulado
Regulamento específico da Pós-Graduação em Saúde Pública da ENSP;
regulamento de diversos cursos da pós-graduação.

Title: Regimento dos Cursos da ENSP (folheto); folheto intitulado Regulamento específico da Pós-
Graduação em Saúde Pública da ENSP; regulamento de diversos cursos da pós-graduação.

ID: 03-20-0830

[alternative]: caixa 161, maço 02

Date: 1978 - 1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 21 folhas

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Regulamento – pasta 80

Access points:

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 600



03 Escola Nacional de Saúde Pública

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0831 - Guia de atividades essenciais – gestão da Diretoria de Recursos
Humanos Fiocruz.

Title: Guia de atividades essenciais – gestão da Diretoria de Recursos Humanos Fiocruz.

ID: 03-20-0831

[alternative]: caixa 161, maço 03

Date: 10/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Access points:

• Rio de Janeiro (place)

File: 03-20-0832 - Relação de pagamentos dos servidores - atuais do Sistema
Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE.

Title: Relação de pagamentos dos servidores - atuais do Sistema Integrado de Administração de
Recursos Humanos – SIAPE.

ID: 03-20-0832

[alternative]: caixa 161, maço 04

Date: 25/06/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 folhas

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Folha de pagamento

Access points:

• Rio de Janeiro (place)

File: 03-20-0833 - Relatório por Programa de Trabalho – Fiocruz; Balancete
Orçamentário.

Title: Relatório por Programa de Trabalho – Fiocruz; Balancete Orçamentário.

ID: 03-20-0833

[alternative]: caixa 161, maço 05

Date: 01/1987 - 06/1987 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 49 folhas

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Tesouro – Balancete Orçamentário

Access points:

• Rio de Janeiro (place)
• São Paulo (place)

File: 03-20-0834 - Relação de pagamentos dos servidores ativos do SIAPE – Fiocruz.

Title: Relação de pagamentos dos servidores ativos do SIAPE – Fiocruz.

ID: 03-20-0834

[alternative]: caixa 161, maço 06

Date: 24/07/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Folha de pagamento

Access points:

• Rio de Janeiro (place)

File: 03-20-0835 - Artigo intitulado “Capes tem nova regra para a pós-graduação”
publicado no Jornal do Brasil; texto sobre instrução n° 30 de 26/04/90, da Direção
da ENSP, que institui a Comissão com a incumbência de elaborar uma Proposta de
Regulamentação do Curso de Doutorado em Saúde Pública; proposta para a área
temática políticas sociais e saúde (texto preliminar) da Representante da Área de
Concentração em Políticas Públicas e Saúde.

Title: Artigo intitulado “Capes tem nova regra para a pós-graduação” publicado no Jornal do
Brasil; texto sobre instrução n° 30 de 26/04/90, da Direção da ENSP, que institui a Comissão com a
incumbência de elaborar uma Proposta de Regulamentação do Curso de Doutorado em Saúde Pública;
proposta para a área temática políticas sociais e saúde (texto preliminar) da Representante da Área de
Concentração em Políticas Públicas e Saúde.

ID: 03-20-0835

[alternative]: caixa 161, maço 07

Date: 30/03/1989 - 04/10/1990 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 13 folhas

Access points:

• Rio de Janeiro (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0836 - Texto intitulado “Avaliação da Pós-graduação da UFMG
1987-1989” da Universidade Federal de Minas Gerais – Pró Reitoria de Pós-
Graduação.

Title: Texto intitulado “Avaliação da Pós-graduação da UFMG 1987-1989” da Universidade Federal
de Minas Gerais – Pró Reitoria de Pós-Graduação.

ID: 03-20-0836

[alternative]: caixa 161, maço 08

Date: 18/12/1989 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Access points:

• Belo Horizonte (MG) (place)

File: 03-20-0837 - Documento intitulado “Estudo e aplicação de metodologia de
desenvolvimento institucional – Manual de procedimentos de Recursos Humanos –
Fiocruz.

Title: Documento intitulado “Estudo e aplicação de metodologia de desenvolvimento institucional –
Manual de procedimentos de Recursos Humanos – Fiocruz.

ID: 03-20-0837

[alternative]: caixa 161, maço 09

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 5 folhas

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0838 - Ficha de recadastramento dos servidores ativos da União;
registros de empregados; cópia do Diário Oficial sobre estabelecimento do
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Recadastramento Nacional dos Servidores Públicos Civis de Administração Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências

Title: Ficha de recadastramento dos servidores ativos da União; registros de empregados; cópia do
Diário Oficial sobre estabelecimento do Recadastramento Nacional dos Servidores Públicos Civis de
Administração Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências

ID: 03-20-0838

[alternative]: caixa 161, maço 10

Date: 14/11/1994 - 22/12/1994 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 58 folhas

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0839 - Ofício circular da Câmara dos Deputados encaminhando o
Programa preliminar do “7° Simpósio sobre Política Nacional de Saúde; regimento
interno do Conselho Distrital de Saúde da AP3.1 – SUS – Sistema Único de Saúde.

Title: Ofício circular da Câmara dos Deputados encaminhando o Programa preliminar do “7°
Simpósio sobre Política Nacional de Saúde; regimento interno do Conselho Distrital de Saúde da
AP3.1 – SUS – Sistema Único de Saúde.

ID: 03-20-0839

[alternative]: caixa 162, maço 03

Date: 08/02/1995 - 31/10/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 30 folhas

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Ofício circular recebido

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Porto Alegre (RS) (place)

File: 03-20-0840 - Ofício da Procuradoria Geral para a Presidência da Fiocruz
agradecendo o apoio recebido; ofício do Secretário Municipal de Saúde ao Diretor
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da ENSP sobre encaminhamento de Proposta Inicial de Realização do Censo da
População de Internos em Hospitais Psiquiátricos localizados no Rio de Janeiro;
relatório final da Reunião Técnica – Projeto de vigilância de efeitos adversos à
saúde em populações expostas a agrotóxicos; versão preliminar de proposta de uma
metodologia para a implantação de um Sistema de Vigilância de efeitos adversos da
saúde em populações expostas a agrotóxicos em cinco estados do Brasil; diretrizes
de atuação da Rede Nacional de Documentação e Informação em Administração
Pública.

Title: Ofício da Procuradoria Geral para a Presidência da Fiocruz agradecendo o apoio recebido;
ofício do Secretário Municipal de Saúde ao Diretor da ENSP sobre encaminhamento de Proposta
Inicial de Realização do Censo da População de Internos em Hospitais Psiquiátricos localizados no
Rio de Janeiro; relatório final da Reunião Técnica – Projeto de vigilância de efeitos adversos à saúde
em populações expostas a agrotóxicos; versão preliminar de proposta de uma metodologia para a
implantação de um Sistema de Vigilância de efeitos adversos da saúde em populações expostas a
agrotóxicos em cinco estados do Brasil; diretrizes de atuação da Rede Nacional de Documentação e
Informação em Administração Pública.

ID: 03-20-0840

[alternative]: caixa 162, maço 04

Date: 14/03/1994 - 08/12/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 87 folhas

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Ofícios recebidos

Access points:

• Uberlândia (MG) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Manaus (AM) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Campo Grande (MS) (place)

File: 03-20-0012A - Memorandos, carta, bilhete e abaixo assinado sobre a situação
dos pagamentos de alunos bolsistas da ENSP

Title: Memorandos, carta, bilhete e abaixo assinado sobre a situação dos pagamentos de alunos
bolsistas da ENSP

ID: 03-20-0012A

Date: 23/07/1980-05/08/1980 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 10 folhas

Note [generalNote]:
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Notação anterior: caixa 3, maço 6.

File: 03-20-0841 - Memorando da Coordenação de Pesquisa ao Diretor da ENSP
encaminhando a minuta do texto da Presidência da Fiocruz sobre “normas e
procedimentos com relação nos direitos de propriedade institucional e demais
direitos de propriedade” para aplicação da Câmara Técnica; Ata da 2ª Reunião
Ordinária – Câmara Técnica; Ata da 2ª Reunião Ordinária – Câmara Técnica de
Ensino da Fiocruz; orientações sobre o programa CAPES / JNICT, relatório de
atividades da Fiocruz; estudo preliminar sobre “O perfil dos servidores da Fiocruz”
– DIREH.

Title: Memorando da Coordenação de Pesquisa ao Diretor da ENSP encaminhando a minuta do texto
da Presidência da Fiocruz sobre “normas e procedimentos com relação nos direitos de propriedade
institucional e demais direitos de propriedade” para aplicação da Câmara Técnica; Ata da 2ª Reunião
Ordinária – Câmara Técnica; Ata da 2ª Reunião Ordinária – Câmara Técnica de Ensino da Fiocruz;
orientações sobre o programa CAPES / JNICT, relatório de atividades da Fiocruz; estudo preliminar
sobre “O perfil dos servidores da Fiocruz” – DIREH.

ID: 03-20-0841

[alternative]: caixa 162, maço 05

Date: 16/12/1994 - 26/12/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 244 folhas

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Memorando circular recebidos

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Portugal (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0842 - Memorando circular da Diretoria de Recursos Humanos para
o Diretor da ENSP encaminhando cópia dos Editais Normativos números 01 e 06,
específicos dessa unidade e do Edital n° 15, relativo ao concurso que será efetuado
pela UFRJ.
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Title: Memorando circular da Diretoria de Recursos Humanos para o Diretor da ENSP encaminhando
cópia dos Editais Normativos números 01 e 06, específicos dessa unidade e do Edital n° 15, relativo
ao concurso que será efetuado pela UFRJ.

ID: 03-20-0842

[alternative]: caixa 162, maço 06

Date: 29/12/1994 - 06/01/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 folhas

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0843 - Material de referência sobre Curso de Capacitação em
Investigação em Sistemas de Saúde – volume II; iniciativa conjunta CIID – OMS –
OPS – ENSP / Fiocruz.

Title: Material de referência sobre Curso de Capacitação em Investigação em Sistemas de Saúde –
volume II; iniciativa conjunta CIID – OMS – OPS – ENSP / Fiocruz.

ID: 03-20-0843

[alternative]: caixa 163, maço 01

Date: 1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folha

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0844 - Livro intitulado List of TDR fundid projects – 1991-1992 do
Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases.

Title: Livro intitulado List of TDR fundid projects – 1991-1992 do Special Programme for Research
and Training in Tropical Diseases.

ID: 03-20-0844

[alternative]: caixa 163, maço 02

Date: 1991 - 1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folha

Language of the material:

inglês
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File: 03-20-0845 - Texto intitulado “Saúde Internacional e integração latino-
americana (esboço de proposta de programa em Saúde Internacional) de Eleutério
Rodriguez Neto, Ivo Ferreira Brito e Alina Maria de A. Souza.

Title: Texto intitulado “Saúde Internacional e integração latino-americana (esboço de proposta de
programa em Saúde Internacional) de Eleutério Rodriguez Neto, Ivo Ferreira Brito e Alina Maria de
A. Souza.

ID: 03-20-0845

[alternative]: caixa 163, maço 03

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folha

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0046A - Requerimento, listas de publicações, autorizações, carta,
memorando circular, fichas de inscrição, ofícios, listas de participantes e lista de
estabelecimentos. Documentos sobre o Programa de Aperfeiçoamento Profissional
(PAP) e sobre a Rede Nacional de Documentação e Administração Pública
(RENAP).

Title: Requerimento, listas de publicações, autorizações, carta, memorando circular, fichas de
inscrição, ofícios, listas de participantes e lista de estabelecimentos. Documentos sobre o Programa
de Aperfeiçoamento Profissional (PAP) e sobre a Rede Nacional de Documentação e Administração
Pública (RENAP).

ID: 03-20-0046A

Date: 31/01/1994-31/07/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 99 folhas

Note [generalNote]:

Notação anterior: caixa 11, maço 9.

File: 03-20-0846 - Documento intitulado Health-Related Publications of the um and
um agencies bopks and journals available in the who library.

Title: Documento intitulado Health-Related Publications of the um and um agencies bopks and
journals available in the who library.

ID: 03-20-0846
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[alternative]: caixa 163, maço 04

Date: 1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

inglês

Access points:

• Genebra (Suíça) (place)

File: 03-20-0847 - Documento intitulado Sintesis del Seminario–taller – La Salud
Internacional Um Campo de Estudo y Pratica Profesional.

Title: Documento intitulado Sintesis del Seminario–taller – La Salud Internacional Um Campo de
Estudo y Pratica Profesional.

ID: 03-20-0847

[alternative]: caixa 163, maço 05

Date: 18/03/1991 - 20/03/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

espanhol

Access points:

• Canadá (place)

File: 03-20-0848 - Propostas de Serviço; Formulário de requisição de compra
– RCO; memorando do diretor da ENSP para o presidente da Fiocruz sobre
encaminhamento de cópia dos seguintes convênios: Fiocruz / OPAS, Fiocruz /
ENSP / INAMPS, Fiocrfuz-ENSP / Secretaria Municipal de Saúde do Rio de
Janeiro, Fiocruz-ENSP / UNIJUÍ.

Title: Propostas de Serviço; Formulário de requisição de compra – RCO; memorando do diretor da
ENSP para o presidente da Fiocruz sobre encaminhamento de cópia dos seguintes convênios: Fiocruz /
OPAS, Fiocruz / ENSP / INAMPS, Fiocrfuz-ENSP / Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro,
Fiocruz-ENSP / UNIJUÍ.

ID: 03-20-0848

Date: 03/01/1991 - 27/08/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 281 folha

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 609



03 Escola Nacional de Saúde Pública

Language of the material:

português

inglês

Access points:

• Rio de Janeiro (place)
• Genebra (Suíça) (place)

File: 03-20-0849 - Livro intitulado A Stratigy for Action in Health and Human
Durlopment do Essential National Health Research.

Title: Livro intitulado A Stratigy for Action in Health and Human Durlopment do Essential National
Health Research.

ID: 03-20-0849

[alternative]: caixa 163, maço 07

Date: 10/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

inglês

Access points:

• Genebra (Suíça) (place)

File: 03-20-0850 - Texto intitulado Seminário – Taller la Salud Internacional – Un
Campo de Estudio y practica profesional – Organización Panamericana de la Salud.
Canadá.

Title: Texto intitulado Seminário – Taller la Salud Internacional – Un Campo de Estudio y practica
profesional – Organización Panamericana de la Salud. Canadá.

ID: 03-20-0850

[alternative]: caixa 163, maço 08

Date: 18/03/1991 - 20/03/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

inglês

Access points:
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• Canadá (place)

File: 03-20-0851 - Relação de recebimento – Sistema de Controle de Ticket
Refeição – Fiocruz; relatório de prestação de contas – Serviço de Administração de
Benefícios.

Title: Relação de recebimento – Sistema de Controle de Ticket Refeição – Fiocruz; relatório de
prestação de contas – Serviço de Administração de Benefícios.

ID: 03-20-0851

[alternative]: caixa 164, maço 01

Date: 19/12/1994 - 15/01/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 148 folhas

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0852 - Formulário de fax message; formulário de transmissão de fax;
texto intitulado: “O Cólera e as Ecodesigualdades” de Paulo M. Buss, médico
sanitarista e direta da ENSP; texto intitulado: “Uma Solução Técnica e um Plano de
Emergência para a Saúde” de Paulo Buss.

Title: Formulário de fax message; formulário de transmissão de fax; texto intitulado: “O Cólera e as
Ecodesigualdades” de Paulo M. Buss, médico sanitarista e direta da ENSP; texto intitulado: “Uma
Solução Técnica e um Plano de Emergência para a Saúde” de Paulo Buss.

ID: 03-20-0852

[alternative]: caixa 168, maço 01

Date: 04/02/1992 - 19/03/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 401 folhas

Language of the material:

inglês

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Fax

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0853 - Tese de Doutorado intitulado “As reformas sanitárias dos anos
80: Curso ou transição: ENSP / Fiocruz de Célia Maria de Almeida.

Title: Tese de Doutorado intitulado “As reformas sanitárias dos anos 80: Curso ou transição: ENSP /
Fiocruz de Célia Maria de Almeida.

ID: 03-20-0853

[alternative]: caixa 169, maço 01

Date: 07/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0854 - Continuação da tese de Doutorado intitulada “As Reformas
Sanitárias dos anos 80: crise ou transição?” de Célia Maria de Alemida.

Title: Continuação da tese de Doutorado intitulada “As Reformas Sanitárias dos anos 80: crise ou
transição?” de Célia Maria de Alemida.

ID: 03-20-0854

[alternative]: caixa 169, maço 02

Date: 07/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0855 - Convocações para Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo
da Fiocruz; ata destas Reuniões.

Title: Convocações para Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo da Fiocruz; ata destas
Reuniões.

ID: 03-20-0855

[alternative]: caixa 169, maço 6

Date: 18/01/1995 - 12/08/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 36 folhas

Language of the material:

português
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Note [generalNote]:

Assunto na origem: CD / ENSP.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0856 - Formulário de controle de freqüência; proposta para constituição
de Câmara Técnica de Informação, informática e comunicação na ENSP.

Title: Formulário de controle de freqüência; proposta para constituição de Câmara Técnica de
Informação, informática e comunicação na ENSP.

ID: 03-20-0856

[alternative]: Caixa 169, maço 7

Date: 29/08/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 40 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: CD / ENSP

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0857 - Memorando encaminhando a documentação relativa a pauta de
assuntos da Reunião do Conselho Deliberativo; resumo super executivo do relatório
do Reunião do CD; versão preliminar adaptada da Proposta de Estatuto aprovada
pela I Congresso Interno; Desenho Organizacional da Fiocruz por Ana Maria Malik
e Leonardo Justin Carap da Escola de Administração de Empresas de São Paulo -
FGV

Title: Memorando encaminhando a documentação relativa a pauta de assuntos da Reunião do
Conselho Deliberativo; resumo super executivo do relatório do Reunião do CD; versão preliminar
adaptada da Proposta de Estatuto aprovada pela I Congresso Interno; Desenho Organizacional da
Fiocruz por Ana Maria Malik e Leonardo Justin Carap da Escola de Administração de Empresas de
São Paulo - FGV

ID: 03-20-0857

[alternative]: Caixa 169, maço 8
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Date: 03/1992 - 03/04/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 10 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)

File: 03-20-0858 - Documento intitulado Notwork for Strengtherning Health
Information including Health Monitoring, Evaliation and Futures Studus –
Directory de Members WHO.

Title: Documento intitulado Notwork for Strengtherning Health Information including Health
Monitoring, Evaliation and Futures Studus – Directory de Members WHO.

ID: 03-20-0858

[alternative]: caixa 169, maço 9

Date: 01/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folha

Language of the material:

inglês

Access points:

• Genebra (Suíça) (place)

File: 03-20-0859 - Termo de credenciamento de professores.

Title: Termo de credenciamento de professores.

ID: 03-20-0859

[alternative]: caixa 169, maço 10

Date: 15/08/1991 - 16/07/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 36 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:
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Assunto na origem: Solicitação de Credenciamentos Pendentes.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0860 - Livro intitulado Tropical Didease Research. 20 years of progress.
Progress 1975 – 1994, Highlights 1993-1994 WHO.

Title: Livro intitulado Tropical Didease Research. 20 years of progress. Progress 1975 – 1994,
Highlights 1993-1994 WHO.

ID: 03-20-0860

[alternative]: caixa 169, maço 11

Date: s.d (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folha

Language of the material:

inglês

Access points:

• Genebra (Suíça) (place)

File: 03-20-0861 - Documento intitulado “Formação de Recursos Humanos e
Fomento à Pesquisa – Linhas de investimento”, ata da segunda reunião da Comissão
Intersetorial de Recursos Humanos para a Saúde do Conselho Nacional de Saúde.

Title: Documento intitulado “Formação de Recursos Humanos e Fomento à Pesquisa – Linhas de
investimento”, ata da segunda reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos para a Saúde
do Conselho Nacional de Saúde.

ID: 03-20-0861

[alternative]: caixa 170, maço 2

Date: 02/01/1992 - 11/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 44 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Ofício circular recebido
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Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Campo Grande (MS) (place)
• São Paulo (SP) (place)

File: 03-20-0862 - Relatório técnico do projeto intitulado “Termofosfato Magnesiano
(Tfm) no controle de populações naturais de planolvídeos” – Fiocruz.

Title: Relatório técnico do projeto intitulado “Termofosfato Magnesiano (Tfm) no controle de
populações naturais de planolvídeos” – Fiocruz.

ID: 03-20-0862

[alternative]: caixa 170, maço 3

Date: 04/1984 - 24/08/1984 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0863 - Autorização de emissão de empenho; demonstração de posição
orçamentária da ENSP; ofício do diretor da Divisão de Administração / SNPES
para o diretor da ENSP sobre encaminhamento de cópia de contrato celebrado
entre a Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde e a Fiocruz.

Title: Autorização de emissão de empenho; demonstração de posição orçamentária da ENSP; ofício do
diretor da Divisão de Administração / SNPES para o diretor da ENSP sobre encaminhamento de cópia
de contrato celebrado entre a Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde e a Fiocruz.

ID: 03-20-0863

[alternative]: caixa 170, maço 6

Date: 02/02/1989 - 30/03/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 12 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Saúde Bucal – SNPES
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0864 - Demonstrativo de posição orçamentária da ENSP; nota de
empenho; solicitação de passagem aérea e diárias; balancete do contrato e / ou
convênio do Projeto Primeira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador;
cópia de convênio celebrado entre o Ministério do Trabalho e a Fiocruz visando a
realização da Primeira Conferência Nacional de Saúde dos trabalhadores.

Title: Demonstrativo de posição orçamentária da ENSP; nota de empenho; solicitação de passagem
aérea e diárias; balancete do contrato e / ou convênio do Projeto Primeira Conferência Nacional
de Saúde do Trabalhador; cópia de convênio celebrado entre o Ministério do Trabalho e a Fiocruz
visando a realização da Primeira Conferência Nacional de Saúde dos trabalhadores.

ID: 03-20-0864

[alternative]: caixa 170, maço 07

Date: 24/11/1986 - 20/06/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 53 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0865 - Textos sobre o Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador
e Ecologia Humana; Centro de Formação de Recursos Humanos e de Pesquisa
em Cuidados Básicos de Saúde e do Centro a Saúde e Populações Indígenas;
plano de trabalho da CPPA; ata da 1ªReunião conjunta da CPPA; proposta de
suplementação orçamentária da ENSP.

Title: Textos sobre o Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana; Centro de
Formação de Recursos Humanos e de Pesquisa em Cuidados Básicos de Saúde e do Centro a Saúde e
Populações Indígenas; plano de trabalho da CPPA; ata da 1ªReunião conjunta da CPPA; proposta de
suplementação orçamentária da ENSP.

ID: 03-20-0865

[alternative]: caixa 170, maço 08

Date: 05/06/1985 - 08/10/1985 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 98 folhas
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Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: CPPA

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0866 - Cópia de convênio celebrado entre a Fiocruz, a Secretaria de
Estado da Saúde de Minas Gerais e a Fundação Ezequiel Dias; termo aditivo que
entre si celebram a Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de nível superior
(CAPES) e a Fiocruz; termo de convênio celebrado entre a Fiocruz e a Secretaria
de Saúde Pública na cidade de Goiânia; convênio celebrado entre a Fiocruz e a
Fundação Hospitalar do Distrito Federal

Title: Cópia de convênio celebrado entre a Fiocruz, a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais
e a Fundação Ezequiel Dias; termo aditivo que entre si celebram a Coordenação de Aperfeiçoamento
de pessoal de nível superior (CAPES) e a Fiocruz; termo de convênio celebrado entre a Fiocruz e a
Secretaria de Saúde Pública na cidade de Goiânia; convênio celebrado entre a Fiocruz e a Fundação
Hospitalar do Distrito Federal

ID: 03-20-0866

[alternative]: caixa 170, maço 09

Date: 10/01/1985 - 22/08/1985 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 17 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Convênios Concurd

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0867 - Declarações de freqüência de servidores.

Title: Declarações de freqüência de servidores.
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ID: 03-20-0867

[alternative]: caixa 170, maço 10

Date: 31/01/1992 - 30/11/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 16 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Declaração

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0868 - Demonstrativo da execução orçamentária da Fiocruz; conciliação
bancária da Fiocruz; convênio celebrado entre a Secretaria Geral do Ministério da
Saúde visando à capacitação de Recursos Humanos para o Setor Saúde.

Title: Demonstrativo da execução orçamentária da Fiocruz; conciliação bancária da Fiocruz; convênio
celebrado entre a Secretaria Geral do Ministério da Saúde visando à capacitação de Recursos
Humanos para o Setor Saúde.

ID: 03-20-0868

[alternative]: caixa 170, maço 13

Date: 04/04/1989 - 30/10/1989 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 28 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0869 - Memorando do Coordenador pela comissão sobre Editoria
Científica da Fiocruz para o Presidente a Fiocruz encaminhando o relatório da
comissão sobre Editoria Científica na Fiocruz, portaria da Presidência sobre
constituição de comissão para o fim que especifica; ata da reunião extraordinária
do Conselho Deliberativo da Fiocruz; documento intitulado “Acompanhamento da
Produtividade do Servidor”.
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Title: Memorando do Coordenador pela comissão sobre Editoria Científica da Fiocruz para o
Presidente a Fiocruz encaminhando o relatório da comissão sobre Editoria Científica na Fiocruz,
portaria da Presidência sobre constituição de comissão para o fim que especifica; ata da reunião
extraordinária do Conselho Deliberativo da Fiocruz; documento intitulado “Acompanhamento da
Produtividade do Servidor”.

ID: 03-20-0869

[alternative]: caixa 170, maço 15

Date: 18/12/1991 - 05/10/1992 (date of creation)

Physical description: Documento textuais: 36 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: CD / Fiocruz.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Belo Horizonte (MG) (place)

File: 03-20-0870 - Cópia de diversos trechos do Diário Oficial, alguns assuntos
abordados: designação de servidor para a diretoria da Fiocruz; extratos de
convênios celebrado entre a Fiocruz e a UFRJ; extrato do 1° termo aditivo ao
convênio celebrado entre a Fiocruz e a Fundação Nacional de Saúde; nomeação de
servidores para diversos cargos.

Title: Cópia de diversos trechos do Diário Oficial, alguns assuntos abordados: designação de servidor
para a diretoria da Fiocruz; extratos de convênios celebrado entre a Fiocruz e a UFRJ; extrato do 1°
termo aditivo ao convênio celebrado entre a Fiocruz e a Fundação Nacional de Saúde; nomeação de
servidores para diversos cargos.

ID: 03-20-0870

[alternative]: caixa 170, maço 16

Date: 23/09/1991 - 27/08/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 30 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Diário Oficial
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Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0871 - Deliberações tomadas na Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo; convocação para reuniões do CD.

Title: Deliberações tomadas na Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo; convocação para
reuniões do CD.

ID: 03-20-0871

[alternative]: caixa 170, maço 17

Date: 24/02/1992 - 16/12/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 19 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: CD / ENSP

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0872 - Ofício para o diretor da ENSP do Secretário Municipal de Saúde
sobre pedido de indicação de um representante para compor a Comissão técnica
que elaborará o Modelo Assistencial para os Serviços de Saúde a ser aprovado pelo
Conselho Municipal de Saúde; documento sobre Reunião sobre regulamentação do
artigo 200 III; cópia de convênio celebrado entre a Fiocruz, o Estado de Alagoas, a
Fundação Nacional de Saúde e a Universidade Federal do Estado do Alagoas para a
execução de cooperação na área de Ensino descentralizado de Saúde Pública.

Title: Ofício para o diretor da ENSP do Secretário Municipal de Saúde sobre pedido de indicação
de um representante para compor a Comissão técnica que elaborará o Modelo Assistencial para os
Serviços de Saúde a ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde; documento sobre Reunião sobre
regulamentação do artigo 200 III; cópia de convênio celebrado entre a Fiocruz, o Estado de Alagoas,
a Fundação Nacional de Saúde e a Universidade Federal do Estado do Alagoas para a execução de
cooperação na área de Ensino descentralizado de Saúde Pública.

ID: 03-20-0872

[alternative]: caixa 170, maço 18

Date: 10/11/1991 - 07/12/1992 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 94 folhas

Language of the material:

português

espanhol

inglês

francês

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Ofício Recebido

Access points:

• Goiânia (GO) (place)
• Campinas (SP) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Rio Grande do Sul (place)
• Porto Alegre (RS) (place)
• Paraná (place)
• Salvador (BA) (place)
• Santa Catarina (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Alagoas (place)

File: 03-20-0873 - Formulário de licença prêmio por assiduidade; instrução
normativa n° 006/95; DIREH com o objetivo de expedir orientações quanto
aos procedimentos a serem adotados, para concessão de Licença- Prêmio por
Assiduidade; proposta para curso de capacitação e reciclagem de servidores das
áreas de execução orçamentária, financeira e patrimonial da Fiocruz.

