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FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Presidente
Nísia Trindade Lima

Vice-Presidente de Pesquisa e Coleções Biológicas
Rodrigo Corrêa de Oliveira

Vice-Presidente de Gestão e Desenvolvimento 
Institucional
Mário Santos Moreira

Vice-Presidente de Educação, Informação e 
Comunicação
Cristiani Vieira Machado

Vice-Presidente de Ambiente, Atenção e Promoção
da Saúde
Marco Antônio Carneiro Menezes

Vice-Presidente de Produção e Inovação em Saúde
Marco Aurélio Krieger

INSTITUTO OSWALDO CRUZ – DIRETORIA

Diretor
José Paulo Gagliardi Leite

Vice-Diretora de Desenvolvimento Institucional e Gestão 
– VDDIG
Wania Regina Tolentino Santiago

Vice-Diretor de Ensino, Informação e Comunicação
– VDEIC
Marcelo Alves Pinto

Vice-Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação – VDPDTI
Jonas Enrique Perales Aguilar

Vice-Diretora de Laboratórios de Referência, Ambulatório 
e Coleções Biológicas – VDLRACB
Elizabeth Ferreira Rangel

Presidente da República
Jair Messias Bolsonaro

Ministro da Saúde
Marcelo Queiroga

Chefia de gabinete
Luiz Cláudio Muniz
(junho/2017 a agosto/2018)
Paulo Sérgio D’Andrea
(A partir de agosto/2018)

Assessoria da direção
Andreia Azevedo Pinheiro

Assessoria VDDIG
Seir de Souza Barros
Aline Cristina de Andrade Alves Zufelatto

Assessoria VDPDTI
Cláudia Kamel

Assessoria VDEIC
Ingrid Alves dos Santos 
(março a setembro/2017)
Helenice Vieira de Andrade 
(outubro/2017 a maio/2018) 
Norma Cristina Cardoso Brandão 
(A partir de junho/2018)

Assessoria VDLRACB
Sheila Cheles
José Luiz dos Santos Tepedino
Marco Aurélio Horta
Maria de Lourdes Aguiar de Oliveira 

Secretaria
Dalila Piloupas de Melo
Luciana de Oliveira
Sonia Maria Farias
Igor Julio da Silva Siqueira
Claudia Melo de Souza

Apoio no desenvolvimento
de sistemas
Leonardo da Silva Cinilha



LABORATÓRIOS

Laboratório de AIDS e Imunologia 
Molecular – LABAIDS
Monick Lindenmeyer Guimarães

Laboratório de Avaliação em Ensino 
e Filosofia de Biociências – LAEFIB
Maurício Roberto Motta Pinto da Luz

Laboratório de Avaliação e 
Promoção da Saúde Ambiental
– LAPSA
Claudia Portes Santos Silva

Laboratório de Biodiversidade 
Entomológica – LABE
Jane Margaret Costa de Frontin Werneck 
(2017 - 2018)
Felipe Ferraz Figueiredo Moreira
(2018 - 2021)

Laboratório de Biologia Celular
– LBC
Maria de Nazaré Correia Soeiro

Laboratório de Biologia 
Computacional e Sistemas – LBCS
Alberto Martin Rivera Dávila

Laboratório de Biologia Estrutural 
– LBE
Helene Santos Barbosa

Laboratório de Biologia das 
Interações – LBI
Joseli Lannes Vieira

Laboratório de Biologia e 
Parasitologia de Mamíferos 
Silvestres Reservatórios – LABPMR
Arnaldo Maldonado Júnior

Laboratório de Biologia de 
Tripanossomatídeos – LABTRIP
Ana Maria Jansen Franken

Laboratório de Biologia Molecular 
Aplicada a Micobactérias – LABMAM
Philip Noel Suffys

Laboratório de Biologia Molecular e 
Doenças Endêmicas – LABIMDOE
Constança Felícia de Paoli de Carvalho 
Britto

Laboratório de Biologia Molecular 
de Flavivírus – LABMOF
Myrna Cristina Bonaldo

Laboratório de Biologia Molecular 
de Insetos – LABIMI
Rafaela Vieira Bruno

Laboratório de Biologia Molecular 
de Parasitos e Vetores – LABMPV
Yara Maria Traub-Cseko

Laboratório de Bioquímica 
Experimental e Computacional de 
Fármacos – LaBECFar
Floriano Paes Silva Júnior

Laboratório de Bioquímica e 
Fisiologia de Insetos – LABFISI
Patricia de Azambuja Penna (2017)
Fernando Ariel Genta (2018 - 2021)

Laboratório de Biotecnologia e 
Fisiologia de Infecções Virais
– LABIFIV
Ada Maria de Barcelos Alves

Laboratório de Bioquímica de 
Tripanossomatídeos – LBQT
Eduardo Caio Torres dos Santos

Laboratório de Comunicação 
Celular – LCC
Luiz Anastácio Alves

Laboratório de Desenvolvimento 
Tecnológico em Virologia – LADTV
Jaqueline Mendes de Oliveira

Laboratório de Díptera – LABDIP
Anthony Erico da Gama Guimarães

Laboratório de Doenças Parasitárias 
– LABDP
José Rodrigues Coura (2017 a 2020)
Martha Cecília Suárez Mutis (2021)

Laboratório de Ecoepidemiologia 
de Doença de Chagas – LEDOC
Marli Maria Lima

Laboratório de Educação em 
Ambiente e Saúde – LEAS
Lucia Rotenberg

Laboratório de Enterobactérias
– LABENT
Dália dos Prazeres Rodrigues

Laboratório de Enterovírus – LEV
Edson Elias da Silva

Laboratório de Entomologia Médica 
e Forense – LEMEF
Margareth Maria de Carvalho Queiroz

Laboratório de Epidemiologia de 
Malformações Congênitas – LEMC
Maria da Graça Figueiredo Pereira Dutra

Laboratório de Epidemiologia e 
Sistemática Molecular – LESM
Fernando Araújo Monteiro

Laboratório de Esquistossomose 
Experimental – LEE
Marília Sirianni dos Santos Almeida

Laboratório de Estudos Integrados 
em Protozoologia – LEIP
Helena Lúcia Carneiro Santos (2017 - 2018)
Claudia Masini D’Avila (2019 - 2021)

Laboratório de Fisiologia Bacteriana 
– LFB
Leon Rabinovitch

Laboratório de Fisiologia e Controle 
de Artrópodes Vetores – LAFICAVE
José Bento Pereira Lima

Laboratório de Flavivírus – LABFLA
Ana Maria Bispo de Fillipis

Laboratório de Genética Humana
– LGH
Pedro Hernan Cabello Acero

Laboratório de Genética Molecular 
de Microrganismos – LGMM
Ana Carolina Paulo Vicente



Laboratório de Genômica Funcional 
e Bioinformática – LAGBF
Wim Mauritis Sylvain Degrave

Laboratório de Hanseníase – LAHAN
Milton Ozorio Moraes

Laboratório de Hantaviroses e 
Rickettsioses – LABHR
Elba Regina Sampaio de Lemos

Laboratório de Helmintos Parasitos 
de Peixes – LHPP
Simone Chinicz Cohen

Laboratório de Helmintos Parasitos 
de Vertebrados – LHPV
Delir Corrêa Gomes Maués da Serra Freire

Laboratório de Hepatites Virais
– LAHEP
Elisabeth Lampe (2017 - 2018)
Lívia Melo Villar (2019 - 2021)

Laboratório de Imunofarmacologia 
– LIMUNOFAR
Patrícia Torres Bozza Viola

Laboratório de Imunologia Clínica 
– LIC
Paulo Renato Zuquim Antas

Laboratório de Imunologia Viral – LIV
Elzinandes Leal de Azeredo

Laboratório de Imunomodulação e 
Protozoologia – LIMP
Kátia da Silva Calabrese

Laboratório de Imunoparasitologia 
– LIP
Fátima da Conceição Silva

Laboratório de Inflamação
– LABINFLA
Marco Aurélio Martins

Laboratório de Inovações em 
Terapias, Ensino e Bioprodutos
– LITEB
Tania Cremonini de Araújo-Jorge
(2017 - 2018 / 2020 - 2021)
Andrea Henrique Pons (2019 - 2020)

Laboratório Interdisciplinar de 
Vigilância Entomológica em Díptera 
e Hemíptera – LIVEDIH
Jacenir Reis dos Santos Mallet
(2017 - 2019)
Maurício Luiz Vilela (2019 - 2021)

Laboratório Interdisciplinar de 
Pesquisas Médicas – LIPMED
Alda Maria da Cruz

Laboratório de Investigação 
Cardiovascular – LICV
Eduardo Vera Tibiriçá (2017)
Anissa Daliry (2018 - 2021)

Laboratório de Malacologia
– LABMAL
Silvana Aparecida Rogel Carvalho 
Thiengo

Laboratório de Microbiologia 
Celular – LAMICEL
Maria Cristina Vidal Pessolani

Laboratório de Morfologia e 
Morfogênese Viral – LMMV
Débora Ferreira Barreto Vieira

Laboratório de Mosquitos 
Transmissores de Hematozoários
– LATHEMA
Ricardo Lourenço de Oliveira (2017 - 2019)
Teresa Fernandes Silva do Nascimento 
(2020 - 2021)

Laboratório Nacional e 
Internacional de Referência em 
Taxonomia de Triatomíneos
– LNIRTT
José Jurberg 

Laboratório de Patologia – LABPAT
Marcelo Pelajo Machado

Laboratório de Pesquisa em 
Infecção Hospitalar – LAPIH
Marise Dutra Asensi (2017 - 2018)
Ana Paula D’Alincourt Carvalho Assef 
(2019 - 2021)

Laboratório de Pesquisas em 
Leishmaniose – LPL
Elisa Cupolillo

Laboratório de Pesquisas em 
Malária – LPM
Claudio Tadeu Daniel Ribeiro

Laboratório de Pesquisas sobre o 
Timo – LPT
Vinicius Cotta de Almeida (2017 - 2020)
Adriana Cesar Bonomo (2021)

Laboratório de Simulídeos e 
Oncocercose – LSO
Marilza Maia Herzog 

Laboratório de Taxonomia, 
Bioquímica e Bioprospecção de 
Fungos – LTBBF
Áurea Maria Lage de Moraes

Laboratório de Toxinologia – LATOX 
Ana Gisele da Costa Neves Ferreira

Laboratório de Toxoplamose e 
outras Protozooses – LABTOXO
Maria Regina Reis Amendoeira

Laboratório de Ultraestrutura 
Celular – LUC
Mirian Claudia de Souza Pereira

Laboratório de Virologia Comparada 
e Ambiental – LVCA
Marize Pereira Miagostovich

Laboratório de Virologia Molecular 
– LVM
Vanessa Salete de Paula (2017 - 2020) 
Caroline Cordeiro Soares (2021)

Laboratório de Vírus Respiratórios e 
do Sarampo – LVRS
Marilda Agudo Mendonça Teixeira de 
Siqueira

Laboratório de Zoonoses 
Bacterianas – LABZOO
Deyse Christina Vallim da Silva



Laboratório de Referência de 
Cólera e outras Enteroinfecções 
Bacterianas – LABENT
Dália dos Prazeres Rodrigues

Laboratório de Referência de 
Dengue – LABFLA
Ana Maria Bispo de Filippis

Laboratório de Referência de Febre 
Amarela – LABFLA
Ana Maria Bispo de Filippis

Laboratório de Referência em CD4, 
Carga Viral e Genotipagem
– LABAIDS
José Carlos Couto Fernandez

Laboratório de Referência 
em Diagnóstico Molecular e 
Histopatológico de Leishmanioses 
– LIPMED
Cintia Xavier de Mello

Laboratório de Referência 
em Diagnóstico Sorológico e 
Histopatológico da Leishmaniose 
Canina – LIMP
Kátia da Silva Calabrese

Laboratório de Referência em 
Hanseníase – LAHAN
Milton Ozório Moraes

Laboratório de Referência em 
Hidatidose – LHPV
Rosângela Rodrigues e Silva

Laboratório de Referência Nacional 
para Esquistossomose-Malacologia 
– LABMAL
Mônica Lemos Ammon Fernandez

Laboratório de Referência em 
Oncocercose, Mansonelose e 
Simulídeos – LSO
Marilza Maia Herzog (2017 - 2019)  
Erika Silva do Nascimento Carvalho
(2019 - 2021)

Laboratório de Referência 
em Pesquisa, Diagnóstico e 
Treinamento em Malária – LPM
Claudio Tadeu Daniel Ribeiro

Laboratório de Referência em 
Taxonomia de Triatomíneos
– LNIRTT
José Jurberg 

Laboratório de Referência em 
Taxonomia e Diag. de Reservatórios 
Silvestres das Leishmanioses 
– LABPMR
Paulo Sérgio D’Andrea

Laboratório de Referência em 
Taxonomia e Diag. de Reservatórios 
Silvestres das Leishmanioses 
– LABTRIP
André Luiz Rodriguez Roque 

Laboratório de Referência em 
Tipagem de Leishmania – LPL
Elisa Cupolillo

Laboratório de Referência 
em Vigilância Entomológica, 
Taxonomia e Ecologia de Vetores
de Leishmanioses – LIVEDIH
Elizabeth Ferreira Rangel

Laboratório de Referência 
em Vigilância Entomológica: 
Transmissão de Malária Extra 
Amazônica – LATHEMA
Ricardo Lourenço de Oliveira

Laboratório de Referência em 
Vigilância Entomológica em Febre 
Amarela – LATHEMA
Ricardo Lourenço de Oliveira

Laboratório de Referência em 
Vigilância Entomológica em Vírus 
Oeste do Nilo – LATHEMA
Ricardo Lourenço de Oliveira

Laboratório de Referência para 
Carbúnculo – LFB
Adriana Marcos Vivoni

Laboratório de Referência para 
Enteroviroses – LEV
Edson Elias da Silva

Laboratório de Referência para 
Hantaviroses – LABHR
Elba Regina Sampaio de Lemos

Laboratório de Referência para 
Hepatites Virais – LAHEP
Elisabeth Lampe (2017 - 2019)
Livia Melo Villar (2019 - 2021)

Laboratório de Referência para 
Influenza – LVRS
Marilda Agudo Mendonça Teixeira de 
Siqueira

Laboratório de Referência para 
Leptospirose – LABZOO
Kátia Eliane Santos Avelar 

Laboratório de Referência para 
Riquetsioses – LABHR
Elba Regina Sampaio de Lemos

Laboratório de Referência para 
Rotavirose – LVCA
Marize Pereira Miagostovich (2017 - 2019)
Tulio Machado Fumian (2019 - 2021) 

Laboratório de Referência para 
Síndrome Respiratória Aguda Grave 
– LVRS
Marilda Agudo Mendonça Teixeira de 
Siqueira

Laboratório de Referência para 
Vetores das Riquetsioses – LNIRTT
Gilberto Salles Gazeta

Laboratório de Referência para 
Viroses Exantemáticas – LVRS
Marilda Agudo Mendonça Teixeira de 
Siqueira

LABORATÓRIOS DE REFERÊNCIA



Coleção da Seção de Anatomia 
Patológica – CSAP/LABPAT
Marcelo Pelajo Machado

Coleção de Artrópodes Vetores 
Ápteros de Importância em
Saúde das Comunidades
– CAVAISC/ LNIRTT
Marinete Amorim

Coleção de Bactérias do Ambiente 
e Saúde – CBAS/LIPMED
Verônica Viana Vieira

Coleção de Campylobacter
– CCAMP/LABZOO
Sheila da Silva Duque

Coleção de Ceratopogonidae
– CCER/LABDIP
Maria Luiza Felippe Bauer

Coleção de Culicídeos
– CCULI/LATHEMA
Teresa Fernandes Silva do Nascimento

Coleção de Culturas de Bactérias de 
Origem Hospitalar – CCBH/LAPIH
Claudio Marcos Rocha de Souza

