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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
O Congresso Interno é o órgão máximo de representação da comunidade da Fundação             
Oswaldo Cruz. A ele compete deliberar sobre assuntos estratégicos relacionados ao           
macroprojeto institucional, sobre o regimento interno e propostas de alteração do estatuto,            
bem como sobre matérias de importância estratégica para os rumos da instituição. As             
competências desse órgão colegiado estão explicitadas no Estatuto da Fiocruz. 
 
A cada quatro anos, o Congresso Interno se reúne. É presidido pelo presidente da Fiocruz e                
composto por delegados eleitos pelas unidades, em número proporcional aos de seus            
servidores. A primeira edição do Congresso Interno ocorreu em 1988, durante a gestão de              
Sérgio Arouca. 
 
A delegação estudantil deverá defender a tese proposta pelos estudantes, denominada           
“Inclusão e assistência estudantil”, e acompanhar as discussões e todo o processo do             
Congresso Interno Fiocruz. Além de estar comprometida com todos os alinhamentos           
propostos em Assembléia Estudantil, pelo Colegiado de Representantes Discentes, pela          
APG Fiocruz, Grêmio Poli e demais entidades estudantis formalizadas no âmbito           
institucional. 
 
DA COMPOSIÇÃO DAS CHAPAS 
Deverão ser compostas por estudantes regularmente matriculados em cursos ofertados          
pela Fiocruz. Deverão prezar preceitos de inclusão de gênero e raça. 
 
Deverão obedecer a seguinte composição: 
01 (um) aluno oriundo de unidade regional da Fiocruz 
01 (um) aluno de curso técnico de nível médio 
01 (um) aluno de curso lato-sensu 
02 (dois) aluno de curso stricto-sensu 
 
 
DO PROCESSO ELEITORAL 
O processo eleitoral envolve inscrição de chapas, homologação das chapas, formalização           
de carta de apresentação e comprometimento dos coletivos, eleição e homologação dos            
delegados. 
 
A inscrição de chapas, deverá ocorrer em sete (07) dias a contar da publicação desta               
convocatória. E, deverá ser acompanhada da apresentação nominal dos componentes,          
respectivos comprovantes de matrícula e carta de apresentação e comprometimento da           
candidatura. 
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A eleição, será conduzida via plataforma eletrônica e terá duração de três (03) dias a contar                
da homologação das chapas. 
 
A homologação dos delegados eleitos, ocorrerá durante reunião do Colegiado de           
Representantes Discentes. 
 
A inscrição, envio de documentos e demais esclarecimentos deverão ocorrer via e-mail,            
para apgfiocruzrio@gmail.com, com o assunto “VIII Congresso Interno - Eleição -           
Delegação” 
 

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2017 
APG FIOCRUZ 
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