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Data 07/12/2020 

Local Zoom 

Facilitadores 

FGVethics 

● Ligia Maura Costa 

● Luciana Stocco Betiol 

● Paulo Marzionna 

● Lais Martins 

● Leonora Brandão 

● Luísa Grassi Amarante 

● Victoria Moraes 

Facilitadores 

FGVsaúde 

● Ana Maria Malik 

● Dalton Cusciano 

● Luciana Carpanez 

 

Participantes ● Alexandre da Cunha Serpa 

● Andre Luiz Pontin 

● Carlos Cyrillo Cardoso de Almeida 

● Caroline Kanaan 

● Christine Santini 

● Cibelle Almeida 

● Claudia Massaia 

● Cleber Fernandes 
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● Dalton T. Cusciano 

● Fábio Cabar 

● Fernando Ferro Guimarães 

● Franklin Delano 

● Isadora Morais Duarte de Vasconcelos 

● Isis Hochmann de Freitas 

● Janaina Castro 

● Julia Rezende 

● Lenir Santos 

● Leopoldo Pagotto 

● Linamara Battistella 

● Marcela Raposo 

● Marcelo Pasetti 

● Marcio Almeida 

● Marcos Fernandes 

● Marcio Vieira 

● Maria Cecilia Andrade 

● Maria Luiza Gorga 

● Nicoletti 

● Ramiro Colleoni 

● Raquel Cintra 

● Rainaldo Hamamoto 

● Renata Guerra Ferraz 

● Roberta Spinola 

● Roberto Padilha 

● Ronaldo Pires 

● Ruy Bevilacqua 

● Vanessa Torres 

● Viviane Miranda 

Palestrantes Não houve palestrante 

Materiais 

apresentados (link) 

● Abertura do Encontro 

● Linha do tempo da Iniciativa 

● Apresentação dos resultados da consulta pública da Aula 1 

● Apresentação dos resultados do questionário 

Próximos passos ● Lançamento das consultas públicas das demais aulas e módulos 

educacionais 

● Lançamento oficial do site Compliance4Health, com os módulos 

educacionais aprovados 

● Treinamento dos professores para utilização dos materiais de 

ensino 

Data do próximo 

encontro 

É o último Encontro da Iniciativa 

https://eaesp.fgv.br/centros/centro-estudos-etica-transparencia-integridade-e-compliance/projetos/compliance-formacao-profissional-saude


3 

 

 

      Sumário Executivo 
● Abertura do Encontro com a retomada dos objetivos da Iniciativa  

● Linha do tempo indicando principais marcos e atividades da Iniciativa e apresentando os 

próximos passos  

● Apresentação das Contribuições da Consulta Pública da Aula 1 

● Apresentação do Resultado do Questionário respondido por alunos e residentes de Medicina 

● Espaço para participantes compartilharem sua experiência na Iniciativa, dar feedbacks e 

sugestões 

I.  Abertura do Encontro (10h03 às 10h10) 

A professora Ligia Maura Costa, coordenadora geral do FGVethics, deu início ao Encontro 

mostrando a agenda do dia e relembrando os aspectos envolvidos na Iniciativa: 

 

● A Iniciativa Compliance na Formação do Profissional da Saúde busca atender aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU da Agenda de 2030 que 

enfatiza a importância da educação para acabar com a pobreza, para reduzir a corrupção e 

o suborno e para garantir uma maior integridade e prosperidade para todos. 

● O foco é no profissional de medicina e assim se pretende desenvolver módulos 

educacionais para esse público de modo que apoie professores a ensinarem nas escolas de 

medicina. A ideia é que esses módulos sejam utilizados como modelos de ensino 

autônomos e que possam ser a base para uma nova disciplina ou sejam incorporados em 

disciplinas já existentes. 

 

A professora Ligia Maura também relembrou o cronograma da Iniciativa, enfatizando o fato de ser 

este o último Encontro. 

 

Clique aqui para acessar a apresentação dos slides. 

 

Dando sequência à abertura, a professora Ana Maria Malik, coordenadora geral do FGVsaúde, deu 

boas-vindas aos convidados, agradecendo o comprometimento dos participantes com a Iniciativa.  

 

II. Linha do tempo (10h10 às 10h26) 

A professora Ligia apresentou uma linha do tempo mostrando todos os marcos da Iniciativa, sendo 

eles:  

• Lançamento da Iniciativa 

Webinar: “Compliance na formação do profissional da saúde”. 

Apresentação da Iniciativa, Termo de Adesão e Carta de Princípios. 

• 1º Encontro 

Palestra da professora Linamara Battistella e do professor Roberto Padilha sobre o ensino 

nas escolas de Medicina. 

Apresentação dos resultados do mapeamento dos programas nas escolas de Medicina. 

https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u68/7o_encontro_iniciativa_compliance_na_formacao_do_profissional_de_saude.pdf
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Discussão em grupos sobre compliance, compliance na saúde e identificação de temas a 

serem tratados nos módulos educacionais. 

• 2º Encontro 

Palestra de Alexandre Serpa sobre Programas de compliance na área da saúde. 

Discussões em grupo sobre desafios de combate à corrupção no setor da saúde junto a (i) 

poder público, (ii) setor privado e (iii) sociedade civil. 