Ambulatório de Hepatites Virais
– LAHEP
Lia Lewis

Ambulatório Souza Araújo – LAHAN
Nádia Cristina Duppre

Coleção de Culturas de Fungos 
Filamentosos – CCFF/LTBBF
Áurea Maria Lage de Moraes

Coleção de Culturas do Gênero 
Bacillus e Gêneros Correlatos
– CCGB/LFB
Adriana Marcos Vivoni

Coleção de Febre Amarela
– CFA/LABPAT
Marcelo Pelajo Machado

Coleção de Leishmania – CLIOC/LPL
Elisa Cupolillo

Coleção de Leptospira
– CLEP/LABZOO
IlanaTeruszkin Balassiano

Coleção de Listeria – CLIST/LABZOO
Deyse Christina Vallim da Silva

Coleção de Moluscos do Instituto 
Oswaldo Cruz – CMIOC/LABMAL
Silvana Aparecida Rogel Carvalho 
Thiengo

Coleção de Protozoário
– COLPROT/LEIP
Claudia Masini D'Avila

COLEÇÕES BIOLÓGICAS

AMBULATÓRIOS

Coleção de Simulídeos do Instituto 
Oswaldo Cruz – CSIOC/LSO
Marilza Maia Herzog (2017 - 2018)
Arion Tulio Aranda (2019 - 2021)

Coleção de Triatomíneos do 
Instituto Oswaldo Cruz
– CTIOC/LNIRTT
José Jurberg (2017 - 2021)
Hugo Guimarães (2021)

Coleção de Trypanosoma de 
Mamíferos Silvestres, Domésticos e 
Vetores – COLTRYP/LABTRIP
Ana Maria Jansen Franken

Coleção do Departamento de 
Patologia do IOC – CDEPAT/LABPAT
Marcelo Pelajo Machado

Coleção Entomológica do Instituto 
Oswaldo Cruz – CEIOC/LABE
Jane Margaret Costa de Frontin Werneck 
(2017 - 2018)
Felipe Ferraz Figueiredo Moreira
(2018 - 2019) 
Márcio Eduardo Félix (2019 - 2021)

Coleção Helmintológica do Instituto 
Oswaldo Cruz – CHIOC/LHPV
Marcelo Knoff



Plataforma de Apoio à Pesquisa e Inovação – PAPI
Carlos Eduardo de Andrade Lima da Rocha (2017 a 2018)
Aline Christine de Morais Santos (a partir de 2019)

Departamento de Apoio Técnico e Tecnológico – DATT
Thereza Christina Benévolo de Andrade (2017)
Bruno Alves da Silva (a partir de 2018)

Centro de Experimentação Animal – CEA
Luiz Cesar Cavalcanti Pereira da Silva

Editoria Científica
Claude Pirmez (2017)
Adeilton Alves Brandão (a partir de 2018)

Departamento de Ensino – DEN
Norma Cristina Cardoso Brandão
Marcelo Camacho Silva

Departamento de Jornalismo e Comunicação – DEJOR
Raquel Aguiar Cordeiro

Serviço de Produção e Tratamento de Material 
Multimídia – SPTM
Genilton José Vieira (2017 a 2020)
Monica Márcia Martins de Oliveira (a partir de 2021)

Departamento de Gestão Administrativa – DGA
Selma Valponi

Departamento de Suporte e Infraestrutura a 
Laboratórios – DESIE
Gilmara Muniz

Departamento de Tecnologia da Informação – DETIN
Edinaldo Pereira dos Santos

Departamento de Gestão de Pessoas – DGP
José Luiz Lopes de Oliveira

Departamento de Planejamento, Orçamento e 
Cooperação Institucional – DEPOC
Ana Claudia Meirelles Penna Vasques

Comissão Interna de Biossegurança – CI-BIO
Ricardo Cunha Machado (2017)
Harrison Magdinier Gomes (a partir de 2018)

Comissão Interna de Gestão Ambiental – CI-GAMB
Jorge Luiz Porto Tardan

Coordenação da Qualidade – QUALIOC
Saada Lima Chequer Fernandez

SERVIÇOS E DEPARTAMENTOS



Câmara Técnica de 
Pesquisa, Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação
Marco Aurélio Martins 
(coordenador)
Adeilton Alves Brandão
Ana Carolina Paulo Vicente
Anthony Érico Guimarães
Carlos Eduardo Rocha
Eduardo Caio Torres dos Santos
Fátima da Conceição Silva
Floriano Paes Silva Junior
Gonzalo José Bello Bentacor
Jonas Enrique Aguilar Perales
Joseli Lannes Vieira
Marilda Agudo de Siqueira
Vinicius Cotta de Almeida 

Câmara Técnica de Ensino
Rubem Figueiredo Sadok 
Menna Barreto (coordenador)
Simone Chinicz Cohen 
(coordenadora adjunta)
Ana Carolina Ramos Guimarães
Catarina Macedo Lopes
Cleber Galvão Ferreira
Clélia Christina Mello S. Almeida 
da Costa
Daniele Pereira de Castro
Helene Santos Barbosa
Marcelo Camacho
Leila de Mendonça Lima
Renato Matos Lopes
Paulo Roberto Soares Stephens
Rafael Maciel de Freitas
Tania Cremonini de Araújo-
Jorge
Valeria da Silva Trajano
Vanessa Salete de Paula
Samuel Iwao Maia Horita 
(representante discente)

Câmara Técnica de 
Laboratórios de Referência 
e Ambulatórios
Maria de Lourdes Oliveira 
(coordenadora)
Rosangela Rodrigues e Silva 
(vice coordenadora)
Adriana Vivoni 
Ana Claudia Penna
Ana Maria Bispo de Filippis
Edson Elias da Silva
Elba Regina Sampaio de Lemos 

Elizabeth Ferreira Rangel 
Érika Silva do Nascimento
Gilmara Muniz
Gisele Andréa Guimarães Braga 
da Silva
Katia da Silva Calabrese
Katia Eliane dos Santos Avelar
Lia Laura Lewis Ximenez de S. 
Rodrigues 
Marco Aurélio Horta 
Maria de Fátima Ferreira da 
Cruz
Marilda Agudo Mendonca T. de 
Siqueira
Monica Lemos Ammon 
Fernandez 
Monick Lindenmeyer 
Guimarães 
Nádia Cristina Duppré
Paulo Sérgio D’Andrea
Renata Garcia Costa
Sheila Cheles Ferraz
Teresa Fernandes Silva do 
Nascimento

Câmara Técnica de 
Coleções Biológicas
Marilza Herzog (coordenadora)
ArionAranda (Vice-coordenador)
Alessandro Ponce de Leão 
Giupponi
Aline Christine Morais Santos
Áurea Maria Lage de Moraes
Carlos Eduardo Rocha
Cleber Galvão Ferreira
Delir Corrêa Gomes Maués da 
Serra Freire
Elizabeth Ferreira Rangel
Gilmara Muniz
IlanaTeruskinBalassiano
José Jurberg
José Luiz dos Santos Tepedino
Luís Cláudio Muniz Pereira
Marcelo Pelajo Machado
Márcio Eduardo Félix
Margareth Queiroz
Maria Luiza Felipe Bauer
Monique Albuquerque Motta
Paulo Sérgio D'Andrea
Sheila Cheles Ferraz
Silvana Aparecida Rogel 
Carvalho Thiengo
Verônica Viana Vieira
Vitor Hugo Sattamini

Câmara Técnica de 
Ambiente e Saúde
Teresa Cristina Favre 
(coordenadora)
Ana Margarida Ribeiro do 
Amaral
Bruno de Carvalho
Cláudia Kamel
Gisele Andréa Guimarães
Jorge Luiz Porto Tardan
Luciana Lopes de Almeida 
Ribeiro Garzoni
Marize Pereira Miagostovich
Marta Julia Faro dos Santos 
Costa
Maurício Luiz Vilela
Nildimar Alves Honório
Paulo Cezar Peiter
Paulo Sergio D´Andrea
Silvana Aparecida Rogel 
Carvalho Thiengo

Câmara Técnica Promoção 
da Saúde
Jacenir Reis dos Santos Mallet 
(coordenadora)
Clélia Christina Mello Silva 
Almeida da Costa (vice 
coordenadora)
Ademir de Jesus Martins Junior
Andreia Azevedo Pinheiro
Antonio Henrique Almeida de 
Moraes Neto
Danielle Grynszpan
Luciana Garzoni
Marcos André Vannier dos 
Santos
Rafaela Vieira Bruno
Raquel Aguiar
Vanise Baptista da Costa
Wagner Alexandre Costa

Câmara Técnica de 
Plataformas Tecnológicas
Andrea Henriques Pons 
(coordenadora)
Alvaro Luiz Bertho dos Santos
Bruno Alves da Silva
Claudia Kamel
Floriano Paes Silva Junior
Marcelo Pelajo Machado
Suzana Corte Real Faria

CÂMARAS TÉCNICAS

Câmara Técnica de 
Desenvolvimento 
Institucional
e Gestão
Marcelo Pelajo Machado 
(coordenador)
Aline Christine de Morais Santos
Ana Claudia Vasques
Andreia Azevedo Pinheiro
Arnaldo Maldonado Júnior
Carlos Eduardo Rocha
Edinaldo Santos
Gilmara Muniz
José Luiz Oliveira
Katia Calabrese
Marcio Eduardo Felix
Paulo Sergio D’Andrea
Saada Chequer Fernandez 
Seir de Souza Barros
Selma Valponi
Vinicius Cotta de Almeida
Wania Regina Tolentino 
Santiago

Câmara Técnica de 
Informação, Comunicação 
e Informática
Marcos André Vannier-Santos 
(coordenador)
Norma Crisna Cardoso Brandão 
(coordenadora adjunta)
Adeilton Alves Brandão
Antonio Henrique Almeida de 
Moraes Neto
Anunciata Cristina Marins Braz 
Sawada
Felipe Rodrigues Fernandes
Marcelo Camacho Silva
Raquel Aguiar Cordeiro
Renata Monteiro Maia
Rafaela Vieira Bruno
Wagner Barbosa Oliveira (Icict)



COMITÊS E COMISSÕES

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos
Coordenador:José Henrique da Silva Pilotto
Coordenadora Adjunta: Maria Regina Reis Amendoeira

Comissão de Ética no uso de Animais 
Coordenação: Tania Zaverucha
Coordenadora substituta: Isabelle Barbieri dos Santos

Comissão de Usuários de Animais de Laboratório
Coordenação: Luiz Cesar Cavalcanti
Membros: Flavio Lara, Marco Aurélio Martins, Cecília Jacques, 
André Nunes de Sales, Isabel Freire, Adriana Silva, Tania Zaverucha, 
Daniel Adesse, Jackline Ayres, Bárbara Dias, Ada Alves, Carlos José 
Moreira, Vinicius Cotta, Jonas Perales, Adriana Valochi, Clarissa 
Maya, Gabriel Melo, Elmo Eduardo de Almeida, Marcelo Alves 
Pinto, Marcelo Pelajo, Carlos Alberto Muller.

Comissão Interna de Obras e Espaço Físico
Coordenação: José Paulo Gagliardi Leite
Membros: Ana Claudia Penna, Bruno Alves, Claudia Kamel, 
Daniel Galhardo, Daniel Lopes, Elmo Eduardo Amaral, Gilmara 
Muniz, Jonas Perales, Jorge Luiz Tardan, José Luiz Tepedino, Luiz 
Cesar Cavalcanti, Maria de Lourdes Aguiar, Natália Araújo, Paulo 
D’Andrea, Wania Santiago.

Comissão Interna de Valorização das Relações 
Interpessoais e Prevenção ao Assédio
Coordenação: Wania Regina de Tolentino Santiago 
Membros: Dolores Carolina Menezes da Motta, Gilmara Muniz, 
Ludmila Pereira Lopes, Marisa Martins Teixeira de Carvalho, Mayara 
de Mattos Lacerda de Carvalho, Norma Cristina Cardoso Brandão, 
Teca Galvão, Vanise Baptista da Costa.

GT de Biobanco
Luciane Almeida Amado Leon
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Ao longo dos últimos quatro anos, esta Diretoria teve a honra de 
participar dos avanços e desafios vivenciados pelo Instituto Oswal-
do Cruz (IOC/Fiocruz) na busca comprometida pelas soluções de 
saúde para a sociedade. Alicerçados na excelência das nossas ativi-
dades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, ensino, referên-
cia, assistência, coleções biológicas e gestão, atravessamos cenários 
de crise política, econômica e social sempre com o foco em nossa 
missão institucional. Neste momento, em que enfrentamos a dra-
mática sindemia Covid-19, reafirmamos nossa dedicação e compro-
misso com a saúde pública e nos solidarizamos com as profundas 
perdas na Fiocruz e em toda a sociedade.

No enfrentamento da crise do financiamento da pesquisa, inúme-
ros esforços foram empreendidos. Agradecemos a todos que parti-
ciparam, juntamente com a Diretoria, das audiências públicas e das 
manifestações em prol da ciência, estas organizadas pela Socieda-
de Brasileira para o Progresso da Ciência, pela Academia Brasileira 
de Ciências, pelas Sociedades Científicas e de Fomento e por insti-
tuições de ensino e pesquisa. Felizmente, o Fundo Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico foi mantido pelo Congresso 
Nacional. Criado em 1969, o Fundo tem como objetivo financiar a 
inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico, com vistas a 
promover o desenvolvimento econômico e social do país.

No IOC, até então, não havia a “cultura” de ações na busca de 
Emendas Parlamentares (EPs). No ano de 2018, conseguimos nosso 
primeiro êxito nesse sentido, cujos recursos foram integralmente 
investidos na modernização de nossas Plataformas Tecnológicas 
(Plat Tec). Posteriormente, novas EPs foram obtidas e igualmente 
aplicadas em Plat Tec e equipamentos multiusuários. Destacamos 
também as iniciativas para ampliar a captação de recursos exter-
nos, a celebração de convênios e acordos sob a luz do Novo Marco 
Legal de Ciência, Tecnologia & Inovação (CT&I) (Lei nº 13.243/2016) 
e a realização de ciclos de seminários, promovendo os debates in-
ternos sobre o tema com a participação de instituições parceiras. 
Outra importante iniciativa, em 2021, foi o lançamento da Vitrine 
Tecnológica em Covid-19, com o objetivo de promover parcerias en-
tre o IOC e instituições e empresas nacionais e internacionais.

A realização da 1ª edição do Ciclo de Oficinas de Prospecção de 
Parcerias do IOC, com a participação do Instituto de Tecnologia 
em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), envolveu as áreas da pes-
quisa, inovação, ensino e serviços e representou mais um passo no 
fortalecimento das relações internas. Já no campo da cooperação 
internacional, destacamos o estabelecimento de parceria com a 
Universidade de Aveiro, Portugal, abrindo uma excelente expectati-
va para financiamento e cooperação com o bloco da Comunidade 
Econômica Europeia. Além desta, foram assinadas colaborações 
com a Swissnex (Suíça), com a Universidade de Munique (Alema-

Manguinhos, 25 de maio de 2021.
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nha) e com o Instituto D´Or de Pesquisa, no Brasil. Iniciamos, ainda, 
aproximação com instituições neozelandesas e australianas a fim 
de ampliar o escopo de colaborações internacionais na pesquisa e 
no ensino. Deve-se destacar o importante papel do IOC na primeira 
etapa do FioAntar, com a perspectiva de ampliação deste progra-
ma; assim como, futuramente, a inserção do Instituto no Programa 
Águas Azuis, da Marinha Brasileira. 