Title: Formulário de licença prêmio por assiduidade; instrução normativa n° 006/95; DIREH com
o objetivo de expedir orientações quanto aos procedimentos a serem adotados, para concessão de
Licença- Prêmio por Assiduidade; proposta para curso de capacitação e reciclagem de servidores das
áreas de execução orçamentária, financeira e patrimonial da Fiocruz.

ID: 03-20-0873

[alternative]: caixa 171, maço 02

Date: 05/05/1994 - 20/12/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 92 folhas

Language of the material:

português
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0874 - Documento intitulado “Sistema de Informação de Gestão e
Administração da Fiocruz”, texto intitulado “Estudo e Aplicação de metodologia de
desenvolvimento institucional”, manual de procedimentos de Recursos Humanos;
documento intitulado “Descentralização das funções de Recursos Humanos”, Plano
de ação – DIREH.

Title: Documento intitulado “Sistema de Informação de Gestão e Administração da Fiocruz”,
texto intitulado “Estudo e Aplicação de metodologia de desenvolvimento institucional”, manual
de procedimentos de Recursos Humanos; documento intitulado “Descentralização das funções de
Recursos Humanos”, Plano de ação – DIREH.

ID: 03-20-0874

[alternative]: caixa 171, maço 4

Date: 07/1992 - 12/04/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 81 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0875 - Informativos Súmula n° 54 e 56 da Fiocruz; informe Ensino
Fiocruz n°1; informes IOC; informe Saúde nas grandes metrópoles (das atividades
do Projeto PAPES – Grandes Cidades e Saúde); artigo intitulado “Solução do
passado publicado no jornal “O Globo””, boletim da Associação Brasileira de pós-
graduação em Saúde Coletiva ano XII n° 56 e 57; nota do Conselho Deliberativo da
Fiocruz; Texto intitulado “Environmental Education and Rechearch for Engineers;
a Comparison Between the Existing Programmes in Rio de Janeiro (Brazil and Delft
(Holland))”.

Title: Informativos Súmula n° 54 e 56 da Fiocruz; informe Ensino Fiocruz n°1; informes IOC; informe
Saúde nas grandes metrópoles (das atividades do Projeto PAPES – Grandes Cidades e Saúde); artigo
intitulado “Solução do passado publicado no jornal “O Globo””, boletim da Associação Brasileira
de pós-graduação em Saúde Coletiva ano XII n° 56 e 57; nota do Conselho Deliberativo da Fiocruz;
Texto intitulado “Environmental Education and Rechearch for Engineers; a Comparison Between the
Existing Programmes in Rio de Janeiro (Brazil and Delft (Holland))”.

ID: 03-20-0875
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[alternative]: caixa 171, maço 6

Date: 18/10/1994 - 12/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 80 folhas

Language of the material:

português

inglês

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Recife (PE) (place)

File: 03-20-0876 - Ata de seleção de alunos estrangeiros ao Doutorado; Instruções
para a utilização do processador de planilhas; Instrumentos de programação
de Plano de objetivos e metas; programa de trabalho – 1995 da Fiocruz; texto
intitulado “Saúde, saneamento e coordenações de vida na área de implementação do
Complexo Portuário de Sepetiba.

Title: Ata de seleção de alunos estrangeiros ao Doutorado; Instruções para a utilização do processador
de planilhas; Instrumentos de programação de Plano de objetivos e metas; programa de trabalho
– 1995 da Fiocruz; texto intitulado “Saúde, saneamento e coordenações de vida na área de
implementação do Complexo Portuário de Sepetiba.

ID: 03-20-0876

[alternative]: caixa 172, maço 4

Date: 15/12/1994 - 30/12/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 304 folhas

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Memorando expedido – 1ª parte

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Flórida (Estados Unidos) (place)
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File: 03-20-0877 - Texto intitulado “Saúde, saneamento e condições de vida área
de implementação do Complexo Portuário de Sepetiba; Regimento interno do
Conselho Distrital de Saúde da AP3.1. do SUS.

Title: Texto intitulado “Saúde, saneamento e condições de vida área de implementação do Complexo
Portuário de Sepetiba; Regimento interno do Conselho Distrital de Saúde da AP3.1. do SUS.

ID: 03-20-0877

[alternative]: caixa 172, maço 5

Date: 01/08/1995 - 26/12/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 256 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Memorando expedido – 2ª parte

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0878 - Minuta encaminhada ao Ministro da Saúde encaminhando o
projeto de Estatuto da futura Fiocruz para seu submetido à consideração do mesmo.

Title: Minuta encaminhada ao Ministro da Saúde encaminhando o projeto de Estatuto da futura
Fiocruz para seu submetido à consideração do mesmo.

ID: 03-20-0878

[alternative]: caixa 173, maço 2

Date: 20/03/1969 - 01/1970 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 25 folhas

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Minutas recebidas

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0879 - Resoluções – assuntos abordados: mudança de cargos de
servidores; admissão de funcionários, extinção e criação de cargos; ajuste de
salários.

Title: Resoluções – assuntos abordados: mudança de cargos de servidores; admissão de funcionários,
extinção e criação de cargos; ajuste de salários.

ID: 03-20-0879

[alternative]: caixa 173, maço 3

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: s. f.

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Supervisão

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0880 - Carta enviada ao Ministro de Estado dos Negócios da Saúde
– Ministério da Saúde do Supervisor Setorial de Ensino sobre a instituição da
Fiocruz pelo Poder Executivo; Anteprojeto de Lei ou Decreto – Lei que dispõe
sobre a Fundação de Recursos Humanos para a Saúde e dá outras providências;
Carta do Supervisor Setorial de Ensino para o Ministro de Estado dos Negócios da
Saúde encaminhando o projeto de Estatuto da futura Fiocruz; carta do Supervisor
Setorial de Recursos Humanos para a Saúde para o Secretário da Comissão de
Acumulação de Cargos encaminhando sucinto relatório da criação da FENSP
e suas modificações; levantamento da situação física do imóvel da Fundação de
Recursos Humanos para a Sapúde – Relação das Obras necessárias à conservação,
recuperação e complementação; cláusulas do contrato celebrado entre o Ministério
da Saúde e a Fundação de Recursos Humanos para a Saúde

Title: Carta enviada ao Ministro de Estado dos Negócios da Saúde – Ministério da Saúde do
Supervisor Setorial de Ensino sobre a instituição da Fiocruz pelo Poder Executivo; Anteprojeto de
Lei ou Decreto – Lei que dispõe sobre a Fundação de Recursos Humanos para a Saúde e dá outras
providências; Carta do Supervisor Setorial de Ensino para o Ministro de Estado dos Negócios da
Saúde encaminhando o projeto de Estatuto da futura Fiocruz; carta do Supervisor Setorial de Recursos
Humanos para a Saúde para o Secretário da Comissão de Acumulação de Cargos encaminhando

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 626



03 Escola Nacional de Saúde Pública

sucinto relatório da criação da FENSP e suas modificações; levantamento da situação física do imóvel
da Fundação de Recursos Humanos para a Sapúde – Relação das Obras necessárias à conservação,
recuperação e complementação; cláusulas do contrato celebrado entre o Ministério da Saúde e a
Fundação de Recursos Humanos para a Saúde

ID: 03-20-0880

[alternative]: caixa 173, maço 5

Date: 02/01/1970 - 25/06/1970 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 296 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Correspondência

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0881 - Memorando do Coordenador do Curso para Engenheiros de
Saúde Pública para o Chefe do Departamento de Preparação de Pessoal sobre envio
de ofícios a entidades pleiteando estágio para os engenheiros concluintes do Curso
para Engenheiros de Saúde Pública.

Title: Memorando do Coordenador do Curso para Engenheiros de Saúde Pública para o Chefe do
Departamento de Preparação de Pessoal sobre envio de ofícios a entidades pleiteando estágio para os
engenheiros concluintes do Curso para Engenheiros de Saúde Pública.

ID: 03-20-0881

[alternative]: caixa 174, maço 1

Date: 28/12/1972 - 06/11/1973 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 12 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Memorandos recebidos.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0882 - Portaria da direção do Instituto Presidente Castello Branco
designando funcionários para diversas funções, designação de funcionários para
participar de cursos e atividades didáticas; aumento de carga horária de professor
extraordinário.

Title: Portaria da direção do Instituto Presidente Castello Branco designando funcionários para
diversas funções, designação de funcionários para participar de cursos e atividades didáticas; aumento
de carga horária de professor extraordinário.

ID: 03-20-0882

[alternative]: caixa 174, maço 7

Date: 18/12/1970 - 05/01/1972 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 571 folhas

Language of the material:

português

inglês

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Duplicatas

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0883 - Formulário com dados individuais para Cadastro do Corpo
Docente da Fiocruz.

Title: Formulário com dados individuais para Cadastro do Corpo Docente da Fiocruz.

ID: 03-20-0883

[alternative]: caixa 175, maço 1

Date: 03/01/1972 - 27/12/1972 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 56 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Reservados

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0884 - Texto sobre definição de saúde.

Title: Texto sobre definição de saúde.

ID: 03-20-0884

[alternative]: caixa 175, maço 7

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 8 folhas

Language of the material:

português

espanhol

francês

inglês

Note [generalNote]:

Assunto na origem: 1970

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0885 - Formulário para cadastro do Corpo Docente da FENSP

Title: Formulário para cadastro do Corpo Docente da FENSP

ID: 03-20-0885

[alternative]: caixa 177, maço 5

Date: 16/02/1970 - 11/01/1971 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 121 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Reservados - 1970

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0886 - Relação de estagiários

Title: Relação de estagiários

ID: 03-20-0886

[alternative]: caixa 178, maço 2

Date: 01/04/1971 - 27/12/1971 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 93 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Estagiários

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0887 - Relação de estagiários

Title: Relação de estagiários

ID: 03-20-0887

[alternative]: caixa 178, maço 3

Date: 11/01/1971 - 06/08/1971 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 213 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: reservado – 1971

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0888 - Relação de pagamento dos servidores ativos da Fiocruz

Title: Relação de pagamento dos servidores ativos da Fiocruz

ID: 03-20-0888
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[alternative]: caixa 183, maço 1

Date: 26/10/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0889 - Relação de pagamentos dos servidores ativos da Fiocruz

Title: Relação de pagamentos dos servidores ativos da Fiocruz

ID: 03-20-0889

[alternative]: caixa 183, maço 2

Date: 26/05/1995 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: ENSP – Folha de pagamento

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0890 - Relação de pagamentos dos servidores ativos da Fiocruz

Title: Relação de pagamentos dos servidores ativos da Fiocruz

ID: 03-20-0890

[alternative]: caixa 183, maço 3

Date: 24/08/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0891 - Memorando do Coordenador Geral da CONCURD / ENSP
para a chefia do DECI / DIRAD – ratificando os valores do quadro anexo;
quadro apresentando consolidação orçamentária por fonte de recursos da ENSP;
procedimentos para codificação orçamentária.

Title: Memorando do Coordenador Geral da CONCURD / ENSP para a chefia do DECI / DIRAD –
ratificando os valores do quadro anexo; quadro apresentando consolidação orçamentária por fonte de
recursos da ENSP; procedimentos para codificação orçamentária.

ID: 03-20-0891

[alternative]: caixa 183, maço 12

Date: 31/12/1995 - 01/02/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 23 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0892 - Relatório da delegação da Fiocruz sobre Seminário sobre
subsídios de coordenação e apoio técnico do Programa Fieldlines realizado na
Cidade do México.

Title: Relatório da delegação da Fiocruz sobre Seminário sobre subsídios de coordenação e apoio
técnico do Programa Fieldlines realizado na Cidade do México.

ID: 03-20-0892

[alternative]: caixa 185, maço 4

Date: 19/01/1990 - 13/07/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 5 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Carta circular recebida

Access points:
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• São Paulo (SP) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0893 - Ofício do Presidente da Fiocruz ao Ministro de Estado da Saúde
sobre solicitação de Gestões necessárias para o remanejamento de servidor.

Title: Ofício do Presidente da Fiocruz ao Ministro de Estado da Saúde sobre solicitação de Gestões
necessárias para o remanejamento de servidor.

ID: 03-20-0893

[alternative]: caixa 186, maço 2

Date: 26/04/1990 - 12/09/1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 12 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Correspondência assinada pelo Presidente

File: 03-20-0894 - Memorando do chefe de gabinete da Presidência do diretor
da ENSP enviando as Atas das reuniões do Conselho Deliberativo: proposta
de trabalho do INCQS / Fiocruz; ata de reunião extraordinária do Conselho
Deliberativo da Fiocruz; carta enviada ao presidente da Fiocruz encaminhando
conclusões e resultados alcançados pela Comissão de Trabalho Constituída em ato
da presidência; regimento interno do Hospital Evandro Chagas; proposta para
discussão de reestruturação do Hospital Evandro Chagas – Fiocruz por Pedro
Ribeiro Barbosa; proposta da presidência apresentada ao Conselho Deliberativo
para homogeneização de critérios de enquadramento do novo PCCS.

Title: Memorando do chefe de gabinete da Presidência do diretor da ENSP enviando as Atas das
reuniões do Conselho Deliberativo: proposta de trabalho do INCQS / Fiocruz; ata de reunião
extraordinária do Conselho Deliberativo da Fiocruz; carta enviada ao presidente da Fiocruz
encaminhando conclusões e resultados alcançados pela Comissão de Trabalho Constituída em ato da
presidência; regimento interno do Hospital Evandro Chagas; proposta para discussão de reestruturação
do Hospital Evandro Chagas – Fiocruz por Pedro Ribeiro Barbosa; proposta da presidência
apresentada ao Conselho Deliberativo para homogeneização de critérios de enquadramento do novo
PCCS.

ID: 03-20-0894

[alternative]: caixa 186, maço 5

Date: 01/11/1989 - 26/12/1990 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 51 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Conselho Deliberativo de Fiocruz

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0895 - Formulários de controle de freqüência.

Title: Formulários de controle de freqüência.

ID: 03-20-0895

[alternative]: caixa 187, maço 1

Date: 11/08/1995 - 02/05/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 23 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Freqüências

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0896 - Tese intitulada Hidrelétricas e saúde na Amazônia: um estudo
sobre a tendência da malária na área do lago do UMC Tucuruí Pará – Brasil de
Rosa Carmina de Sena Couto – ENSP / Fiocruz.

Title: Tese intitulada Hidrelétricas e saúde na Amazônia: um estudo sobre a tendência da malária na
área do lago do UMC Tucuruí Pará – Brasil de Rosa Carmina de Sena Couto – ENSP / Fiocruz.

ID: 03-20-0896

[alternative]: caixa 188, maço 1

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 01 folhas
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Language of the material:

português

File: 03-20-0897 - Tese intitulada “Análise de avaliação do Impacto na iniciativa de
Bamako na atenção primária da saúde na região de Gabú-Guiné (versão preliminar
da dissertação de Mestrado) de Mamai Barbosa – ENSP / Fiocruz.

Title: Tese intitulada “Análise de avaliação do Impacto na iniciativa de Bamako na atenção primária
da saúde na região de Gabú-Guiné (versão preliminar da dissertação de Mestrado) de Mamai Barbosa
– ENSP / Fiocruz.

ID: 03-20-0897

[alternative]: caixa 188, maço 2

Date: 1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0898 - Tese intitulada Contaminação ambiental por
hexacloricidohexano: estudo preliminar da exposição de jovens estudantes da cidade
dos meninos – Duque de Caxias / RJ por Ana Masria Cheble Barbosa Braga (tese de
Mestrado) ENSP / Fiocruz.

Title: Tese intitulada Contaminação ambiental por hexacloricidohexano: estudo preliminar da
exposição de jovens estudantes da cidade dos meninos – Duque de Caxias / RJ por Ana Masria Cheble
Barbosa Braga (tese de Mestrado) ENSP / Fiocruz.

ID: 03-20-0898

[alternative]: caixa 188, maço 3

Date: 1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Access points:
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• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0899 - Tese de Doutorado intitulado Modelos Tecno - assistenciais em
saúde: O debate no campo da saúde coletiva por Aluísio Gomes da Silva Júnior –
ENSP / Fiocruz (1ª cersão).

Title: Tese de Doutorado intitulado Modelos Tecno - assistenciais em saúde: O debate no campo da
saúde coletiva por Aluísio Gomes da Silva Júnior – ENSP / Fiocruz (1ª cersão).

ID: 03-20-0899

[alternative]: caixa 188, maço 4

Date: 03/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0900 - Tese de Mestrado intitulada “Hábitos alimentares entre
funcionários de Banco Estatal no Rio de Janeiro por Márcia de Jeses Mendes da
Fonseca – ENSP / Fiocruz.

Title: Tese de Mestrado intitulada “Hábitos alimentares entre funcionários de Banco Estatal no Rio de
Janeiro por Márcia de Jeses Mendes da Fonseca – ENSP / Fiocruz.

ID: 03-20-0900

[alternative]: caixa 188, maço 5

Date: 03/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0901 - Tese de Mestrado intitulada Empregoi de Daphinia Símiles e
outras espécies de organismos na aplicação de normas de controle de toxidade na

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 636



03 Escola Nacional de Saúde Pública

avaliação dos afluentes do “Campus” da Fiocruz por Luiz Antônio Bezerra ENSP /
Fiocruz.

Title: Tese de Mestrado intitulada Empregoi de Daphinia Símiles e outras espécies de organismos na
aplicação de normas de controle de toxidade na avaliação dos afluentes do “Campus” da Fiocruz por
Luiz Antônio Bezerra ENSP / Fiocruz.

ID: 03-20-0901

[alternative]: caixa 188, maço 06

Date: 1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0902 - Texto incompleto sobre questão da saúde no Brasil.

Title: Texto incompleto sobre questão da saúde no Brasil.

ID: 03-20-0902

[alternative]: caixa 188, maço 7

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

File: 03-20-0903 - Resumo de projeto intitulado “Estudos multidisciplinares sobre
as Ciências da Vida e da Saúde – perspectivas filosóficas e da educação – PAPES 2 –
Fiocruz.

Title: Resumo de projeto intitulado “Estudos multidisciplinares sobre as Ciências da Vida e da Saúde
– perspectivas filosóficas e da educação – PAPES 2 –Fiocruz.

ID: 03-20-0903

[alternative]: caixa 189, maço 1

Date: 17/02/1995 - 09/09/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 6 folhas

Language of the material:
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português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Vice-Presidência de pesquisa

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0904 - Carta do responsável pelo Vídeo Saúde para o Diretor da ENSP
colocando a disposição do mesmo o Catálogo e a relação dos títulos incorporados ao
acervo da Vídeo Saúde

Title: Carta do responsável pelo Vídeo Saúde para o Diretor da ENSP colocando a disposição do
mesmo o Catálogo e a relação dos títulos incorporados ao acervo da Vídeo Saúde

ID: 03-20-0904

[alternative]: caixa 189, maço 2

Date: 1995 - 08/01/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 7 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Núcleo de Vídeo / Canal Saúde.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0905 - Ofício do Diretor – Presidente do Instituto Vital Brazil S.A. pelo
Diretor da ENSP sobre encaminhamento de relatório de atividades; programa de
Subvenciones para la investigacion em Salud areas, líneas y temas prioritários de
investigacion. Organizacion Mundial de a Salud.

Title: Ofício do Diretor – Presidente do Instituto Vital Brazil S.A. pelo Diretor da ENSP sobre
encaminhamento de relatório de atividades; programa de Subvenciones para la investigacion em Salud
areas, líneas y temas prioritários de investigacion. Organizacion Mundial de a Salud.

ID: 03-20-0905

[alternative]: caixa 189, maço 04

Date: 02/1995 - 07/04/1995 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 13 folhas

Language of the material:

português

espanhol

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Instituto Vital Brazil.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-20-0906 - Programa preliminar da Reunião de Consulta sobre síntese
e perspectivas da iniciativa; artigo do Jornal da Cidadania intitulado “Estatais
incentivam cooperativas de autônomos” .

Title: Programa preliminar da Reunião de Consulta sobre síntese e perspectivas da iniciativa; artigo do
Jornal da Cidadania intitulado “Estatais incentivam cooperativas de autônomos” .

ID: 03-20-0906

[alternative]: caixa 189, maço 05

Date: 22/03/1994 - 09/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 43 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Vice-presidência de ensino.

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• São Paulo (SP) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-20-0907 - Portaria da Presidência sobre estabelecimento de procedimentos
com relação a direitos de propriedade sobre as invenções ou aperfeiçoamentos
possíveis de atividades realizadas na Fiocruz.
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Title: Portaria da Presidência sobre estabelecimento de procedimentos com relação a direitos de
propriedade sobre as invenções ou aperfeiçoamentos possíveis de atividades realizadas na Fiocruz.

ID: 03-20-0907

[alternative]: caixa 189, maço 06

Date: 15/06/1996 - 20/08/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 3 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Portarias.

File: 03-20-0908 - Texto sobre a ENSP; ata da Coordenação de Saúde do Trabalho
DIREH / Fiocruz; formulários de transmissão de fax; trecho de jornal da tarde
intitulado “Xerife da Saúde leva ‘bomba’ por falta de qualificação

Title: Texto sobre a ENSP; ata da Coordenação de Saúde do Trabalho DIREH / Fiocruz; formulários
de transmissão de fax; trecho de jornal da tarde intitulado “Xerife da Saúde leva ‘bomba’ por falta de
qualificação

ID: 03-20-0908

[alternative]: caixa 189, maço 07

Date: 29/12/1995 - 10/12/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 201 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: Fax Símile transmitindo

Access points:

• São Raimundo Nonato (PI) (place)
• Rio de Janeiro (RJ) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Manaus (AM) (place)
• São Paulo (SP) (place)
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File: 03-20-0909 - Convites para diversos seminários; Atas de reuniões
extraordinárias do Conelho Deliberativo da ENSP; portaria da presidência sobre
o estabelecimento de critérios que regulamentem a participação e a liberação de
servidores da Fiocruz para os Cursos de Especialização, Mestrado e Doutorado.

Title: Convites para diversos seminários; Atas de reuniões extraordinárias do Conelho Deliberativo da
ENSP; portaria da presidência sobre o estabelecimento de critérios que regulamentem a participação e
a liberação de servidores da Fiocruz para os Cursos de Especialização, Mestrado e Doutorado.

ID: 03-20-0909

[alternative]: caixa 189, maço 08

Date: 07/04/1994 - 07/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 72 folhas

Language of the material:

português

Note [generalNote]:

Assunto na origem: CD / ENSP

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0910 - Ata da eleição para Delegados da ENSP no Congresso Interno
extraordinário da Fiocruz; anteprojeto dos Estatutos do novo CEENSP; ata da
Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da ENSP; anteprojeto de uma
nova dinâmica orçamentária para a Secretaria Acadêmica da ENSP / Fioicruz. Rio
de Janeiro.

Title: Ata da eleição para Delegados da ENSP no Congresso Interno extraordinário da Fiocruz;
anteprojeto dos Estatutos do novo CEENSP; ata da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
da ENSP; anteprojeto de uma nova dinâmica orçamentária para a Secretaria Acadêmica da ENSP /
Fioicruz. Rio de Janeiro.

ID: 03-20-0910

[alternative]: caixa 189, maço 10

Date: 17/08/1995 - 08/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 51 folhas

Language of the material:

português
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Note [generalNote]:

Assunto na origem: CD / ENSP

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0911 - Tese de doutorado intitulado “Do Contágio à Transmissão:
ciência e cultura na gênese do conhecimento epidemiológico de DNA Czeresnia
ENSP / Fiocruz.

Title: Tese de doutorado intitulado “Do Contágio à Transmissão: ciência e cultura na gênese do
conhecimento epidemiológico de DNA Czeresnia ENSP / Fiocruz.

ID: 03-20-0911

[alternative]: caixa 190, maço 1

Date: 03/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0912 - Tese de Mestrado intitulada “Padronização da metodologia
para avaliação de Colinesterase Eritrocitária: otimização das técnicas para
monitoramento ocupacional” por Júlia Claro da Cunha ENSP / Fiocruz.

Title: Tese de Mestrado intitulada “Padronização da metodologia para avaliação de Colinesterase
Eritrocitária: otimização das técnicas para monitoramento ocupacional” por Júlia Claro da Cunha
ENSP / Fiocruz.

ID: 03-20-0912

[alternative]: caixa 190, maço 02

Date: 03/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0913 - Tese de mestrado intitulada “A cólera na região metropolitana
do Rio de Janeiro – a desigualdade sócio espacial de uma epidemia” por Regina
Fernandes Flauzino ENSP / Fiocruz.

Title: Tese de mestrado intitulada “A cólera na região metropolitana do Rio de Janeiro – a
desigualdade sócio espacial de uma epidemia” por Regina Fernandes Flauzino ENSP / Fiocruz.

ID: 03-20-0913

[alternative]: caixa 190, maço 03

Date: 03/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0914 - Tese de Doutorado intitulado “Tecnologia do manejo hídrico
em bacias urbanas visando sua valorização sanitária e ambiental” por Adacto
Benedicto Otone ENSP / Fiocruz.

Title: Tese de Doutorado intitulado “Tecnologia do manejo hídrico em bacias urbanas visando sua
valorização sanitária e ambiental” por Adacto Benedicto Otone ENSP / Fiocruz.

ID: 03-20-0914

[alternative]: caixa 190, maço 04

Date: 03/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0915 - Boletins informativos do Programa Ampliado de Imunização nas
Américas

Title: Boletins informativos do Programa Ampliado de Imunização nas Américas

ID: 03-20-0915

[alternative]: caixa 190, maço 07

Date: 04/1995 - 10/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 4 folhas

Language of the material:

espanhol

File: 03-20-0916 - Tabela de salários de aperfeiçoamento profissional da ENSP –
Fiocruz.

Title: Tabela de salários de aperfeiçoamento profissional da ENSP – Fiocruz.

ID: 03-20-0916

[alternative]: caixa 191, maço 01

Date: 25/01/1994 - 31/01/2004 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 5 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0917 - Relatórios de Seminário intitulado “Avaliação e Programação
da Residência”, relatório de atividades do Núcleo de Tecnologia Educacional para
a Saúde – UFRJ; relatório produzido pelo Núcleo de Estudos Político – Sociais em
Saúde – ENSP.

Title: Relatórios de Seminário intitulado “Avaliação e Programação da Residência”, relatório de
atividades do Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde – UFRJ; relatório produzido pelo
Núcleo de Estudos Político – Sociais em Saúde – ENSP.

ID: 03-20-0917

[alternative]: caixa 191, maço 03

Date: 1992 - 21/09/1993 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 12 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0918 - Texto sobre Estrutura Organizacional da ENSP; plano de
trabalho do Núcleo de Estudos em Saúde de Populações Indígenas.

Title: Texto sobre Estrutura Organizacional da ENSP; plano de trabalho do Núcleo de Estudos em
Saúde de Populações Indígenas.

ID: 03-20-0918

[alternative]: caixa 191, maço 04

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 5 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0919 - Projeto de formação de visitadores sanitários para rede de
serviços de Saúde do Nordeste.

Title: Projeto de formação de visitadores sanitários para rede de serviços de Saúde do Nordeste.

ID: 03-20-0919

[alternative]: caixa 191, maço 05

Date: 05/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 folha

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)
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File: 03-20-0920 - Diversos convites para defesas de teses; festas de
confraternização; lançamentos de livros; aulas inaugurais; seminários; cursos;
programa de exposição intitulada “Arte Rupestre” de Maria Beltrão.

Title: Diversos convites para defesas de teses; festas de confraternização; lançamentos de livros; aulas
inaugurais; seminários; cursos; programa de exposição intitulada “Arte Rupestre” de Maria Beltrão.

ID: 03-20-0920

[alternative]: caixa 191, maço 06

Date: 01/02/1994 - 06/11/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 117 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0921 - Trigésima oitava convocação para Reunião Ordinária do
Conselho Deliberativo da Fiocruz.

Title: Trigésima oitava convocação para Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Fiocruz.

ID: 03-20-0921

[alternative]: caixa 191, maço 07

Date: 12/03/1992 - 24/09/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 5 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0922 - Minuta de carta aos diretores de unidades da Fiocruz sobre
implementação de um programa de formação de pesquisadores em Sistemas de
Saúde pela ENSP e pela Organização Pan-americana de Saúde.

Title: Minuta de carta aos diretores de unidades da Fiocruz sobre implementação de um programa de
formação de pesquisadores em Sistemas de Saúde pela ENSP e pela Organização Pan-americana de
Saúde.
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ID: 03-20-0922

[alternative]: caixa 191, maço 08

Date: 04/1991 - 07/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 9 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0923 - Planilhas de Sistema de Programação e Acompanhamento de
atividades da ASPLAN / Fiocruz; circular ASPLAN da Assessoria de Planejamento
Estratégico para o diretor da ENSP sobre implantação do Sistema de Programação
e Acompanhamento de atividades da Fiocruz; Manual do Sistema.