• 3º Encontro 

Palestras do professor Renato Ópice Blum e Cibele Almeida sobre a Lei LGPD. 

Discussão em grupos sobre a definição de compliance na área da saúde junto a (i) poder 

público, (ii) setor privado e (iii) sociedade civil e identificação de palavras-chave. 

• 4º Encontro 

Palestra de Carlos Eduardo Gouvêa sobre Ética e Integridade na Saúde. 

Discussão em grupos sobre Cultura Organizacional no setor da saúde junto ao (i) poder 

público, (ii) setor privado e (iii) sociedade civil e elementos para a formação do profissional 

da saúde. 

• 5º Encontro 

Apresentação, validação e aprimoramento com os participantes da Iniciativa do pré-teste 

ao questionário sobre corrupção. 

• 6º Encontro 

Apresentação do projeto educacional Education for Justice da UNODC por Joana Wrabetz. 

Validação e aprimoramento da estrutura de programa para as disciplinas para a formação 

do profissional da saúde. 

• Início da Aplicação dos Questionários 

Conclusão parcial dos resultados do questionário sobre corrupção respondido por alunos e 

residentes de medicina. 

•  Consulta Pública 

Aplicação e consolidação das contribuições da consulta pública ao material da Aula 1 do 

Módulo 1 de Corrupção e Anticorrupção finalizada em 03/12. 

•  Consulta Pública 

Aplicação da consulta pública ao material da Aula 2 do Módulo de Corrupção e 

Anticorrupção, finalizada em 05/12 e consolidação das contribuições. 

•  7º Encontro 

Apresentação da linha do tempo, apresentação dos resultados da consulta pública, 

apresentação dos resultados do questionário e encerramento da Iniciativa. 

• Apresentação do Complinance4Health (C4H) ao Conselho Consultivo 

Apresentação ao Conselho Consultivo do site Compliance4Health (Compliance for Health, 

C4H) e material educacional. 

• Lançamento oficial do site Complinance4Health 

Lançamento do site Compliance4Health com a Aula 1 Corrupção no Setor da Saúde em 

comemoração do dia Internacional do Combate à Corrupção. 

Convite aos participantes da Iniciativa para acessar e divulgar em suas redes sociais o 

resultado da Iniciativa que está no site Compliance4Health. 

• Próximos Passos 

Consulta pública às demais aulas dos módulos: Corrupção e Anticorrupção, Compliance e 

Cultura Organizacional. 

Consolidação das contribuições resultantes das consultas públicas. 
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Convite e aplicação de treinamento a professores para utilização dos módulos educacionais. 

 

III. Apresentação das contribuições da consulta pública (10h26 às 10h30) 

A professora Luciana Stocco Betiol, coordenadora executiva do FGVethics apresentou os 

resultados e contribuições obtidos a partir da consulta pública da Aula 1 do Módulo Corrupção e 

Anticorrupção. 

• Foram obtidas 10 respostas (60% do sexo masculino e 40% do sexo feminino) 

• Três participações em relação à Introdução, três em relação aos exercícios propostos e 

quatro sugestões a respeito das Leituras Obrigatórias e Complementares 

• 35 comentários com sugestões para 7 questões avaliadas 

 

IV. Apresentação do resultado do questionário (10h30 às 10h57) 

O professor Paulo Marzionna, vice coordenador executivo do FGVethics apresentou e explorou 

com mais detalhes o resultado preliminar do questionário de corrupção respondido por alunos e 

residentes de medicina. 

 

O questionário recebeu 126 respostas entre o dia 24/11 e 04/12 e permanecerá aberto para novas 

respostas e para uso como material de ensino. O perfil dos respondentes até o momento foi 52% 

mulheres e 48% homens, média de idade de 25 anos, principalmente da região Sudeste e com uma 

boa distribuição entre anos do curso de medicina e residentes. 

 

Ao analisar as questões individualmente, foi possível obter conclusões interessantes a respeito da 

percepção dos estudantes em relação a diversos cenários e que comprovam a importância e 

necessidade da Iniciativa. 

 

Clique aqui para acessar a apresentação dos slides. 

 

V. Condução Escuta dos Participantes e Encerramento (10h57 às 12h) 

A professora Ana Maria Malik deu sequência ao Encontro. Primeiramente pediu a colaboração dos 

participantes da Iniciativa a divulgarem a Iniciativa a professores de medicina que poderiam se 

interessar em aplicar os módulos acadêmicos em suas instituições. 

 

Em seguida, a professora Ana Maria abriu um espaço de fala aos participantes da Iniciativa para 

que pudessem fazer comentários sobre suas experiências e dar feedbacks em geral. Os participantes 

foram chamados para falar de acordo com a sequência em que levantaram a mão pela ferramenta 

do Zoom. 

 

A professora Ligia Maura Costa deu início ao encerramento do Encontro e da Iniciativa, 

convidando a equipe do FGVethics e do FGVsaúde a compartilharem suas experiências e 

agradecimentos. Enfatizou a importância da divulgação do trabalho realizado, principalmente 

visando o alcance a todas as regiões do Brasil. 

https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u68/7o_encontro_iniciativa_compliance_na_formacao_do_profissional_de_saude.pdf
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Por fim, agradeceu e parabenizou a todos os participantes pela participação e concluiu o 

encerramento da Iniciativa Compliance na Formação do Profissional de Saúde. 

 