No primeiro ano de nossa gestão, os programas de pós-graduação 
(PPGs) Stricto sensu do IOC foram motivo de orgulho para toda a 
comunidade em virtude do sucesso obtido na avaliação quadrienal 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes). Estes resultados foram fruto do trabalho das coordena-
ções, comissões, docentes, discentes e gestões anteriores. 

No tocante à infraestrutura, avançamos com investimentos nos 
módulos do ensino – primeiramente com a redução de custos 
com aluguel e, em seguida, com a aquisição definitiva dos mes-
mos. Deve-se destacar a qualidade dos PPGs do IOC nas premia-
ções recebidas pela Capes, Prêmio Oswaldo Cruz de Teses/Fiocruz 
e Programa Nota 10 da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Outra ação relevante foi 
o início das obras para viabilizar as condições de acessibilidade no 
Pavilhão Arthur Neiva. Neste momento, em meio a tantas restrições 
impostas pela sindemia Covid-19, parabenizamos os docentes e dis-
centes do IOC pela extraordinária capacidade de adaptação frente 
aos novos formatos educacionais virtuais. Devido à sólida base de 
conhecimentos institucionais e dedicação de nossos profissionais e 
estudantes, todos os PPGs mantiveram, total ou em parte, a oferta 
de disciplinas e a abertura de processos seletivos.

Ainda no campo do ensino, deve-se destacar o importante papel 
dos PPGs na regionalização para a formação de novos mestres e 
doutores em instituições de ensino superior localizadas em regiões 
brasileiras, assim como com as unidades técnico-científicas regio-
nais da Fiocruz. No último quadriênio, diversos PPGs do IOC firma-
ram parcerias com instituições locais e puderam ofertar uma espe-
cialização Stricto sensu qualificada, como é a marca do Instituto.
 
Nossos Laboratórios de Referência, Ambulatórios e Coleções Bio-
lógicas mantiveram seus padrões de qualidade e vêm desempe-
nhando um papel estratégico na oferta de serviços de alta especia-
lização e complexidade, em especial no diagnóstico de rubéola e 
sarampo, durante o surto de febre amarela e na atual sindemia de 
Covid-19. Destacamos a atuação dos nossos laboratórios em parce-
ria importante com Bio-Manguinhos e agradecemos a dedicação 
incansável desses profissionais que garantiram o atendimento de 
todas as demandas.

Iniciamos o aperfeiçoamento da área de gestão com o programa 
Gestão Mais Perto de Você, que oportunizou maior interação e si-
nergia institucional. Foram realizadas diversas oficinas para melho-
rias de processos. No campo da saúde do trabalhador, o lançamen-

to do Programa de Práticas Integrativas e Complementares em 
Saúde vem dando grandes contribuições para aumento da quali-
dade de vida de profissionais e estudantes. O programa já conta 
com expressiva adesão por parte da comunidade, sem custo, e por 
meio do trabalho voluntário. 

Ressaltamos, ainda, o empenho dos trabalhadores frente à ade-
quação dos processos para o pleno aproveitamento das oportuni-
dades oferecidas pelo Novo Marco Legal da CT&I. Saudamos todas 
as equipes pelo contínuo esforço, dedicação e compromisso com o 
pleno funcionamento do IOC e pela indispensável participação no 
gerenciamento da crise gerada pela Covid-19.

Nesse último quadriênio, o IOC contou com dois valiosos instru-
mentos de debate: o tradicional Centro de Estudos (CE) e o Núcleo 
de Estudos Avançados (NEA). O CE tem por objetivo “debater temas 
atuais, apresentar novas perspectivas na área de pesquisa, gestão 
de CT&I e rememorar acontecimentos relacionados à cultura e à 
história do IOC, da Fiocruz e da ciência brasileira”. O NEA, reativado 
no início de nossa gestão, “é um canal de expressão que privilegia 
o pensamento independente e crítico, que tem como principal ob-
jetivo promover debates acadêmicos sobre temas transdisciplina-
res no campo da ciência, política, filosofia e educação, envolvendo 
servidores e estudantes da Fiocruz, da comunidade cientifica e a 
sociedade em geral".

No ano de 2020, no dia 1º de abril, rememoramos os 50 anos do 
Massacre de Manguinhos, acontecimento histórico que resultou 
em uma perda irreparável e intangível para o IOC e para a ciência. 
Temos a obrigação de manter viva a memória deste ato autoritário 
e violento para a nossa geração e para as próximas gerações: Mas-
sacre de Manguinhos nunca mais!

No dia 25 de maio, celebramos os 120 anos do IOC/Fiocruz, uma 
marca histórica e significativa para o nosso Instituto. Doze décadas 
de lutas e de conquistas! Cento e vinte anos de solidariedade e res-
peito à vida! Nossa história tem início no combate à peste bubônica, 
liderada por nosso patrono, Oswaldo Cruz! Coincidentemente, 120 
anos depois, essa história é revivida, na união de esforços e solida-
riedade para debelar a Covid-19!  

Uma importante conquista na gestão foi a instituição do nosso En-
contro IOC como instância de planejamento estratégico participa-
tivo. Com um modelo inovador, o VI Encontro IOC, iniciado em 2018, 
envolveu toda a comunidade na construção de cenários internos 
e externos ao longo de um ano de atividades, com debates e pro-
posições. Neste processo destacamos a participação das Câmaras 
Técnicas do IOC, dedicadas intensamente na consolidação e refina-
mento das demandas da comunidade, gerando um conjunto de 
diretrizes e planos de ação para a construção do futuro do Instituto. 
Neste momento, é com grande orgulho que dedicamos a toda co-
munidade o Plano de Diretrizes Estratégicas do IOC, incluindo as 
ações já realizadas e aquelas que deverão ser seguidas pela próxi-
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ma gestão juntamente com o Conselho Deliberativo.

Por fim, deve-se destacar o importante papel do IOC em relação 
aos rumos da Lei da Biodiversidade. A partir do NEA, realizado em 
22 de maio de 2018, intitulado: Lei da Biodiversidade. Uma Lei ne-
cessária e equivocada, foi iniciado um amplo debate no IOC e na 
Fiocruz sobre o tema, com repercussões significativas e mudanças 
positivas. Em 2019, o NIT seguiu atuando na adequação da unida-
de à Lei da Biodiversidade, dando suporte para a identificação e o 
cadastro de projetos que realizam o acesso ao patrimônio genético 
brasileiro e ao conhecimento tradicional associado.

No âmbito da disseminação da inovação na unidade, foram orga-
nizados eventos que aproximaram a comunidade IOC do conheci-
mento sobre inovação, acesso ao patrimônio genético e parcerias, 
com destaque para o IV Simpósio de Pesquisa, Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação do Instituto Oswaldo Cruz, o Encontro IO-
C+Escolas e Projeto Escolhares e a Regularização de Atividades de 
Pesquisa no SisGen.

Importante manifestar nosso reconhecimento e agradecimento ao 
competente e criterioso trabalho, ao longo deste período, realizado 
pelas Câmaras Técnicas de Pesquisa, de Ensino, de Referência, de 
Coleções, de Gestão, de Plataformas, de Promoção da Saúde e de 
Ambiente.
Expressamos nosso orgulho e profundo agradecimento a todos 

os servidores e servidoras, trabalhadores terceirizados, bolsistas, o 
conjunto de profissionais e estudantes que tornam o IOC cada vez 
mais forte.  Nossos agradecimentos também envolvem colegas, es-
tudantes e colaboradores que se aposentaram ou terminaram seu 
ciclo profissional no Instituto. Lembramos, também, com pesar, 
aqueles que fizeram suas passagens. Infelizmente, os últimos qua-
tro anos foram marcados por perdas que muito nos entristeceram, 
incluindo renomados pesquisadores que direta ou indiretamente 
tiveram suas vidas associadas ao Instituto Oswaldo Cruz.

Findado este ciclo, seguiremos firmes e unidos diante dos desafios 
para cumprir nossa missão institucional e oferecer à sociedade o 
nosso melhor, sempre! Essas e muitas outras ações que marcaram 
o quadriênio de 2017-2021 se somam aos resultados apresentados 
neste Relatório. Boa leitura.

Cordialmente,
José Paulo, Elizabeth, 

Jonas, Marcelo e Wania

José Paulo Gagliardi Leite 
Diretor

Jonas Enrique Perales Aguilar
Vice-diretor de Pesquisa, Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação

Elizabeth Ferreira Rangel
Vice-diretora de Laboratórios de Referência e 
Coleções Biológicas

Marcelo Alves Pinto
Vice-diretor de Ensino, Informação e 
Comunicação

Wania Regina Tolentino Santiago
Vice-diretora de Desenvolvimento Institucional 
e Gestão
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VI ENCONTRO IOC

Ao longo de um ano de trabalho, entre maio de 2018 e maio de 2019, 
o VI Encontro do IOC dotou-se de uma dinâmica em que foram 
envolvidas todas as instâncias institucionais e suas representações. 
O resultado foi um rico e vivo processo participativo e democrático, 
voltado para a construção das principais ações estratégicas a serem 
implementadas, com foco no fortalecimento e no desenvolvimento 
institucional para o enfrentamento e superação dos desafios atuais 
e vindouros.

A primeira fase deste processo consistiu na promoção de um con-
junto de palestras. Elas permitiram expandir as reflexões conjun-
tas sobre as atividades desenvolvidas no IOC de modo a atualizar 
e deslumbrar novos horizontes para aprimorar o cumprimento da 
missão institucional. Para tanto, definiu-se como base a temática 
Laboratório, célula mater do Instituto Oswaldo Cruz – perspectivas 
em um cenário adverso. Dando continuidade à primeira fase, no 
dia 26 de maio de 2018, houve a palestra proferida pelo Dr. Marcio 
Miranda, presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 
(CGEE), intitulada Processo de inteligência desenvolvido pelo CGEE 
e as instituições de C&T. Em seguida, os 120 participantes, incluindo 
profissionais e estudantes com perfis representativos da diversida-
de institucional, foram divididos em seis grupos de trabalho (GTs). 
Cada GT discutiu e realizou uma análise situacional com base na 
Matriz SWOT, uma consagrada ferramenta de gestão. O diagnósti-

Em sua quarta fase, o VI Encontro do IOC promoveu mais uma ro-
dada de discussão presencial.  Entre os dias 20 e 22 de maio de 
2019, novos GTs multidisciplinares com composição representativa 
da diversidade institucional estiveram reunidos para debater as 41 
propostas elaboradas pelas CTs e a tríade QBA. A essência das pro-
postas dos grupos foi consolidada pela relatoria de síntese, com-
posta pela Comissão Organizadora e pela Diretoria. O conjunto de 
sugestões seguiu para votação em plenária, realizada em turnos 
nos dias 23, 29 e 30 de maio de 2019.

Reunião com os coordenadores de Câmaras Técnicas na abertura da 3ª fase do 
VI Encontro IOC.

Abertura da 1ª fase do VI Encontro IOC. Participantes da 4ª fase do VI Encontro IOC.

Dinâmica do VI Encontro IOC.
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co gerado descreveu o cenário de forças, fraquezas, oportunidades 
e ameaças relativas ao contexto da instituição.

A segunda fase do processo teve início em junho de 2018, a partir 
da abertura de uma consulta interna para toda a comunidade, dis-
ponibilizada na Intranet IOC. A iniciativa radicalizou o conceito de 
construção participativa e acolheu contribuições enviadas de for-
ma individual ou coletiva, possibilitando a ampliação de diferentes 
propostas e visões de melhorias para o Instituto.

A terceira fase do VI Encontro IOC foi protagonizada pelas Câmaras 
Técnicas (CTs) do Instituto e pela tríade: Qualidade, Biossegurança 
e Ambiente (QBA). Em outubro de 2018, uma intensa agenda de 
análises e debates foi iniciada, visando converter o diagnóstico em 
diretrizes e propostas.
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CENTRO DE ESTUDOS E NÚCLEO DE ESTUDOS AVANÇADOS

Concluídas estas etapas, em junho de 2019, o VI Encontro do IOC 
ingressou em sua quinta fase. As 41 propostas confirmadas nas ple-
nárias seguiram para apreciação, discussão e deliberação pelo Con-
selho Deliberativo do IOC (CD-IOC). Aprovaram-se 39 proposições, 
que se tornaram diretrizes componentes do Plano de Diretrizes 

Plenária final da 4ª fase do VI Encontro IOC.

O saber como ponte 
Acreditando na troca de saberes como importante vetor de trans-
formação e desenvolvimento, no último quadriênio, dois valiosos 
instrumentos foram fundamentais para o aprofundamento do 
debate em torno de temas científicos, educacionais, políticos, eco-
nômicos, sociais e culturais e para o fortalecimento da interação do 
IOC com seu público interno, parceiros externos e a sociedade: o 
tradicional Centro de Estudos (CE) e o Núcleo de Estudos Avança-
dos (NEA). 

O CE acontece semanalmente, às sextas-feiras, e reúne a comuni-
dade científica para discutir temas atuais, apresentar novas pers-
pectivas nas áreas de pesquisa, gestão de ciência e tecnologia, além 
de rememorar acontecimentos relacionados à cultura e história do 
IOC, da Fiocruz e da ciência brasileira. Ocasionalmente, devido à 
grande demanda de assuntos a serem abordados, também ocor-
rem sessões extraordinárias do CE, aprofundando e enriquecendo 
ainda mais o debate de ideias. 

No quadriênio desta gestão, o CE incorporou características inova-
doras nas escolhas temáticas dos eventos: mesclar ciência e cultura. 
A proposta abriu espaço para a adesão de novos palestrantes e de-
batedores, que trouxeram variadas visões sobre a ciência e sua per-
cepção na sociedade. Quem ganhou com a mudança foi o público 
assistente. No período de 2017 a 2019, mais de 60 reuniões foram 
realizadas em formato presencial. Em 2020, devido à sindemia da 

Estratégicas (PDE), materializando o planejamento estratégico do 
Instituto para os próximos anos, incluindo os respectivos planos de 
ação e de monitoramento para cada diretriz. Caberá ao CD-IOC a 
responsabilidade de acompanhamento e eventuais atualizações e 
redirecionamentos do PDE.
 
Em reunião ordinária, no dia 02/12/2020, o CD-IOC aprovou o Regi-
mento do Encontro do IOC e, assim, institucionalizou o Encontro 
IOC como uma instância de planejamento estratégico, democrá-
tico e participativo, além de criar um modelo de monitoramento e 
avaliação integrado, com definição de metas e indicadores desdo-
brados em todos os níveis institucionais.

O documento final do VI Encontro está disponível no anexo 1 deste 
relatório e, em meio eletrônico, na Intranet, onde pode ser acompa-
nhado por toda a comunidade do Instituto. No dia 25 de maio de 
2021, data em que o Instituto Oswaldo Cruz e a Fiocruz completam 
121 anos, será confirmada a mudança de gestão quadrienal. Nesta 
ocasião, o PDE será oficialmente entregue para a próxima Diretoria, 
democraticamente eleita, visando à continuidade e atualização de 
suas diretrizes e planos de ação. Marcando, assim, uma transição 
propositiva e de apoio ao novo ciclo que se iniciará.

Covid-19, o CE adaptou-se ao formato virtual. Esta modalidade pos-
sibilitou a participação de convidados de outras cidades, estados e 
países, aumentando significativamente a presença do público nos 
eventos transmitidos em tempo real e disponibilizados no canal do 
IOC no YouTube. Somente no formato on-line, foram realizados 32 
encontros. No apêndice A há uma lista com todas as sessões ordi-
nárias e extraordinárias do CE do IOC, de 2017 a maio de 2021.