Title: Planilhas de Sistema de Programação e Acompanhamento de atividades da ASPLAN /
Fiocruz; circular ASPLAN da Assessoria de Planejamento Estratégico para o diretor da ENSP sobre
implantação do Sistema de Programação e Acompanhamento de atividades da Fiocruz; Manual do
Sistema.

ID: 03-20-0923

[alternative]: caixa 191, maço 09

Date: 01/06/1992 - 11/08/1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 8 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0924 - Relatório de atividades de servidor do Departamento de
Saneamento e Saúde Ambiental ENSP / Fiocruz; proposta preliminar do I Encontro
Mundial de Educação em Saúde Público.

Title: Relatório de atividades de servidor do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental ENSP /
Fiocruz; proposta preliminar do I Encontro Mundial de Educação em Saúde Público.

ID: 03-20-0924

[alternative]: caixa 191, maço 10
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Date: 08/1993 -22/10/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 11 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0925 - Programa de atividades laboratoriais e de investigação de campo
em Saúde da ENSP – documento preliminar.

Title: Programa de atividades laboratoriais e de investigação de campo em Saúde da ENSP –
documento preliminar.

ID: 03-20-0925

[alternative]: caixa 191, maço 11

Date: 06/06/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 14 folhas

Language of the material:

português

Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0926 - Memorando do Chefe do Departamento de Epidemiologia e
Métodos Quantitativos em Saúde para o diretor da ENSP sobre possibilidade de
redistribuição de funcionários; quadro de vagas disponíveis na ENSP.

Title: Memorando do Chefe do Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos em Saúde
para o diretor da ENSP sobre possibilidade de redistribuição de funcionários; quadro de vagas
disponíveis na ENSP.

ID: 03-20-0926

[alternative]: caixa 191, maço 12

Date: 24/03/1993 - 29/04/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 10 folhas

Language of the material:

português
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-20-0927 - Proposta do grupo de trabalho, Saúde e Nutrição sobre análise do
problema da fome.

Title: Proposta do grupo de trabalho, Saúde e Nutrição sobre análise do problema da fome.

ID: 03-20-0927

[alternative]: caixa 191, maço 13

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 folhas

Language of the material:

português

File: 03-20-3000 - Filmes

Title: Filmes

ID: 03-20-3000

Date: 1994 (date of creation)

Physical description: Documentos audiovisuais: 1 item (1 filme; 4 títulos)

Item: 03-20-3000-01 - O Duende da Amazônia

Title: O Duende da Amazônia

ID: 03-20-3000-01

Date: 1994 (date of creation)

Scope and content:

Narra o relatório da viagem de Carlos Chagas pelo interior da Amazônia, onde o sanitarista
relata as doenças que afligem as populações locais, principalmente a malária.

Physical description: Documento audiovisual: 1 item (1 filme / 1 título; 15 min)

Note [generalNote]:

Notação física: 1 fita VHS / 134 VHS
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Item: 03-20-3000-02 - Soldados da Borracha

Title: Soldados da Borracha

ID: 03-20-3000-02

Date: 1994 (date of creation)

Scope and content:

A reativação dos seringais com a Segunda Guerra Mundial e as condições sanitárias que vivem
os moradores da região.

Physical description: Documento audiovisual: 1 item (1 filme / 1 título; 16 min)

Note [generalNote]:

Notação física: 1 fita VHS / 134 VHS

Item: 03-20-3000-03 - No País da Febre Negra

Title: No País da Febre Negra

ID: 03-20-3000-03

Date: 1994 (date of creation)

Scope and content:

Aborda a hepatite fulminante, mais conhecida como "Peste Negra", doença que infecta as
populações ribeirinhas do Amazonas. A tentativa dos profissionais de saúde de reverter este
quadro assustador.

Physical description: Documento audiovisual: 1 item (1 filme / 1 título; 15 min)

Note [generalNote]:

Notação física: 1 fita VHS / 134 VHS

Item: 03-20-3000-04 - As Feridas da Floresta

Title: As Feridas da Floresta

ID: 03-20-3000-04

Date: 1994 (date of creation)

Scope and content:
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Mostra os trabalhadores da Petrobrás na Amazônia contaminados pela leishmaniose. As
condições de vida precária e o tratamento feito nos infectados.

Physical description: Documento audiovisual: 1 item (1 filme / 1 título; 11 min)

Note [generalNote]:

Notação física: 1 fita VHS / 134 VHS

Subfonds: 03-25 - Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos

Title: Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos

ID: 03-25

Date: 1939 - 1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 4.721 itens.

Subseries: 03-25-01 - Administração Geral

Title: Administração Geral

ID: 03-25-01

Date: 1939 - 1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 887 itens

File: 03-25-01-01 - Organização e Funcionamento - Grupo do PAI contendo
relatórios e cronogramas de atividades.

Title: Organização e Funcionamento - Grupo do PAI contendo relatórios e cronogramas de
atividades.

ID: 03-25-01-01

Date: 1980 - 1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 234 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.01.01
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File: 03-25-01-02 - ENSP contendo normas, auxiliares de enfermagem e sugestões
de atividades da FIOCRUZ como laboratório federal em apoio ao Sistema
Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (SNLSP).Inclui, também, calendário
do “Programa de Formação de Recursos Humanos e

Title: ENSP contendo normas, auxiliares de enfermagem e sugestões de atividades da FIOCRUZ
como laboratório federal em apoio ao Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública
(SNLSP).Inclui, também, calendário do “Programa de Formação de Recursos Humanos e

ID: 03-25-01-02

Date: 10/1980 - 03/1992 (date of creation)

Scope and content:

Fomento à Pesquisa para 1987" do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico/CNPq.
Rio de Janeiro relatórios e catálogos de atividades da ENSP e seus departamentos; formulários
de projetos de pesquisa; resumo de atividades da Secretária Acadêmica; catálogo de pesquisas,
testes e dissertações; regimento interno; diretrizes para os egressos nos cursos de saúde pública;
estatuto da FENSP e termo de contrato entre a ENSP e a Organização Panamericana de Saúde.
Inclui, também, levantamento do acervo da literatura em Saúde Pública, no período de 1900 à
1979, realizado pelo núcleo de Pesquisa Bibliográfica da ENSP.

Physical description: Documentos textuais: 52 itens.

File: 03-25-01-03 - Politécnico de Saúde “Joaquim Venâncio” contendo
relatórios; pautas de reunião e listagem de material solicitado.

Title: Politécnico de Saúde “Joaquim Venâncio” contendo relatórios; pautas de reunião e listagem
de material solicitado.

ID: 03-25-01-03

Date: 08/1985 - 13/12/1985 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 6 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.01.03

File: 03-25-01-05 - Regulamento da ASFOC; quadro de informações sobre o
FIOPREV; proposta de estabelecimento de curso para.

Title: Regulamento da ASFOC; quadro de informações sobre o FIOPREV; proposta de
estabelecimento de curso para.
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ID: 03-25-01-05

Date: 05/04/1979- 05/04/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 5 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.01.05

File: 03-25-01-06 - Pessoal _ Memorandos, formulários, procuração e orientação
referentes a contrato, cargos e pagamento de contratados; declarações sobre
participação no grupo do PAI em reunião; currículos; recebidos e formulários
relativos a pagamento de pesquisadores e

Title: Pessoal _ Memorandos, formulários, procuração e orientação referentes a contrato, cargos e
pagamento de contratados; declarações sobre participação no grupo do PAI em reunião; currículos;
recebidos e formulários relativos a pagamento de pesquisadores e

ID: 03-25-01-06

Date: 01/02/1977 - 01/02/1996 (date of creation)

Scope and content:

plano de classificação de cargos e salários da FIOCRUZ.
Constam também documentos referentes à pesquisadora Sandra Celeste Tavares da Silveira,
solicitação e devolução de passagem e diárias de pesquisadores.

Physical description: Documentos textuais: 343 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.01.06

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-25-01-07 - Orçamentos e Finanças - Seguintes atividades desenvolvidas
pelo PAI: convênio com o MS/SNABS/Finsocial para atividades de apoio ao
controle de doenças transmissíveis e curso regional e internacional de erradicação
da Poliomielite;

Title: Orçamentos e Finanças - Seguintes atividades desenvolvidas pelo PAI: convênio com o MS/
SNABS/Finsocial para atividades de apoio ao controle de doenças transmissíveis e curso regional e
internacional de erradicação da Poliomielite;

ID: 03-25-01-07
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Date: 26/02/1986 - 26/02/1990 (date of creation)

Scope and content:

pessoal contratado do grupo de trabalho do PAI; produção de material coletivo instrucional
para Treinamento no Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher e da Criança da
Organização Panamericana de Saúde - PAISMC/OPS; elaboração de material instrucional
para pessoal de nível médio - PAI/OPS; pagamento de funcionários do Grupo da Criança/
PAI; recursos do grupo do PAI em convênio em DNE/SNABS; convênio PAI/ENSP/DNE-
SNABS/DIPLAN para capacitação de pessoal para desenvolver atividades de Vigilência
Epidemiológica; convênio com a SNABS/DIPLAN/SUPLAN para atividades de vigilância
epidemiológica e controle de doenças transmissíveis; aplicação de recursos para o projeto OPS
e proposta de orçamento para o Estudo de Oportunidades Perdidas de Vacinação - ENSP.
Constam, tabém, formulários e recebidos de movimentação de material; notas financeiras;
recibos e ordem bancária.

Physical description: Documentos textuais: 213 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.01.07

Access points:

• Madagáscar (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-25-01-08 - Quadro analítico de despesas-ENSP; demonstrativos
orçamentários de programas, projeto e atividades da FIOCRUZ; demonstrativos
orçamentários de cargos e salários da FIOCRUZ e quadro de definição de cotas
de participação dos laboratórios produtores na

Title: Quadro analítico de despesas-ENSP; demonstrativos orçamentários de programas, projeto e
atividades da FIOCRUZ; demonstrativos orçamentários de cargos e salários da FIOCRUZ e quadro
de definição de cotas de participação dos laboratórios produtores na

ID: 03-25-01-08

Date: 05/1981 - 1987 (date of creation)

Scope and content:

demanda nacional de imunobiológicos.

Physical description: Documentos textuais: 14 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.01.08
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File: 03-25-01-04 - Atas e listagem de participantes do Conselho Técnico
Administrativo da FIOCRUZ; relatório da Superintendência de Planejamento da
Presidência; atos e comunicado da Presidência; resoluções finais do 1º Congresso
Interno da FIOCRUZ; tabelas sobre intoxicação

Title: Atas e listagem de participantes do Conselho Técnico Administrativo da FIOCRUZ;
relatório da Superintendência de Planejamento da Presidência; atos e comunicado da Presidência;
resoluções finais do 1º Congresso Interno da FIOCRUZ; tabelas sobre intoxicação

ID: 03-25-01-04

Date: 10/07/1985 - 22/07/1994 (date of creation)

Scope and content:

alimentar de funcionários; minutas e quadros sobre programas, produção científica e produção
de insumos e imunobiológicos.

Physical description: Documentos textuais: 20 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.01.04

Subseries: 03-25-02 - Programas de Imunização

Title: Programas de Imunização

ID: 03-25-02

Date: 1978 -1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1121 itens

File: 03-25-02-01 - Materiais instrucionais relativos a cursos e workshops; guiais;
manuais e folhetos sobre os seguintes assuntos: manutenção de redes de frio para
armazenamento e conservação de vacinas, controle de Poliomielite, imunização e
Epidemiologia.

Title: Materiais instrucionais relativos a cursos e workshops; guiais; manuais e folhetos sobre os
seguintes assuntos: manutenção de redes de frio para armazenamento e conservação de vacinas,
controle de Poliomielite, imunização e Epidemiologia.

ID: 03-25-02-01

Date: 1978 - 1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 44 itens
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Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.01

Access points:

• Nigéria (place)
• Estados Unidos (place)
• Genebra (Suíça) (place)

File: 03-25-02-02 - Boletins e informativos: Boletim informativo PAI/
Programa Ampliado de Imunización em lãs Américas; Programa Ampliado de
Immunizaciones; ALERTA PAI; CONTACT; ASSET; EPI Newletter; EPI Cold
Chain Update e EPI ALERT.

Title: Boletins e informativos: Boletim informativo PAI/Programa Ampliado de Imunización em
lãs Américas; Programa Ampliado de Immunizaciones; ALERTA PAI; CONTACT; ASSET; EPI
Newletter; EPI Cold Chain Update e EPI ALERT.

ID: 03-25-02-02

Date: 04/1980 - 08/1997 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 73 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.02

Access points:

• Genebra (Suíça) (place)
• Colômbia (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-25-02-03 - Convênio entre o governo do Estado do Rio Grande do Sul e
a Fundação SESP e proposta de cooperação entre a SNABS/MS e o PAI/ENSP/
Fiocruz em programas de controle e erradicação da Poliomielite. Inclui informes,
propostas para cooperação e formulário.

Title: Convênio entre o governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Fundação SESP e proposta de
cooperação entre a SNABS/MS e o PAI/ENSP/Fiocruz em programas de controle e erradicação da
Poliomielite. Inclui informes, propostas para cooperação e formulário.

ID: 03-25-02-03

Date: 08/1980 - 08/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 167 itens
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Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.03

Access points:

• Rio Grande do Sul (place)

File: 03-25-02-15 - Correspondência; planilhas; resumos; entrevistas transcritas
e fitas k 7 com depoimentos; instruções; códigos de processamento de dados;
formulários do projeto “O Impacto do PAI e a Iniciativa da Erradicação da Pólio
nos Sistemas de Saúde nas Américas”,

Title: Correspondência; planilhas; resumos; entrevistas transcritas e fitas k 7 com depoimentos;
instruções; códigos de processamento de dados; formulários do projeto “O Impacto do PAI e a
Iniciativa da Erradicação da Pólio nos Sistemas de Saúde nas Américas”,

ID: 03-25-02-15

Date: 21/08/1993 - 12/1993 (date of creation)

Scope and content:

patrocinado pela OPS/OMS. A documentação refere-se, principalmente, às atividades do
projeto no Brasil sob a coordenação do grupo do PAI na ENSP. Inclui, também, documentos
referentes as atividades do projeto no Paraguai.

Physical description: Documentos textuais: 290 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.15

Access points:

• Amazonas (place)
• Paraná (place)

File: 03-25-02-16 - Programa Nacional de Imunização contendo resolução do MS;
livretos do MS sobre conservação de vacinas; normas operacionais do MPAS/
INAMPS; relatórios da SNABS/MS sobre os “Dias Nacionais de Vacinação”,
entre o MS e a Fundação Rotaria;

Title: Programa Nacional de Imunização contendo resolução do MS; livretos do MS sobre
conservação de vacinas; normas operacionais do MPAS/INAMPS; relatórios da SNABS/MS sobre
os “Dias Nacionais de Vacinação”, entre o MS e a Fundação Rotaria;

ID: 03-25-02-16
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Date: 05/05/1978 - 10/01/1989 (date of creation)

Scope and content:

projeto de pesquisa do MS intitulado "Vacinação: Fatores Determinantes de Altas e Baixas
Coberturas"; relatório do INAMPS; documento produzido pelo PNI/SNABS/MS intitulado
"O Programa Nacional de Imunizações: 15 anos, Uma Análise Crítica"; proposta da ENSP-
FIOCRUZ para realização de Seminário de Vacinologia; esquema de vacinação da SNABS/
MS; questionários e tabelas e manuais da SNABS/MS.
Inclui, também, exemplares da revista "Imunizações-Atualização" (Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo) e informativo aos "Dias Nacionais de Vacunacion" realizados no México.

Physical description: Documentos textuais: 23 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.16

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• México (place)

File: 03-25-02-17 - Programa Alargado de Vacinação (PAV) da OMS contendo
materiais instrucionais da OMS; relatórios de atividades e de avaliação; inquérito
de cobertura vacinal; correspondências sobre seminário e sobre bolsas de
pesquisa para pesquisadores moçambicanos;

Title: Programa Alargado de Vacinação (PAV) da OMS contendo materiais instrucionais da OMS;
relatórios de atividades e de avaliação; inquérito de cobertura vacinal; correspondências sobre
seminário e sobre bolsas de pesquisa para pesquisadores moçambicanos;

ID: 03-25-02-17

Date: 05/1979 - 1990 (date of creation)

Scope and content:

plano nacional de imunização na República da Guiné; projeto de um programa de vacinação na
República Popular de Angola; resumo de projeto em Angola; artigo e texto sobre cadeia de frio;
manuais; guias; folheto e cadernetas de vacinação.
Inclui, também, material instrucional, manual e programação, organização e avaliação do PAV
produzido pelo Ministério da Saúde da República Popular de Angola.

Physical description: Documentos textuais: 42 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.17
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Access points:

• Angola (place)
• Genebra (Suíça) (place)

File: 03-25-02-18 - Programa de Imunizações da Secretária da Saúde do Estado
de Santa Catarina; projeto na Bahia e no Ceará intitulado “Oportunidades
Perdidas de Vacinação”. (OPAS/UNICEF/PAI-FIOCRUZ). Inclui normas
técnicas sobre vacinas;

Title: Programa de Imunizações da Secretária da Saúde do Estado de Santa Catarina; projeto
na Bahia e no Ceará intitulado “Oportunidades Perdidas de Vacinação”. (OPAS/UNICEF/PAI-
FIOCRUZ). Inclui normas técnicas sobre vacinas;

ID: 03-25-02-18

Date: 1980 - 08/03/1990 (date of creation)

Scope and content:

correspondências sobre orçamentos de projeto; proposta de orçamento; relatórios; informe;
questionários e tabelas sobre cobertura de vacinação.
Consta, também, documento referente ao "Programa da Coordenação de Operações" e
"Programa da Coordenação de Treinamento".

Physical description: Documentos textuais: 29 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.18

Access points:

• Santa Catarina (place)

File: 03-25-02-19 - Programa de Epidemiologia do Ministério da Saúde do
Paraná/OPS-OMS; programas de imunização do UNICEF; ações de saúde
que abrangem os municípios de Sinaloa (México) denominadas “Operacion
Sinaloa” (OPS/Institutos de Saúde Mexicanos);

Title: Programa de Epidemiologia do Ministério da Saúde do Paraná/OPS-OMS; programas
de imunização do UNICEF; ações de saúde que abrangem os municípios de Sinaloa (México)
denominadas “Operacion Sinaloa” (OPS/Institutos de Saúde Mexicanos);

ID: 03-25-02-19

Date: 1978 - 03/10/1990 (date of creation)

Scope and content:
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programa antipólio no Equador denominado "Operacion Barrido" (OPS).
Inclui planos de ação; minienciclopédia; informes; relatórios; mapa; lista de participantes;
minuta e programação de reunião; guias de supervisão e guia do vacinador; formulários e
quadro de cobertura vacinal.
Consta, também, relatório do "Special Programme for Research and Training in Tropical
Diseases" (UNDP/WHO/World Bank).

Physical description: Documentos textuais: 21 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.19

Access points:

• Panamá (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-25-02-20 - Programas de saúde em Angola. Inclui avaliação do
“Programa de Combate ás Doenças Diarréicas”, calendário de atividades e
projeto da “Campanha Nacional de Prevenção contra o SIDA” e inquérito do
“Programa Nacional de Educação para Saúde”.

Title: Programas de saúde em Angola. Inclui avaliação do “Programa de Combate ás Doenças
Diarréicas”, calendário de atividades e projeto da “Campanha Nacional de Prevenção contra o
SIDA” e inquérito do “Programa Nacional de Educação para Saúde”.

ID: 03-25-02-20

Date: 12/1987 - 01/07/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 04 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.20

Access points:

• Luanda (Angola) (place)

File: 03-25-02-21 - Programa de Educação Continuada (PEC/ENSP), incluindo
material didático do PAI-ENSP/OMS-OPS; textos de apoio e projeto para
implementação do PEC para ensino médio.

Title: Programa de Educação Continuada (PEC/ENSP), incluindo material didático do PAI-ENSP/
OMS-OPS; textos de apoio e projeto para implementação do PEC para ensino médio.
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ID: 03-25-02-21

Date: 07/1983 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 13 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.21

File: 03-25-02-05 - Contendo relatórios, correspondências, programas e textos
sobre conferência, planos de ação, artigos e listagem de participantes referentes
as atividades do PAI na África. Inclui, também, relatório referente as atividades
do PAI na Turquia.

Title: Contendo relatórios, correspondências, programas e textos sobre conferência, planos de
ação, artigos e listagem de participantes referentes as atividades do PAI na África. Inclui, também,
relatório referente as atividades do PAI na Turquia.

ID: 03-25-02-05

Date: 09/1980 - 21/10/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 20 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.05

Access points:

• Luanda (Angola) (place)
• Nairóbi (Quénia) (place)
• Genebra (Suíça) (place)

File: 03-25-02-06 - Produzidos pela OPS/OMS sobre avaliações efetuadas pelo
PAI na Colômbia, Bolívia, Argentina, Honduras, Uruguai, Nicarágua e Paraguai;
avaliações das Jornadas Nacionais de Vacinação na Guatemala e em Bogotá e
avaliações efetuadas pelo PAI sobre as ações de

Title: Produzidos pela OPS/OMS sobre avaliações efetuadas pelo PAI na Colômbia, Bolívia,
Argentina, Honduras, Uruguai, Nicarágua e Paraguai; avaliações das Jornadas Nacionais de
Vacinação na Guatemala e em Bogotá e avaliações efetuadas pelo PAI sobre as ações de

ID: 03-25-02-06

Date: 10/11/1980 - 03/1994 (date of creation)

Scope and content:
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erradicação da Poliomielite e prestação de serviços de saúde nas Américas.
Inclui, também, guia de supervisão do "Programa Nacional de Vacunaciones" do Ministério da
Saúde do Uruguai.

Physical description: Documentos textuais: 16 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.06

Access points:

• Genebra (Suíça) (place)
• Uruguai (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-25-02-07 - Listagem de artigos sobre Epidemiologia (1977 – 1990);
artigos sobre imunização e manutenção de redes de frio para armazenamento e
conservação de vacinas. Inclui também os seguintes documentos produzidos pela
OMS:

Title: Listagem de artigos sobre Epidemiologia (1977 – 1990); artigos sobre imunização e
manutenção de redes de frio para armazenamento e conservação de vacinas. Inclui também os
seguintes documentos produzidos pela OMS:

ID: 03-25-02-07

Date: 1980 - 14/09/1989 (date of creation)

Scope and content:

“Consultation on the Eradication of Poliomyelitis" e "Measles Control in the 1990s: Principles
for the next decade".

Physical description: Documentos textuais: 11 itens

Access points:

• Genebra (Suíça) (place)

File: 03-25-02-08 - Secretária pela Secretária de Estado da Saúde de Minas
Gerais/Núcleo de Vigilância Epidemiológica e SNABS/MS, incluindo: “Avaliação
do Estado Vacinal (Vacina Sabin) de Contratos de Poliomielite na Região
Metropolitana de Belo Horizonte/Setembro a Dezembro
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Title: Secretária pela Secretária de Estado da Saúde de Minas Gerais/Núcleo de Vigilância
Epidemiológica e SNABS/MS, incluindo: “Avaliação do Estado Vacinal (Vacina Sabin) de
Contratos de Poliomielite na Região Metropolitana de Belo Horizonte/Setembro a Dezembro

ID: 03-25-02-08

Date: 24/03/1981 - 10/04/1987 (date of creation)

Scope and content:

de 1980"; "Investigação do Surto de Poliomielite/Fortaleza-CE, 1984/1985; "Comportamento
da Poliomielite no Brasil/1981/1983"; "Plano de Ação para Erradicar a Transmissão da
Poliomielite no Brasil"; pauta de reunião da "Comissão Interinstrucional de Coordenação do
Plano de Ação para a Erradicação da Poliomielite (CICPA-EP)" e "Diretrizes para Padronizar e
Intensificar as Atividades de Vigilância e Controle da Poliomielite".

Physical description: Documentos textuais: 07 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.08

File: 03-25-02-09 - Reuniões regionais realizadas pelo PAI nos seguintes países:
Equador, Uruguai, Peru, Estados Unidos, Colômbia e Guatemala. Inclui
cronogramas de ação, listas de participantes, informes dos grupos de trabalho,
informes de atividades e planos de trabalhos.

Title: Reuniões regionais realizadas pelo PAI nos seguintes países: Equador, Uruguai, Peru,
Estados Unidos, Colômbia e Guatemala. Inclui cronogramas de ação, listas de participantes,
informes dos grupos de trabalho, informes de atividades e planos de trabalhos.

ID: 03-25-02-09

Date: 18/05/1981 - 15/03/1991 (date of creation)

Scope and content:

Consta, também, documento intitulado "Evaluacion sobre el Terreno de la Eficacia de la
Vacina" produzido pelo "Centers for Disease Control" (EUA) contendo a programação da 3ª
Reunião Regional do PAI, realizada em Washington.

Physical description: Documentos textuais: 25 itens

Access points:

• Genebra (Suíça) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)
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File: 03-25-02-10 - Produzidos pela OMS, OPS e UNICEF sobre as ações do PAI
intitulados “Prestacion de Serviços de Immunizacion em lãs Américas: Definicion
de Políticas” “Princípios de Planification para lãs Actividades de Immunizacion
Aceleradas”

Title: Produzidos pela OMS, OPS e UNICEF sobre as ações do PAI intitulados “Prestacion de
Serviços de Immunizacion em lãs Américas: Definicion de Políticas” “Princípios de Planification
para lãs Actividades de Immunizacion Aceleradas”

ID: 03-25-02-10

Date: 09/1983 - 06/07/1994 (date of creation)

Scope and content:

“Assessment of the Impact of EPI/POLIO on Health Systems of the Americas" e "Indicadores
de Evaluacion Del PAI para Nível Operacional y Regional".

Physical description: Documentos textuais: 04 itens

Access points:

• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-25-02-11 - Anexo, quadros sobre ação de controle da Poliomielite/
cobertura vacinal (16/06/1984); projeto “PAI-POLIO/Brasil-OPS/IFCS-UFRJ/
ESNP-FIOCRUZ” e resumo do projeto

Title: Anexo, quadros sobre ação de controle da Poliomielite/cobertura vacinal (16/06/1984);
projeto “PAI-POLIO/Brasil-OPS/IFCS-UFRJ/ESNP-FIOCRUZ” e resumo do projeto

ID: 03-25-02-11

Date: 18/07/1984 - 07/10/1993 (date of creation)

Scope and content:

“Avaliação do Impacto do Programa de Imunização e Erradicação da Poliomielite em Relação
aosServiços de Saúde no Brasil"

Physical description: Correspondência: 03 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.11

File: 03-25-02-12 - Documentos do PAI em países das Américas com as seguintes
informações: país; período; problema ou área de ação; objetivos; atividades;
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fonte de recursos. Estes planos de ação envolvem todos os elementos necessários
às atividades do Programa

Title: Documentos do PAI em países das Américas com as seguintes informações: país; período;
problema ou área de ação; objetivos; atividades; fonte de recursos. Estes planos de ação envolvem
todos os elementos necessários às atividades do Programa

ID: 03-25-02-12

Date: 1984 - 1990 (date of creation)

Scope and content:

supervisão; melhorar coberturas de vacinação/aumentar coberturas; cadeia de frio/assegurar
a adequada conservação, manejo e distribuição de biológicos; mobilização social/assegurar a
participação e mobilização ativa da comunidade, sua organização e assim por diante.

Physical description: Documentos textuais: 28 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.12

Access points:

• Peru (place)
• Colômbia (place)
• Venezuela (place)

File: 03-25-02-22 - Rotary/Polioplus - Programa Polioplus. Inclui os seguintes
assuntos: envio de projeto; programa de imunização nas Américas e na África;
jornadas de Vacinação no Peru e no Brasil; convênio entre a OPS/OMS-
UNICEF-AID-Rotary International-Ministério da Saúde

Title: Rotary/Polioplus - Programa Polioplus. Inclui os seguintes assuntos: envio de projeto;
programa de imunização nas Américas e na África; jornadas de Vacinação no Peru e no Brasil;
convênio entre a OPS/OMS-UNICEF-AID-Rotary International-Ministério da Saúde

ID: 03-25-02-22

Date: 23/07/1983 - 20/01/1988 (date of creation)

Scope and content:

do Peru; envio de formulário de projeto; envio de relatório de avaliação sobre programa de
vacinação na Namíbia; envio de manual de imunizações; envio de relatório sobre programa
de imunização na Nigéria; cooperação entre a Rotary International e o Ministério da Saúde e
Assistência Social da Venezuela e orçamento de projeto.

