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Parceria fortalecida

H

ENTREVISTA

Gustavo Mendelsohn de Carvalho

oje demos um passo adi-
ante num processo que
é histórico, uma vez que
a história da UFRJ e da
Fiocruz se confundem

em muitos momentos”, assim o reitor
da universidade, Roberto Leher, ava-
liou a importância do encontro entre
dirigentes da universidade e da Fio-
cruz, em 24 de março. O objetivo foi
prospectar e ampliar as possibilidades
de cooperação entre as instituições,
sinalizando temas de interesse co-
mum. Para a presidente da Fiocruz,
Nísia Trindade, a oportunidade signi-
ficou “um salto de qualidade, para
assumirmos um papel efetivo de insti-
tuições irmãs, que vão colocar, nos
cenários fluminense e nacional, a de-
fesa intransigente do SUS, da educa-
ção pública de qualidade e de um pro-
jeto para esse país”. Na entrevista a
seguir, Leher comenta alguns aspec-
tos da parceria.

UFRJ e Fiocruz intensificam cooperação institucional

“
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Qual é o significado desse es-
forço para intensificar a cooperação
entre as duas instituições?

Roberto Leher: Grande parte dos
nossos professores fizeram sua forma-
ção na Fiocruz, desenvolveram proje-
tos aqui, certamente muitos pesqui-
sadores da Fundação fizeram sua
graduação, mestrado e doutorado na
UFRJ. Temos vínculos muito intensos
e permanentes, no entanto, precisa-
mos avançar nessa interação. Ainda
durante a gestão do doutor Paulo Ga-
delha nós construímos um processo im-
portante, que foi a constituição de um
polo de Farmanguinhos (o Centro de
Referência Nacional em Farmoquími-
ca) no Parque Tecnológico da UFRJ.
Isso vai dar um salto qualitativo nas
pesquisas sobre fármacos e já marcou
um primeiro esforço concreto de arti-
culação entre as duas instituições.

Que encaminhamentos foram
decididos no encontro, como vão
influenciar para ampliar o papel da
ciência no Rio de Janeiro?

Leher: Reunimos a equipe de di-
reção da Fiocruz e pró-reitores da UFRJ
e discutimos uma intensa agenda de
trabalho que vai envolver os nossos tra-
balhos relacionados ao Rio de Janeiro,
de como podemos ter uma interação
mais intensa com os problemas da ci-
dade, seja no domínio da vigilância
epidemiológica, políticas de saúde,
questões relacionadas à violência, gê-
nero, educação. A presidente Nísia Trin-
dade incorporou essa agenda, desde o
início, com muito entusiasmo, respon-
sabilidade e dedicação. Temos essa
mesma disposição na UFRJ, de desen-

volver grupos de trabalho para apre-
sentar metodologias de integração, de
modo que essas instituições que já são
irmãs possam interagir de forma muito
vigorosa, em benefício do Rio de Ja-
neiro e do país. Porque nós produzi-
mos conhecimento e formamos profis-
sionais de saúde e de outras áreas de
forma muito complexa, pensando em
grandes problemas da nação brasilei-
ra. Certamente essa é a vocação his-
tórica da Fiocruz e da UFRJ em sua pro-
dução, é uma agenda muito positiva
para o país, para a ciência e para o Rio
de Janeiro.

O que pode resultar dessa par-
ceria em relação à defesa do SUS e
da ciência e tecnologia nacionais?

Leher: Temos toda uma pauta em
relação a uma ação mais articulada
na defesa institucional do SUS, do pa-
trimônio científico-tecnológico do país,
das políticas de educação pública e,
finalmente, uma agenda que está re-
lacionada mais amplamente a toda
parte de pesquisas que envolvem as
nossas unidades hospitalares, articu-
lando a pesquisa básica e a pesquisa
clínica. Também definimos como eixo
muito importante o compartilhamen-
to de infraestrutura de pesquisa, por
exemplo, o desenvolvimento de cotu-
telas na pós-graduação que espera-
mos intensificar onde essa prática já
existe, mas também queremos, no
futuro próximo, ter dupla diplomação
em alguns programas onde já temos
uma construção comum, então o di-
ploma sairia em nome da UFRJ e da
Fiocruz. Em suma, é uma agenda
muito realista, que vem sendo cons-
truída na prática de maneira mais lo-

calizada, mas que nós queremos dar
agora uma nova dimensão.

Qual o papel desse esforço pode
ter na otimização de recursos dis-
poníveis nas duas instituições?

Leher: Essa é uma questão muito
importante. A UFRJ dispõe em seus la-
boratórios na área da saúde e também
tecnológica de uma infraestrutura de
pesquisa que é muito significativa, com
supercomputadores, aparelhos de res-
sonância de 900 Mhz, microscópios
eletrônicos, e a Fiocruz também tem
equipamentos muito sofisticados em
diversas áreas. No lugar de comprar-
mos equipamentos que já estão dispo-
níveis, podemos investir em outras coi-
sas e fazer um acordo de trabalho
comum, utilizando a essa infraestrutu-
ra, um pesquisador da Fiocruz não pre-
cisaria comprar seu aparelho de resso-
nância, se já tem na UFRJ, por
exemplo. Isso gera uma racionalização
dos investimentos.

Queremos trabalhar em conjunto,
no sentido de ampliarmos nossas ações
em benefício da sociedade, sem envol-
ver a necessidade de aporte de novos
recursos. Ou seja, podemos oferecer
mais à sociedade com os recursos que
já estão disponíveis. Por exemplo, a Fi-
ocruz e a UFRJ podem oferecer uma re-
sidência multiprofissional sem gastos
adicionais. Podemos tranquilamente de-
senvolver estratégias de melhoria da for-
mação de professores no Estado do Rio
de Janeiro, somando esforços, sem que
isso envolva a contratação de pessoal.
Então, as duas instituições caminhando
juntas certamente poderão atender
melhor aos justos e necessários anseios
da sociedade brasileira.
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O reitor da UFRJ, Roberto Leher, no encontro com dirigentes da Fiocruz