Criado em 2002, na gestão de Renato Cordeiro (2001-2005), o NEA 
foi reativado em 2017, no início desta gestão, e consolidou-se como 
um canal de expressão que privilegia o pensamento independente 
e crítico. Seu objetivo é a promoção de debates acadêmicos sobre 
temas transdisciplinares no campo da ciência, política, filosofia e 
educação. O NEA tem característica agregadora e busca o envol-
vimento de servidores e estudantes da Fiocruz, da comunidade 
cientifica e da sociedade em geral. 

No período de 2017 a 2019, mais de 20 sessões do NEA foram realiza-
das presencialmente e garantiram contribuições significativas nas 
discussões acadêmicas. Em 2020 e 2021, nove encontros ocorreram 
em formato virtual e, a exemplo do CE, ampliou-se o espectro de 
palestrantes, debatedores e participantes. A íntegra dos eventos 
está armazenada no canal do IOC no YouTube. Todas as sessões do 
NEA, de 2017 a 2021, estão listadas no apêndice B desta publicação. 
Um legado que fica para o Instituto, para a Fiocruz, para a socieda-
de e que também marca esta gestão.
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CAPÍTULO 1

O período de gestão compreendido entre 2017 e 2021 foi 
marcado por avanços no âmbito da pesquisa, coorde-
nado pela Vice-Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação (VDPDTI). Durante esse quadriê-

nio, uma das principais inserções de destaque do Instituto ocorreu 
no surto de febre amarela, quando o IOC atuou de maneira direta 
em um conjunto de realizações que contribuíram para o entendi-
mento da doença. Tais ações incluíram o diagnóstico laboratorial 
dos primeiros casos registrados no estado do Rio de Janeiro, a 
análise dos mosquitos transmissores da doença, o sequenciamen-
to genético completo do vírus associado ao surto – identificando 
mutações até então desconhecidas – e a avaliação do potencial de 
urbanização da febre amarela.

Ainda sobre a atuação dos pesquisadores do IOC no período aqui 
delimitado, destaca-se os estudos que revelaram a circulação de 
sete genótipos do vírus da hepatite B no Brasil e a capacidade de 
infecção por malária em humanos pelo parasito Plasmodium si-
mium, conhecido até então por infectar macacos. Pode-se desta-
car, ainda, as pesquisas sobre a identificação de anticorpos capazes 
de impedir a replicação do vírus Zika e a importância do tratamen-
to contra a hanseníase para os familiares dos pacientes.

Outro evento que marcou a comunidade do IOC de forma im-
pactante foi a sindemia pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que 
alterou a dinâmica de trabalho dos profissionais do Instituto, de-
monstrando, contudo, que a solidariedade e o respeito à vida foram 
as palavras de ordem. Dentre as inúmeras ações do IOC para o en-
frentamento desta emergência em saúde pública, está a criação 
da força-tarefa para mapear profissionais que pudessem ajudar, 
como técnicos, tecnologistas e pesquisadores com experiência em 
biologia molecular. 

Ressalta-se também a criação da Vitrine Tecnológica Covid-19 - 
confecção dos sumários tecnológicos Covid-19 (bilíngue), buscan-
do parcerias estratégicas para o financiamento da pesquisa neste 
tema, bem como oferta de soluções para o diagnóstico da enfermi-
dade, que totalizaram 26 projetos de pesquisa. Essa iniciativa con-
junta com outras áreas da unidade contou, além da VDPDTI, com 
o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), com o  Departamento de 

Jornalismo e Comunicação (Dejor) e com o Departamento de Tec-
nologia da Informação (Detin), fortalecendo as ações transversais e 
sinérgicas no Instituto.

Outro ganho institucional importante foi o credenciamento pela 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) do Biobanco-
-IOC, tornando-se o segundo da Rede Fiocruz de Biobancos a ser 
credenciado. Coroando, assim, um processo iniciado nas gestões 
anteriores. O credenciamento confere especial relevância à pes-
quisa em saúde do IOC, com capacidade de disponibilizar aces-
so a material biológico humano e seus dados associados de alta 

Pesquisa, Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação
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qualidade à comunidade científica, favo-
recendo a produção de conhecimento 
confiável. A Diretoria do Instituto criou um 
grupo de trabalho (GT) para regulamentar 
o funcionamento e os procedimentos de 
gestão inerentes às atividades do Bioban-
co do IOC, em alinhamento com a política 
da Rede Fiocruz de Biobancos. 

Cabe informar também que, no último 
quadriênio, a VDPDTI validou a certifi-
cação dos seus 180 Grupos de Pesquisa 
(GPesq) junto ao Diretório de Pesquisa do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). Ressalta-
mos ainda a realização do Ciclo de Oficinas 
de Prospecção de Parcerias em Pesquisa e 
Inovação, cujo objetivo foi buscar parcerias 
e colaborações em pesquisa. Além disso, 
duas oficinas realizadas juntamente com 
o Instituto de Tecnologia em Imunobio-
lógicos (Bio-Manguinhos) geraram pelo 
menos duas parcerias bem-sucedidas. A 
VDPDTI apostou nessas oficinas para o 
fomento da integração entre as unidades 
da Fiocruz.

Artigos publicados em revistas indexadas no período 
de 2017 a março de 2021.

Quantitativo de livros e capítulos de livros publicados no 
período de 2017 a março de 2021.

Laboratório NB3-IOC.

O desempenho admirável da Câmara Téc-
nica de Pesquisa (CTPq) na elaboração do 
Edital de Credenciamento dos Laborató-
rios de Pesquisa para o período de 2021-
2027 foi outro destaque importante desse 
período de gestão. As discussões foram re-
alizadas em mais de 12 reuniões, divididas 
entre encontros presenciais e virtuais.

No quadriênio 2017-2021, as atividades de 
pesquisa do IOC foram desenvolvidas em 

72 Laboratórios de Pesquisa (LP-IOC), no 
contexto de cerca de 350 macroprojetos 
de pesquisa, resultando na publicação 
de 2.553 artigos em periódicos indexados, 
além da publicação de 36 livros, 346 capí-
tulos de livros e 649 publicações técnicas 
(excluídas as publicações de Laborató-
rios de Referência e Coleções Biológicas).  
 
Os gráficos a seguir ilustram a evolução dos 
principais produtos de pesquisa neste período.
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Com a homologação das dire-
trizes que compõem o Plano 
de Diretrizes Estratégicas (PDE) 
do VI Encontro IOC por parte do 
CD-IOC, foi criado, em 2019, um 
GT interdisciplinar para elaborar 
o plano de ações e discutir a Di-
retriz 1 do PDE, visando “Refor-
mular a Política de Recursos Hu-
manos (RH) do IOC, incluindo a 
realização de um mapeamento 
de competências”. No decorrer 
de 2020, o GT elaborou algumas 
análises que sintetizam o poten-
cial técnico no IOC e sua área de 
atuação. 

A partir do levantamento das 
áreas de atuação principais e 
secundárias dos pesquisado-
res, tecnologistas e técnicos foi 
possível criar o gráfico de redes 
de interação das diversas áreas 
de atuação do IOC. Este estudo 
também incluiu o mapeamento 
das pessoas que atuam na pes-
quisa no Instituto por categoria 
e gênero. Os gráficos ao lado 
ilustram as informações obtidas 
a partir de palavras-chaves em 
artigos científicos publicados 
nos últimos dez anos pelo IOC 
e complementados por infor-
mações do Currículo Lattes da 
força de trabalho em pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico e 
inovação na unidade. Este mate-
rial auxiliará a construção de um 
Banco de Dados on-line com 
as competências científicas do 
IOC.

Principais áreas de atuação dos grupos de pesquisa do 
Instituto Oswaldo Cruz. Créditos: Grupo de trabalho da diretriz 1 do Plano de 

Diretrizes Estratégicas do Instituto Oswaldo Cruz.

Créditos: Grupo de trabalho da diretriz 1 do Plano de 
Diretrizes Estratégicas do Instituto Oswaldo Cruz.

Distribuição dos profissionais que atuam na pesquisa no Instituto 
Oswaldo Cruz por categoria e gênero.
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Rede de interação das 
aéreas principais e 
secundárias das atividades 
de pesquisa no Instituto 
Oswaldo Cruz.

Créditos: Grupo de trabalho 
da diretriz 1 do Plano de 
Diretrizes Estratégicas do 
Instituto Oswaldo Cruz.
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A VDPDTI apoia um conjunto de atividades voltadas aos laborató-
rios e pesquisadores que objetivam: i) apoiar a captação de recursos 
para a pesquisa, por meio de apoio na submissão de propostas às 
agências de fomento nacionais e internacionais; ii) apoiar a formali-
zação de contratos para a execução de projetos de pesquisa, como 
a contratação da Fundação para o Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico em Saúde (Fiotec) para o apoio logístico e administra-
tivo de projetos; iii) apoiar os Grupos de Trabalhos e Câmaras Técni-
cas do IOC; iv) apoiar a captação, organização e análise de dados e 
informações de produção científica, entre outras. No que tange aos 
três eixos principais da pesquisa – a saber: i) ações na pesquisa, ii) as 
plataformas tecnológicas e iii) a experimentação animal – a VDPDTI 
se comprometeu com cada uma dessas assessorias estratégicas 
com dedicação e celeridade, conforme listados a seguir:

1. Ações na Pesquisa
 Neste eixo, a VDPDTI atuou de forma diversificada, visando aten-
der as muitas solicitações de apoio aos laboratórios, ambulatórios e 
outros setores que assistem diretamente aos LP-IOC. Ressaltamos 
a participação da VDPDTI como representante da pesquisa no Co-
mitê da Qualidade do IOC, com o objetivo de intermediar o diálogo 
entre a equipe da qualidade e os LP-IOC. Em 2017, a Câmara Téc-
nica de Ambiente e Saúde (CTAmbS) foi reativada, como mais uma 
instância consultiva da VDPDTI. 

Ainda nas ações voltadas para o apoio à pesquisa, a VDPDTI axiliou 
diretamente a submissão de projetos a diversos editais de fomento, 
além de liderar iniciativas de captação de fomento externo. Dentre 
as muitas iniciativas, destacam-se:

 ■ Criação do Núcleo Gestor Multidisciplinar (NGM) para estudar 
o programa da Comunidade Europeia (CE), Horizon 2020, com 
participação da VDPDTI, do Núcleo de Informação Tecnológi-
ca (NIT-IOC), do Centro de Relações Internacionais em Saúde 
(CRIS/Fiocruz), da Plataforma de Apoio à Pesquisa e Inovação 
(Papi), da Fiotec e da própria CE.  A criação do NGM visa ainda 
atender às demandas que surgirão após a Fiocruz ter assumi-
do o National Contact Point (NCP - ponto focal) em saúde do 
programa Horizon 2020, no Brasil. Tornar-se um NCP é uma 
iniciativa para alavancar oportunidades efetivas de participar 
de consórcios da CE e demanda um conjunto de responsabi-
lidades: i) obter e categorizar informações privilegiadas sobre 
o programa Horizon 2020; ii) ajudar a montar os consórcios, 
receber e dar treinamentos internos e externos; iii) identificar 
e promover a integração dos diversos parceiros e iv) conhecer 
os detalhes das chamadas dos editais e divulgá-las; 

 ■ Criação de um portfólio de produtos da pesquisa para ser ofe-
recido à indústria, em parceria com o NIT-IOC e a Coordena-
ção de Gestão Tecnológica (Gestec/Fiocruz);

 ■ Realização do IV Simpósio de Pesquisa e Inovação do IOC e do 
1º Simpósio Internacional de Pesquisa e Inovação do Instituto 
Oswaldo Cruz em parceria com a Vice-Presidência de Produ-
ção e Inovação em Saúde (VPPIS/Fiocruz)

 ■ Ciclo de Oficinas de Prospecção de Parcerias em Pesquisa e 
Inovação – Bio-Manguinhos; 

 ■ Criação do GT para regulamentar o funcionamento e os pro-
cedimentos de gestão inerentes às atividades do Bioban-
co-IOC, em alinhamento com a política da Rede Fiocruz de 
Biobancos;

 ■ Constituição da Comissão de Acompanhamento ao Creden-
ciamento dos Laboratórios de Pesquisa (2015-2021).

Vale ressaltar que os fluxos de encaminhamento para cooperações 
nacionais e internacionais foram definidos em GT específico, que 
envolveu instâncias tais como VDPDTI, Departamento de Planeja-
mento, Orçamento e Cooperação (Depoc), Qualidade (Quali-IOC) e 
Vice-Direção de Desenvolvimento Institucional e Gestão (VDDIG). 
Deve-se mencionar que no ano de 2017, a Assessoria de Coopera-
ção Institucional foi incorporada ao Depoc.

A VDPDTI atua em consonância com a política de internacionali-
zação como uma diretriz institucional, buscando cada vez mais 
direcionar ações específicas para o devido alinhamento. Dessa 

PRINCIPAIS ATIVIDADES DE APOIO À VDPDTI

Reunião da Câmara Técnica de Pesquisa, Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação.



24Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

forma, a Vice-Diretoria contribuiu para a política de cooperação in-
ternacional do IOC. E a consolidação dessa colaboração ocorreu em 
ação conjunta com instituições da Austrália e Nova Zelândia, por 
exemplo, intermediada por meio do Grupo de Pesquisa em Saúde 
dos Ecossistemas Aquáticos. 

Além dos exemplos citados, ainda no último quadriênio, o IOC es-
tabeleceu fortes parcerias baseadas em sua pesquisa de qualidade. 
Dentre as muitas cooperações já firmadas, destacam-se as mais 
recentes:

 ■ Universidad Complutense de Madrid (Espanha)

 ■ University of Southapmton (Reino Unido)

 ■ Instituto D'Or de Ensino e Pesquisa (Brasil)

 ■ Ulster University (Irlanda do Norte)

 ■ Universidade de Munique (Alemanha)

 ■ Universidad Miguel de Hernandez de Elche (Espanha)

 ■ Swissnex (Suíça)

 ■ New Zealand Education (Nova Zelândia)

2. Plataformas Tecnológicas (Plat Tec - IOC)
Principais realizações no período: i) Instituição do Sistema de Geren-
ciamento On-line; ii) compra de material permanente para colocar 
em funcionamento as seguintes Plat Tec - IOC: Microscopia Eletrô-
nica, Citometria de Fluxo, Sequenciamento de Alto Desempenho, 
Confocal, Citometria de Sorting, Biossegurança nível 3 (NB3), meios 
para culturas, além de compra de insumos para praticamente to-
das as Plat Tec – IOC; iii) finalização do portfólio das Plat Tec - IOC 
com previsão de implementação de novas plataformas e substitui-
ção de equipamentos obsoletos. O objetivo deste portfólio é o de 
captar recursos externos a partir da demonstração da importância 
das Plat Tec - IOC para responder às demandas das emergências 
sanitárias de forma rápida e eficiente. 

Ressalta-se ainda a constituição da Plataforma Tecnológica de His-
totecnologia, a primeira criada seguindo as orientações do Manual 
de Plataformas Tecnológicas do IOC. A plataforma foi estruturada 
para fornecer cortes histológicos de amostras parafinizadas, pro-
venientes de tecidos humano ou de animais de experimentação 
e fornecimento de cortes de material congelado. Este Manual foi 
concebido pela Câmara Técnica de Plataformas Tecnológicas (CT 
Plat Tec - IOC) e revisado pela Diretoria e pelo Dejor.