Physical description: Correspondências: 58 itens

Note [generalNote]:
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Notação anterior: 03.25.00/01.02.22

Access points:

• Evaston (Estados Unidos) (place)

File: 03-25-02-25 - Atividades do Programa Polioplus nos seguintes países: Costa
do Marfim, Namíbia, Camarão, Madagascar, Zaire, Angola, Bostwana, Nigéria
entre outros.

Title: Atividades do Programa Polioplus nos seguintes países: Costa do Marfim, Namíbia,
Camarão, Madagascar, Zaire, Angola, Bostwana, Nigéria entre outros.

ID: 03-25-02-25

Date: 22/08/1986 - 24/09/1997 (date of creation)

Scope and content:

Inclui projetos, relatórios de atividades, planos de ação, relatórios de eventos e lista de
participantes de workshop.

Physical description: Documentos textuais: 31 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.25

Access points:

• Evaston (Estados Unidos) (place)
• Lagos (Nigéria) (place)

File: 03-25-02-13 - Correspondência; programa de curso; relatório de trabalhos
de campo; módulos instrucionais; questionários; orientação para trabalhos de
grupo; guias de avaliação e testes do “I Curso Internacional para a Erradicação
da Poliomielite” e

Title: Correspondência; programa de curso; relatório de trabalhos de campo; módulos
instrucionais; questionários; orientação para trabalhos de grupo; guias de avaliação e testes do “I
Curso Internacional para a Erradicação da Poliomielite” e

ID: 03-25-02-13

Date: 27/11/1986 - 06/1987 (date of creation)

Scope and content:
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“Curso Nacional de Erradicação da Poliomielite", patrocinadoa pela OPS e o MS e coordenados
pela ENSP. Inclui, também, módulos do "Programa del Taller do PAI/OMS/OPS" sobre
planejamento, administração e avaliação.

Physical description: Documentos textuais: 23 itens

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-25-02-30 - Ações do Programa Polioplus contendo quadro sobre
menbros/clubes da Rotary International; demonstrativos de cobertura vacinal;
demonstrativos orçamentários relativos a suporte financeiro de projetos;
rascunho, avaliação, textos, programa de atividades,

Title: Ações do Programa Polioplus contendo quadro sobre menbros/clubes da Rotary
International; demonstrativos de cobertura vacinal; demonstrativos orçamentários relativos a
suporte financeiro de projetos; rascunho, avaliação, textos, programa de atividades,

ID: 03-25-02-30

Date: 30/06/1985 - 17/11/1987 (date of creation)

Scope and content:

diretrizes de projeto e modelo de organização do "National Rotary Polioplus Operations
Commitee".
Inclui, também, documento intitulado "Deuxieme Campagne/Poluoplus Campagne de
Sensibilisation de la Population" contendo relatórios de atividades; projeto e documento
contendo correspondências, projetos e critérios do Programa Polioplus.

Physical description: Documentos textuais: 19 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.30

Access points:

• Evaston (Estados Unidos) (place)

File: 03-25-02-29 - Seguintes guias e manuais: “Polioplus/Report on
Operations/1986-87”, “The Challenge”, “Polioplus/Um programa da Rotary
International para imunazar as crianças do mundo”, “Guide to Using The Rotary
Club EPI User/Non-User Survey”, ‘The Challeng:
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Title: Seguintes guias e manuais: “Polioplus/Report on Operations/1986-87”, “The Challenge”,
“Polioplus/Um programa da Rotary International para imunazar as crianças do mundo”, “Guide to
Using The Rotary Club EPI User/Non-User Survey”, ‘The Challeng:

ID: 03-25-02-29

Date: 15/05/1987 - 30/03/1988 (date of creation)

Scope and content:

An Action Guide for National Polioplus Projects"; 'Polioplus/Manual des Ateliers d'
Immunisation Nationaux et de District du Rotary"; "Polio Plus Manual for National and District
Immunization Workshops for Rotarians" e "Manual for National and District Immunization
Workshops for Rotarians".

Physical description: Documentos textuais: 09 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.29

Access points:

• Evaston (Estados Unidos) (place)

File: 03-25-02-28 - Material instrucional relativo a curso da Rotary International
para o governador indicado de distrito. Constam, em anexo, “Manual do
Governador de Distrito/1987-88” e “Manual do Presidente do Clube”.

Title: Material instrucional relativo a curso da Rotary International para o governador indicado
de distrito. Constam, em anexo, “Manual do Governador de Distrito/1987-88” e “Manual do
Presidente do Clube”.

ID: 03-25-02-28

Date: 1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 item

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.28

File: 03-25-02-27 - Programa Polioplus contendo artigos; entrevista; metas e
objetivos; recortes de jornais; carta mensal; folders e folhetos. Inclui, também,
os seguintes boletins e informativos: “Informe Polioplus”, “Action Letter”,
“Polioplus Distric Focus”

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 668



03 Escola Nacional de Saúde Pública

Title: Programa Polioplus contendo artigos; entrevista; metas e objetivos; recortes de jornais;
carta mensal; folders e folhetos. Inclui, também, os seguintes boletins e informativos: “Informe
Polioplus”, “Action Letter”, “Polioplus Distric Focus”

ID: 03-25-02-27

Date: 09/1985 - 05/1988 (date of creation)

Scope and content:

“The Polioplus Club Bulletin"; "Rotary International Governor's Monthly Letter"; "Polioplus
Task Force News"; "Extra" e "Reporter Polio Plus".
Constam, também, cartaz sobre Jornada Nacional de Vacinação e Fotografias sobre campanha
em Angola.

Physical description: Documentos textuais: 65 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.27

Access points:

• Evaston (Estados Unidos) (place)
• Rondonópolis (MT) (place)
• Caracas (Venezuela) (place)

File: 03-25-02-26 - Atividades e workshop realizados pelo Programa Polioplus nos
seguintes países: Indonésia, Tailândia, Índia, Nepal e Sri Lanka. Inclui, também,
documentos da Fundação Rotary intitulado “Universal Immunization in Urban
Índia: A tem step Rotary Action Plan”.

Title: Atividades e workshop realizados pelo Programa Polioplus nos seguintes países: Indonésia,
Tailândia, Índia, Nepal e Sri Lanka. Inclui, também, documentos da Fundação Rotary intitulado
“Universal Immunization in Urban Índia: A tem step Rotary Action Plan”.

ID: 03-25-02-26

Date: 23/08/1987 - 29/03/1988 (date of creation)

Physical description: Relatórios: 06 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.26

Access points:

• Jacarta (Indonésia) (place)
• Bangcoc (Tailândia) (place)
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File: 03-25-02-24 - Atividades do Programa Polioplus nos seguintes países: Peru,
Equador, Trindad e Tobago, Venezuela e Brasil. Inclui relatórios, projetos,
planos de ação e de financiamento, agenda da visita do pesquisador Hebert
Pigman ao Brasil,

Title: Atividades do Programa Polioplus nos seguintes países: Peru, Equador, Trindad e Tobago,
Venezuela e Brasil. Inclui relatórios, projetos, planos de ação e de financiamento, agenda da visita
do pesquisador Hebert Pigman ao Brasil,

ID: 03-25-02-24

Date: 11/12/1985 - 21/10/1987 (date of creation)

Scope and content:

programa de atividades e atividades e agenda de reunião.
Constam, também, xerox de fotografia da campanha Polioplus no Brasil e documentos sobre a
campanha Polioplus em Curitiba.

Physical description: Documentos textuais: 20 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.24

Access points:

• Evaston (Estados Unidos) (place)
• Curitiba (PR) (place)
• Venezuela (place)

File: 03-25-02-23 - Formulários sobre projetos do Programa Polioplus e
instruções sobre preenchimento de formulários. Inclui, também, documento
intitulado “Critérios exigidos pela Fundação Rotaria para a Concessão de
Subsídios a Programas de Imunização contra a Poliomielite”

Title: Formulários sobre projetos do Programa Polioplus e instruções sobre preenchimento de
formulários. Inclui, também, documento intitulado “Critérios exigidos pela Fundação Rotaria para
a Concessão de Subsídios a Programas de Imunização contra a Poliomielite”

ID: 03-25-02-23

Date: 20/06/1985 - 12/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 19 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.23

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 670



03 Escola Nacional de Saúde Pública

File: 03-25-02-14 - Plano de Ação de Erradicação da Pólio em vários estados
da federação envolvendo o Ministério da Saúde (SNABS e DNE) e ENSP,
incluindo tabelas de casos confirmados e notificados; tabelas de casos conhecidos,
confirmados, negativos e em estudo; resultados

Title: Plano de Ação de Erradicação da Pólio em vários estados da federação envolvendo
o Ministério da Saúde (SNABS e DNE) e ENSP, incluindo tabelas de casos confirmados e
notificados; tabelas de casos conhecidos, confirmados, negativos e em estudo; resultados

ID: 03-25-02-14

Date: 1978 - 1988 (date of creation)

Scope and content:

de campanhas de vacinação; inquéritos de cobertura vacinal; busca ativa de casos de pólio;
fluxograma para investigação e classificação de casos de pólio. Inclui, também, questionários e
formulários.

Physical description: Documentos textuais: 38 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.14

Access points:

• Alagoas (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-25-02-04 - Ministério da Saúde, secretarias de saúde, pesquisadores do
PAI, no PNI entre outros. Inclui textos e trabalhos sobre os seguintes assuntos:
diagnósticos laboratorial da Poliomielite; Poliomielite no Brasil; regionalização
assistencial das ações integrada

Title: Ministério da Saúde, secretarias de saúde, pesquisadores do PAI, no PNI entre outros.
Inclui textos e trabalhos sobre os seguintes assuntos: diagnósticos laboratorial da Poliomielite;
Poliomielite no Brasil; regionalização assistencial das ações integrada

ID: 03-25-02-04

Date: 15/09/1980 - 08/1986 (date of creation)

Scope and content:

de saúde; vacina antipolio; estratégia mundial de erradicação da Poliomielite; reunião do
"Expanded Program on Immunization"; controle e erradicação da Poliomielite; situação da
Poliomielite e campanhas de vacinação no Estado de Alagoas.
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Consta, também, comunicação transcrita apresentada à Academia Nacional de Medicina sobre
a "Poliomielite no Rio de Janeiro". Inclui, também, fotografia da [1ª Campanha Nacional contra
Poliomielite na Unidade Germano Sinval Faria, 1980?] e correspondência do Ministério da
Saúde contendo em anexo disco referente a Campanha de Vacinação contra Paralisia Infantil
promovida pelo MS/SNABS.

Physical description: Documentos textuais: 13 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.02.04

Access points:

• Alagoas (place)
• Brasília (DF) (place)

Subseries: 03-25-03 - Programas de Atenção Primária a Saúde da Mulher e da
Criança

Title: Programas de Atenção Primária a Saúde da Mulher e da Criança

ID: 03-25-03

Physical description: Documentos textuais: 409 itens

File: 03-25-03-01- Programas de Atenção a Saúde da Mulher e da Criança
- Programa de desenvolvimento e Informção da 1ª Infância do Centro
Internacional da Infância (UNICEF) contendo boletins informativos e folhetos.

Title: Programa de desenvolvimento e Informção da 1ª Infância do Centro Internacional da
Infância (UNICEF) contendo boletins informativos e folhetos.

ID: 03-25-03-01- Programas de Atenção a Saúde da Mulher e da Criança

Date: 11/1978 - 12/1979 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 16 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.03.01

Access points:

• Estados Unidos (place)
• França (place)
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File: 03-25-03-02 - Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno
(MS/MPAS e UNICEF) contendo relatório de seminário e relatório de atividades.

Title: Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (MS/MPAS e UNICEF) contendo
relatório de seminário e relatório de atividades.

ID: 03-25-03-02

Date: 1981 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.03.02

File: 03-25-03-03 - Programa de Atenção Materno Infantil (MS/PAI-ENSP)
contendo relatórios de avaliação; relatórios de avaliação; relatório de reunião;
manuais e guias para instrutor de curso; questionário sobre curso e roteiros de
avaliação relativos ao programa.

Title: Programa de Atenção Materno Infantil (MS/PAI-ENSP) contendo relatórios de avaliação;
relatórios de avaliação; relatório de reunião; manuais e guias para instrutor de curso; questionário
sobre curso e roteiros de avaliação relativos ao programa.

ID: 03-25-03-03

Date: 08/10/1981 - 1985 (date of creation)

Scope and content:

Consta, também, folheto intitulado "The Population Council em Latinoamericana y en el
Caribe".

Physical description: Documentos textuais: 24 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.03.03

Access points:

• Bahia (place)
• México (place)

File: 03-25-03-04 - “Programa de Salud Materno Infantil” (OPAS/OMS)
contendo informes; guias; trabalho e folheto para agentes comunitários.
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Title: “Programa de Salud Materno Infantil” (OPAS/OMS) contendo informes; guias; trabalho e
folheto para agentes comunitários.

ID: 03-25-03-04

Date: 13/07/1984 - 11/1985 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 07 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.03.04

Access points:

• Colômbia (place)
• Cuba (place)

File: 03-25-03-05 - Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher
e da Criança (MS) contendo manuais; folhetos; acompanhamentos físicos
orçamentários; relatórios de atividades e de avaliação; cronograma e programa
de atividades;

Title: Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher e da Criança (MS) contendo manuais;
folhetos; acompanhamentos físicos orçamentários; relatórios de atividades e de avaliação;
cronograma e programa de atividades;

ID: 03-25-03-05

Date: 10/1984 - 06/1987 (date of creation)

Scope and content:

projetos e relatório de análise de convênio entre o MS e o BNDES.
Constam, também, guia de monitor, módulos instrucionais, teste, cadernos de respostas e
questionário de avaliação relativos a curso.

Physical description: Documentos textuais: 114 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.03.05

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Genebra (Suíça) (place)
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File: 03-25-03-06 - “Proyecto de Immunization Universal Del Niño para
1990” (Ministerio da Saúde do Peu/OPS/OMS/UNICEF/USAID) contendo
resumo de projeto e demostrativos orçamentário.

Title: “Proyecto de Immunization Universal Del Niño para 1990” (Ministerio da Saúde do Peu/
OPS/OMS/UNICEF/USAID) contendo resumo de projeto e demostrativos orçamentário.

ID: 03-25-03-06

Date: 03/1986 - 1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.03.06

Access points:

• Peru (place)

File: 03-25-03-07 - Programa de Atenção Integrada as Doenças Prevaleceram da
Criança (OPAS/OMS) contendo material instrucional relativo a curso; relatório
de grupo de trabalho; programa de curso e xerox de folheto.

Title: Programa de Atenção Integrada as Doenças Prevaleceram da Criança (OPAS/OMS)
contendo material instrucional relativo a curso; relatório de grupo de trabalho; programa de curso e
xerox de folheto.

ID: 03-25-03-07

Date: 05/08/1996 - 08/08/1996 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 15 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.03.07

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Estados Unidos (place)

File: 03-25-03-08 - “Mulher e Trabalho” do Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher (CNDM) contendo cadernos de estudos e pesquisas sobre a situação da
mulher no mercado de trabalho.
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Title: “Mulher e Trabalho” do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) contendo
cadernos de estudos e pesquisas sobre a situação da mulher no mercado de trabalho.

ID: 03-25-03-08

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 04 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.03.08

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-25-03-09 - Programa de Atendimento aos Desnutridos e à Gestante em
Risco Nutricional (MS/INAN) contendo correspondência sobre roteiro para
implantação do programa e orientações para execução do programa.

Title: Programa de Atendimento aos Desnutridos e à Gestante em Risco Nutricional (MS/INAN)
contendo correspondência sobre roteiro para implantação do programa e orientações para execução
do programa.

ID: 03-25-03-09

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 04 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.03.09

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-25-03-10 - Programa de Prevenção e Controle do Câncer Ginecológico
(Ministério da Marinha) contendo material instrucional de curso e ficha
epidemiológica.

Title: Programa de Prevenção e Controle do Câncer Ginecológico (Ministério da Marinha)
contendo material instrucional de curso e ficha epidemiológica.

ID: 03-25-03-10

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 itens
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Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.03.10

File: 03-25-03-11 - Programa de Controle de Doenças Transmissíveis - Às ações
de Treinamento para Controle de Doenças Transmissíveis, desenvolvidas pela
ENPS/FIOCRUZ, MS/SNABS/DNE, Fundação SESP e Unidades Federadas,
contendo projetos; relatórios e pautas de reunião;

Title: Programa de Controle de Doenças Transmissíveis - Às ações de Treinamento para Controle
de Doenças Transmissíveis, desenvolvidas pela ENPS/FIOCRUZ, MS/SNABS/DNE, Fundação
SESP e Unidades Federadas, contendo projetos; relatórios e pautas de reunião;

ID: 03-25-03-11

Date: 24/04/1978 - 25/11/1988 (date of creation)

Scope and content:

demonstrativos físicos orçamentários; correspondências; termo de contrato; relatórios de
atividades e de avaliação, destacando-se documentos produzidos pelo PAI/ENSP e DNE/
SNABS sobre avaliação do Sistema Nacional de Vigilância Epimiológica.
Inclui, também, questionário de cobertura vacinal, manuais, módulos instrucionais,
correspondências, trabalhos, teste, questionário de avaliação e cadernos de resposta sobre curso
de vigilância epidemiológica, além de documentos sobre controle da Difteria, Coqueluche e
Tétano como xerox de folheto, trabalho, textos e relatório.

Physical description: Documentos textuais: 155 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.03.11

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-25-03-12 - Programas de controle da Malária (OMS/OPS) contendo
tabela; material instrucional referente ao curso “Princípios de Epidemiologia
para el Control de la Malária”, trabalho sobre a Malária e texto sobre
saneamento na Baixada Fluminense.

Title: Programas de controle da Malária (OMS/OPS) contendo tabela; material instrucional
referente ao curso “Princípios de Epidemiologia para el Control de la Malária”, trabalho sobre a
Malária e texto sobre saneamento na Baixada Fluminense.

ID: 03-25-03-12
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Date: 1973 - 1975 (date of creation)

Scope and content:

Consta “Disco-Campanhas de Controle de Malária e Esquistossomose" (MS/Coordenadoria de
Comunicação Social -SUCAM).

Physical description: Documenstos textuais: 10 itens

File: 03-25-03-13 - “Análise da Administração da Vacina Meningocócia
no Brasil” e “Custo do Programa de Prevenção e Controle da Meningite
Meningocócia no Brasil”.

Title: “Análise da Administração da Vacina Meningocócia no Brasil” e “Custo do Programa de
Prevenção e Controle da Meningite Meningocócia no Brasil”.

ID: 03-25-03-13

Date: 02/02/1976 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.03.13

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-25-03-14 - “Manual de Bacteriologia da Tuberculose” relativo ao
“Programa Nacional de Controle da Tuberculose” do MS.

Title: “Manual de Bacteriologia da Tuberculose” relativo ao “Programa Nacional de Controle da
Tuberculose” do MS.

ID: 03-25-03-14

Physical description: Documentos textuais: 1 item

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.03.14

File: 03-25-03-15 - MS sobre “Ação de Controle do Sarampo”.

Title: MS sobre “Ação de Controle do Sarampo”.
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ID: 03-25-03-15

Date: 1981 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 2 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.03.15

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-25-03-16 - Programa de Controle da Hanseníase (Divisão Nacional de
Dermatologia Sanitária/MS/PAI/ENSP) contendo correspondências, material
instrucional, guia do monitor, proposta para elaboração de material instrucional
e listagem de participantes referentes a

Title: Programa de Controle da Hanseníase (Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária/MS/
PAI/ENSP) contendo correspondências, material instrucional, guia do monitor, proposta para
elaboração de material instrucional e listagem de participantes referentes a

ID: 03-25-03-16

Date: 1983 - 20/03/1987 (date of creation)

Scope and content:

capacitação de profissionais na área de Hanseníase.
Inclui, também, folheto do MS intitulado "Legislação sobre o Controle de Doenças na Área de
Dermatologia Sanitária".
Consta cartaz intitulado: "Hanseníase tem Cura" (MS/Secretaria Nacional de Programas
Especiais de Saúde/Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária).

Physical description: Documentos textuais: 18 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.03.16

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-25-03-17 - “Reunion la Vacuna Contra El Cólera” do “Programa
Análisis de la Situación de Salud y sus Tendencias” (OPS/OMS).
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Title: “Reunion la Vacuna Contra El Cólera” do “Programa Análisis de la Situación de Salud y sus
Tendencias” (OPS/OMS).

ID: 03-25-03-17

Date: 03/05/1991 - 04/05/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 item

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.03.17

Access points:

• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-25-03-18 - Programa de Controle da Febre Amarela e Dengue (MS/
FUNASA/CENEPI) contendo correspondência; programa e tabela sobre casos de
Febre Amarela no Brasil de 1930 a 1979 e nos anos de 1980 a 19992.

Title: Programa de Controle da Febre Amarela e Dengue (MS/FUNASA/CENEPI) contendo
correspondência; programa e tabela sobre casos de Febre Amarela no Brasil de 1930 a 1979 e nos
anos de 1980 a 19992.

ID: 03-25-03-18

Date: 19/10/1993 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 04 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.03.18

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-25-03-19 - Programas de controle de doenças diarréicas (OMS/OPS/
FIOCRUZ-ENSP) contendo informes; guias; manuais; planos de ação; trabalhos
sobre reidratação oral; relatóris; listagem bibliográficas sobre enfermidades
diarréicas agudas; livro intitulado

Title: Programas de controle de doenças diarréicas (OMS/OPS/FIOCRUZ-ENSP) contendo
informes; guias; manuais; planos de ação; trabalhos sobre reidratação oral; relatóris; listagem
bibliográficas sobre enfermidades diarréicas agudas; livro intitulado

ID: 03-25-03-19

Date: 14/08/1978 - 08/1987 (date of creation)
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Scope and content:

"Terapia de rehidratación oral: Una bibliografia anotada"; folhetos e material instrucional
relativo a curso.
Consta, também, um projeto intitulado "Epidemiologia das diarréias infecciosas em duas
localidades de baixa renda com diferentes situações de Saneamento Ambiental na cidade do Rio
de Janeiro".

Physical description: Documentos textuais: 28 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.03.19

Access points:

• Buenos Aires (Argentina) (place)
• Genebra (Suíça) (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

Subseries: 03-25-04 - Projetos e Convênios

Title: Projetos e Convênios

ID: 03-25-04

Physical description: Documentos textuais: 178 itens

File: 03-25-04-01 - Projeto de Reestruturação da Secretaria de Estado de Saúde
Pública do Estado do Pará contendo decreto; procedimentos para o emprego de
agentes imunizantes; formulários; questionário e documento intitulado: “Modelo
Experimental de Supervisão/1980”.

Title: Projeto de Reestruturação da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do
Pará contendo decreto; procedimentos para o emprego de agentes imunizantes; formulários;
questionário e documento intitulado: “Modelo Experimental de Supervisão/1980”.

ID: 03-25-04-01

Date: 02/1977 - 1980 (date of creation)

Scope and content:

Consta, também, transparência sobre esquema de vacinação.

Physical description: Documentos textuais: 06 itens

Note [generalNote]:
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Notação anterior: 03.25.00/01/04.01

File: 03-25-04-02 - Ementa de curso ministrada no âmbito do Programa de
Reciclagem para Auxiliares de Epidemiologia (MS).

Title: Ementa de curso ministrada no âmbito do Programa de Reciclagem para Auxiliares de
Epidemiologia (MS).

ID: 03-25-04-02

Date: 29/09/1980 - 03/10/1980 (date of creation)

Date: 29/09/1980 - 03/10/1980 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 item

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.02

File: 03-25-04-30 - Convênio celebrado entre o município do Rio de Janeiro
e a FIOCRUZ para intercâmbio e a colaboração de seus recursos humanos e
materiais, com vistas à implantação do Sistema Único de Saúde.

Title: Convênio celebrado entre o município do Rio de Janeiro e a FIOCRUZ para intercâmbio e a
colaboração de seus recursos humanos e materiais, com vistas à implantação do Sistema Único de
Saúde.

ID: 03-25-04-30

Date: 1990 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 iitem

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.30

File: 03-25-04-22 - “Divulgação das informações e Educação Continuada em
Saúde” (ENSP – FIOCRUZ).

Title: “Divulgação das informações e Educação Continuada em Saúde” (ENSP – FIOCRUZ).

ID: 03-25-04-22

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 item
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Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.22

File: 03-25-04-23 - “Levantamento e Detalhamento do Estado de Saúde da
População e das Ações Voltadas para sua Melhoria” (ENSP-FIOCRUZ).

Title: “Levantamento e Detalhamento do Estado de Saúde da População e das Ações Voltadas para
sua Melhoria” (ENSP-FIOCRUZ).

ID: 03-25-04-23

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 item

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.23

File: 03-25-04-24 - Formulário para apresentação de projetos ao Fundo Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-FNDCT.

Title: Formulário para apresentação de projetos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico-FNDCT.

ID: 03-25-04-24

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 iitem

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.24

File: 03-25-04-25 - Convênio realizado entre a FIOCRUZ e a FUNAI contendo
correspondência sobre o “Encontro de Alternativas para a Saúde das
Comunidades Indígenas”, relatórios sobre programas de saúde para áreas
indígenas e texto intitulado

Title: Convênio realizado entre a FIOCRUZ e a FUNAI contendo correspondência sobre o
“Encontro de Alternativas para a Saúde das Comunidades Indígenas”, relatórios sobre programas
de saúde para áreas indígenas e texto intitulado

ID: 03-25-04-25
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Date: 04/02/1985 - 12/02/1985 (date of creation)

Scope and content:

“O Tema Constituinte e as Nações Indígenas".
Constam, também, trabalhos sobre dosagem de anticorpos antitetânicos; ciência e curanderismo
e sobre medicina e etnocídio.

Physical description: Documentos textuais: 09 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.25

Access points:

• Santa Catarina (place)
• Paris (França) (place)

File: 03-25-04-26 - Convênio entre a FIOCRUZ e a Petrobrás para fins de
intercâmbio nos campos de Vigilância Epidemiológica contendo correspondência;
“Projeto de Desenho de um Sistema de Informações de Saúde para Criação de
uma Rede de Vigilância Epidemiológica na Petrobrás”

Title: Convênio entre a FIOCRUZ e a Petrobrás para fins de intercâmbio nos campos de Vigilância
Epidemiológica contendo correspondência; “Projeto de Desenho de um Sistema de Informações de
Saúde para Criação de uma Rede de Vigilância Epidemiológica na Petrobrás”

ID: 03-25-04-26

Date: 26/03/1986 (date of creation)

Scope and content:

minuta de convênio; proposta de cooperação e relatório de projeto.

Physical description: Documentos textuais: 05 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.26

File: 03-25-04-27 - Proposta de cooperação técnica e planos de trabalho relativos
ao convênio FIOCRUZ/UNICEF sobre ação articulada entre os serviços da rede
pública e a ENSP, o IFF, PSJV e o UTGSF para a formação de agentes de Saúde
Pública.
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Title: Proposta de cooperação técnica e planos de trabalho relativos ao convênio FIOCRUZ/
UNICEF sobre ação articulada entre os serviços da rede pública e a ENSP, o IFF, PSJV e o
UTGSF para a formação de agentes de Saúde Pública.

ID: 03-25-04-27

Date: 1986 - 1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.27

File: 03-25-04-28 - “Base do Acordo entre o Governo do Ceará e o UNICEF”
visando reduzir a mortalidade materno-infantil e a desnutrição infantil”.

Title: “Base do Acordo entre o Governo do Ceará e o UNICEF” visando reduzir a mortalidade
materno-infantil e a desnutrição infantil”.

ID: 03-25-04-28

Date: 08/06/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 item

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.28

File: 03-25-04-29 - Convênio celebrado entre o MS e a OPAS visando o
desenvolvimento instrucional, científicos e tecnológicos da FIOCRUZ, além da
produção e controle da qualidade de imunobiológicos e farmacêuticas no Brasil.

Title: Convênio celebrado entre o MS e a OPAS visando o desenvolvimento instrucional,
científicos e tecnológicos da FIOCRUZ, além da produção e controle da qualidade de
imunobiológicos e farmacêuticas no Brasil.

ID: 03-25-04-29

Date: 1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 item

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.29

Access points:
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• Brasília (DF) (place)

File: 03-25-04-03 - “Avaliação do Abuso de Drogas no Rio de Janeiro” (Fundo
das Nações Unidas para o Controle do Abuso de Drogas/MS/FIOCRUZ).

Title: “Avaliação do Abuso de Drogas no Rio de Janeiro” (Fundo das Nações Unidas para o
Controle do Abuso de Drogas/MS/FIOCRUZ).

ID: 03-25-04-03

Date: 05/1982 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 item

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.03

File: 03-25-04-05 - Ações de supervisão de saúde desenvolvidas de maneira
integrada pelos MS, SNABS e Secretária de Saúde Estaduais. Inclui relatório;
módulos instrucionais de curso e programa de atividades.

Title: Ações de supervisão de saúde desenvolvidas de maneira integrada pelos MS, SNABS e
Secretária de Saúde Estaduais. Inclui relatório; módulos instrucionais de curso e programa de
atividades.

ID: 03-25-04-05

Date: 11/1984 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 03 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.05

File: 03-25-04-06 - Usina Hidrelétrica de Balbina na Amazônia construída pela
ELETRONORTE e outros. Inclui estudos ambientais do reservatório de Balbina
(relatório diagnóstico); levantamento sócio-econômico da população; perfil sócio-
econômico da área influência sobre a

Title: Usina Hidrelétrica de Balbina na Amazônia construída pela ELETRONORTE e outros.
Inclui estudos ambientais do reservatório de Balbina (relatório diagnóstico); levantamento sócio-
econômico da população; perfil sócio-econômico da área influência sobre a

ID: 03-25-04-06

Date: 10/1985 - 04/08/1987 (date of creation)
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Scope and content:

saúde da população local; cronograma de atividades e projeto "Saúde Balbina".

Physical description: Documentos textuais: 20 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.06

Access points:

• Amazonas (place)

File: 03-25-04-07 - Projeto de criação do Centro de Estudos da Saúde do
Trabalhador e Ecologia Humana (ENSP-FIOCRUZ) contendo proposta de
criação do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana e
formulários sobre riscos sentidos pelos trabalhadores

Title: Projeto de criação do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana
(ENSP-FIOCRUZ) contendo proposta de criação do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e
Ecologia Humana e formulários sobre riscos sentidos pelos trabalhadores

ID: 03-25-04-07

Date: 01/1986 (date of creation)

Scope and content:

(Censo Funcionários da FIOCRUZ).

Physical description: Documentos textuais: 02 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.07

File: 03-25-04-08 - Projeto “Saúde e Alegria” (ENSP/FIOCRUZ).

Title: Projeto “Saúde e Alegria” (ENSP/FIOCRUZ).

ID: 03-25-04-08

Date: 25/06/1986 (date of creation)

Date: 25/06/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 item

Note [generalNote]:

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 687



03 Escola Nacional de Saúde Pública

Notação anterior: 03.25.00/01/04.08

File: 03-25-04-09 - Projeto “Intercâmbio de Práticas Populares” (IBASE)
contendo texto intitulado “Demandas da População e Gestão Municipal/Agosto –
1986” e projeto.

Title: Projeto “Intercâmbio de Práticas Populares” (IBASE) contendo texto intitulado “Demandas
da População e Gestão Municipal/Agosto – 1986” e projeto.

ID: 03-25-04-09

Date: 08/1986 - 09/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.09

File: 03-25-04-10 - Programa de Apoio aos Profissionais de Saúde – PAPS (MEC/
Fundação W.K. Kellogg/CAPES) contendo descritivo e diretrizes do programa;
informativo e lista de participantes de reunião.

Title: Programa de Apoio aos Profissionais de Saúde – PAPS (MEC/Fundação W.K. Kellogg/
CAPES) contendo descritivo e diretrizes do programa; informativo e lista de participantes de
reunião.

ID: 03-25-04-10

Date: 06/1987 - 03/03/1988 (date of creation)

Date: 06/1987 - 03/03/1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 05 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.10

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-25-04-11 - Programa de Apoio à Reforma Sanitária – PARES (MS/W.K.
Kellogg/ENSP- FIOCRUZ) contendo relatório de atividades; agenda de reunião;
projeto e roteiro para formulação de projeto.
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Title: Programa de Apoio à Reforma Sanitária – PARES (MS/W.K. Kellogg/ENSP- FIOCRUZ)
contendo relatório de atividades; agenda de reunião; projeto e roteiro para formulação de projeto.

ID: 03-25-04-11

Date: 01/06/1987 - 24/11/1987 (date of creation)

Date: 01/06/1987 - 24/11/1987 (date of creation)

Date: 01/06/1987 - 24/11/1987 (date of creation)

Date: 01/06/1987 - 24/11/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 10 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.11

File: 03-25-04-12 - Correspondência contendo versão preliminar do termo
de referência do “PIDE VII – Programa Integrado de Doenças Endêmicas”,
formulado por especialistas do CNPq, da FINEP e membros da comunidade
científica.

Title: Correspondência contendo versão preliminar do termo de referência do “PIDE VII –
Programa Integrado de Doenças Endêmicas”, formulado por especialistas do CNPq, da FINEP e
membros da comunidade científica.

ID: 03-25-04-12

Date: 20/06/1987 (date of creation)

Date: 20/06/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 item

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.12

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-25-04-13 - “A Reforma da Educação Médica” da Associação Brasileira de
Educação Médica.

Title: “A Reforma da Educação Médica” da Associação Brasileira de Educação Médica.

ID: 03-25-04-13

Date: 1987 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 1 item

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.13

File: 03-25-04-14 - “Study of the reasons for low immunization coverage in the
states of Northeast Brazil”.

Title: “Study of the reasons for low immunization coverage in the states of Northeast Brazil”.

ID: 03-25-04-14

Date: 15/03/1989 - 09/1989 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 item

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.14

File: 03-25-04-15 - “Projeto de Reducação da Mortadidade Infanti” sob a
coordenação do MS e a participação de vários órgãos como UNICEF,OPAS,
Pastoral da Criança e FIOCRUZ. Inclui relatórios e programas de reuniões de
avaliação do projeto; sub-projeto de avaliação do projeto

Title: “Projeto de Reducação da Mortadidade Infanti” sob a coordenação do MS e a participação
de vários órgãos como UNICEF,OPAS, Pastoral da Criança e FIOCRUZ. Inclui relatórios e
programas de reuniões de avaliação do projeto; sub-projeto de avaliação do projeto

ID: 03-25-04-15

Date: 30/03/1995 - 24/04/1996 (date of creation)

Scope and content:

no Estado de Pernambuco; avaliações; transcrições de pronunciamentos em reuniões; atividades
propostas; relação e tipo de ações desenvolvidas e cronograma de atividades.
Consta, também, documento intitulado "Diagnóstico sobre a mortalidade infantil em Teotônio
Vilela" (Alagoas).

Physical description: Documentos textuais: 16 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.15

Access points:
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• Recife (PE) (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-25-04-16 - “Pesquisa Bibliográfica” (ENSP-FIOCRUZ) que tem como
objetivo principal capacitar o núcleo de pesquisa bibliográfica da ENSP a
possibilitar uma maior integração entre as instituições e profissionais.

Title: “Pesquisa Bibliográfica” (ENSP-FIOCRUZ) que tem como objetivo principal capacitar o
núcleo de pesquisa bibliográfica da ENSP a possibilitar uma maior integração entre as instituições
e profissionais.

ID: 03-25-04-16

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 item

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.16

File: 03-25-04-17 - “Programa Reunião, Análise e Difusão da Informação sobre
Saúde” (Versão Preliminar, ENSP-FIOCRUZ).

Title: “Programa Reunião, Análise e Difusão da Informação sobre Saúde” (Versão Preliminar,
ENSP-FIOCRUZ).

ID: 03-25-04-17

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 item

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.17

File: 03-25-04-18 - Relatório de atividades de projetos da “International Medical
Corps”

Title: Relatório de atividades de projetos da “International Medical Corps”

ID: 03-25-04-18

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 item

Note [generalNote]:
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Notação anterior: 03.25.00/01/04.18

Access points:

• Califórnia (Estados Unidos) (place)

File: 03-25-04-19 - “Programa de Epidemiologia Clínica (PEC) – Algumas
Observações e Propostas” (ENSP – FIOCRUZ).

Title: “Programa de Epidemiologia Clínica (PEC) – Algumas Observações e Propostas” (ENSP –
FIOCRUZ).

ID: 03-25-04-19

Date: s.d. (date of creation)

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 item

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.19

File: 03-25-04-20 - Projeto de pesquisa intitulado “Rede de Frio: - Um estudo
das condições da conservação de vacinas desde o Laboratório Produtor até sua
aplicação na população alvo” (PAI/ENSP-FIOCRUZ/OPAS/Secretária Estadual
de Saúde e Higiene do Estado do Rio de Janeiro).

Title: Projeto de pesquisa intitulado “Rede de Frio: - Um estudo das condições da conservação de
vacinas desde o Laboratório Produtor até sua aplicação na população alvo” (PAI/ENSP-FIOCRUZ/
OPAS/Secretária Estadual de Saúde e Higiene do Estado do Rio de Janeiro).

ID: 03-25-04-20

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 item

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.20

File: 03-25-04-21 - “Estudos em História da Saúde Pública no Brasil” (ENSP-
FIOCRUZ).

Title: “Estudos em História da Saúde Pública no Brasil” (ENSP-FIOCRUZ).
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ID: 03-25-04-21

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 item

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.21

File: 03-25-04-04 - “Programa de Enfermedades Immunoprevenibles” (OPS/
OMS) contendo planos de ação; cronograma de atividades: informe; formulário
de projeto e tabelas sobre cobertura de vacinação.

Title: “Programa de Enfermedades Immunoprevenibles” (OPS/OMS) contendo planos de ação;
cronograma de atividades: informe; formulário de projeto e tabelas sobre cobertura de vacinação.

ID: 03-25-04-04

Date: 1983 - 06/06/1986 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 09 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01/04.04

Access points:

• Nicarágua (place)

Subseries: 03-25-05 - Documentos Impressos

Title: Documentos Impressos

ID: 03-25-05

Physical description: Documentos textuais: 687 itens (9 revistas, 7 jornais, 25 manuais, 8 guias, 2
cartilhas, 9 catálogos, 18 folhetos).

File: 03-25-05-01 - Informativos do “Center for Disease Control” (CDC/USA);
Salubritas (American Public Health Association/World Federation of Public
Health Associations); Population Reports (Population Information program/
USA); Informativo FIOCRUZ; TEMA (RADIS/FIOCRUZ);

Title: Informativos do “Center for Disease Control” (CDC/USA); Salubritas (American Public
Health Association/World Federation of Public Health Associations); Population Reports
(Population Information program/USA); Informativo FIOCRUZ; TEMA (RADIS/FIOCRUZ);
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ID: 03-25-05-01

Date: 31/12/1971 - 25/04/1996 (date of creation)

Scope and content:

SÚMULA (RADIS/FIOCRUZ); DADOS (RADIS/FIOCRUZ); Informativo UTGSF
(FIOCRUZ); Informativo do Ministério da Saúde; Informe Semanal Poliomielite (MS/
SNABS); Informativo da Fundação SESP (MS); Informações Epidemiológicas SUCAM (MS);
Informe Mensal Doenças Imunopreveníveis (CENEPI/MS); Saúde Pública (Departamento
de Saúde Pública do Distrito Federal); REDES (Fundação W. K. Kellog); Informativo
Epidemiológico de Teresópolis (Centro de Saúde Dr. Armando Gomes de Sá Couto);
População e Desenvolvimento (Grupo de Parlamentares para Estudos de População e
Desenvolvimento); Informe Técnico da Secretária de Estado de Saúde e Higiene do Estado do
Rio de Janeiro; Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde e Higiene do Estado
do Rio de Janeiro; Planejamento AGORA (Associação Brasileira de Entidades de Planejamento
Familiar); Foundation for Peace (Rotary Foundation); Informativo da Rotary International;
World Immunization News (The Task Force for Child Survival/USA); Intercâmbio Informa
(IBASE); MED NEWS (Mount Sinai Medical Center/USA); Health Technology Directions
(PATH); Temas de Epidemiologia (Secretária de Saúde Pública de Buenos Aires); ARI NEWS
(AHRTAG); Maternité sans risques (OMS); Pró-Criança (Comitê Estadual de Redução da
mortalidade Infantil/RJ) e Informes-Projeto Vida (Prefeitura Municipal de Belo Horizonte).
Inclui, também, informativos do Instituto Mérieux sobre prevenção do Sarampo, Papeira e
Rubéola e sobre vacina contra Rubéola, além de um informe da OPS intitulado “Evaluacion de
Tecnologia Costos y Benefícios Del Monitoreo Fetal Electronico”.

Physical description: Documentos textuais: 215 itens

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Estados Unidos (place)

File: 03-25-05-02 - Boletim do “Departament of Health, Education and
Welfare” (EUA); Boletim Immunization (CDC/EUA); Boletim da Oficina
Sanitária Panamericana; Boletim Epidemiológico (OPS); Gazeta Tecnologia
Apropriada para la Salud (OMS);

Title: Boletim do “Departament of Health, Education and Welfare” (EUA); Boletim Immunization
(CDC/EUA); Boletim da Oficina Sanitária Panamericana; Boletim Epidemiológico (OPS); Gazeta
Tecnologia Apropriada para la Salud (OMS);

ID: 03-25-05-02

Date: 03/1967 - 09/1997 (date of creation)

Scope and content:

Boletim Preparación para Casos de Desastre en las Américas (Oficina Sanitária Panamericana);
Boletim do Centro da OMS para Classificação de Doenças em Português; Boletim Diálogo

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 694



03 Escola Nacional de Saúde Pública

sobre la Diarrea (AHRTAG/OMS); Boletim Notícias sobre IRA (AHRTAG/OMS); Boletim
Acción em SIDA (AHRTAG/OMS); Boletim de Epidemiologia (MS); Boletim Epidemiológico
(MS); Boletim Nacional de Epidemiologia (MS); Boletim Afro Newsletter (WHO); Boletim
Who Newsletter (WHO); Boletim Epidemiológico (Secretária de Estado da Saúde de Minas
Gerais); Boletim Informativo SOSP (Secretária de Estado da Saúde de Minas Gerais);
Boletim Epidemiológico do Paraná (Secretária de Estado da Saúde); Boletim Informativo
da Casa Romário Martins (Curitiba); Boletim da Associação Brasileira de Educação Médica
(Rio de Janeiro); Boletim da Comissão de Controle de Infecção Hospitar (INCA); Boletim
do CREMERJ; Boletim da “Federación Panamericana de Associaciones de Facultades de
Medicina”; Boletim Madres y Niños (Centro de Documentação sobre Alimentação Infantil e
Nutrição Maternal/EUA); Boletim Alternativas (The Populacion Council); Boletim Informativo
DEL DEOM (CEOM/OMS); European Jpurnal of Population (European Association for
Population Studies/Holanda); Clinical Epidemiology Newsletter (Mc Máster University/
Canadá); Revue d’ Epidemiologie et de Santé Publique, Epidemiology and public health
(MASSON/Paris, Milão; Barcelona e México); Canadian Aids News (Canadian Public Health
Association); Xerophtalmia Bulletim (Xerophtamia Club); Boletim da ABRASCO; Boletim da
ENSP; Boletim da BENFAM (Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil/Rio de Janeiro);
Boletim Epidemiológico Semanal (Ministério de Sanidad y Consumo/Espanha); Boletín
Microbiológico Semanal (Ministério de Sanidad y Consumo/Espanha); Boletín Epidemiológico
Nacional (Ministério de Salud y Acción Social/Argentina); Temas de Epidemiologia (Secretaria
de Saúde Pública de Buenos Aires); Boletim do Centro Internacional da Infância (França);
Boletim da Rotary International e Child Survival – World Development (The Task Force for
Child Survival and Development/EUA).

Physical description: Documentos textuais: 200 itens

Access points:

• Espanha (place)
• Estados Unidos (place)

File: 03-25-05-03 - El Correo; O Correio; Salud Publica de México; Saúde em
Debate; A Saúde no Brasil; Revista do CREMERJ e Revista Rotaria.

Title: El Correo; O Correio; Salud Publica de México; Saúde em Debate; A Saúde no Brasil;
Revista do CREMERJ e Revista Rotaria.

ID: 03-25-05-03

Date: 08/1971 - 02/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 09 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.05.03

Access points:
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• Espanha (place)

File: 03-25-05-04 - Fraternité Matin, Jornal da Reforma Sanitária; Jornal do
PROESAH; Jornal Perspectiva Universitária; Jornal do CFM; Jornal Ciência
Hoje e Jornal dos Clubes.

Title: Fraternité Matin, Jornal da Reforma Sanitária; Jornal do PROESAH; Jornal Perspectiva
Universitária; Jornal do CFM; Jornal Ciência Hoje e Jornal dos Clubes.

ID: 03-25-05-04

Date: 09/1987 - 13/09/1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 07 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.05.04

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Paris (França) (place)

File: 03-25-05-05 - Recorte de Jornais - Notícias sobre seqüestro de médico
brasileiro Cláudio Amara Filho; reidratação oral; campanha eleitoral; associação
entre ensino e pesquisa; hidrelétrica de Balbina; desenvolvimento de vacina
contra Malária;

Title: Recorte de Jornais - Notícias sobre seqüestro de médico brasileiro Cláudio Amara Filho;
reidratação oral; campanha eleitoral; associação entre ensino e pesquisa; hidrelétrica de Balbina;
desenvolvimento de vacina contra Malária;

ID: 03-25-05-05

Date: 06/1977 - 26/10/1991 (date of creation)

Scope and content:

campanha de vacinação contra a Poliomielite; criação do Ministério da Mineração; demarcação
de terras indígenas; petentes de produtos e processos farmacêuticos; mortalidade infantil;
desenvolvimento de vacina contra a Aids; desenvolvimento de vacina contra a Meningite e
redução de gastos nas empresas estatáis.
Constam, também artigos sobre pesquisas de opinião e sobre a escolha do novo reitor da USP.

Physical description: Documentos textuais: 32 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.05.05
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Access points:

• Curitiba (PR) (place)

File: 03-25-05-06 - Artigos, Textos e Capítulos - Artigos, textos e capítulos
sobre programas de imunização; produção, transporte, armazenamento e teste
de vacinas; atenção médica e fatores sócio-biológicos; Demografia; sistema
educacional nas sociedades capitalistas;

Title: Artigos, Textos e Capítulos - Artigos, textos e capítulos sobre programas de imunização;
produção, transporte, armazenamento e teste de vacinas; atenção médica e fatores sócio-biológicos;
Demografia; sistema educacional nas sociedades capitalistas;

ID: 03-25-05-06

Date: 25/01/1939 - 19/15/1994 (date of creation)

Scope and content:

diferenciação de subtipos de Poliovírus; aleitamento; infecção hospitalar; serviçoes de saúde em
Cuba; planejamento familiar; associação entre vasectomia e doenças cardíacas; antimicrobianos
na gravidez; relação entre educação e trabalho; democratização da escola pública; atendimento
em creches no município de São Paulo; estatização do sistema de saúde; epidemia de Dengue
Hemorrágica em Cuba; reforma dos serviços de saúde na Itália; controle e prevenção da
Aids, trabalho voluntário de médicos na Bósnia; mortalidade e natalidade; controle prenatal e
Vigilância Epidemiológica.

Physical description: Documentos textuais: 153 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.05.06

Access points:

• Estados Unidos (place)

File: 03-25-05-07 - Manuais, Guias e Cartilhas - Elaborados pela OMS/OPAS;
MS; IFF-FIOCRUZ; Secretárias de Saúde nacionais e estrangeiros; MPAS;
INAMPS; Departamento Social e de Serviços de Saúde de Washington;
AHRTAG; ENPS-FIOCRUZ; Ministério da Saúde da Costa Rica;

Title: Manuais, Guias e Cartilhas - Elaborados pela OMS/OPAS; MS; IFF-FIOCRUZ; Secretárias
de Saúde nacionais e estrangeiros; MPAS; INAMPS; Departamento Social e de Serviços de Saúde
de Washington; AHRTAG; ENPS-FIOCRUZ; Ministério da Saúde da Costa Rica;

ID: 03-25-05-07
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Date: 1969 - 1992 (date of creation)

Scope and content:

Associação Demográfica da Costa Rica; SUCAM; Centro Latinoamericano de Perinatologia
y Desarrollo Humano e Instituto Mérieux. Inclui os seguintes assuntos: Vigilância
Epidemiológica, imunização, organização de superintendência de saúde, programas de saúde,
Hanseníase, assistência de enfermagem à comunidade, conservação de vacinas, saneamento,
doenças transmissíveis, saúde materno infantil, planificação familiar, Malária, crescimento e
desenvolvimento bio-psico-motor, Aids, albumina humana e Epidemiologia.

Physical description: Documentos textuais : 25 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.05.07

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-25-05-08 - “State Immunization Requirements for Scholl
Children” (CDC/EUA); “Ação Participativa: Trabalhando com
Hanseníase” (MS); “Trinamento de Pessoal para o Controle de Doenças
Transmissíveis” (MS/SNABS/Secretária de Recursos Humanos/ENSP-
FIOCRUZ);

Title: “State Immunization Requirements for Scholl Children” (CDC/EUA); “Ação Participativa:
Trabalhando com Hanseníase” (MS); “Trinamento de Pessoal para o Controle de Doenças
Transmissíveis” (MS/SNABS/Secretária de Recursos Humanos/ENSP-FIOCRUZ);

ID: 03-25-05-08

Date: 02/1981 - 1992 (date of creation)

Scope and content:

"Guias para Evaluacion Del Crescimiento y Nutricion Del Niño Menor de Seis Años En
Atencion Primaria" (Ministério da Saúde e Ação Social da Argentina); "Guia para Controle
da Hanseníase" (MS); "Guia Distrital 1987/1988 - Distrito 447" (Rotary International); "Guia
do Meio Ambiente: Coletânea de Temas" (de autoria de Antônio José Andrade Rocha, Márcio
Antônio Naves e José da Cruz e Sousa) e guia metodológico para treinamento e capacitação de
pessoal auxiliar em cuidados primários de saúde.
Constam, também, os seguintes guias: "Vaccine Preventable Diseases/Epidemiology;
Prevention and Control" (CDC/USA) e guia contendo artigos sobre doenças infecciosas.

Physical description: Guias: 08 itens

Access points:
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• Rondonópolis (MT) (place)
• Brasília (DF) (place)
• Estados Unidos (place)

File: 03-25-05-09 - “Cartilha Campanha do Soro Caseiro” (Pastoral da Criança)
e “Carilha de Ofidismo” (Ministério do Exército). Inclui, também, cartazes
educativos do MS/SNABS orientado sobre prevenção de acidentes com cobras.

Title: “Cartilha Campanha do Soro Caseiro” (Pastoral da Criança) e “Carilha de
Ofidismo” (Ministério do Exército). Inclui, também, cartazes educativos do MS/SNABS orientado
sobre prevenção de acidentes com cobras.

ID: 03-25-05-09

Date: 07/06/1987 - 1989 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 02 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.05.09

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-25-05-10 - Catálogos e Folhetos - “New Titles”, Rotary International,
Produtos Biológicos do Ministério da Saúde de Buenos Aires e Produtos do
Instituto Mérieux.

Title: Catálogos e Folhetos - “New Titles”, Rotary International, Produtos Biológicos do Ministério
da Saúde de Buenos Aires e Produtos do Instituto Mérieux.

ID: 03-25-05-10

Date: 1984 - 1988 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 09 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.05.10

Access points:

• Alemanha (place)
• Estados Unidos (place)
• França (place)
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File: 03-25-05-11 - Epidemiológica e Imunizações” (MS); “Separata para
Profissionais – Aleitamento Materno” (UNICEF/Sociedade Brasileira de
Pediatria); “Política Indigenista” (Secretária de Imprensa e Divulgação do
Gabinete Civil da Presidência);

Title: Epidemiológica e Imunizações” (MS); “Separata para Profissionais – Aleitamento
Materno” (UNICEF/Sociedade Brasileira de Pediatria); “Política Indigenista” (Secretária de
Imprensa e Divulgação do Gabinete Civil da Presidência);

ID: 03-25-05-11

Date: 1957 - 1987 (date of creation)

Scope and content:

“Wellcome Foot and –Mout Disease Vaccines - 1982" (The Wellcome Foundation);
"Legislação - Jurisprudência Indígenas" (FUNAI); "Acompanhamento do Crescimento
Infantil" (UNICEF Intitulados "Dephteria Immunization - A Survey of Existing
Legislation" (OMS); "Vigilância); 'La Salud de los Adolescentes y Jovences en las
Americas: Un Compromisso com el Futuro/Año Mundial de la Juventud Participacion,
Desarollo y Paz" (OPAS); "Dados Estatísticos de Base - 1985" (Ministério da Saúde de
Angola); "Democracia é Saúde" (Comissão Nacional da Reforma Sanitária); 'Campanha de
Prevenção e Controle da Enfermidade Ginecológica" (Ministério da Marinha); "Planejamento
Familiar" (Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil) e "Angola- Reconstrução
Nacional" (Partido do Trabalho de Luanda).

Physical description: Documentos textuais: 18 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.05.11

Access points:

• Brasília (DF) (place)

Subseries: 03-25-06 - Eventos

Title: Eventos

ID: 03-25-06

Physical description: Documentos textuais: 124 itens

File: 03-25-06-01 - Livros, anais, boletim informativo, programas,
correspondência, resumo, trabalhos, folheto e relatório sobre as seguintes
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conferências: Conferência Mundial da Federação Internacional de Planificação
da Família (Chile, 1967);

Title: Livros, anais, boletim informativo, programas, correspondência, resumo, trabalhos, folheto
e relatório sobre as seguintes conferências: Conferência Mundial da Federação Internacional de
Planificação da Família (Chile, 1967);

ID: 03-25-06-01

Date: 09/04/1967 - 03/1990 (date of creation)

Scope and content:

V Conferência Nacional de Saúde (Brasília, 1975); VI Conferência Nacional de Saúde
(Brasília, 1977); VII Conferência Nacional de Saúde (Brasília, 1980); VII Conferência
Nacional de Saúde (Brasília, 1986); Conferência Nacional de Recursos Humanos para
Saúde (Brasília, 1986); Conferência Internacional sobre Atencion Primaria de Salud (URSS,
1978); Conferência Medica de Verano (Porto Rico, 1982); International Conference on Oral
Rehydration Therapy (EUA, 1983); Conferência Interregional Sobre Tecnologia Apropriada
En La Atencion Prenatal (EUA, 1984); Conferência Nacional dos Bispos no Brasil - Pastoral
da Criança (1987) e International Conference on Prospects for Eradication of Hepatitis B Virus
(Suíça, 1989).

Physical description: Documentos textuais: 17 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.06.01

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Chile (place)
• Estados Unidos (place)

File: 03-25-06-02 - Trabalhos, relatórios, resumo, folhetos, informes, listagem
de participantes, programas, guia, questionário e correspondências sobre os
seguintes seminários: Seminário sobre Regionalização de Saúde do Estado de
Pernambuco (Recife, 1970);

Title: Trabalhos, relatórios, resumo, folhetos, informes, listagem de participantes, programas, guia,
questionário e correspondências sobre os seguintes seminários: Seminário sobre Regionalização de
Saúde do Estado de Pernambuco (Recife, 1970);

ID: 03-25-06-02

Date: 05/10/1970 - 17/03/1993 (date of creation)

Scope and content:
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Seminário Regional sobre Sistemas de Vigilância Epidemiológica de Enfermedades
Transmisibles y Zoonisis (Rio de Janeiro, 1973); Seminário sobre Sistema Nacional de
Vigilância Epidemiológica
(1977); V Seminário de Avaliação dos Cursos de Saúde Pública da ENSP/1980-1981 (Rio
de Janeiro); Seminário sobre Usos y Perpectivas de la Epidemiologia (Argentina, 1983); II
Seminário Nacional sobre Metodologia de Aplicação do Enfoque de Risco na Organização
de Serviçoes de Saúde (Rio de Janeiro, 1983); Seminário Internacional sobre Supervivência
Infantil (Costa Rica, 1983-1985); Seminário de Avaliação da Poliomielite nos Estados Unidos
de Alagoas e Sergipe (Alagoas, 1986); Seminário de Avaliação e Perpectivas da ENSP (Rio
de Janeiro, 1986-1987); Rotary Immunization Seminar for India (Índia, 1987); Seminário "O
Uso das Informações a Nível Local" (Brasília); Seminário "A Epidemiologia e o Planejamento
na Unificação do Sistema de Saúde do Brasil" (São Paulo, 1987); Seminário sobre Sarampo e
Rubéola (Brasília, 1993); Seminário 'Estudos de Saúde Coletiva" (Rio de Janeiro) e Seminário
"Planejamento Familiar em Debate" (Rio de Janeiro).

Physical description: Documentos textuais: 39 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.06.02

Access points:

• Costa Rica (place)
• Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: 03-25-06-12 - Catálogo sobre “Mostra de Vídeo Sobre Saúde 1992” (Rio de
Janeiro, 1992).