Houve ainda a estruturação da Plataforma Tecnológica de PCR 
Real Time, no Pavilhão Hélio e Peggy Pereira. O projeto da VDPDTI 
junto à Fiotec pôde auxiliar na viabilização de adequações do espa-
ço físico para o pleno funcionamento de uma das plataformas mais 
utilizadas na Fiocruz. Para finalizar, destaca-se a criação da Plata-
forma Tecnológica de Bioimagem, com a aquisição de Sistema de 
Imagem Ótica in vivo.

3. Centro de Experimentação Animal (CEA) 
Principais realizações no período: i) Aquisição de anestésicos para 
os procedimentos de eutanásia; ii) aquisição de novos bebedouros; 
iii) aquisição de materiais para confecção de artefatos para o Pro-
grama de Enriquecimento Ambiental; iv) reativação da Comissão 
de Usuários de Animais de Laboratório (Cual); e v) obras nos bioté-
rios dos pavilhões Ozório de Almeida e Lauro Travassos.

Reunião e assinatura da cooperação entre IOC e Swissnex.

4º Simpósio de Pesquisa e Inovação do IOC.
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Fonte: Plataforma de Apoio à Pesquisa e 
Inovação (PAPI) do Instituto Oswaldo Cruz.

Número total de projetos gerenciados pela Plataforma de Apoio à Pesquisa e Inovação 
Papi no período de 2017 a março de 2021.
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As assessorias atuam conjuntamente à VDPDTI, buscando so-
lucionar problemas que impactam diretamente na qualidade 
da pesquisa dos LP-IOC. A seguir, estão descritos resumos das 
principais atividades de cada assessoria no quadriênio 2017-
2021. As ações referentes às Câmaras Técnicas de: Pesquisa, Pla-
taformas Tecnológicas e de Ambiente e Saúde, instâncias que 
também assessoram a VDPDTI, estão listadas posteriormente, 
em um capítulo à parte neste relatório destinado a todas as CTs. 

PLATAFORMA DE APOIO À PESQUISA 
E INOVAÇÃO (PAPI)

A plataforma Papi foi estruturada em 2013, a partir de uma fusão 
entre a Assessoria de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação, o Ser-
viço de Gerenciamento de Projetos e o NIT-IOC.  Sua missão é “Ad-
ministrar as atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, 
buscando a excelência na gestão dos projetos do Instituto”. 
 
No início da gestão 2017-2021, ocorreu uma restruturação na Papi, 
que passou a ter dois núcleos: o NIT-IOC e o Gerenciamento de Pro-

jetos (GP). A partir de então, foram implementadas ações para me-
lhorias nos registros de dados, especialização da área e aumento do 
número de demandas ao setor, que está estruturado em torno das 
seguintes atividades:

Gerenciamento de Projetos (GP)
Em 2019, por meio do GP, a Papi passou a integrar a Rede de Escritó-
rios de Projetos, constituída pela Portaria PR-Fiocruz Nº 6539/2019, 
de 5/12/2019. O objetivo dessa rede é promover a colaboração en-
tre os escritórios de projetos das unidades da Fiocruz no que diz 
respeito às experiências, conhecimentos e boas práticas em gestão 
de portfólios e projetos em saúde pública. Assim, em 2019, 83% dos 
LP-IOC possuíam projetos gerenciados pela Papi. Neste ano, 60 
novos projetos foram incluídos no setor que, somados aos já em an-
damento, totalizaram 211 projetos gerenciados. Com isso, no último 
quadriênio, o número de projetos e de recursos gerenciados pelo 
GP da PAPI vem crescendo. 

No gráfico abaixo estão representados os quantitativos de projetos, 
bem como o volume de recursos gerenciados na Papi, bem como 
os principais financiadores de projetos.

ASSESSORIAS VINCULADAS À VDPDTI

Fiotec — Fundação de Apoio à Fiocruz;
CNPq — Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (contemplados os órgãos finan-
ciadores que admitem o pagamento de taxa administrativa, sendo o gerenciamento compartilhado entre 
a PAPI e a Fiotec);
FAPERJ — Fundação Carlos Chagas Filho de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro;
CAPES — Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
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Biobanco-IOC é credenciado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), 
o segundo da Rede Fiocruz de Biobancos a obter credenciamento.

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT)
Em 2017, o NIT também passou a compor 
as equipes das Câmaras Técnicas de Ges-
tão, de Pesquisa e de Saúde e Ambiente. 
Além disso, participou ativamente do GT 
da Lei da Biodiversidade, visitando os LP-
-IOC para orientar sobre o tema, aprimorar 
a aproximação com os pesquisadores e di-
vulgar as atuações da Papi. 

Em 2019, o Núcleo iniciou um processo de 
reestruturação interna por meio do ma-
peamento das atividades desenvolvidas 
pela equipe, seguido da reorganização 
das áreas do setor e dos registros das de-
mandas atendidas, além da estruturação 
dos processos de cada área. Essa ação vi-
sou proporcionar a melhoria do serviço e o 
atendimento à comunidade de pesquisa 
do IOC, assim como na assessoria à VDPD-
TI e à Diretoria. Em relação ao Sistema Na-
cional de Gestão do Patrimônio Genético 
e do Conhecimento Tradicional Associado 
(SisGen), o NIT atendeu 75 demandas de 
pesquisadores.

No âmbito da disseminação da inovação 
na unidade, foram organizados eventos 
que aproximaram a comunidade IOC do 
conhecimento sobre inovação, acesso 
ao patrimônio genético e parcerias. Com 
destaque para: IV Simpósio de Pesquisa, 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
do Instituto Oswaldo Cruz, o Encontro IOC 
+ Escola e Projeto Escolhares e Regulariza-
ção de Atividades de Pesquisa no SisGen.

Visando ainda ao fortalecimento da capa-
citação na área de Propriedade Intelectual 
(PI), destaca-se a realização do 1º Curso 
livre Inovação, Propriedade Intelectual e 
Empreendedorismo, organizado pelo NIT. 
Participaram do curso não apenas pes-
quisadores do IOC, mas também de ou-
tras unidades da Fiocruz e de instituições 
externas, tais como Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia e Universida-
de Federal Fluminense.

A equipe do NIT participou de comitês 
gestores e de encontros, inserindo-se em 
instâncias propositivas, demonstrando 
a relevância de sua atuação e reconheci-

Papi e os Programas Inova e 
Inovalabs
No que diz respeito ao estímulo à inovação 
na Fiocruz, o Programa Inova Fiocruz trou-
xe novos desafios à plataforma. Demons-
trando a potencialidade de demandas 
institucionais e o investimento intelectual 
dos trabalhadores do IOC, foram formula-
dos mais de 200 projetos para submissão. 
O gráfico a seguir ilustra o quantitativo de 
projetos aprovados por edital.

Projetos IOC aprovados por edital

Quantitativo de projetos do IOC aprovados pelo Edital Inova. 
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mento como setor estratégico para o IOC. 
Como já mencionado, visando mapear e 
dar visibilidade às tecnologias em Covid-19 
desenvolvidas no Instituto foi elaborada,   
em colaboração com a VDPDTI, Dejor e 
Detin, a Vitrine Tecnológica em Covid-19 
do IOC. O objetivo dessa ação foi visibilizar 
os projetos que buscam soluções em saú-
de no combate à sindemia para possibili-
tar a busca de parcerias para desenvolvi-
mento de produtos acessíveis à sociedade.
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No que tange ao Edital Inova Gestão, que visa fomentar iniciativas 
inovadoras nas áreas de gestão da Fiocruz, o NIT do IOC participou 
da elaboração e submissão de dois projetos contemplados. Um 
deles, coordenado pela Vice-Diretoria de Desenvolvimento Institu-
cional e Gestão (VDDIG), pretende realizar o mapeamento de com-
petências científicas e tecnológicas do IOC. O outro, coordenado 
pela VDPDTI, busca desenvolver o Sistema Integrado de Gestão da 
Papi – Sigepapi. Os dois projetos serão realizados em 2021 e o NIT faz 
parte das equipes que atuarão em ambas as iniciativas.

O Arca é o repositório institucional da Fiocruz e sua função é reunir, 
hospedar, disponibilizar e visibilizar a produção intelectual da insti-
tuição. A ferramenta visa estimular a mais ampla circulação do co-
nhecimento, fortalecendo o compromisso institucional com o livre 
acesso ao conhecimento e à informação em saúde, além de conferir 
transparência e incentivar a comunicação científica entre pesquisa-
dores, educadores, acadêmicos, gestores, alunos de pós-graduação, 
bem como a sociedade civil. O Arca foi criado em 2007, sendo lan-
çado oficialmente como repositório institucional em 2011. O gráfico 
a seguir representa a evolução quantitativa de artigos científicos 
do IOC depositados no repositório entre o ano de 2017 e março de 
2021, quando as publicações do Instituto totalizavam mais de 9.000. 

A VDPDTI fortaleceu as ações do Departamento de Apoio Técnico 
e Tecnológico (DATT), que é responsável pela gestão e manuten-
ção das Plat Tec do IOC, das cabines de biossegurança (das Plat 
Tec NB3), centrais de descontaminação e esterilização, sistema de 
purificação de água, além dos equipamentos de uso comum distri-
buídos nos pavilhões do Instituto.

O DATT vem trabalhando intensamente junto à Diretoria na iden-
tificação das necessidades da pesquisa do IOC, treinando seus co-
laboradores nas boas práticas, na implementação do sistema da 
qualidade em seus processos e na otimização orçamentária, bus-
cando sempre o melhor aproveitamento de seus espaços, melhoria 
no atendimento e serviços prestados aos laboratórios do Instituto.

Vale destacar ainda a implantação do Laboratório de Análises Físi-
co-Químicas e Microbiológicas para monitoramento da qualidade 
de água ultrapura produzida pelos purificadores de água adminis-
trados pelo DATT que, através da Central de Descontaminação e 
Central de Esterilização, atendem aos LP-IOC e Plat Tec-IOC. Res-
saltamos também a modernização e padronização desses purifica-
dores de água das centrais, com a aquisição de sete purificadores 
adquiridos com recurso de projeto aprovado em Edital da Funda-
ção Carlos Chagas Filho de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro (Faperj). Ao DATT compete também a coordenação, o fun-
cionamento e os procedimentos de gestão inerentes às atividades 
do Biobanco do IOC, recém credenciado pela Conep.

Número acumulado de artigos científicos depositados anualmente pela Plata-
forma de Apoio à Pesquisa e Inovação do Instituto Oswaldo Cruz no repositório 
Arca/Fiocruz: 2017 – março de 2021.
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Centro de Experimentação Animal (CEA)
Em 2017, o CEA passou a compor o quadro de membros da Comis-
são de Ética para o Uso de Animais do IOC (Ceua-IOC), proporcio-
nando uma parceria sinérgica e benéfica para os animais e as pes-
quisas realizadas no Instituto. Neste ano houve a implantação da 
segunda etapa do Programa de Enriquecimento Ambiental (PEA), 
ampliado aos camundongos e suas diversas linhagens. Houve inclu-
são de dois novos itens de enriquecimento ambiental ao Programa. 

Equipamentos do Biobanco-IOC.

REPOSITÓRIO ARCA

COMITÊS E COMISSÕES DA VDPDTI

APOIO TÉCNICO E PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
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No ano de 2018 foi estabelecida uma parceria mais ampla com a 
Ceua-IOC, com alinhamento de ações conjuntas visando à melho-
ria do bem-estar dos animais e sensibilização dos pesquisadores 
quanto ao programa. Como uma das ações mais importantes desta 
interação destaca-se a obrigatoriedade exigida pela Ceua-IOC de 
que todas as pessoas envolvidas nos projetos submetidos à Comis-
são participem do PEA. A eventual não adesão somente é permi-
tida com devida justificativa, avaliada e aprovada pelos membros 
da comissão.
  
Ainda em 2018, o PEA contemplou o atendimento a 100% das espé-
cies mantidas nos biotérios do CEA. Essa medida foi fundamental 
para avanço no bem-estar dos animais e incremento nos resul-
tados experimentais pela redução do estresse, além de estar em 
consonância com as diretrizes e normativas da área de animais de 
laboratório. O PEA foi incrementado com muitas ações, sem custo 
adicional ao IOC, com destaque para a implantação do enriqueci-
mento homem-animal para hamsters e coelhos, utilizando o ma-
nejo diário de forma sistemática e suave, evitando procedimentos 
que possam causar estresse.

No que diz respeito à participação direta em cursos na área de 
animais de laboratório, o CEA – com apoio da Comissão Interna de 
Biossegurança do IOC (CIBio-IOC) – coordenou o módulo de Expe-
rimentação Animal do curso de Biossegurança em Laboratórios de 
Pesquisa Biomédica/IOC.  Além da coordenação geral, o curso con-
tou ainda com a participação de vários membros do CEA, minis-
trando aulas e palestras. Em 2020, o curso foi integralmente realiza-
do no formato remoto, com o objetivo fornecer informações básicas 
sobre legislação e ética na utilização de animais de laboratório aos 
participantes.  O curso foi uma iniciativa da Ceua do IOC de modo 
a atender à Resolução Normativa Nº 39 do Conselho Nacional de 
Controle de Experimentação Animal (Concea), órgão do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Os membros da equipe do CEA também contribuíram com publi-
cações científicas em suas áreas de atuação, por meio de artigos 
científicos em periódicos da área e em congressos. No ano de 2017 
foi consolidada a gestão pela qualidade do CEA, com a introdução 
da gestão pela qualidade como meta na Avaliação de Desempenho 
Individual (ADI) para os servidores lotados no Centro, e a elaboração 
de um Procedimento Operacional Padrão (POP) por servidor. Além 
da participação na pesquisa do Comitê Gestor da Coordenação da 
Qualidade da Fiocruz (CQuali/Fiocruz), gerando índices dos bioté-
rios do CEA, entre muitas outras ações específicas.

Foi desenvolvida ainda a metodologia para auditorias internas dos 
biotérios do CEA, com base na Resolução Normativa Nº 15 do Con-
cea/MCTIC. Esta resolução determina critérios sobre a estrutura fí-
sica e ambiente de roedores e lagomorfos utilizados em pesquisa e 
ensino, padronizando a estrutura mínima exigida para biotérios no 
Brasil. Por fim, o CEA tem trabalhado intensamente para a contí-
nua melhoria de seus processos operacionais, otimizando materiais 
sem perda na qualidade do trabalho.

Comissão de Usuários de Animais de Laboratório (Cual)
Reativada no ano de 2017, a Cual realizou diversas reuniões, fo-
mentando o diálogo com o Instituto de Ciência e Tecnologia em 
Biomodelos (ICTB/Fiocruz) no sentido de tomar ciência sobre as 
mudanças relacionadas ao sistema de previsão/pedido de animais 
e modernização estrutural do ICTB/Fiocruz, como também para a 
apresentação das modificações no Sistema Informatizado de Con-
trole de Produção Animal (Sicopa) e a apresentação de propostas 
de modernização estrutural no ICTB/Fiocruz e suprimento de linha-
gens de animais durante este período. A tríade CEA – Cual – Ceua/
IOC consolidou as ações de estreitamento e atividades entre o IOC 
e o ICTB/Fiocruz, na busca de melhorias contínuas para o uso de 
animais na pesquisa.

Foto: Peter Ilicciev (CCS/Fiocruz).
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É importante ressaltar que, ao longo dos anos, a Ceua-IOC vem 
fazendo um papel educativo junto aos pesquisadores no que se 
refere ao uso respeitoso dos animais e buscando difundir o prin-
cípio dos 3Rs (substituição, redução e refinamento), notando-se 
claramente uma diminuição no número de animais autorizado ao 
longo dos últimos quatro anos.
 