Title: Catálogo sobre “Mostra de Vídeo Sobre Saúde 1992” (Rio de Janeiro, 1992).

ID: 03-25-06-12

Date: 1992 (date of creation)

Date: 1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 1 item

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.06.12

File: 03-25-06-04 - Trabalho, relatório, programas, anais e caderno sobre os
seguintes encontros: Encontro Brasileiro de Estudos Populacionais – IBGE (Rio
de Janeiro, 1974); II Encontro Nacional de Mestrado e Doutorado da Área de
Saúde Coletiva (São Paulo, 1982);
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Title: Trabalho, relatório, programas, anais e caderno sobre os seguintes encontros: Encontro
Brasileiro de Estudos Populacionais – IBGE (Rio de Janeiro, 1974); II Encontro Nacional de
Mestrado e Doutorado da Área de Saúde Coletiva (São Paulo, 1982);

ID: 03-25-06-04

Date: 29/06/1974 - 04/06/1992 (date of creation)

Scope and content:

Encontro Nacional de Controle de Doenças (Brasília, 1982) e I Encontro de Secretários
Municipais se Saúde da Região Centro-Oeste e Tocantis (Cuibá, 1992).

Physical description: Documentos textuais: 05 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.06.04

Access points:

• Mato Grosso (place)
• Brasília (DF) (place)

File: 03-25-06-05 - Relatórios, folheto e programa sobre os seguintes fóruns: I
Fórum Nacional sobre Residência em Medicina Preventiva, Medicina Social e
Saúde Pública (Rio de Janeiro, 1981); Foro Internacional Sobre Eseñanza de la
Medicina Familiar (Porto Rico, 1982) e

Title: Relatórios, folheto e programa sobre os seguintes fóruns: I Fórum Nacional sobre Residência
em Medicina Preventiva, Medicina Social e Saúde Pública (Rio de Janeiro, 1981); Foro
Internacional Sobre Eseñanza de la Medicina Familiar (Porto Rico, 1982) e

ID: 03-25-06-05

Date: 27/06/1981 - 04/12/1990 (date of creation)

Scope and content:

1st Internacional Forum on Association of Vaccines (Rio de Janeiro, 1990).

Physical description: Documentos textuais: 04 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.06.05

Access points:

• Porto Rico (place)
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File: 03-25-06-06 - Caderno, programas, livro e folheto sobre os seguintes
simpósios: International Symposium on Poliomyelitis Control (EUA, 1983);
Simpósio “O Meio Ambiente como Desafio à Política” (Rio de Janeiro, 1987);

Title: Caderno, programas, livro e folheto sobre os seguintes simpósios: International Symposium
on Poliomyelitis Control (EUA, 1983); Simpósio “O Meio Ambiente como Desafio à
Política” (Rio de Janeiro, 1987);

ID: 03-25-06-06

Date: 14/03/1983 - 29/01/1992 (date of creation)

Scope and content:

International Symposium on Active Immunization Against Hepatitis A (Vienna, 1992);
Symposium and Seminar XIXth International Congress of pediatrics.

Physical description: Documentos textuais: 05 itens

Access points:

• França (place)

File: 03-25-06-07 - Folhetos, livreto, caderno e correspondências sobre os
seguintes congressos: IV Congresso Brasileiro e I Congresso Latino-Americano
de Infectologia Pediátrica (Rio de Janeiro, 1984);

Title: Folhetos, livreto, caderno e correspondências sobre os seguintes congressos: IV Congresso
Brasileiro e I Congresso Latino-Americano de Infectologia Pediátrica (Rio de Janeiro, 1984);

ID: 03-25-06-07

Date: 01/09/1984 - 19/06/1996 (date of creation)

Scope and content:

Congresso Regional Latino-Americano da Associação Internacional de Epidemiologia (São
Paulo, 1985); Congresso Panamericano de Aleitamento Materno (Porto Alegre, 1985); II
Congresso Latioamericanos y V Colombiano de Medicina Tropival (Colômbia, 1987) e I
Congresso Português de Epidemiologia (Portugal, 1996).

Physical description: Documentos textuais: 08 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.06.07

Access points:

• Rio Grande do Sul (place)
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• Colômbia (place)

File: 03-25-06-08 - Relatório, programa, convite e trabalhos sobre as seguintes
reuniões: I Reunião Nacional Sobre Ensino e Pesquisa em Epidemiologia (Nova
Friburgo/RJ, 1984); Reunião de Saúde Pública (Rio de Janeiro, 1985);

Title: Relatório, programa, convite e trabalhos sobre as seguintes reuniões: I Reunião Nacional
Sobre Ensino e Pesquisa em Epidemiologia (Nova Friburgo/RJ, 1984); Reunião de Saúde Pública
(Rio de Janeiro, 1985);

ID: 03-25-06-08

Date: 11/09/1984 - 16/05/1986 (date of creation)

Scope and content:

Reunião Extraordinária do Centro de Estudos do IOC (Rio de Janeiro, 1985) e reunião da
Comissão de Assentamentos Humanos (Istambul, 1986).

Physical description: Documentos textuais: 05 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.06.08

File: 03-25-06-09 - Resumo, programas e relatório sobre os seguintes workshops:
Workshop’86 (EUA, 1986); EPI Managers Workshop (Quênia, 1987); The Eigth
Anuual Mc Máster Workshop (Canadá, 1989);

Title: Resumo, programas e relatório sobre os seguintes workshops: Workshop’86 (EUA, 1986);
EPI Managers Workshop (Quênia, 1987); The Eigth Anuual Mc Máster Workshop (Canadá, 1989);

ID: 03-25-06-09

Date: 29/06/1986 - 08/11/1989 (date of creation)

Scope and content:

Workshop para Determinação de Metodologia de Investigação de Surto de Toxinfecção
Alimentar (Rio de Janeiro, 1989).

Physical description: Documentos textuais: 04 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.06.09

Access points:

• Quênia (place)
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• Estados Unidos (place)

File: 03-25-06-10 - Apostila, lista de participantes, programas e relatórios sobre
os seguintes encontros: Sixth Meeting/Panel of Experts on Environmental
Management for Vector Control (Suíça, 1986); Third EPI Technical Advisory
Group Meeting (Brasília, 1986);

Title: Apostila, lista de participantes, programas e relatórios sobre os seguintes encontros: Sixth
Meeting/Panel of Experts on Environmental Management for Vector Control (Suíça, 1986); Third
EPI Technical Advisory Group Meeting (Brasília, 1986);

ID: 03-25-06-10

Date: 08/09/1986 - 08/06/1994 (date of creation)

Scope and content:

II Meeting on the Impact of Polio Eradication in Strengthening the Health Infrastructure in
the Americas (EUA, 1993); Impact of Polio Eradication in the Development/Strengthening
of Health Services in the Americas/III Meeting of the Taylor Commission (EUA, 1993) e
Fourth Meeting of the Research Commission on the Impact of EPI and Polio Eradication in the
Strengthening of Health Infrastructure (EUA, 1994).

Physical description: Documentos textuais: 06 itens

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Estados Unidos (place)
• Suíça (place)

File: 03-25-06-11 - Folhetos, programas e livro contendo listagem biográfica
de participantes sobre as seguintes assembléias da Rotary International:
International Assembly (EUA, 1987) e 62and Annual Conference and Assembly
(Madasgascar, 1987).

Title: Folhetos, programas e livro contendo listagem biográfica de participantes sobre as seguintes
assembléias da Rotary International: International Assembly (EUA, 1987) e 62and Annual
Conference and Assembly (Madasgascar, 1987).

ID: 03-25-06-11

Date: 27/02/1987 - 18/06/1987 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 05 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.06.11

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 706



03 Escola Nacional de Saúde Pública

Access points:

• Madagáscar (place)

File: 03-25-06-03 - Glossário de Epidemiologia, testes e questionários, relatório e
guias referentes à Curso Internacional de Epidemiologia (Estados Unidos).

Title: Glossário de Epidemiologia, testes e questionários, relatório e guias referentes à Curso
Internacional de Epidemiologia (Estados Unidos).

ID: 03-25-06-03

Date: 03/1975 - 1983 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 26 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.06.03

Access points:

• Estados Unidos (place)

Subseries: 03-25-07 - Ensino

Title: Ensino

ID: 03-25-07

Physical description: Documentos textuais: 138 itens

File: 03-25-07-01 - Trabalhos de alunos, questionários e teste de avaliação,
relatórios, programas e ementas de curso, folheto de colação de grau, regimento
interno, projeto, relação de participantes e correspondências sobre os seguintes
cursos:

Title: Trabalhos de alunos, questionários e teste de avaliação, relatórios, programas e ementas
de curso, folheto de colação de grau, regimento interno, projeto, relação de participantes e
correspondências sobre os seguintes cursos:

ID: 03-25-07-01

Date: 03/1971 - 20/06/1997 (date of creation)

Scope and content:

Epidemiologia; Saúde Pública; Saúde Pública e Medicina Social; Planejamento em Saúde;
Vigilância Epidemiológica de Doenças Imunopreveníveis e Envelhecimento e Saúde do Idoso,
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ministrados pela ENSP através de convênios com o MS, Secretarias de Saúde e Universidade
Federais de Minas Gerais, Rio Grande do Norte e a Fundação Universitária do Piauí.
Além disto, constam, também, atas e relatórios da reunião da coordenação de ensino da ENSP e
fichas de inscrições em cursos.

Physical description: Documentos textuais: 54 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.07.01

Access points:

• Minas Gerais (place)
• Natal (RN) (place)

File: 03-25-07-02 - Programas, cronogramas, ementas e projeto referentes aos
seguintes cursos: I Curso de Registros Médicos e Estatísticas de Saúde (MS/
PSJV); Curso de Iniciação Técnica de Estatística e Programação (PSJV);

Title: Programas, cronogramas, ementas e projeto referentes aos seguintes cursos: I Curso de
Registros Médicos e Estatísticas de Saúde (MS/PSJV); Curso de Iniciação Técnica de Estatística e
Programação (PSJV);

ID: 03-25-07-02

Date: 12/05/1986 - 05/1988 (date of creation)

Scope and content:

I Curso Regionalizado de Especialização em Epidemiologia (MS/FIOCRUZ/Núcleo de Estudos
em Saúde Coletiva de Pernambuco); Curso de Bilogia Parasitária (MS/IOC-FIOCRUZ) e Curso
de Auxiliar Técnico de Pesquisa em Biologia Parasitária (MS/IOC - FIOCRUZ).

Physical description: Documentos textuais: 14 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.07.02

Access points:

• Recife (PE) (place)

File: 03-25-07-03 - Curso ministrados por Universidades brasileiras e
estrangeiras, OPAS, MS, Associação Médicas, Secretárias de Saúde, entre outros.
Inclui dissertações e testes, textos, trabalhos de alunos, programas e ementas de
cursos, projeto de pesquisa, questionário e
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Title: Curso ministrados por Universidades brasileiras e estrangeiras, OPAS, MS, Associação
Médicas, Secretárias de Saúde, entre outros. Inclui dissertações e testes, textos, trabalhos de
alunos, programas e ementas de cursos, projeto de pesquisa, questionário e

ID: 03-25-07-03

Date: 04/1973 - 27/04/1992 (date of creation)

Scope and content:

apostilas sobre os seguintes assuntos: Demografia; Epidemiologia; aplicação de vacina contra a
Poliomielite; Imunologia; doença meningocócia epidêmica; eficácia da vacina BCG; formação
de técnico em Higiene Dental; natalidade e mortalidade; avaliação de impactos ambientais;
vacina contra o Cólera; Poliomielite e controle de infecção hospitalar.

Physical description: Documentos textuais: 57 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.07.03

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-25-07-04 - Anteprojeto, folheto, material instrucional, informes e artigo
relativo a formação de recursos humanos para serviços de saúde, elaborado pelo
MS; MPAS; MEC; OPAS; PSJV; Secretária Estadual de Saúde e Higiene do Rio
de Janeiro; UNICEF e ENSP/FIOCRUZ.

Title: Anteprojeto, folheto, material instrucional, informes e artigo relativo a formação de recursos
humanos para serviços de saúde, elaborado pelo MS; MPAS; MEC; OPAS; PSJV; Secretária
Estadual de Saúde e Higiene do Rio de Janeiro; UNICEF e ENSP/FIOCRUZ.

ID: 03-25-07-04

Date: 04/1980 - 1989 (date of creation)

Scope and content:

Constam, também, documentos intitulados "O INAMPS e a Formação do Médico
Generalista" (MS); "Proposta de Pefil para um Médico Adequado às Necessidades de Saúde da
População" (MPAS-INAMPS) e "O Médico e os Serviçoes Básicos de Saúde" (MS).

Physical description: Documentos textuias: 13 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.07.04

Access points:
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• Brasília (DF) (place)

Subseries: 03-25-08 - Estudos e Pesquisas

Title: Estudos e Pesquisas

ID: 03-25-08

Physical description: Documentos textuais: 26 itens

File: 03-25-08-01 - Textos, trabalhos e relatórios elaborados pela Escola Nacional
de Saúde Pública da Venezuela, instituições de pesquisa e ensino nacionais e
estrangeiras, Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, ENSP-FIOCRUZ, INMPS,
MS,

Title: Textos, trabalhos e relatórios elaborados pela Escola Nacional de Saúde Pública da
Venezuela, instituições de pesquisa e ensino nacionais e estrangeiras, Secretaria de Estado da
Saúde do Piauí, ENSP-FIOCRUZ, INMPS, MS,

ID: 03-25-08-01

Date: 1977- 06/1986 (date of creation)

Scope and content:

Departamento Científico do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de
Saúde e Higiene do Rio de Janeiro, Centro de Vigilância Epidemilógica do Estado de São Paulo
e SUCAM. Inclui os seguintes temas: Epidemiologia; mortalidade em Teresina; programas de
imunização contra a Poliomielite; controle de doenças tropicais; Hipertenção Arterial; acidentes
de trabalho; morbidade hospitalar; transmissão de calor; estudo e desenvolvimento de vacina;
doenças transmissíveis; surto de Conjuntivite no Estado do Rio de Janeiro; diagnóstico da
Poliomielite e outros tipos de paralisia; políticas de saúde e enfermidades crônicas.

Physical description: Documentos textuais: 26 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.08.01

Access points:

• Belo Horizonte (MG) (place)

Subseries: 03-25-09 - Políticas Públicas de Saúde

Title: Políticas Públicas de Saúde

ID: 03-25-09
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Physical description: Documentos textuais: 15 itens

File: 03-25-09-01 - Relatório de atividades da Central de Medicamentos do
MPAS; Plano Setorial de Governo elaborado pela Secretária de Estado e
Planejamento e Controle e Secretária de Estado de Saúde e Higiene do Rio de
Janeiro; relatório

Title: Relatório de atividades da Central de Medicamentos do MPAS; Plano Setorial de Governo
elaborado pela Secretária de Estado e Planejamento e Controle e Secretária de Estado de Saúde e
Higiene do Rio de Janeiro; relatório

ID: 03-25-09-01

Date: 1979 - 1995 (date of creation)

Scope and content:

“O SESP e a Prestação de Serviços de Saúde"; proposta de Reforma Sanitária no Brasil; Plano
Quinquenal de Saúde 1990/95 do MS; apostilas e plano nacional do MS sobre "Dia Nacional
de Mobilização para o Controle da Dengue"; documento elaborado pela MPAS e pelo Instituto
Nacional de Assistência Médica da previdência Social intitulado: 'INAMPS-Secretaria de
Planejamento/As Ações Integradas de Saúde na Nova República"; folheto do Programa de
Saúde Coletiva e do Programa Nacional de Pesquisa em Nutrição Humana a Alimentos (CNPq
- FINEP) e proposta ao Banco Mundial de políticas de saúde voltadas para populações de baixa
renda nas áreas metropolitanas brasileiras.

Physical description: Documentos textuais: 15 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.09.01

Access points:

• Brasília (DF) (place)

Subseries: 03-25-10 - Correspondência

Title: Correspondência

ID: 03-25-10

Physical description: Documentos textuais: 1145 itens (correspondências)

File: 03-25-10-01 - Memorandos, cartas, ofícios e fax sobre os seguintes assuntos:
administração de recursos e pessoal; curso sobre Vigilância Epidemiológica,
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erradicação da Poliomielite, rede de frio, controle da Hanseníase e Saúde
Pública;

Title: Memorandos, cartas, ofícios e fax sobre os seguintes assuntos: administração de recursos e
pessoal; curso sobre Vigilância Epidemiológica, erradicação da Poliomielite, rede de frio, controle
da Hanseníase e Saúde Pública;

ID: 03-25-10-01

Date: 14/12/1973 - 03/02/1997 (date of creation)

Scope and content:

solicitação e concessão de bolsas de estudos; solicitação de estágio; levantamento da produção
científica do Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos; intercâmbio de
professores e pesquisadores; indicação de epidemiologista junto ao governo de Moçambique;
indicação do professor Eduardo Maranhão para coordenação de programa; treinamento de
recursos humanos para saúde; programas de imunização e de Vigilância Epidemiológica;
programas e projetos de assistência à saúde da mulher e da criança; reuniões e seminários
de programas de combate à Poliomielite e ao Sarampo; Programa sobre Reforma Sanitária;
seminário sobre supervivência infantil e cooperação técnico-científica.
Constam também cartão de natal e cartões postais.

Physical description: Documentos textuais: 1145 itens

Note [generalNote]:

Notação anterior: 03.25.00/01.10.01

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Estados Unidos (place)

Subfonds: 03-15 - Departamento de Administração e Planejamento em Saúde

Creator: Departamento de Administração e Planejamento em Saúde

Title: Departamento de Administração e Planejamento em Saúde

ID: 03-15

Date: 1935 - 1992 (date of creation)

Scope and content:

Reúne correspondência, textos, programas, projetos, documentos de trabalho decorrentes das
atividades desenvolvidas pelo Daps nas áreas biomédica e da Saúde Pública, e documentos relativos
aos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Strictu Sensu, Aperfeiçoamento e Básicos Regionalizados
de Saúde Pública ministrados na própria Ensp ou em outras cidades que tenham mantido convênio
com a instituição.
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Inclui também documentos de caráter técnico-administrativo, como circulares, memorandos,
ofícios, regulamentos e normas para funcionamento dos cursos, regimentos referentes a normas
de funcionamento do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde, relatórios das
atividades desenvolvidas na Ensp e na FIOCRUZ.

Physical description: Documentos textuais: 9,36m
Documentos iconográficos: 3

Arrangement:

Os documentos encontram-se organizados em séries e subséries que refletem as funções e atividades
desempenhadas pelo Departamento de Administração e Planejamento em Saúde.
A partir do estudo da estrutura, da correspondência e da análise dos documentos, foram estabelecidas
as seguintes séries: Administração Geral; Eventos; Ensino; e Políticas Públicas em Saúde.
Série Administração Geral:
Formada por documentos referentes às atividades de administração do Departamento, bem como
daquelas resultantes de suas relações com outras instâncias político-administrativas. A série está
organizada em três subséries: Organização e Funcionamento; Pessoal e Orçamento e Finanças.
Série Eventos:
Constituída de documentos de trabalho e discussão, folders, textos apresentados em congressos,
conferências, encontros, reuniões, simpósios, e seminários versando sobre os seguintes assuntos:
saúde pública, medicina, reforma sanitária, e recursos humanos para a saúde.
Série Ensino:
Constam nesta série programas, textos, relatórios de avaliação, mapas de controle de aulas,
quadros de horários, normas de mensuração e eficiência, e relação de alunos dos cursos de pós-
graduação, aperfeiçoamento e os regionalizados de saúde pública. A série compõe-se das subséries
a seguir: Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu; Cursos de Pós-Graduação; Strictu Sensu; Cursos de
Aperfeiçoamento e Cursos Básicos Regionalizados de Saúde Pública.
Série Políticas Públicas em Saúde:
Esta série recebeu uma organização diferenciada por reunir em sua quase totalidade, documentos
produzidos por outras instituições e acumulados pelo Departamento de Administração e Planejamento
em Saúde. Assim, a documentação reunida foi dividida em eixos temáticos, a saber: Materno-Infantil,
OPAS/OMS, Educação Sanitária, Medicina Social, Convênios, Projetos e Programas, Vigilância
Sanitária, Ações Integradas de Saúde, Epidemiologia, Nutrição, Saúde Mental. Tais eixos temáticos
são compostos por textos, dados estatísticos, planejamentos, pesquisas, e documentos para grupos de
trabalho.

Restrictions on access:

Sem restrição.

Series: 03-15-01 - Administração Geral

Title: Administração Geral

ID: 03-15-01
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Date: 1935 - 1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 8.132 itens.

Subseries: 03-15-01-01 - Organização e Funcionamento

Title: Organização e Funcionamento

ID: 03-15-01-01

Date: 1935 - 1992 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 3.272 itens.

File: 03-15-01-01-01 - Calendário para cursos de Saúde Pública; discursos
de aula inaugural; objetivos e organização em planejamento do Setor Saúde;
informações gerais sobre a Ensp; política de ensino da Ensp; regulamento da
Comissão de Avaliação de Docentes da Coppe/UFRJ;

Title: Calendário para cursos de Saúde Pública; discursos de aula inaugural; objetivos e
organização em planejamento do Setor Saúde; informações gerais sobre a Ensp; política de
ensino da Ensp; regulamento da Comissão de Avaliação de Docentes da Coppe/UFRJ;

ID: 03-15-01-01-01

Date: 1950 - 1990 (date of creation)

Scope and content:

Documentos para discussão; modificações introduzidas no Curso de Saúde Pública e política
de pesquisa da Ensp; proposta de programação para a Ensp; legislação; regimentos internos.

Physical description: Documentos textuais: 47 itens.

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-15-01-01-02 - Atas de reunião da Fensp tratando das normas e
funcionamento de Cursos de Especialização, de aumento de gratificação para
funcionários; estruturação definitiva da Fundação Oswaldo Cruz; política de
concessão de bolsas da Capes para estudos no exterior;

Title: Atas de reunião da Fensp tratando das normas e funcionamento de Cursos de
Especialização, de aumento de gratificação para funcionários; estruturação definitiva da
Fundação Oswaldo Cruz; política de concessão de bolsas da Capes para estudos no exterior;

ID: 03-15-01-01-02
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Date: 1965 - 1990 (date of creation)

Scope and content:

Resoluções e atas de defesas de teses; atas de reuniões da Cosesa, da CERH, do Consepe,
dos Conselhos Diretor, Departamental (Fensp) e Deliberativo (Fiocruz), versando sobre
questões orçamentárias, remanejamento de pessoal; cooperação mútua entre unidades civis
e militares, extinção da função de assistente de enfermagem, fornecimento de material
necessário para a Campanha de Erradicação da Varíola, instituição de grupo de trabalho para
estudo das dependências de todas as unidades de internação de doentes mentais da Divisão
Nacional de Saúde, e subsídios para o custeio de alimentação adequada para enfermos e
plantonistas de unidades de saúde.

Physical description: Documentos textuais: 277 itens.

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-15-01-01-03 - Atos da Presidência; relatórios de atividades da Asfoc,
da Ensp, da Fiocruz e de pesquisadores, tratando, entre outros assuntos, da
aprovação de regimento interno da Ensp e da Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio, da regulamentação de

Title: Atos da Presidência; relatórios de atividades da Asfoc, da Ensp, da Fiocruz e de
pesquisadores, tratando, entre outros assuntos, da aprovação de regimento interno da Ensp e da
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da regulamentação de

ID: 03-15-01-01-03

Date: 1979 - 1989 (date of creation)

Scope and content:

Estágios, de normas para a concessão de promoção horizontal, padronização de uniformes
da realização de projetos conjuntos com a República Popular da China, da aquisição de
equipamentos de informática, e de atividades docentes.

Physical description: Documentos textuais: 70 itens.

File: 03-15-01-01-04 - Telegramas e cartas versando sobre a organização de
cursos; de congressos de Odontologia e Concursos Criança Sorriso.

Title: Telegramas e cartas versando sobre a organização de cursos; de congressos de
Odontologia e Concursos Criança Sorriso.

ID: 03-15-01-01-04

Date: 1935 - 1992 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 486 itens.

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-15-01-01-05 - Memorandos sobre assuntos relacionados a organização
de cursos, congressos, comunicados de reuniões e palestras; divulgações de
boletins; e lotação de professores.

Title: Memorandos sobre assuntos relacionados a organização de cursos, congressos,
comunicados de reuniões e palestras; divulgações de boletins; e lotação de professores.

ID: 03-15-01-01-05

Date: 1964 - 1991 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 401 itens.

File: 03-15-01-01-06 - Ofícios tratando, dentre outros assuntos, da
reformulação do regulamento da Ensp; encaminhamentos de freqüência de
funcionários do Departamento Nacional de Endemias Rurais, publicação de
portaria, relação de docente e aprovação de ajustes;

Title: Ofícios tratando, dentre outros assuntos, da reformulação do regulamento da Ensp;
encaminhamentos de freqüência de funcionários do Departamento Nacional de Endemias
Rurais, publicação de portaria, relação de docente e aprovação de ajustes;

ID: 03-15-01-01-06

Date: 1963 - 1992 (date of creation)

Scope and content:

apresentação da aprovação de conselho consultivo; e programação de Cursos Básicos
Regionalizados de Saúde.

Physical description: Documentos textuais: 1.921 itens.

File: 03-15-01-01-07 - Circulares e portarias comunicando aulas inaugurais,
solenidade de encerramento de cursos, além de deliberações da Fiocruz.

Title: Circulares e portarias comunicando aulas inaugurais, solenidade de encerramento de
cursos, além de deliberações da Fiocruz.

ID: 03-15-01-01-07

Date: 1956 - 1980 (date of creation)
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Physical description: Documentos textuais: 70 itens.

Subseries: 03-15-01-02 - Pessoal

Title: Pessoal

ID: 03-15-01-02

Date: 1944 - 1989 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 2625

File: 03-15-01-02-01 - Currículos; certificados; diplomas; declarações;
requerimentos; atestados de freqüência de cursos; estágios promovidos pela
Ensp e demais instituições; normas para provimentos de cargos e editais;
listagens de distribuição e lotação de pessoal;

Title: Currículos; certificados; diplomas; declarações; requerimentos; atestados de freqüência
de cursos; estágios promovidos pela Ensp e demais instituições; normas para provimentos de
cargos e editais; listagens de distribuição e lotação de pessoal;

ID: 03-15-01-02-01

Date: 1944 - 1989 (date of creation)

Scope and content:

Requerimentos de licença especial; contratos de locação de serviços; fichas de registro de
vigilância; fichas de análise de cargos; quitação de férias; questionários com informação
funcionais e acadêmicas; folhas de pagamento de professores e bolsistas dos cursos
de Saúde Pública; de Aplicação do IOC; de Malária; de Organização e Administração
Hospitalares; de Técnicas de Laboratório; de Tracoma; de Doenças Venéreas; de
Tuberculose; de Engenharia Sanitária; de Lepra; e de Organização e Administração
Sanitárias.

Physical description: Documentos Textuais: 2625 Itens

Subseries: 03-15-01-03 - Orçamento e Finanças

Title: Orçamento e Finanças

ID: 03-15-01-03

Date: 1958 - 1989 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 2235 Itens
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File: 03-15-01-03-01 - Departamento Nacional de Saúde e da Ensp contendo
prestações de contas; recibos; guias de receita-adiantamento; tabelas de
execução orçamentária; quadro de detalhamento de despesas; notas-fiscais; e
balancetes.

Title: Departamento Nacional de Saúde e da Ensp contendo prestações de contas; recibos;
guias de receita-adiantamento; tabelas de execução orçamentária; quadro de detalhamento de
despesas; notas-fiscais; e balancetes.

ID: 03-15-01-03-01

Date: 1958 - 1989 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 2235 Itens

Series: 03-15-02 - Eventos

Title: Eventos

ID: 03-15-02

Physical description: Documentos Textuais: 224 Itens

File: 03-15-02-01 - Textos, trabalhos, relatórios e folders dos seguintes eventos:
X, XVI e XVII Congressos Brasileiros de Higiene; VI Congresso Nacional de
Leprologia; I Congresso Brasileiro de Audiovisuais; 1° Congresso Brasileiro de
Psiquiatria;

Title: Textos, trabalhos, relatórios e folders dos seguintes eventos: X, XVI e XVII Congressos
Brasileiros de Higiene; VI Congresso Nacional de Leprologia; I Congresso Brasileiro de
Audiovisuais; 1° Congresso Brasileiro de Psiquiatria;

ID: 03-15-02-01

Date: 1952 - 1992 (date of creation)

Scope and content:

II Congresso Brasileiro de Saúde Escolar; IV Congresso Médico-Cirúrgico da Faculdade
de Medicina de Teresópolis; VII Congresso Brasileiro de Enfermagem; XV Congresso
Interamericano de Engenharia Sanitária; XI Congresso Nacional de Médicos Residentes;
VII Congresso da Abem, VII Congresso Brasileiro de Microbiologia; 5º Congresso de la
Federación Pan-americana de Enfermeras/os; 3º Congresso Nacional dos Trabalhadores
Rurais; I Congresso de Hansenologia dos Países Endêmicos; XII Congress of the International
Political Science Association; II Congresso Paulista de Saúde Pública, Congresso da Abrasco;
Congresso Latino-americano de Plobácion y Dessarolo; Congresso Ibero-americano sobre
Ciências Biomédicas y Sociales aplicadas a la Salud; 1º Congresso Brasileiro de Saúde
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Coletiva; I Congresso Interno da Fiocruz; XLVII Congresso da Sociedade Brasileira de
Cardiologia; 3rd Word Congress Foodborne and Intoxications; 2º Congresso Brasileiro de
Epidemiologia; Tercer Congresso de Alafo de Curso de Educacion Odontológica; XVIII
Congresso Brasileiro de Educação Médica; III Congresso de la Association Latino-americana
de Facultades de Odontologia.

Physical description: Documentos Textuais: 54 Itens

Access points:

• Belo Horizonte (MG) (place)
• Curitiba (PR) (place)

File: 03-15-02-02 - Trabalhos, listas de participantes, documentos preliminares,
relatórios, discurso de abertura e folders dos seguintes eventos: Reunião de
Técnicos Leprologistas; V Reunião dos Leprólogos Brasileiros; VII e IX Reunião
Anual da Abem;

Title: Trabalhos, listas de participantes, documentos preliminares, relatórios, discurso de abertura
e folders dos seguintes eventos: Reunião de Técnicos Leprologistas; V Reunião dos Leprólogos
Brasileiros; VII e IX Reunião Anual da Abem;

ID: 03-15-02-02

Date: 1948 - 1992 (date of creation)

Scope and content:

IV Convenção Brasileira de Hospitais; Reunião de Especialistas de Ciências Sociais dos
Programas de Medicina da Comunidade; 1ª Reunião do Sistema Integrado de Prestação de
Serviços de Saúde do Norte de Minas; Ciclo de Debates sobre Ciência da SBPC; XXIX
Reunião da SBPC; V Reunião Anual de Pesquisa Básica em Doença de Chagas; II Reunión
Del Comitê Asesor Proasa; 1º Fórum Nacional de Residência em Medicina Social, Medicina
Preventiva e Saúde Pública, 1ª Reunião Nacional sobre Ensino e Pesquisa em Administração
e Planejamento da Área de Saúde Coletiva; Mesa Redonda sobre la Atención Medica
Ambulatória em los paises socialistas; Reunión Del Grupo Técnico sobre Aedes Aegypti,
Debgue y Fiebre Amarilica, 1ª Reunião dos Cadernos de Saúde Pública; 1ª Reunión sobre
Nuevos Enfoques em la Enseñaza de la Administración de Salud; Ciclo de Debates sobre a
Reforma Sanitária Brasileira; Programa de Post-Grado em Salud Pública; I Reunião sobre
Formação e Utilização de Pessoal de Nível Superior na Área da Saúde Coletiva; Reunião Anual
do SBPC; VI Reunião Nacional sobre mão-de-obra volante.

Physical description: Documentos textuais: 25 itens.

Access points:

• Niterói (RJ) (place)
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File: 03-15-02-03 - textos, trabalhos, documentos para discussão, resumo
de comunicação, e folder dos seguintes eventos: III Jornada Brasileira de
Leprologia; II Semana de Estudos de Supervisoras Municipais; II Jornadas de
Pressupuestos auspicialies por el Conselho Federal

Title: textos, trabalhos, documentos para discussão, resumo de comunicação, e folder dos seguintes
eventos: III Jornada Brasileira de Leprologia; II Semana de Estudos de Supervisoras Municipais; II
Jornadas de Pressupuestos auspicialies por el Conselho Federal

ID: 03-15-02-03

Date: 1969 - 1990 (date of creation)

Scope and content:

de Inversiones; I Simpósio de Arquivo Médico; I e IV Encontro Nacional de Dirigentes de
Faculdade de Odontologia; Encontro da Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em
Economia; 1º Encontro de Planejamento Regional de Professores de Química Farmacêutica;
VIII Encontro Regional Sul de Médicos Residentes; I Encontro de Programas Materno-Infantil
e Nutrição do Nordeste; VI Semana de Estudos sobre Saúde Comunitária; II Encontro Regional
da Abem; I Simpósio sobre Política Nacional de Saúde da Comissão de Saúde da Câmara dos
Deputados; II Simpósio Nacional de Assistência Médico-Previdência; International Synposium
on Measles Imunization; III Simpósio sobre Política Nacional de Saúde; Simpósio sobre
a participação social na América Latina; II Encontro Nacional de Mestrados e Doutorados
da Área de Saúde Coletiva; Encontro Estadual de Trabalhadores Rurais; I Encontro de
Epidemiologia Clínica na Escola Paulista de Medicina; Encontro por Melhores Condições de
Saúde; Encontro de Secretários de Saúde do Nordeste; I Encontro Nacional de Entidades dos
Nutricionistas; III Simposium Interamericano de Educacion para Salud; II Jornada Brasileira de
Estudos de Educação em Saúde; e 1º Encontro para Integração Regionalizada das Instituições
Públicas de Saúde de Jacarepaguá.

Physical description: Documentos Textuais: 36 Itens

Access points:

• Rondonópolis (MT) (place)

File: 03-15-02-04 - Trabalhos, relatórios, programações, textos, folders e
apresentações dos seguintes eventos: Seminário Itinerante da Fensp; Seminário
sobre Política de Financiamento para Serviços de Abastecimento de Água;

Title: Trabalhos, relatórios, programações, textos, folders e apresentações dos seguintes eventos:
Seminário Itinerante da Fensp; Seminário sobre Política de Financiamento para Serviços de
Abastecimento de Água;

ID: 03-15-02-04

Date: 1967 - 1991 (date of creation)
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Scope and content:

Seminário sobre Enseñaza de Estadística en las Escuelas de Medicina; Seminario Interregional
sobre el análisis de la mortalidad; I Seminario Brasileiro do Computador na Área Médico-
Hospitalar; 1º Seminario de Conselho de Desenvolvimento Comunitário; Relatório
do Seminário Interno sobre a Programação da Ensp para o ano de 1979; Seminário de
Programação Didática e Metodologia do 1º Curso de Especialização em Saúde Pública;
Seminário Estratégias y Parafigmas para el desarrolo; Seminário sobre Políticas de Saúde e
Nutrição; Seminário sobre Planejamento Familiar; Seminário de Avaliação e Perspectiva do
Ensino na Ensp; I Seminário Internacional sobre Docência e Investigação em Planejamento
de Sistenas Integrados de Saúde; Seminário Nacional sobre Sistema Unificado de Saúde;
Seminário sobre Curso em Nível de Especialização para a Formação de Administradores de
Serviços de Saúde com Ênfase em Administração Hospitalar; Seminário de Hanseníase Brasil-
Venezuela; I Seminário sobre Estadualização do Inamps-Alagoas SSSS/Fusal; Seminário
Nacional sobre Economia e Financiamento do Setor Saúde; Seminário Novas Concepções
em Administração e Desafios do SUS; Seminário V Programa de Contole das Doenças
Transmissíveis na Criança; Seminário Perspectiva da Pesquisa em Reprodução Humana,
Formação da Família e Planejamento Familiar; Seminário Interno Participação dos Vários
Níveis do Projeto Sistema Integrado de Prestação de Serviços de Saúde no Norte de Minas; III
Seminário Latinoamericano de Ensino Odontológico; e Relatório do Seminário Internacional
patrocinado pela OIT; II Seminário de Relações de Trabalho e Movimentos Sociais; Seminário
“O Município e as Ações de Saúde”; Seminário de Gerência Hospitalar.

Physical description: Documentos textuias: 48 itens.

Access points:

• Curitiba (PR) (place)

File: 03-15-02-05 - manuais, diretrizes, artigos, trabalhos, roteiro para trabalho
de campo dos seguintes eventos: Dental Epidemology Conference; Hemisferic
Conference on Oral Health; IV, V, VI, VII e VIII Conferências Nacionais de
Saúde; Cuarta Conferencia de la OPS/OMS;

Title: manuais, diretrizes, artigos, trabalhos, roteiro para trabalho de campo dos seguintes eventos:
Dental Epidemology Conference; Hemisferic Conference on Oral Health; IV, V, VI, VII e VIII
Conferências Nacionais de Saúde; Cuarta Conferencia de la OPS/OMS;

ID: 03-15-02-05

Date: 1966 - 1992 (date of creation)

Scope and content:

Conferância Pan-Americana de Planejamento de Recursos Humanos para a Saúde; Jornada
Médica Oswaldo Cruz; III Conferência de Engenharia Biomédica; I Conferência Estadual
sobre Integração Docente Assistencial em Serviços Básicos de Saúde do Estado do Rio
de Janeiro; Conferência International sobre Planejamento de Alimentação e Nutrição; XI
Conferência de Programas de Ensino de Saúde Pública de América Latina e Canadá; First
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International Conference on the Impact of Viral Diseases on the Development of Latin
American Countries and the Caribbean Region; I Conferência de Saúde do Distrito Federal;
Conferência International de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Saúde; Conference on
International Relations; Conference on Undergraduat Dental Education in Europe; Conferencia
Internacional sobre Atencion Primaria de Salud.

Physical description: Documentos Textuais: 61 Itens

Access points:

• Brasília (DF) (place)
• Londres (Inglaterra) (place)

Series: 03-15-03 - Ensino

Title: Ensino

ID: 03-15-03

Physical description: Documentos textuais: 2501 itens

Subseries: 03-15-03-01 - Cursos de Pós-graduação "Lato Sensu"

Title: Cursos de Pós-graduação "Lato Sensu"

ID: 03-15-03-01

Physical description: Documentos textuais: 2026 itens

File: 03-15-03-01-01 - Curso de Saúde Pública para Médicos e Enfermeiros
contendo programas das disciplinas e textos sobre o controle sanitário da
produção de leite, os insetos e sua importância para a Saúde Pública,

Title: Curso de Saúde Pública para Médicos e Enfermeiros contendo programas das disciplinas
e textos sobre o controle sanitário da produção de leite, os insetos e sua importância para a
Saúde Pública,

ID: 03-15-03-01-01

Date: 1959 - 1974 (date of creation)

Scope and content:

o trabalho de supervisão do serviço de enfermagem em uma unidade sanitária ou de
isolamento, os métodos para a realização da supervisão em Saúde Pública, e Bioestatística e
mortalidade.

Physical description: Documentos Textuais: 9 Itens
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File: 03-15-03-01-02 - Curso de Educação Sanitária contendo boletim da
Fundação Sesp; regimento do Serviço Nacional de Educação Sanitária;
Programa de Educação Sanitária para Pacientes Internados em Sanatórios;
edital; programação e relatório de avaliação do curso;

Title: Curso de Educação Sanitária contendo boletim da Fundação Sesp; regimento do Serviço
Nacional de Educação Sanitária; Programa de Educação Sanitária para Pacientes Internados em
Sanatórios; edital; programação e relatório de avaliação do curso;

ID: 03-15-03-01-02

Date: 1961 - 1970 (date of creation)

Scope and content:

relação de matrículas; horário de aulas; programas das disciplinas; textos sobre a aplicação
da Educação Sanitária nas Escolas e comunidades; relatórios de visitas à diversas
instituições de Saúde; trabalhos sobre a Educação sanitária e programas de saúde no Estado
de São Paulo apresentado no XVII Congresso Brasileiro de Higiene.

Physical description: Documentos Textuais: 84 Itens

Access points:

• Salvador (BA) (place)

File: 03-15-03-01-03 - Curso de Saúde Pública relativos à administração,
orçamento, corpo docente e discente. Destacam-se: a normatização e
programação dos serviços de pré-natal, imunização e pediatria no Centro
Municipal Manoel José Ferreira;

Title: Curso de Saúde Pública relativos à administração, orçamento, corpo docente e discente.
Destacam-se: a normatização e programação dos serviços de pré-natal, imunização e pediatria
no Centro Municipal Manoel José Ferreira;

ID: 03-15-03-01-03

Date: 1964 - 1987 (date of creation)

Scope and content:

os estudos do anestesiologista britânico John Snow sobre a epidemiologia do cólera; as
implicações dos conceitos de Saúde. Saúde Pública e Sanitárista para a proposta do Sistema
Nacional de Saúde e assistência materno-infantil; as tentativas para a elaboração de lei de
saneamento; a evolução da Saúde Pública, sua aplicação como disciplina e formação de
profissionais; o conceito de planejamento e sua terminologia; as normas e objetivos do
planejamento a serem empregados na elaboração de um orçamento; o planejamento nacional
de saúde nos países em desenvolvimento; metodologia para o planejamento da saúde na
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América Latina; Simpósio sobre Esquistossomose; trabalho sobre técnicas laboratórias
para diagnósticos de massa da esquistossomose mansoni; relatórios de estágios nas áreas
de docência de Epidemiologia e de Saneamento do Meio Ambiente e das atividades das
parteiras não qualificadas conhecidas como "curiosas", na comunidade de Salvador;
dados estatísticos de mortalidade e natalidade e tempo de amamentação; avaliação final
sobre o treinamento epidemiológico da poliomielite; e metodologia para a aplicação da
Administração Pública enquanto ciência.

Physical description: Documentos Textuais: 406 Itens

File: 03-15-03-01-04 - controle de horas de aulas do Curso de Organização e
Administração Hospitalar.

Title: controle de horas de aulas do Curso de Organização e Administração Hospitalar.

ID: 03-15-03-01-04

Date: 1964 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 7 itens (Mapas)

File: 03-15-03-01-05 - controle de horas de aulas do Curso de Especialização
em Doenças Reumáticas.

Title: controle de horas de aulas do Curso de Especialização em Doenças Reumáticas.

ID: 03-15-03-01-05

Date: 1964 (date of creation)

Physical description: Mapa: 1 Item

File: 03-15-03-01-06 - controle de horas de aulas do Curso de Especialização
em Lepra.

Title: controle de horas de aulas do Curso de Especialização em Lepra.

ID: 03-15-03-01-06

Date: 1964 (date of creation)

Physical description: Mapa: 1 Item

File: 03-15-03-01-07 - Curso de Planejamento do Setor Saúde contendo ofícios
e memorandos relativos a inscrição e seleção de candidatos; normas para
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mensuração de eficiência; projeto do Curso; programas das disciplinas;
quadro de horário;

Title: Curso de Planejamento do Setor Saúde contendo ofícios e memorandos relativos a
inscrição e seleção de candidatos; normas para mensuração de eficiência; projeto do Curso;
programas das disciplinas; quadro de horário;

ID: 03-15-03-01-07

Date: 1966 - 1983 (date of creation)

Scope and content:

palestra inaugural destacando o caráter inovador do Curso no Ensino da Saúde Pública
por inserir novas metodologistas aplicadas no campo do planejamento em Saúde; texto
sobre formulação do orçamento, elaboração e avaliação de projetos de investimentos em
saúde; apontamentos de aula sobre administração, organização e métodos; trabalhos sobre
administração, planejamento e política de saúde, elaboração do orçamento-programa com
base na técnica e de programação local; ánalise dos dados disponíveis sobre a população
e os recursos de saúde da região sul do Brasil; modelo de plano de centro de custo;
correspondência tratando de indicações e convites dirigidos à diversos professores para
participação no Curso; normas para seleção de candidatos e propostas para a realização de
trabalho de campo em Botucatu, Volta Redonda e Barra Mansa. Inclui também trabalhos
docentes do Curso de Especialização em Planejamento do Setor Saúde da Faculdade de
Saúde Pública da Usp.

Physical description: Documentos textuais: 138 itens.

File: 03-15-03-01-08 - Curso Integrado de Saúde Mental contendo
memorandos, atestados médicos; declarações; listas de freqüência; relação de
notas; avaliação da atuação dos alunos nos hospitais Gustavo Riedel, Neuro
Psiquiatria Infantil, Divisão Nacional de Saúde Mental C/PP II

Title: Curso Integrado de Saúde Mental contendo memorandos, atestados médicos; declarações;
listas de freqüência; relação de notas; avaliação da atuação dos alunos nos hospitais Gustavo
Riedel, Neuro Psiquiatria Infantil, Divisão Nacional de Saúde Mental C/PP II

ID: 03-15-03-01-08

Date: 1967 - 1984 (date of creation)

Scope and content:

Manicômio Judiciário Heitor Carrilho, Pinel e Odilon Galloti; avaliação do Curso pelos
alunos; provas; trabalhos sobre o Programa de Saúde Mental Integrado, a aplicação da
Psiquiatria Social, a relação entre estruturas familiares e patologias do tipo anti-social e o
suicídio, a Psiquiatria Preventiva, os fatores sociais, culturais e ecológicos na gênese do
desenvolvimento da doença mental; mapa de controle de horas de aulas; programas de
disciplinas; e horários de aulas.
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Physical description: Documentos Textuais: 972 Itens

File: 03-15-03-01-09 - Curso de Técnicas de Educação em Saúde contendo
horário de aulas; projeto do curso; programa do Seminário de Atualização em
Educação em Saúde;

Title: Curso de Técnicas de Educação em Saúde contendo horário de aulas; projeto do curso;
programa do Seminário de Atualização em Educação em Saúde;

ID: 03-15-03-01-09

Date: 1967 - 1969 (date of creation)

Scope and content:

textos sobre a necessidade de regulamentação dos diferentes níveis de formação dos
profissionais da área de Saúde; trabalhos traçando considerações sobre aspectos de
administração do serviço público de saúde como administração de pessoal, burocracia,
ineficência administrativa, necessidade e importância do planejamento, coordenação e
supervisão, implantação de unidades de saúde em comunidades rurais e funcionamento de
órgãos de administração pública sanitária a nivéis federal, estadual e municipal.

Physical description: Documentos Textuais: 18 Itens

File: 03-15-03-01-10 - Curso de Tisiologia Clínica e Sanitária contendo
avaliação do Seminário de Encerramento do Curso sobre os Programas de
Controle da Tuberculose; programação para a disciplina Administração de
Saúde;

Title: Curso de Tisiologia Clínica e Sanitária contendo avaliação do Seminário de
Encerramento do Curso sobre os Programas de Controle da Tuberculose; programação para a
disciplina Administração de Saúde;

ID: 03-15-03-01-10

Date: 1967 - 1972 (date of creation)

Scope and content:

relação de alunos; projeto do Curso; quadro de horário de aulas e ementa das disciplinas.

Physical description: Documentos Textuais: 8 Itens
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File: 03-15-03-01-39 - Texto do Curso de Administração de Pessoal sobre
o processo seletivo de pessoal, forma de ingresso no Serviço Público e
cadastramento de pessoal.

Title: Texto do Curso de Administração de Pessoal sobre o processo seletivo de pessoal, forma
de ingresso no Serviço Público e cadastramento de pessoal.

ID: 03-15-03-01-39

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documento Textual: 1 Item

File: 03-15-03-01-11 - Curso de Engenharia de Manutenção Hospitalar
contendo relação de disciplinas e quadro de horário de aulas.

Title: Curso de Engenharia de Manutenção Hospitalar contendo relação de disciplinas e quadro
de horário de aulas.

ID: 03-15-03-01-11

Date: 1968 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 2 Itens

File: 03-15-03-01-12 - Curso de Administração de Assistência Médica contendo
relação dos alunos matriculados; projeto do Curso; convite; relação de
instituições de assistência médica enquanto tema para aulas; e questionário
aplicado aos alunos.

Title: Curso de Administração de Assistência Médica contendo relação dos alunos
matriculados; projeto do Curso; convite; relação de instituições de assistência médica enquanto
tema para aulas; e questionário aplicado aos alunos.

ID: 03-15-03-01-12

Date: 1968 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 6 Itens

File: 03-15-03-01-13 - Monografia de conclusão do Curso de Entomologia
Médica intitulada “Alguns aspectos ecológicos dos triatomíneos do Brasil”,
tratando da importância do estudo da ecologia dos triatomíneos brasileiros
para o combate a doença de Chagas.
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Title: Monografia de conclusão do Curso de Entomologia Médica intitulada “Alguns aspectos
ecológicos dos triatomíneos do Brasil”, tratando da importância do estudo da ecologia dos
triatomíneos brasileiros para o combate a doença de Chagas.

ID: 03-15-03-01-13

Date: 1968 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 item

File: 03-15-03-01-14 - Projeto do Curso de Iniciação à Pesquisa em Biologia
onde constam o programa e a carga horária das disciplinas; texto sobre as
relações entre biologia, sociedade e indivíduo; e testes psicotécnicos para
seleção.

Title: Projeto do Curso de Iniciação à Pesquisa em Biologia onde constam o programa e a carga
horária das disciplinas; texto sobre as relações entre biologia, sociedade e indivíduo; e testes
psicotécnicos para seleção.

ID: 03-15-03-01-14

Date: 1968 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 326 itens

File: 03-15-03-01-15 - Curso de Educação em Saúde Pública contendo projeto
do curso onde estão especificados seus objetivos, características, metodologia e
programa das disciplinas; programa de estudos e programa para a criação da
Área de Prática para o Ensino de Saúde Pública.

Title: Curso de Educação em Saúde Pública contendo projeto do curso onde estão especificados
seus objetivos, características, metodologia e programa das disciplinas; programa de estudos e
programa para a criação da Área de Prática para o Ensino de Saúde Pública.

ID: 03-15-03-01-15

Date: 1969 - 1978 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 5 Itens

File: 03-15-03-01-16 - Curso de Especialização em Epidemiologia contendo
projeto do curso onde constam objetivos, admissão, conteúdo, programas e
memorando de retificação do projeto.

Title: Curso de Especialização em Epidemiologia contendo projeto do curso onde constam
objetivos, admissão, conteúdo, programas e memorando de retificação do projeto.
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ID: 03-15-03-01-16

Date: 1970 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 2 Itens

File: 03-15-03-01-17 - Curso de Engenheiros de Saúde Pública contendo
projeto do curso; quadro de horário de aulas; ementa das disciplinas;
programa; questionário para avaliação do Seminário sobre a situação da
Saúde no Brasil;

Title: Curso de Engenheiros de Saúde Pública contendo projeto do curso; quadro de horário
de aulas; ementa das disciplinas; programa; questionário para avaliação do Seminário sobre a
situação da Saúde no Brasil;

ID: 03-15-03-01-17

Date: 1970 - 1972 (date of creation)

Scope and content:

relatório do Seminário sobre a poliomielite em área sob o controle da Unidade Sanitária
Germano Sinval de Faria.

Physical description: Documentos Textuais: 6 Itens

File: 03-15-03-01-18 - Curso de Especialização em Odontologia Social contendo
regulamento do curso; horário das disciplinas; relação de inscritos; editais
divulgando as relações dos nomes dos candidatos e dos aprovados no curso;
textos;

Title: Curso de Especialização em Odontologia Social contendo regulamento do curso; horário
das disciplinas; relação de inscritos; editais divulgando as relações dos nomes dos candidatos e
dos aprovados no curso; textos;

ID: 03-15-03-01-18

Date: 1970 - 1976 (date of creation)

Scope and content:

currículo do professor do Curso, Suelyo Santos Oliveira; levantamento epidemiológico dos
problemas de Saúde Oral; relação de notas e conceitos.

Physical description: Documentos Textuais: 30 Itens
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File: 03-15-03-01-19 - Projeto do Curso de Medicina de Comunidade, realizado
pela Faculdade de Ciência da Saúde da Universidade de Brasília, envolvendo
o desenvolvimento de atividades no Ambulatório de Puericultura, na Unidade
Rural da Fercal e trabalho de campo.

Title: Projeto do Curso de Medicina de Comunidade, realizado pela Faculdade de Ciência
da Saúde da Universidade de Brasília, envolvendo o desenvolvimento de atividades no
Ambulatório de Puericultura, na Unidade Rural da Fercal e trabalho de campo.

ID: 03-15-03-01-19

Date: 1972 (date of creation)

Physical description: Documento Textual: 1 Item

File: 03-15-03-01-20 - Curso de Administração de Sistemas de Saúde contendo
discurso de encerramento; cronograma de atividades; programa e textos da
disciplina Dinâmica do Grupo.

Title: Curso de Administração de Sistemas de Saúde contendo discurso de encerramento;
cronograma de atividades; programa e textos da disciplina Dinâmica do Grupo.

ID: 03-15-03-01-20

Date: 1973 - 1974 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 3 Itens

File: 03-15-03-01-21 - Curso de Residência em Medicina Social contendo
monografia de conclusão do Curso de Saúde Coletiva do Instituto de
Medicina Social sobre o Ministério da Saúde e Saúde Coletiva; textos sobre a
implantação do

Title: Curso de Residência em Medicina Social contendo monografia de conclusão do Curso de
Saúde Coletiva do Instituto de Medicina Social sobre o Ministério da Saúde e Saúde Coletiva;
textos sobre a implantação do

ID: 03-15-03-01-21

Date: 1976 - 1984 (date of creation)

Scope and content:

Programa de Treinamento Avançado em Serviço TAS-SP sob o regime de residência;
trabalhos sobre a regulamentação da residência na área de saúde, a prática médica na
América Latina e o desmame precoce; assessória técnica prestada para a elaboração de
um plano de saúde para o município de Itapetinga; relatórios tratando das investigações
aplicadas aos serviços de saúde e a 1ª Reunião do Conselho de Coodernação do Programa de
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Apoio às Residências em Medicina Social, Medicina Preventiva e Saúde Pública constanto
projetos a serem desenvolvidos como o del Produção e Difusão de Textos, o de Investigação
em Saúde e o Programa Ampliado de Imunizações; exposição de motivos sobre Residência
em Medicina Preventiva e Social; projeto de Regimento Interno e programa do Curso
de Especialização em Medicina Social ministrado pela Universidade Federal da Bahia;
avaliação do Curso de Especialização em Medicina Social ministrado pela Faculdade de
Medicina da Universidade de Minas Gerais; análise de alguns dados sócio-econômicos
demográficos de infra-estrutura urbana e organização comunitária da área favelada AP 3; e
programa de estágio em Planejamento de Serviços Locais de Saúde.

Physical description: Documentos textuais: 18 itens.

Access points:

• Belo Horizonte (MG) (place)

File: 03-15-03-01-22 - Projeto do Curso de Saúde Pública para Nível Local,
realizado pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
capacitando o médico para o exercício de atividades de Saúde Pública em nível
local, nas funções de médico sanitarista.

Title: Projeto do Curso de Saúde Pública para Nível Local, realizado pela Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo capacitando o médico para o exercício de atividades de
Saúde Pública em nível local, nas funções de médico sanitarista.

ID: 03-15-03-01-22

Date: 1976 (date of creation)

Physical description: Documento Textual: 1 Item

File: 03-15-03-01-23 - Curso de Prevenção do Câncer Bucal contendo projeto
do curso e textos sobre profissões biomédicas; história do câncer bucal e sua
prevenção e análise sociológica da epidemiologia atual.

Title: Curso de Prevenção do Câncer Bucal contendo projeto do curso e textos sobre profissões
biomédicas; história do câncer bucal e sua prevenção e análise sociológica da epidemiologia
atual.

ID: 03-15-03-01-23

Date: 1978 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 4 Itens

Access points:

• Uberlândia (MG) (place)
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File: 03-15-03-01-24 - Curso de Administração de Serviços Odontológicos
contendo ementa das disciplinas; ofício liberando a visita dos alunos ao Baixo
Guandu; textos; e testes das disciplinas Administração I e II.

Title: Curso de Administração de Serviços Odontológicos contendo ementa das disciplinas;
ofício liberando a visita dos alunos ao Baixo Guandu; textos; e testes das disciplinas
Administração I e II.

ID: 03-15-03-01-24

Date: 1978 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 5 Itens

File: 03-15-03-01-25 - Programação do Curso de Ciências Sociais aplicadas à
Saúde especificando objetivos e ementa das disciplinas.

Title: Programação do Curso de Ciências Sociais aplicadas à Saúde especificando objetivos e
ementa das disciplinas.

ID: 03-15-03-01-25

Date: 1981 (date of creation)

Physical description: Documento Textual: 1 Item

File: 03-15-03-01-26 - Programação do Curso de Especialização em
Epidemiologia especificando objetivos e ementa das disciplinas.

Title: Programação do Curso de Especialização em Epidemiologia especificando objetivos e
ementa das disciplinas.

ID: 03-15-03-01-26

Date: 1981 (date of creation)

Physical description: Documento Textual: 1 Item

File: 03-15-03-01-27 - Curso Nacional de Administración para equipos de
direccion hospitalaria contendo programas de treinamento de funcionários dos
setores de Enfermaria, Emergência e Central de Esterilização do Hospital da
Criança.