Neste período podemos destacar ainda a inclusão de membro da 
Sociedade Protetora de Animais no corpo de membros da Ceua-
-IOC e a participação atuante de diversos de seus membros na Cual.

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
(CEP-IOC)
Em 22 de agosto de 2011, o Instituto estabeleceu o seu próprio Co-
mitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP-IOC), ligado à 
VDPDTI, que passou a ser responsável pela sua infraestrutura, ma-
nutenção e acervo. 

O CEP-IOC tem trabalhado sis-
tematicamente para cumprir os 
prazos, mesmo com o aumen-
to significativo de protocolos 
tramitados nos últimos quatro 
anos. A seguir, um resumo dos 
protocolos analisados anual-
mente: 

 ■ 2017: 273 protocolos (aumen-
to de 21% em relação a 2016);

 ■ 2018: 287 protocolos (aumen-
to de 5% em relação a 2017);

 ■ 2019: 322 protocolos (aumen-
to de 12% em relação a 2018);

 ■ 2020: 470 protocolos (aumen-
to de 43% em relação a 2019).

O CEP-IOC atua na execução e realização de outras ações que não 
envolvem análise ética de protocolos, oferecendo orientação e ma-
teriais consultivos disponibilizados aos pesquisadores, tais como 
modelos de declarações, termos de confidencialidade, termos de 
uso de dados, entre diversos outros documentos.

O CEP-IOC trabalha na realização de atividades de cunho educativo 
junto a membros de outros CEPs e à comunidade científica, como 
por exemplo, a elaboração de protocolos clínicos e a coordenação 
da disciplina de Fundamentos de Pesquisa Clínica e Translacional 
e Bioética no Programa de Pós-graduação em Medicina Tropical, 
assim como atividades educativas e aulas explicativas.

Os membros do CEP-IOC participam também de fóruns, seminá-
rios e outras atividades para o contínuo aprimoramento de seus 
processos e atualizações legislativas, normativas, regimentais e 
técnicas.

Comissão de Ética no Uso de Animais (Ceua-IOC)
A Ceua-IOC foi criada por uma demanda espontânea de pesquisa-
dores do Instituto, sendo instituída em 7 de fevereiro de 2014, com 
a publicação da Portaria Nº 003/2014-IOC e a nomeação de seus 
primeiros membros. Em junho daquele mesmo ano, a comissão 
obteve a licença provisória de funcionamento junto ao Concea, ini-
ciando suas atividades. Desde então, a Ceua-IOC vem se reunindo 
semanalmente a fim de avaliar os protocolos de pesquisadores do 
IOC, discutir o uso de animais na instituição, coordenar ações de 
educação e capacitação dos usuários de animais de laboratório, 
entre outros temas.
 
Desde seu início até o fim de 2020, a Ceua realizou reuniões, protoco-
lou pedidos de licença, emitiu cartas resposta e licenças. Um total de 
121 pesquisadores/tecnologistas do IOC, pertencentes a 49 LP-IOC, 
já tiveram licenças aprovadas. No quadro a seguir, estão representa-
dos, separadamente, os dados numéricos de 2017 a março de 2021. 

Atividades da Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto Oswaldo Cruz no 
período de 2017 a março 2021.

Atividades 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Número de reuniões realizadas 27 38 33 40 7 145

Projetos protocolados 41 54 64 39 4 202

Projetos analisados 40 51 57 48 4 200

Cartas emitidas 52 75 93 79 4 303

Licenças emitidas 39 44 41 41 4 169

Licenças aditivas emitidas 23 27 33 29 1 84

OBS: Cabe ressaltar que em alguns casos o projeto é protocolado em um ano e sua licença é emitida no ano posterior.
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CAPÍTULO 2

No quadriênio 2017-2021, a Vice-Diretoria de Laboratórios de 
Referência, Ambulatórios e Coleções Biológicas (VDLRA-
CB) realizou uma gestão integrada e participativa. Nesse 
período, foram estruturadas as Câmaras Técnicas de Co-

leções Biológicas e de Laboratórios de Referência e Ambulatórios 
do IOC e o Núcleo Gestor de Projetos da VDLRACB, cujo objetivo 
foi identificar oportunidades, elaborar e executar projetos e políti-
cas institucionais. Tais instâncias atuaram de forma operante, com 
reuniões mensais, propostas e ações fundamentais na busca pela 
sustentabilidade institucional e o desenvolvimento das potenciali-
dades de cada segmento. A integração entre a Vice-Diretoria, a As-
sessoria e o Núcleo Gestor de Projetos, além da parceria com as duas 
Câmaras Técnicas, foram fundamentais para o fortalecimento dos 
três segmentos representados pela VDLRACB ao longo desse ciclo. 

A sustentabilidade dos Laboratórios de Referência do IOC (24 subu-
nidades) e dos Ambulatórios (duas subunidades, em que cada uma 
delas é vinculada a um laboratório de referência) foi mantida. Essa 
manutenção foi possível com o estreitamento da interlocução, par-
ceria de ações e composição de recursos junto à Coordenação de 
Vigilância em Saúde e Laboratórios de Referência da Fiocruz (CVS-
LR) e com a Vice-Presidência de Assistência, Atenção e Promoção 
da Saúde (VPAAPS). 

A VDLRACB atuou também em políticas de suporte e promoção 
das Coleções Biológicas (21 subunidades), na preservação e melho-
rias de acervos zoológicos (artrópodes, moluscos e helmintos), mi-
crobiológicos (bactérias, fungos e protozoários) e histopatológicos 
(coleções de lâminas histológicas, blocos de tecidos e peças ana-
tômicas integradas no Museu da Patologia), com recursos e ações 
em parceria com a Vice-Presidência de Pesquisa e de Coleções Bio-
lógicas (VPPCB).

COLEÇÕES BIOLÓGICAS

O planejamento e a condução das Coleções Biológicas represen-
tou um enorme desafio para a VDLRACB, considerando cenários 
atípicos e de muita adversidade, como: crise econômica, escassez 

de editais de financiamento e chamadas públicas, mudanças de 
governo, instabilidade política, carência de ação orçamentária para 
preservação de acervos e, recentemente, a pandemia da Covid-19. 
Entretanto, o processo de gestão participativa, com análise de de-
mandas e encaminhamento de propostas pela Câmara Técnica de 
Coleções Biológicas do IOC (CTCol/IOC), a interlocução direta da 
VDLRACB com as equipes de curadoria e a representação do Insti-
tuto na Câmara Técnica de Coleções da Fiocruz (CTCol/Fiocruz) per-
mitiram um nível de articulação institucional que promoveu o seg-
mento, gerando avanços muito significativos em diversas vertentes. 

Laboratórios de Referência, 
Ambulatórios e Coleções Biológicas

Coleção Entomológica do Instituto Oswaldo Cruz 
(CEIOC-Labe) - Natureza: Zoológica.
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Coleção do Departamento de Patologia do Instituto Oswaldo Cruz 
(CEDPAT-LABPAT) - Natureza: Histopatológica.

Coleção de Culturas de Fungos Filamentosos 
(CCFF-LTBBF) - Natureza: Microbiológica.

A revisão de políticas institucionais, a proposição e defesa aguerrida 
de diretrizes específicas para as coleções biológicas durante o VIII 
Congresso Interno da Fiocruz (2017) e as cartas da CTCol/IOC sinali-
zando problemas estruturais para a alta gestão são algumas ações 
que conferiram maior visibilidade ao conjunto de acervos como um 
único patrimônio. Bem como na inclusão efetiva do segmento nas 
diversas instâncias institucionais de planejamento. Neste contexto, 
a sustentabilidade orçamentária e a necessidade de adequação 
da infraestrutura física e de recursos humanos qualificados foram 
diagnosticadas logo no início da gestão, como pontos prioritários. E 
tornaram-se objeto de intensa interlocução com a Coordenação de 
Coleções Biológicas da Fiocruz e com a VPPCB. 

Avalia-se que o saldo desse ciclo tenha sido bastante positivo, pois 
as Coleções Biológicas do IOC estão mais fortalecidas como seg-
mento estratégico na prestação de serviços em saúde pela Fiocruz. 
Esse reconhecimento se expressa em forma de protagonismo na 
consolidação do Centro de Recursos Biológicos da Fiocruz, na ca-
racterização do componente biológico da Política de Preservação 
de Acervos Científicos e Culturais da Fiocruz (Preservo) e, mais re-
centemente, na perspectiva de participar da Rede Fiocruz de Bio-
bancos, atuando como repositórios de material biológico da biodi-
versidade brasileira.

Principais ações 2017 e 2018 

 ■ Obtenção de recursos financeiros para a manutenção dos 
acervos das Coleções Biológicas do IOC em articulação com 
a VPPCB;

 ■ Articulação institucional para preservação e ampliação das 
coleções no planejamento estratégico da Fiocruz. Carta enca-
minhada a VPPCB em 22/9/2017, que culminou na definição 
de recursos anuais para as coleções;

 ■ Promoção de reuniões técnicas abrangentes, CTCol/IOC am-
pliada com participação do SIEX/Fiocruz e NIT/IOC e Núcleo 
de Estudos Avançados do IOC - discussão de estratégias para 
aperfeiçoar o fluxo de material biológico das coleções e análise 
dos impactos dos marcos legais sobre patrimônio genético e 
biodiversidade;

 ■ Elaboração e encaminhamento de carta da CTCol/IOC ao Con-
selho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN/MMA) e à alta 
gestão da Fiocruz – análise crítica da Lei da Biodiversidade (Nº 
13.123/2015) com proposição de soluções aos impactos negati-
vos de sua aplicação nas atividades das Coleções Biológicas e 
na pesquisa sobre a biodiversidade brasileira;

 ■ Início da análise crítica do sistema Coleta, com estudos iniciais 
propositivos de novos produtos, redistribuição da pontuação e 
melhor adequação às necessidades apontadas pelos curado-
res em reuniões ampliadas;

 ■ Participação da CTCol/IOC na revisão da Preservo, bem como 
no mapeamento das demandas de infraestrutura e na atuali-
zação do Manual de Organização das Coleções Biológicas da 
Fiocruz, cuja nova versão foi publicada em outubro de 2018, 
com proposta originada no IOC. O documento define as res-
ponsabilidades institucionais na manutenção e expansão das 
coleções, considerando as propostas sugeridas pela Câmara 
Técnica ao relatório final do VIII Congresso Interno;

 ■ Reconhecimento institucional de dois novos acervos histo-
patológicos pelo IOC e pela Fiocruz da Coleção da Seção de 
Anatomia Patológica (CSAP) e da Coleção do Departamento 
de Patologia (CDEPAT);

 ■ Manutenção de 100% dos catálogos on-line atualizados em 
2017 e 2018, que contribuíram de maneira significativa para o 
alcance da meta global da Fiocruz, além de terem mantido a 
meta intermediária do IOC;

 ■ Diagnóstico de infraestrutura das coleções do IOC - formulá-
rio aplicado presencialmente em cada coleção biológica para 
subsidiar o planejamento estratégico da atual gestão;

 ■ Revisão do documento base do VIII Congresso Interno da 
Fiocruz pela CTCol/IOC – gestão participativa no resgate da 
sustentabilidade institucional para garantir contrapartida da 
Fiocruz, com proposição de diretriz e ações estratégicas apro-
vadas;

 ■ Participação proativa na 3ª fase do VI Encontro IOC, indicando 
propostas de ações preliminares para discussão da comuni-
dade do Instituo e apreciação e deliberação pelo CD-IOC com 
o intuito de compor o futuro Plano de Diretrizes Estratégicas 
(PDE) da unidade.
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Principais ações 2019

 ■ Apoio financeiro às coleções biológi-
cas contempladas em projetos institu-
cionais1;

 ■ Articulação com a VPPCB e o envio de 
recursos financeiros para a manuten-
ção das Coleções Biológicas do IOC;

 ■ Realização de nova revisão do Manual 
de Organização das Coleções Biológi-
cas da Fiocruz, incorporando diretri-
zes de normativas institucionais, tais 
como: o Termo de Referência para 
Gestão e Abertura de Dados para Pes-
quisa, a Preservo e o Manual de Digita-
lização de Acervos; 

 ■ Discussão de critérios para alocação 
de terceirizados – no âmbito da pro-
posta da política de RH para as cole-
ções –, por meio da criação de GT na 
VPPCB sob coordenação de membros 
do IOC; 

 ■ Elaboração do planejamento estra-
tégico das coleções da Fiocruz, utili-
zando a mesma metodologia empre-
gada no IOC, além de contemplar as 
diretrizes propostas e já aprovadas na 
unidade, por meio da criação de GT na 
VPPCB sob coordenação do IOC;

 ■ Inclusão de um indicador global Fio-
cruz à cesta de indicadores do IOC 
para acompanhamento dos serviços 
atendidos pelas Coleções Biológicas, 
cuja meta tem se mantido desde a 
sua concepção, com percentual de 
atendimento às demandas acima de 
90% em todas as aferições realizadas;

 ■ Atualização da tela de Coleções Bio-
lógicas no sistema Coleta para con-
templar informações sobre as ordens 
de serviço demandadas, a fim de apri-
morar o rastreamento e a qualificação 
dos dados que auxiliarão no processo 
de auditoria interna anual.

Foram custeadas nove bolsas durante três meses 
para as coleções que integram o Projeto Preservo - 
originalmente financiadas pelo BNDES.

1

Principais ações 2020

 ■ Parceria com a VPPCB e obtenção de 
recursos financeiros para a manuten-
ção das Coleções Biológicas do IOC;

 ■ Composição de recursos financeiros e 
articulação entre a VDLRACB e a VPP-
CB para compra de ultrafreezer -80°C 
para backups das coleções;

 ■ Articulação institucional da Vice-Dire-
toria com a VPPCB na criação de cinco 
novos postos de trabalho de profissio-
nais terceirizados para atuação exclu-
siva nas coleções do IOC;

 ■ Integração do Coleta para monito-
ramento dos indicadores globais de 
coleções para a Coordenação-Geral de 
Planejamento (Cogeplan) e VPPCB, 
diminuindo a necessidade de retra-
balho no cadastro de produtividade 
dos acervos, com disponibilização de 
relatório dos serviços atendidos pelas 
Coleções Biológicas do IOC;

LABORATÓRIOS DE REFERÊNCIA E AMBULATÓRIOS  

A expertise científica acumulada em diversas áreas do conhecimento balizou a nossa 
atuação legal como Laboratórios de Referência no IOC. Nossas unidades laboratoriais de 
excelência técnico-científicas altamente especializadas para diferentes agravos de impor-
tância em saúde pública apoiam as ações de vigilância epidemiológica e ambiental, imple-
mentadas em âmbito internacional (OMS), nacional (MS) e regional (Secretarias Estaduais 
e Municipais de Saúde). Portanto, os 24 laboratórios de referência constituem a interface 
mais direta do IOC junto ao SUS, atuando nas áreas de virologia, bacteriologia, parasitolo-
gia, vetores e reservatórios, conforme imagens a seguir.

 ■ Implantação do Projeto de Gestão Do-
cumental em sete coleções biológicas 
e três laboratórios de referência;

 ■ Atualização da página eletrônica das 
Coleções Biológicas do IOC;

 ■ Elaboração de contrato de manuten-
ção preventiva e corretiva de equipa-
mentos críticos, via Cogic, nos mes-
mos modelos dos que atendem aos 
Laboratórios de Referência; 

 ■ Proposta do IOC à CTCol/Fiocruz de 
ação exclusiva para as coleções junto 
ao Programa Inova Fiocruz, com com-
promisso da VPPCB na estruturação 
de edital voltado para as coleções em 
2021, direcionado para prestação de 
serviços e geração do conhecimento;

 ■ Elaboração de planos de ação e pac-
tuação de monitoramento para as di-
retrizes do PDE sob responsabilidade 
da CTCol/IOC.

Exemplares de 
Biomphalaria glabrata 
recebidos pelo Laboratório 
de Referência Nacional 
para Esquistossomose-
Malacologia: identificação 
e diagnóstico por 
Schistosoma mansoni.
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A missão e as atribuições dos Laborató-
rios de Referência no escopo do Sistema 
Nacional de Laboratórios (Sislab), regula-
mentadas desde 2004 pela Portaria GM/
MS Nº 2031, de 23 de setembro de 2004, 
visam assessorar o gestor nacional no 
acompanhamento, normalização, padro-
nização e realização de procedimentos 
laboratoriais de alta complexidade para a 
complementação diagnóstica. Portanto, 
compete aos Laboratórios de Referência 
a coordenação técnica e a avaliação da 
qualidade dos laboratórios integrantes da 
rede de vigilância laboratorial sob a sua 
responsabilidade.

Destaca-se também, como duas impor-
tantes referências, o Ambulatório Souza 
Araújo – atendendo a pacientes com 
hanseníase – e o Ambulatório de Hepa-
tites Virais, que empregam profissionais 
altamente especializados e que valorizam 
o tratamento humanitário na assistência, 
prestando uma inestimável contribuição 
à saúde pública. E, como tal, merecem 
ter seu reconhecimento e valorização no 
âmbito institucional e pelo Ministério da 
Saúde.

Ambulatório de Hanseníase, atendimento 
especializado a pacientes.

Laboratório de Referência para Síndrome Respiratória Aguda Grave, diagnóstico de amostras humanas. 

Laboratório de Referência para Hepatites Virais, diagnóstico de amostras humanas.
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Portanto, coube a essa gestão dar suporte e sustentabilidade para 
que os Laboratórios de Referência e Ambulatórios pudessem estar 
sempre em condições de atender às demandas em saúde pública, 
tanto no âmbito nacional como no internacional.

Graças à implantação de uma gestão participativa, envolvendo a 
equipe da VDLRACB e a Câmara Técnica de Laboratórios de Refe-
rência/Ambulatórios (CTLRA), foi possível avançar em pontos críti-
cos que têm ameaçado o bom desempenho dos Laboratórios de 
Referência e Ambulatórios no escopo da sua missão institucional.

Principais ações 2017 e 2018

 ■ A aquisição de equipamentos de uso compartilhado, insumos 
e pagamento de pessoal e de viagens para trabalho de cam-
po, garantindo as ações de vigilância e a realização de cerca de 
438 mil diagnósticos de referência, sendo 98% dentro do pra-
zo pactuado junto ao Ministério da Saúde. Esta produção ga-
rantiu o alcance da meta global da Fiocruz para esta atividade, 
já que mais de 80% dos diagnósticos de referência emitidos 
pela Fundação são realizados por laboratórios do IOC;

 ■ Os laboratórios do IOC para diagnóstico de rubéola e sarampo 
no âmbito da América do Sul foram novamente reconhecidos 
pela OMS e Opas como referência regional;

 ■ O IOC possui ainda Laboratórios de Referência para Opas/Re-
gional em leishmanioses (diagnóstico, capacitação e vigilân-
cia) e Internacional/Regional para a OMS em pólio e enterovi-
roses, além do Centro Colaborador da OMS em leptospirose;

 ■ Quanto às atividades de atenção de referência à saúde, des-
taca-se a reafirmação do padrão de qualidade internacional 
do Ambulatório Souza Araújo e do Laboratório de Hanseníase, 
por comissão acreditadora dos Estados Unidos, a Joint Com-
mission International;

 ■ A parceria com o sistema QBA (Qualidade, Biossegurança e 
Ambiente) para o desenvolvimento de ações que buscam o 
cumprimento dos itens previstos na Portaria Nº 33, publicada 
em 2017, pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), para 
estabelecer as regras do processo para habilitação dos Labo-
ratórios de Referência em âmbito nacional e regional;

 ■ Participação proativa na 3ª fase do VI Encontro IOC, indicando 
propostas de ações preliminares para discussão da comuni-
dade interna do Instituto e apreciação e deliberação pelo CD-
-IOC, com o intuito de compor o futuro PDE da unidade.

Principais ações 2019 

 ■ Articulação com a Coordenação de Vigilância Serviços e La-
boratórios de Referência para o fortalecimento do parque de 
equipamentos dos Laboratórios de Referência e renovação do 
contrato de calibração de equipamentos críticos;

 ■ Apoio institucional aos Laboratórios de Referência para aten-
dimento ao processo de recredenciamento CGLAB (Portaria 
Nº 33 de 22 de junho de 2017);

 ■ Apoio aos Ambulatórios Souza Araújo e de Hepatites, com 
base nos relatórios de Auditorias Internas da VPAAPS, para 
atender aos apontamentos de não-conformidades, visando 
ao processo de acreditação;

 ■ Sob a perspectiva da estruturação do plano institucional para 
o enfrentamento a situações inusitadas e emergências sani-
tárias pelos Laboratórios de Referência, destaca-se o mapea-
mento de infraestrutura, pessoal (força-tarefa), equipamentos 
e fluxos de trabalho na área de virologia, de modo a assegu-
rar o funcionamento dessas unidades essenciais, ainda que 
fora de suas instalações originais. Essa iniciativa viabilizou a 
resposta institucional oportuna para pronto atendimento às 
demandas impostas pela pandemia da Covid-19 - que aconte-
ceria no início de 2020 -, com o fortalecimento do respectivo 
laboratório.

Principais ações 2020 

 ■ Articulação com a Coordenação de Vigilância Serviços e La-
boratórios de Referência para o fortalecimento do parque de 
equipamentos dos Laboratórios de Referência e renovação do 
contrato de calibração de equipamentos críticos2. Dessa for-
ma, novas tecnologias foram incorporadas para o atendimen-
to às demandas de vigilância em saúde;

 ■ Elaboração do plano de ação e meta cumprida: implantação 
da sala de espaços multiusuários para os Laboratórios de Refe-
rência no Pavilhão Helio e Peggy Pereira / área piloto: espaços 
destinados à extração de ácidos nucleicos e diagnóstico por 
RT-PCR (extração e detecção) e sala de freezers para backup 
(este último também para as coleções biológicas);

 ■ Elaboração de planos de ação e pactuação de monitoramento 
para as diretrizes do PDE sob responsabilidade da CTLRA.

Principal ação 2021 até a conclusão desta gestão 

 ■ Inclusão de novo indicador intermediário na cesta de indica-
dores do IOC para monitoramento da eficiência no atendi-
mento pelos Ambulatórios de Hanseníase e Hepatites Virais, 
verificando a continuidade de tratamentos nos ambulatórios 
para investir em novas ações estratégicas de abordagem a 
pacientes.

Importante ressaltar que ambos consistiam em gargalos críticos, com pleito acumu-
lado de muitos anos, mas sem possibilidade prévia de resolução por limitação de re-
cursos financeiros.

2

Ambulatório de Hepatites Virais, atendimento especializado a pacientes.
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Ações transversais aos três segmentos 

 ■ Realização do I Fórum de Laboratórios de Referência, Coleções 
Biológicas e Ambulatórios do IOC, em 2019. Pela primeira vez, 
os três segmentos discutiram diretrizes estratégicas propos-
tas pelas Câmaras Técnicas, visando ampliar qualitativamente 
e quantitativamente a capacidade de resposta da prestação 
de serviços em saúde, com ênfase na inovação e na imple-
mentação da qualidade dos processos.  As propostas valida-
das integram o PDE do IOC, cuja implementação foi iniciada 
naquele mesmo ano;

I Fórum de Laboratórios de Referência, Ambulatórios e Coleções Biológicas do IOC.

 ■ Em 2019 foi iniciada a implantação do Projeto de Gestão Do-
cumental para os Laboratórios de Referência, Ambulatórios e 
Coleções Biológicas do IOC, parceria com a Vice-Diretoria de 
Desenvolvimento Institucional e Gestão (VDDIG);

 ■ Ampliação da capacidade de investimentos e otimização das 
ações das Coleções Biológicas e Laboratórios de Referência 
por meio de Emenda Parlamentar articulada com a VPPAPS, 
em 2019, para aquisição de equipamentos para prestação de 
serviços em saúde (dois ultrafreezers e um liofilizador para 
guarda e processamento de material biológico);

 ■ A CTCol, CTLRA e VDLRACB vêm sinalizando para a alta gestão 
a necessidade de adequação de infraestrutura das coleções 
e laboratórios, sobretudo, em função de compromissos assu-
midos no escopo do projeto BNDES e em relação ao Pavilhão 
Rocha Lima. Após dois anos de muita sensibilização e diálogo, 
foi aprovada em 2020 a elaboração do projeto de adequação 
do terceiro e do quinto pavimentos do Pavilhão Rocha Lima, 
iniciativa em andamento sob coordenação do Departamen-
to de Arquitetura e Engenharia da Cogic, em parceria com a 
VDLRACB e VDDIG do IOC. Ação essa que beneficiará direta-
mente as Coleções Biológicas e os Laboratórios de Referência;

 ■ Realização de reuniões conjuntas durante toda a gestão entre 
a CTCol e a CTLRA do IOC como forma de atuação integra-
da e articulada em assuntos de relevância institucional pela 
afinidade das duas instâncias propositivas na prestação de 
serviços em saúde do IOC;

 ■ Criação de um Núcleo Gestor de Projetos para discutir priori-
dades, trabalhar na elaboração de propostas e acompanhar as 
execuções por parte dos três segmentos institucionais.

A VDLRACB E A PANDEMIA 
DA COVID-19

Em dezembro de 2019, foram relatados casos de 
pacientes com pneumonia de origem desco-
nhecida, epidemiologicamente relacionados a 
um mercado de frutos do mar, em Wuhan, na 
província de Hubei, na China. Esses casos esta-
vam associados à infecção por um novo corona-
vírus, denominado SARS-CoV-2, que desde en-
tão vem causando uma pandemia em diversos 
países. O primeiro caso no Brasil foi diagnostica-
do em fevereiro de 2020. No primeiro semestre 
de 2021, período de confecção e publicação des-
te relatório, o Brasil enfrenta o pior momento da 
pandemia.

A partir de 2020, devido a sua competência ins-
taurada, o Laboratório de Vírus Respiratório e 
Sarampo (LVRS) assumiu a posição de Laborató-
rio de Referência Nacional e Internacional para 
Diagnóstico da Covid-19.

Atuação do Laboratório de Vírus Respiratório e Sarampo 
como Laboratório de Referência Nacional e Internacional 
para Diagnóstico de COVID-19.
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Desta forma, a VDLRACB desenvolveu ações para fortalecimento 
do Laboratório de Referência, em parceria com a Coordenação de 
Vigilância Serviços e Laboratórios de Referência. Dentre elas, des-
tacam-se:

 ■ O mapeamento de infraestrutura, pessoal, equipamentos e 
fluxos de trabalho na área de virologia, de modo a assegurar o 
funcionamento dessas unidades essenciais, ainda que fora de 
suas instalações originais. Essa iniciativa viabilizou a resposta 
institucional oportuna para pronto atendimento às deman-
das impostas pela pandemia, com o fortalecimento do LVRS;

 ■ Organização de força-tarefa para enfrentamento à pandemia 
da Covid-19, capitaneada pela equipe da VDLRACB;

 ■ O LVRS, na sua competência de referência para diagnóstico 
da Covid-19, realizou diagnósticos de diferentes LACENs de 
estados brasileiros, de unidades da Fiocruz (INI e IFF) e da tes-
tagem interna dos funcionários da Fundação.

 ■ O LVRS capacitou profissionais do Brasil e de outros países do 
continente Americano em técnicas de diagnóstico de amos-
tras suspeitas de SARS-CoV-2.

A Central Analítica para Diagnóstico da Covid-19
A Central Analítica de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19 do IOC foi 
implantada em parceria com Bio-Manguinhos no intuito de for-
necer diagnóstico rápido para os casos suspeitos da Covid-19 que 
foram surgindo no Brasil. A coordenação desta Central está sob 
responsabilidade da VDLRACB. O início de suas atividades ocorreu 
em abril de 2020, a partir da implantação das centrais analíticas 
em diversas capitais do país, quando o número de casos da Co-
vid-19 encontrava-se em plena ascendência no território nacional. 
A central do IOC passou a receber amostras suspeitas de diversos 
estados brasileiros além de realizar também o processamento das 
amostras recebidas do Laboratório de Vírus Respiratório, referência 
para a Opas em Covid-19.

Ainda em 2020, entre os meses de abril e dezembro, a Central Ana-
lítica testou 56.164 amostras de swab orofaríngeo para Covid-19. E 
nos dois primeiros meses de 2021 foram realizados 10.612 diagnós-
ticos. Para o diagnóstico são realizadas as etapas de extração de 
material genético, PCR, diagnóstico em real time, e inclusão dos 
resultados no sistema GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial).

 O processamento deste elevado número de amostras é possível 
graças à presença de uma plataforma automatizada de pipetagem 
precisa e de termocicladores de última geração. O equipamento 
Janus® G3/ChemagicTM 360 Workstation (Perkin Elmer), adquiri-
do pelo IOC junto a Bio-Manguinhos, realiza a extração do ácido 
nucleico com auxílio de esferas magnéticas, podendo ser processa-
das até 96 amostras ao mesmo tempo, além de preparar a placa da 
PCR, deixando a mesma pronta para ser inserida no termociclador.

Este equipamento, juntamente com os termocicladores Applied 
Biosystems 7500 Real-Time PCR System (Thermo Fisher Scientific), 
realizam o diagnóstico de 96 amostras em 4 horas, desde a extra-
ção até o resultado. Desta maneira, o processo de liberação dos re-
sultados é realizado de maneira rápida e eficiente. 

Esta central está localizada no 3º andar no Pavilhão Hélio e Peg-
gy Pereira como parte da Plataforma de Nível de Biossegurança 3 
(NB3). Seu quadro de funcionários é composto por quatro analistas 
e oito técnicos, que se revezam em funcionamento 24 horas, todos 
os dias da semana e tem capacidade de processamento de aproxi-
madamente mil amostras por dia, apoiando de maneira eficiente o 
diagnóstico molecular da Covid-19 para o SUS.

Capacitação de profissionais nas Américas pelo Laboratório de Vírus Respiratório 
de Sarampo.

Central Analítica para Covid-19.
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CAPÍTULO 3

As ações de educação conduzidas pela Vice-Diretoria de 
Ensino, Informação e Comunicação (VDEIC) nos últimos 
quatro anos consolidaram-se na excelência da formação 
de pesquisadores, docentes e técnicos, contribuindo de 

forma efetiva para o desenvolvimento da ciência e atendendo aos 
objetivos e anseios da sociedade. Contudo, o quadriênio 2017-2021 
ficará consagrado como um período de transição, no qual ocorre-
ram várias mudanças na forma de se pensar o ensino de pós-gra-
duação em nível nacional. 

Em termos de financiamento discente e de seus projetos associa-
dos, as alterações foram induzidas, em parte, pela pandemia do 
SARS-CoV-2, agente etiológico da Covid-19, mas também pela res-
trição do financiamento para a pesquisa científica no Brasil. Foram 
realizados esforços na busca por alternativas capazes de superar 
tais crises, por meio de submissões de projetos a agências de fo-
mento internacionais, além de parcerias com instituições de ensino 
e pesquisa internacionais. 