Title: Curso Nacional de Administración para equipos de direccion hospitalaria contendo
programas de treinamento de funcionários dos setores de Enfermaria, Emergência e Central de
Esterilização do Hospital da Criança.
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ID: 03-15-03-01-27

Physical description: Documentos Textuais: 6 Itens

Access points:

• Manágua (Nicarágua) (place)
• Guaiaquil (Equador) (place)

File: 03-15-03-01-28 - Cursos Internacionais ministrados pela Fundação
Getúlio Vargas e Escola Nacional de Saúde Pública contendo programa do
módulo “Planejamento de Atenção a Saúde” e textos sobre o ensino e pesquisa
em administração de saúde e a política social e

Title: Cursos Internacionais ministrados pela Fundação Getúlio Vargas e Escola Nacional de
Saúde Pública contendo programa do módulo “Planejamento de Atenção a Saúde” e textos
sobre o ensino e pesquisa em administração de saúde e a política social e

ID: 03-15-03-01-28

Date: 1982 - 1990 (date of creation)

Scope and content:

administração de saúde do Brasil; regulamento e trabalhos sobre os serviços de saúde
no Brasil, Argentina e Uruguai e mortalidade infantil no Estado de São Paulo para o I, II
e III Curso International em Política e Adminitração de Saúde para a América Latina e
Caribe; regulamento para o II Seminário Internacional sobre Docência e Investigação em
Planejamento de Sistemas de Saúde dos estados; relação de candidatos e de inscrições para
o III. IV e VI Curso Internacional de Especialização em Planejamento de Sistemas de Saúde
e programação para o Curso Internacional de Especialização em Recursos Humanos em
Saúde.

Physical description: Documentos Textuais: 18 Itens

File: 03-15-03-01-29 - Trabalho do Curso de Planejamento em Saúde Pública
tratando da contribuição para a regionalização dos serviços de Saúde do setor
público na área de planejamento do município de Niterói.

Title: Trabalho do Curso de Planejamento em Saúde Pública tratando da contribuição para a
regionalização dos serviços de Saúde do setor público na área de planejamento do município de
Niterói.

ID: 03-15-03-01-29

Date: 1982 (date of creation)

Physical description: Documento Textual: 1 Item
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File: 03-15-03-01-30 - Curso de Administração Hospitalar e de Sistemas de
Saúde contendo regulamento do curso; prospectos; cronograma; programa
das disciplinas; e texto sobre administração hospitalar.

Title: Curso de Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde contendo regulamento
do curso; prospectos; cronograma; programa das disciplinas; e texto sobre administração
hospitalar.

ID: 03-15-03-01-30

Date: 1984 - 1985 (date of creation)

Physical description: Documentos textuais: 6 Itens

File: 03-15-03-01-31 - Curso de Administração e Planejamento de Hospitais
Públicos contendo projeto do Curso; textos sobre epidemiologia; programa
e cronograma do módulo II referente a administração de serviços de saúde;
texto sobre a estruturação e funcionamento de hospitais;

Title: Curso de Administração e Planejamento de Hospitais Públicos contendo projeto
do Curso; textos sobre epidemiologia; programa e cronograma do módulo II referente a
administração de serviços de saúde; texto sobre a estruturação e funcionamento de hospitais;

ID: 03-15-03-01-31

Date: 1984 - 1987 (date of creation)

Scope and content:

avaliações; relação de notas e conceitos; ata da reunião da Secretária Executiva da Comissão
Interinstitucional Municipal de Saúde; solicitação para concessão de bolsas e recibos;
relatório de avaliação do curso;guias de trabalho no Instituto Fernandes Figueira, no
Hospital Pinel e no Centro Psiquiátrico Pedro II.

Physical description: Documentos Textuais: 14 Itens

File: 03-15-03-01-32 - Curso de Especialização com Psiquiatria Social.

Title: Curso de Especialização com Psiquiatria Social.

ID: 03-15-03-01-32

Date: 1984 - 1987 (date of creation)

Physical description: Regulamentos: 2 Itens
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Access points:

• Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: 03-15-03-01-33 - Curso de Administração Hospitalar contendo histórico
do curso; bibliografia da disciplina “Estado e Atenção à Saúde no Brasil” e
texto intitulado “Raízes Sociais do Trabalho Médico”.

Title: Curso de Administração Hospitalar contendo histórico do curso; bibliografia da disciplina
“Estado e Atenção à Saúde no Brasil” e texto intitulado “Raízes Sociais do Trabalho Médico”.

ID: 03-15-03-01-33

Date: 1985 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 3 Itens

File: 03-15-03-01-34 - Texto do Curso de Planejamento e Administração
Hospitalar sobre a interrelação funcional e zoneamento no Hospital Geral de
médio porte.

Title: Texto do Curso de Planejamento e Administração Hospitalar sobre a interrelação
funcional e zoneamento no Hospital Geral de médio porte.

ID: 03-15-03-01-34

Date: 1985 (date of creation)

Physical description: Documento Textual: 1 Item

File: 03-15-03-01-35 - Curso de Programação e Gerência de Sistemas de Saúde
contendo projeto do curso; cronograma de atividades; bibliografia; relação
de alunos da disciplina “Sistemas de Serviços de Saúde no Brasil”, listas de
freqüência

Title: Curso de Programação e Gerência de Sistemas de Saúde contendo projeto do curso;
cronograma de atividades; bibliografia; relação de alunos da disciplina “Sistemas de Serviços
de Saúde no Brasil”, listas de freqüência

ID: 03-15-03-01-35

Date: 1986 - 1987 (date of creation)

Scope and content:

inscrições de candidatos onde consta a documenntação necessária como currículos,
diplomas e declarações; correspondência oficial; declarações de participação; exercício para

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 735



03 Escola Nacional de Saúde Pública

adequação de conteúdos; avaliações; trabalhos sobre a estruturação dos Serviços de Saúde
no Município de Nova Iguaçu e a AP -3.1 do município do Rio de Janeiro.

Physical description: Documentos Textuais: 175 Itens

File: 03-15-03-01-36 - Seminário sobre o Curso de Formação de
Administradores de Serviços de Saúde com Ênfase em Administração
Hospitalar contendo proposta do seminário e implantação e planejamento de
hospitais públicos, perfil do administrador de serviços de saúde,

Title: Seminário sobre o Curso de Formação de Administradores de Serviços de Saúde
com Ênfase em Administração Hospitalar contendo proposta do seminário e implantação e
planejamento de hospitais públicos, perfil do administrador de serviços de saúde,

ID: 03-15-03-01-36

Date: 1986 (date of creation)

Scope and content:

e a formação em Administração Hospitalar no Brasil.

Physical description: Documentos Textuais: 13 Itens

File: 03-15-03-01-37 - Projeto do Curso de Especialização em Planejamento de
Sistemas e Serviços de Atenção Odontológica.

Title: Projeto do Curso de Especialização em Planejamento de Sistemas e Serviços de Atenção
Odontológica.

ID: 03-15-03-01-37

Date: 1986 (date of creation)

Physical description: Documento Textual: 1 Item

File: 03-15-03-01-38 - Trabalho elaborado pelos alunos do III Curso de
Especialização em Administração e Planejamento Hospitalar, ministrado
de maio a setembro de 1987, intitulado: “Avaliação do Funcionamento da
Maternidade do Hospital Rafael de Paula Souza”,

Title: Trabalho elaborado pelos alunos do III Curso de Especialização em Administração e
Planejamento Hospitalar, ministrado de maio a setembro de 1987, intitulado: “Avaliação do
Funcionamento da Maternidade do Hospital Rafael de Paula Souza”,

ID: 03-15-03-01-38
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Date: 1987 (date of creation)

Scope and content:

e projeto de avaliação e adequação do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Rafael
de Paula Sousa.

Physical description: Documentos Textuais: 2 Itens

Subseries: 03-15-03-02 - Cursos de Pós-graduação "Strictu Sensu"

Title: Cursos de Pós-graduação "Strictu Sensu"

ID: 03-15-03-02

Physical description: Documentos Textuais: 260 Itens

File: 03-15-03-02-01 - Cursos de Mestrado e Doutorado em Saúde Pública
contendo regulamentos dos cursos; programas das disciplinas; aulas; relação
de professores e alunos; quadros de distribuição e avaliações. Inclui também
dissertação de mestrado intitulada

Title: Cursos de Mestrado e Doutorado em Saúde Pública contendo regulamentos dos cursos;
programas das disciplinas; aulas; relação de professores e alunos; quadros de distribuição e
avaliações. Inclui também dissertação de mestrado intitulada

ID: 03-15-03-02-01

Date: 1966 - 1989 (date of creation)

Scope and content:

“Planejamento Familiar: objetivos e perspectiva de sua implantação oficial no Brasil";
estudo preliminar sobre ensino de enfermagem de Saúde Pública nos cursos de graduação
das escolas de enfermagem do país; trabalhos sobre organização sanitária em nível local,
a influência da privação materna sobre o rendimento intelectual, o problema da doença
de Chagas no Brasil; o problema do abasrecimento d' água, a assistência à maternidade
e à criança; o programa de combate às verminoses intestinais; o controle das doenças
transmissíveis na criança e instruções para imunizações do Posto de Saúde Samuel Libâneo;
programa das atividades para o mestrado de Parasitologia, Virologia e Saúde Pública; e
programa da disciplina "Seminários Avançados" destinada aos debates dos projetos de tese.

Physical description: Documentos Textuais: 260 Itens

Subseries: 03-15-03-03 - Cursos de Aperfeiçoamento
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Title: Cursos de Aperfeiçoamento

ID: 03-15-03-03

Date: 1962 - 1991 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 95 Itens

File: 03-15-03-03-01 - Curso Oficial de Farmácia contendo projeto do curso;
horário de aulas; programas das disciplinas e folhetos sobre os Conselhos
Federal e Regionais de Farmácia, e Código de Ética da profissão farmacêutica.

Title: Curso Oficial de Farmácia contendo projeto do curso; horário de aulas; programas das
disciplinas e folhetos sobre os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, e Código de Ética
da profissão farmacêutica.

ID: 03-15-03-03-01

Date: 1962 - 1971 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 5 Itens

File: 03-15-03-03-02 - Curso de Inspetor de Saneamento contendo mapa de
controle de horas de aula; textos sobre o saneamento em época de emergência
ou de calamidade pública, destino de dejetos, o abastecimento d’água em zonas
urbanas, zonas periféricas e em zonas rurais,

Title: Curso de Inspetor de Saneamento contendo mapa de controle de horas de aula; textos
sobre o saneamento em época de emergência ou de calamidade pública, destino de dejetos, o
abastecimento d’água em zonas urbanas, zonas periféricas e em zonas rurais,

ID: 03-15-03-03-02

Date: 1963 - 1964 (date of creation)

Scope and content:

a estação de tratamento de águas do Guandú para abastecimento do Distrito Federal e
análise bacteriológica de água.

Physical description: Documentos Textuais: 6 Itens

File: 03-15-03-03-03 - Curso de Visitadoras Sanitárias contendo mapa
de controle de horas de aula; os conceitos de doenças transmissíveis, sua
classificação e modo de propagação, os conceitos de endemia, epidemia,
pandemia e o valor da profilaxia; textos sobre os problemas de
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Title: Curso de Visitadoras Sanitárias contendo mapa de controle de horas de aula; os conceitos
de doenças transmissíveis, sua classificação e modo de propagação, os conceitos de endemia,
epidemia, pandemia e o valor da profilaxia; textos sobre os problemas de

ID: 03-15-03-03-03

Date: 1964 - 1968 (date of creation)

Scope and content:

Saúde da criança em idade pré-escolar; e estudo de atividades de enfermagem realizado no
Ceará, Pernambuco e Sergipe.

Physical description: Documentos Textuais: 4 Itens

File: 03-15-03-03-04 - mapa de controle de horas de aulas e apostila do Curso
de Prática de Laboratório.

Title: mapa de controle de horas de aulas e apostila do Curso de Prática de Laboratório.

ID: 03-15-03-03-04

Date: 1964 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 2 Itens

File: 03-15-03-03-05 - Curso de Atualização em Enfermagem Materno-Infantil
contendo mapa de controle de horas de aulas; programa das disciplinas;
projeto de convênio firmado entre a Agência para o Desenvolvimento
Internacional, o Departamento de Estado do Governo Americano,

Title: Curso de Atualização em Enfermagem Materno-Infantil contendo mapa de controle de
horas de aulas; programa das disciplinas; projeto de convênio firmado entre a Agência para o
Desenvolvimento Internacional, o Departamento de Estado do Governo Americano,

ID: 03-15-03-03-05

Date: 1964 - 1974 (date of creation)

Scope and content:

o Ministério da Saúde e o Departamento Nacional da Criança do Brasil para implantação
do programa materno-infantil sob os auspícios da Aliança para o Progesso; e programa de
Saúde Materno-Infantil elaborado pela coordenação de proteção materno-infantil. Inclui
também anotações manuscritas com normas, rotinas e instruções no atendimento a gestante;
regulamento e plano do curso.

Physical description: Documentos Textuais: 8 Itens
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Access points:

• Fortaleza (CE) (place)

File: 03-15-03-03-06 - Projeto do Curso de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
realizado pela Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro (ABBR).

Title: Projeto do Curso de Fisioterapia e Terapia Ocupacional realizado pela Escola de
Reabilitação do Rio de Janeiro (ABBR).

ID: 03-15-03-03-06

Date: 1965 (date of creation)

Physical description: Documento Textual: 1 Item

File: 03-15-03-03-07 - plano de ação para um programa de Saúde com base
na organização sanitária brasileira e proposta para a elaboração do Curso de
Atualização em Técnicas de Administração Hospitalar.

Title: plano de ação para um programa de Saúde com base na organização sanitária brasileira e
proposta para a elaboração do Curso de Atualização em Técnicas de Administração Hospitalar.

ID: 03-15-03-03-07

Date: 1966 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 2 Itens

File: 03-15-03-03-08 - Curso de Erradicação da Malária contendo relação
de alunos matriculados; horários de aulas; resumo do currículo do curso; e
programa das disciplinas.

Title: Curso de Erradicação da Malária contendo relação de alunos matriculados; horários de
aulas; resumo do currículo do curso; e programa das disciplinas.

ID: 03-15-03-03-08

Date: 1967 - 1968 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 4 Itens

File: 03-15-03-03-09 - Curso de Formação de Auxiliar de Enfermagem
contendo mapa de controle de horas de aula; normas para classificação dos
pacientes de acordo com as necessidades de enfermagem; bibliografia para o
ensino de Medicina Preventiva e Administração de Saúde;
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Title: Curso de Formação de Auxiliar de Enfermagem contendo mapa de controle de horas de
aula; normas para classificação dos pacientes de acordo com as necessidades de enfermagem;
bibliografia para o ensino de Medicina Preventiva e Administração de Saúde;

ID: 03-15-03-03-09

Date: 1967 - 1970 (date of creation)

Scope and content:

cálculos para a definição do número de unidades de Raio X; programas do Seminário
e Curso sobre currículo e metodologia para curso intensivo de auxiliar de enfermagem;
parecer da Câmara de Ensino Primário e Médio divulgando as normas para cursos de
Auxiliar de Enfermagem; portaria fixando o currículo mínimo do Curso Auxiliar de
Enfermagem ; trabalhos sobre a posição da Associação Brasileira de Enfermagem em
relação ao preparo do pessoal de enfermagem no país; sugestões sobre o curso intensivo
para uma formação mais rápida do auxiliar de enfermagem e suas atividades na Unidade
Sanitária; as condições técnicas e administrativas que devem ser preenchidas pelos serviçoes
de saúde utilizados como campo de estágios para alunos.

Physical description: Documentos Textuais: 13 Itens

File: 03-15-03-03-10 - Programa de aulas de matéria optativa para médicos do
Curso de Puericultura.

Title: Programa de aulas de matéria optativa para médicos do Curso de Puericultura.

ID: 03-15-03-03-10

Date: 1967 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 Item

File: 03-15-03-03-11 - Curso de iniciação em Parasitologia contendo horário de
aulas e programa das disciplinas epidemiologia, parasitologia e estatística.

Title: Curso de iniciação em Parasitologia contendo horário de aulas e programa das disciplinas
epidemiologia, parasitologia e estatística.

ID: 03-15-03-03-11

Date: 1968 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 2 Itens
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File: 03-15-03-03-12 - Curso de Iniciação em Virologia Aplicada contendo
horários de aulas e programas das disciplinas virologia, epidemiologia e
estatística, e projeto do curso.

Title: Curso de Iniciação em Virologia Aplicada contendo horários de aulas e programas das
disciplinas virologia, epidemiologia e estatística, e projeto do curso.

ID: 03-15-03-03-12

Date: 1968 - 1969 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 4 Itens

File: 03-15-03-03-13 - Regulamento do curso de Epidemiologia e Estatística.

Title: Regulamento do curso de Epidemiologia e Estatística.

ID: 03-15-03-03-13

Date: 1969 (date of creation)

Physical description: Documento Textual: 1 Item

File: 03-15-03-03-14 - Horário de aulas e programas das disciplinas do Curso
de técnicas de Laboratórios.

Title: Horário de aulas e programas das disciplinas do Curso de técnicas de Laboratórios.

ID: 03-15-03-03-14

Date: 1968 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 2 Itens

File: 03-15-03-03-15 - Projeto do Curso de Saneamento Geral, Epidemiologia e
Administração de Saúde Pública Veterinária.

Title: Projeto do Curso de Saneamento Geral, Epidemiologia e Administração de Saúde Pública
Veterinária.

ID: 03-15-03-03-15

Date: 1972 (date of creation)

Physical description: Documento Textual: 1 Item
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File: 03-15-03-03-16 - Aula proferida no Curso sobre Sistema de Saúde –
Subsistema da Assistência Médica tratando das condicionais da qualidade da
Assistência Médica.

Title: Aula proferida no Curso sobre Sistema de Saúde – Subsistema da Assistência Médica
tratando das condicionais da qualidade da Assistência Médica.

ID: 03-15-03-03-16

Date: 1974 (date of creation)

Physical description: Documento Textual: 1 Item

File: 03-15-03-03-17 - Trabalho sobre Educação e Saúde em Tisiologia.

Title: Trabalho sobre Educação e Saúde em Tisiologia.

ID: 03-15-03-03-17

Date: 1978 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1Item

File: 03-15-03-03-18 - Planejamento em saúde do Curso de Aperfeiçoamento
de Equipes de Saúde do Inamps, convênio Seplan/MPAS/Ipea/Inamps,
ministrado em Brasília, Recife e Rio de Janeiro.

Title: Planejamento em saúde do Curso de Aperfeiçoamento de Equipes de Saúde do Inamps,
convênio Seplan/MPAS/Ipea/Inamps, ministrado em Brasília, Recife e Rio de Janeiro.

ID: 03-15-03-03-18

Date: 1979 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 Item

File: 03-15-03-03-19 - Trabalho apresentado no Curso de Administração
Pública sobre a Regionalização de Serviços de Saúde.

Title: Trabalho apresentado no Curso de Administração Pública sobre a Regionalização de
Serviços de Saúde.

ID: 03-15-03-03-19

Date: 1979 (date of creation)

Physical description: Documento textual: 1 Item

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz  Page 743



03 Escola Nacional de Saúde Pública

Access points:

• Brasília (DF) (place)

File: 03-15-03-03-20 - Superintendente de Campanhas de Saúde Pública
encaminhando o projeto, cronograma, distribuição de carga horária e
programa das disciplinas do Curso de Controle e Erradicação de Endemias
para Pessoal de Campo de Nível técnico-intermediário, e cartas da

Title: Superintendente de Campanhas de Saúde Pública encaminhando o projeto, cronograma,
distribuição de carga horária e programa das disciplinas do Curso de Controle e Erradicação de
Endemias para Pessoal de Campo de Nível técnico-intermediário, e cartas da

ID: 03-15-03-03-20

Date: 1979 (date of creation)

Scope and content:

direção da Ensp aprovando projeto do curso.

Physical description: Documento textual: 3 Itens

Access points:

• Pernambuco (place)

File: 03-15-03-03-21 - Curso de Administração Pública contendo trabalho
sobre a regionalização de serviços de saúde e anotações sobre estruturas
organizacionais.

Title: Curso de Administração Pública contendo trabalho sobre a regionalização de serviços de
saúde e anotações sobre estruturas organizacionais.

ID: 03-15-03-03-21

Date: 1979 - 1985 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 2 Itens

File: 03-15-03-03-22 - Projeto do Curso de Diagnóstico Laboratorial de
Leptospiroses.

Title: Projeto do Curso de Diagnóstico Laboratorial de Leptospiroses.

ID: 03-15-03-03-22

Date: 1981 (date of creation)
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Physical description: Documento Textual: 1 Item

File: 03-15-03-03-23 - Curso Nacional de Pneumologia Sanitária contendo
exercício para programação de atividades de nível organizacional; roteiro
para estudo dirigido; e texto sobre a supervisão nos programas nacionais de
controle de pneumopatias de interesse sanitário.

Title: Curso Nacional de Pneumologia Sanitária contendo exercício para programação de
atividades de nível organizacional; roteiro para estudo dirigido; e texto sobre a supervisão nos
programas nacionais de controle de pneumopatias de interesse sanitário.

ID: 03-15-03-03-23

Date: 1982 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 3 Itens

File: 03-15-03-03-24 - cronograma das disciplinas e projeto do Curso de
Laboratório de Saúde Pública.

Title: cronograma das disciplinas e projeto do Curso de Laboratório de Saúde Pública.

ID: 03-15-03-03-24

Date: 1982 - 1991 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 11 Itens

File: 03-15-03-03-25 - Regulamento do Curso Nacional de Bacteriologia da
Tuberculose.

Title: Regulamento do Curso Nacional de Bacteriologia da Tuberculose.

ID: 03-15-03-03-25

Date: 1984 (date of creation)

Physical description: Documento Textual: 1 Item

File: 03-15-03-03-26 - regulamento e programa de Formação de Recursos
Humanos em Administração e Planejamento Hospitalar para o Curso de
Custos Hospitalares.

Title: regulamento e programa de Formação de Recursos Humanos em Administração e
Planejamento Hospitalar para o Curso de Custos Hospitalares.
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ID: 03-15-03-03-26

Date: 1985 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 2 Itens

File: 03-15-03-03-27 - a relação de candidatos inscritos e projeto do Curso de
Gerência de Hospitais Públicos.

Title: a relação de candidatos inscritos e projeto do Curso de Gerência de Hospitais Públicos.

ID: 03-15-03-03-27

Date: 1985 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 2 Itens

File: 03-15-03-03-28 - regulamento do Curso de Planejamento e Administração
de Materiais; programa de formação e Recursos Humanos em Administração
e Planejamento Hospitalar e prospectos para divulgação.

Title: regulamento do Curso de Planejamento e Administração de Materiais; programa de
formação e Recursos Humanos em Administração e Planejamento Hospitalar e prospectos para
divulgação.

ID: 03-15-03-03-28

Date: 1985 - 1987 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 4 Itens

File: 03-15-03-03-29 - Prospecto para divulgação do Curso de Registros
Médicos e Estatística de Saúde.

Title: Prospecto para divulgação do Curso de Registros Médicos e Estatística de Saúde.

ID: 03-15-03-03-29

Date: 1987 (date of creation)

Physical description: Documentos Textual: 1 Item

File: 03-15-03-03-30 - Programa do Curso sobre Planejamento em Saúde e
Gerenciamento de Programas em Doenças Crônico-Degerativas.

Title: Programa do Curso sobre Planejamento em Saúde e Gerenciamento de Programas em
Doenças Crônico-Degerativas.
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ID: 03-15-03-03-30

Date: 1988 (date of creation)

Physical description: Documento Textual: 1 Item

File: 03-15-03-03-32 - Projeto do Curso de Estatística Aplicada à Saúde.

Title: Projeto do Curso de Estatística Aplicada à Saúde.

ID: 03-15-03-03-32

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documento Textual: 1 Item

File: 03-15-03-03-31 - Curso do Aperfeiçoamento por Correspondência
organizado pelo Departamento Científico da “Labofarma” contendo 1º , 2o e
3o aulas do quinto Curso de Hematologia Prática.

Title: Curso do Aperfeiçoamento por Correspondência organizado pelo Departamento
Científico da “Labofarma” contendo 1º , 2o e 3o aulas do quinto Curso de Hematologia Prática.

ID: 03-15-03-03-31

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 3 Itens

Subseries: 03-15-03-04 - Cursos Básicos Regionalizados de Saúde Pública

Title: Cursos Básicos Regionalizados de Saúde Pública

ID: 03-15-03-04

Date: 1975 - 1988 (date of creation)

Physical description: Documentos Textuais: 120 Itens

File: 03-15-03-04-01 - minuta do convênio para a execução do Curso Básico
de Saúde Pública na Bahia e termo aditivo para a implantação do Centro de
Informações Toxicológicas; regulamentos, programas, relação das disciplinas e
dos alunos matriculados nos cursos

Title: minuta do convênio para a execução do Curso Básico de Saúde Pública na Bahia e termo
aditivo para a implantação do Centro de Informações Toxicológicas; regulamentos, programas,
relação das disciplinas e dos alunos matriculados nos cursos
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ID: 03-15-03-04-01

Date: 1975 - 1988 (date of creation)

Scope and content:

realizados no Piauí, Minas Gerais, Ceará, Brasília, Maranhão, Pará, Bahia, Pernambuco;
relatórios de trabalho de campo em "Regiões de saúde" do Estado de Alagoas; relatórios
das atividades do Setor Saúde e Desenvolvimento Social do Curso Básico de Saúde Pública
em Santa Catarina e trabalho sobre o processo de Integração entre as Instituições do Setor
Saúde em Canelinha; relatórios gerais de avaliação dos Cursos Básicos Regionalizados de
Saúde Pública e conclusões relativas ao Encontro sobre Reformulação Curricular em Saúde
Pública.

Physical description: Documentos Textuais: 120 Itens

Access points:

• Belém (PA) (place)
• Brasília (DF) (place)

Series: 03-15-04 - Políticas Públicas em Saúde

Title: Políticas Públicas em Saúde

ID: 03-15-04

Physical description: Documentos textuais: 42 itens

File: 03-15-04-01 - Materno-Infantil: textos, planejamentos, relatos, pesquisas
referentes aos cuidados materno-infantis empreendidos pela Escuela de Medicina
da Universidad de Puerto Rico; ao ensino da proteção à saúde materna e infantil
em função das necessidades da

Title: Materno-Infantil: textos, planejamentos, relatos, pesquisas referentes aos cuidados materno-
infantis empreendidos pela Escuela de Medicina da Universidad de Puerto Rico; ao ensino da
proteção à saúde materna e infantil em função das necessidades da

ID: 03-15-04-01

Date: 1962 - 1983 (date of creation)

Scope and content:

comunidade; Programa de Orientação para parteiras Curiosas; sugestões para um Programa
Educacional à Gestante; Programa de Saúde Materno-Infantil; Pesquisa das Condições de
Pré-Natal, Parto e Nascimento verificadas nas maternidades públicas da Baixada Fluminense;
projeto de trabalho de grupo Materno-Infantil da Ensp; Programa de Assistência Integral à
Saúde da Mulher; contribuição para uma análise dos serviços de atenção à Saúde da Mulher
no Município do Rio de Janeiro; Treinamento em assistência integral à Saúde da Mulher e
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da Criança; Atenção Materno-Ifantil; minutas; Programas de Atenção à Mulher; Programa
Especial de Pediatria; Conselhos às Gestantes; controle de diarréia infantil pela reidratação
oral; planejameto familiar no Programa Materno-Infantil; cuidado obstétrico e ginecolóogico
às mulheres; desnutrição da criança - as carências protéicas e vitamínicas; Redimensionamento
da equipe de saúde na área materno - infantil; mesa redonda sobre o Programa de prevenção
de gravidez de alto risco - Política de Saúde Materno-Infantil (PSMI); relatório das atividades
desenvolvidas pela Divisão Nacional de Saúde Materno-Infantil; álbum visual da parteira; A
Proteção Materno- Infantil - Pesquisa exploratória de um Programa Governamental Prioritário;
Assistência Integral à Saúde da Mulher - proposição básica de ação, artigo sobre desnutrição
intra-uterina; Coordenação e Definição de Responsabilidades na Assistência Materno - Infantil;
Programa de Atendimento Ginecológico à Comunidade de Manguinhos; Modelos Matemáticos
e Alocação de Recursos em Saúde Perinatal; e tabelas de partos.

Physical description: Documentos textuais: 42 itens

Access points:

• Brasília (DF) (place)
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