O processo de internacionalização do ensino de pós-graduação 
(norte-sul, sul-sul) incentivou o envio de discentes ao exterior, assim 
como a recepção de estudantes estrangeiros. Ainda no âmbito da 
internacionalização do ensino de pós-graduação, o IOC participou 
de dois acordos de cotutela: com a Universidade da Guiana Fran-
cesa (Université de Guyan) e com a Universidade da Antuérpia 
(Universiteit Antwerpen), com os programas de Medicina Tropical 
(2020) e Biologia Parasitaria (2019), respectivamente.  
 
Em 2020, um termo de colaboração foi firmado entre o IOC e o 
Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcan-
ti (Hemorio). O objetivo foi estimular a formação e a capacitação 
de recursos humanos dos servidores do Hemorio nos cursos de 
mestrado e doutorado dos programas de pós-graduação do IOC. 
A primeira ação desta colaboração foi ofertada pelo Programa de 
Pós-graduação em Medicina Tropical, que selecionou nove alunos 
de mestrado e dois doutorandos para início em 2021. 
 
Ainda como um dos objetivos estratégicos da atual gestão, inves-
tiu-se na infraestrutura do ensino do IOC. Os módulos habitáveis do 

ensino foram adquiridos após intensa negociação com a empresa 
proprietária dos contêineres, no sentido inicial de redução do valor 
do aluguel e, finalmente, por meio da compra definitiva dos mó-
dulos. A conquista representou economia de custos operacionais 
mensais e a incorporação dos bens ao patrimônio do Instituto. No 
fim de 2020, estes espaços passaram por uma modernização para 
retorno às aulas presenciais, fato que ocorrerá assim que houver 
segurança do ponto de vista sanitário. Ainda como avanço na quali-
dade do acesso aos módulos e na qualidade do ar nas salas de aula, 
foi realizada a drenagem do solo encharcado sob o qual o módulo é 
assentado. As ações resultam de uma parceria entre a VDEIC, Casa 
de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) e Coordenação-Geral de Infraes-
trutura dos Campi (Cogic/Fiocruz). As obras foram iniciadas para o 
atendimento das reinvindicações. 

Com o início da pandemia da Covid-19 no Brasil, a Secretaria Aca-
dêmica (Seac) e o antigo Serviço de Produção e Tratamento de 
Imagens (SPTI) – agora denominado Serviço de Produção  e Tra-
tamento  Multimídia (SPTM) – foram reformulados e passaram a 
dar suporte para capacitação discente e adequação do material 
didático para as diferentes modalidades do ensino virtual. A equipe 
da VDEIC vem trabalhando para manter a normalidade nos temas 
ligados ao ensino do IOC, principalmente quanto à regularidade no 
funcionamento dos cursos de pós-graduação (Lato e Stricto sensu). 
Eles passaram a funcionar de forma virtual, porém, mantendo o 
elevado padrão de qualidade que lhes são conferidos. As adapta-
ções realizadas permitiram que as aulas e defesas remotas ocorres-
sem, sendo integradas à rotina docente. 

Em relação ao alojamento para discentes no Pavilhão Hélio Fraga, 
que pertence à Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
(Ensp/Fiocruz), após negociação com a Direção daquela unidade, 
foram ofertadas mais vagas para os alunos do IOC não residentes 
no município do Rio de Janeiro ou mesmo estrangeiros. Houve, 
também, melhorias na divulgação desse serviço, no acesso à inter-
net e no suporte de hotelaria para um adequado acolhimento aos 
estudantes.

Ensino, Informação
e Comunicação
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PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSUDois pontos conferiram insegurança para o planejamento estraté-
gico do IOC e da Fiocruz. O primeiro diz respeito à restrição da pre-
sença física de docentes e discentes no campus de Manguinhos, 
com base nos planos de contingência da instituição e da unidade 
para o enfrentamento da Covid-19. O segundo caracteriza-se pelas 
mudanças na política das agências de fomento financiadoras dos 
discentes e dos projetos de pesquisa envolvidos. Em 2021, haverá 
mais um ciclo avaliativo pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes). A equipe da VDEIC tem absoluta 
confiança no êxito do IOC, justificado pelo somatório do trabalho 
cuidadoso desenvolvido por esta gestão, somado às gestões ante-
riores, e tendo como um dos motes a melhoria da qualidade dos 
cursos e a sustentabilidade do ensino e pós-graduação.

Contudo, é sabido que o período atual é marcado por 
muitas incertezas. E quaisquer que sejam os resultados, 
caberá uma reflexão. Nos programas de pós-graduação 
do IOC formam-se especialistas, mestres, doutores e 
pós-doutores em elevado nível de qualidade, muitos 
especializados em áreas de imediata atuação em saú-
de pública. Logo, seria de suma importância para o 
Instituto, para a Fiocruz e, consequentemente, para a 
sociedade brasileira, que os investimentos públicos na 
formação destes recursos humanos fossem traduzidos 
por políticas estratégicas de governo. 

É preciso, portanto, ampliar a inclusão destes profissio-
nais altamente qualificados nas instituições de ensino, 
pesquisa e no setor industrial produtivo. Uma contri-
buição para solucionar emergências sanitárias como 
a atual e futuras, bem como, para o desenvolvimento 
nacional em sua totalidade. Com esta visão e preocu-
pação em termos de absorção discente pelo mercado 
de trabalho, a VDEIC induziu a criação do Projeto Ho-
rizontes de Empreendedorismo e Inovação Científica, 
no IOC, voltado para a capacitação dos estudantes para 
estes desafios e perspectiva de mercado.

Com a recrudescência da sindemia da Covid-19 – e 
sempre respeitando o Plano de Contingência da Fio-
cruz e o Plano de Contingência do IOC –, a Direção da 
VDEIC, conjuntamente com orientadores, discentes e 
chefias de laboratórios, assumiu o caráter excepcional 
ou mesmo essencial da presença de estudantes dos 
programas de pós-graduação nos laboratórios do IOC. 
Trabalhando sempre com vistas a envolver todos os 
atores quanto ao comprometimento no cumprimento 
das normas de biossegurança, minimizando os possí-
veis riscos pessoais de infecção.

O Guia do Aluno, publicação anual do IOC, apresenta 
aos discentes a estrutura da VDEIC suas interfaces e, 
principalmente, as novidades decorrentes da nova for-
ma de atuação do ensino não presencial na unidade.

No IOC existem sete programas de pós-graduação Stricto sensu 
em diferentes áreas de concentração. Sua excelência consolida-se 
pela avaliação Capes. No quadriênio, dois programas mantiveram 
seus conceitos sete – de excelência; dois avançaram na escala de 
avaliação ao conceito seis; os demais mantiveram seus conceitos 
anteriores (tabela a seguir). Destaca-se ainda a conquista de prê-
mios de reconhecimento nacional e internacional, corroborando 
com a excelência dos programas.

Primeira Turma de mestrado profissional – IOC.

Foto: Dejor/IOC.



39 IOC — RELATÓRIO DE GESTÃO 2017-2021

Programa de Pós-
graduação, Acadêmicos 
mestrado e doutorado

Ano de 
Criação

Área de Concentração do Curso Área de Avaliação 
Capes

Conceito 
Capes

Biodiversidade e Saúde 2011 Saúde Ambiental Taxonomia e Sistemática 
Biodiversidade 

5

Biologia Celular e Molecular 1989 Biologia Celular e Molecular; Farmacologia 
e Imunologia

Ciências Biológicas II 7

Biologia Computacional e 
Sistemas

2008 Biologia Molecular e Estrutural; Genômica 
Funcional; Evolução e Filogenômica; Siste-
mas de Informação; Métodos Matemáticos, 
Estatísticos e Computacionais

Interdisciplinar 5

Biologia Parasitária 1976 Biologia; Genética e Bioquímica; Ecologia e 
Epidemiologia; Imunologia e Patogenia

Ciências Biológicas III 7

Ensino em Biociências e Saúde 2004 Ensino Formal em Biociências e Saúde e 
Ensino Não Formal em Biociências e Saúde

Ensino 6

Medicina Tropical 1980 Diagnóstico, Epidemiologia e Controle e 
Doenças Infecciosas e Parasitárias

Medicina II 6

Mestrado Profissional

Vigilância e Controle de Vetores 2016 Biologia de vetores de doenças e intera-
ção parasito-hospedeiro; Epidemiologia e 
controle de vetores de doenças

Saúde Coletiva 4

Programas de 
Pós-Graduação

Alunos com Matrícula Ativa/ 
Novas Matrículas

Nível/Ano 2017 2018 2019 2020

Mestrado  196/92 213/118 222/94 238/104

Doutorado  374/90 374/94 415/119 470/114

Mestrado 
Profissional

25* 45/18 41/22 42**

Total 495/182 632/230 678/254 750/218

Total Global 677 862 932 968

Programas de pós-graduação Stricto sensu do IOC, áreas de concentração e 
notas de avaliação da Capes.

Alunos matriculados e matrículas novas realizadas nos Programas de Pós-gradu-
ação Stricto sensu do IOC: período 2017-2020.

* Primeira turma iniciou em 2017
** Não houve processo seletivo 2020

Programas de 
Pós-Graduação

Número de Egressos

Ano 2017 2018 2019 2020

Mestrado  96 99 76 78

Doutorado  114 88 71 55*

Mestrado Profissional   14 3*

Número de discentes titulados (mestrado e doutorado) nos pro-
gramas de pós-graduação Stricto sensu do IOC: período 2017-2020

* Impacto em virtude da suspensão de atividades 
presenciais (Covid-19)

Ao longo do último quadriênio, a procura pelos cursos de pós-graduação do IOC foi ampliada, refletindo o aumento do conceito dos progra-
mas. O número de matrículas ultrapassou os 900 alunos, com entrada em média de 200 novos estudantes por ano. O maior impacto foi nos 
programas de doutorado com a incorporação de 20% de novos alunos anualmente, mantendo-se investimentos em bolsas IOC, conforme 
tabelas a seguir:
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Execução 2017 2018 2019 2020 2021 (até Mar)

Bolsas Ensino (Programas PG) 
Total Investimento

1.512.900,00 1.497.500,00 1.456.700,00 1.412.200,00 279.100,00

Mestrado

Mestrado em Ensino de Biociência e Saúde 45.000,00 36.000,00 54.000,00 33.000,00 4.500,00

Mestrado em Biodiversidade e Saúde 46.500,00 46.500,00 46.500,00 54.000,00 -

Mestrado em Biologia Celular e Molecular 147.000,00 129.000,00 162.000,00 162.000,00 39.000,00

Mestrado em Biologia Computacional e Sistemas 27.000,00 16.500,00 15.000,00 28.500,00 7.500,00

Mestrado em Biologia Parasitária - 4.500,00 - - -

Mestrado em Medicina Tropical - - - 10.500,00 1.500,00

Sub-Total Mestrado 265.500,00 232.500,00 277.500,00 288.000,00 52.500,00

Doutorado

Doutorado em Ensino de Biociência e Saúde 26.400,00 33.000,00 26.400,00 6.600,00 2.200,00

Doutorado em Biodiversidade e Saúde 94.600,00 96.800,00 81.400,00 85.800,00 11.000,00

Doutorado em Biologia Celular e Molecular 598.400,00 580.800,00 589.600,00 561.000,00 123.200,00

Doutorado em Biologia Computacional e Sistemas 121.000,00 107.800,00 66.000,00 90.200,00 15.400,00

Doutorado em Parasitária 332.200,00 367.400,00 354.200,00 338.800,00 63.800,00

Doutorado em Medicina Tropical 74.800,00 79.200,00 61.600,00 41.800,00 11.000,00

Sub-Total Doutorado 1.247.400,00 1.265.000,00 1.179.200,00 1.124.200,00 226.600,00

Investimento em bolsas de estudo para discentes pelo IOC no período 2017-2020

Fonte: Departamento de Planejamento, Orçamento 
e Cooperação Institucional – Depoc 

O quadriênio foi marcado por grandes re-
alizações. Neste período, comemoraram-
-se alguns dos marcos ilustrados a seguir:

30 anos do Programa de Pós-graduação em 
Biologia Celular e Molecular do IOC.

40 anos do Programa de Pós-graduação em 
Medicina Tropical do IOC.

Primeira turma do Programa de Mestrado Profis-
sional em Vigilância e Controle de Vetores; totali-
zando 23 dissertações defendidas de profissionais 
de diferentes regiões do Brasil.

15 anos do Programa de Pós-graduação Stricto 
sensu em Ensino em Biociências e Saúde do IOC.

10 anos do programa de Pós-graduação em Biolo-
gia Computacional e Sistemas do IOC.
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GT DISCIPLINAS

Muito se avançou em relação à integração dos programas de pós-
-graduação, a partir de estudos realizados pelo GT de Disciplinas, 
criado para analisar a oferta em geral e de disciplinas transversais. 
Devido à pandemia da Covid-19, o ensino remoto e o ensino à dis-
tância (EAD), propostas discutidas para 2020, tiveram destaque e 
foram incorporados em todos os cursos de pós-graduação do IOC. 
Em dezembro de 2019, realizou-se o cadastramento on-line das dis-
ciplinas que ocorreram em 2020, permitindo ao GT fazer uma análi-
se sobre a situação de cada uma delas, antes e durante a pandemia.

PRÊMIO CAPES-INTERFARMA 
DE INOVAÇÃO E PESQUISA

O Prêmio Capes-Interfarma de Inovação e Pesquisa contempla as 
duas melhores teses de doutorado relacionadas à inovação e pes-
quisa nas áreas de saúde humana ou ética/bioética no Brasil.

PRÊMIO ALEXANDRE PEIXOTO

O Prêmio Anual IOC de Teses Alexandre Peixoto foi criado pelo Insti-
tuto Oswaldo Cruz para contemplar, anualmente, as melhores teses 
desenvolvidas por doutorandos dos programas de pós-graduação 
Stricto sensu da unidade. A relação completa dos premiados está 
disponível no apêndice C.

PRÊMIO OSWALDO CRUZ DE TESES

O Prêmio Oswaldo Cruz de Teses é concedido pela Fiocruz. Ele con-
templa estudos que contribuem para o avanço do campo da saúde 
nas diferentes áreas de atuação institucional da Fundação e visa 
destacar iniciativas de grande relevância para o desenvolvimento 
do campo da saúde e de suas variadas áreas temáticas (tabela na 
próxima página).

Ano PPG/Premiação Contemplado

2017 Programa de Pós-graduação em Biologia Computacional e Sistemas 
(vencedor da categoria Interdisciplinar)

Raphael Tavares da Silva

Programa de Pós-graduação em Biologia Parasitária (menção honrosa 
na categoria Ciências Biológicas III)

Francisca Hildemagna

2019  Programa de Pós-graduação em Medicina Tropical Jorlan Fernandes de Jesus

Programa de Pós-graduação em Biologia Parasitária (menção honrosa) Fernanda De Bruycker Nogueira

2020 Programa de Pós-graduação em Biologia Parasitária (menção honrosa) Filipe Vieira dos Santos Abreu

Fonte: Seac.

Ano PPG/Premiação Contemplado

2017 Programa de Pós-graduação em 
Biologia Celular e Molecular

Tatiana Almeida 
Pádua

2018 Programa de Pós-graduação em 
Biologia Celular e Molecular

Carolina de Queiroz 
Sacramento

Programa de Pós-graduação em 
Biologia Parasitária

Marcela Queiroz 
Granato

Programa de Pós-graduação em 
Medicina Tropical

Moyra Machado 
Portilho

Prêmio Capes-Interfarma de Inovação e 
Pesquisa no período 2017-2018.

Fonte: Seac

Prêmio Capes de 
Teses no período 
2017-2020.

PREMIAÇÕES DE 
TESES 

Muitos foram os prêmios con-
quistados por estudantes do 
IOC. Os projetos desenvolvidos 
sobre temas de importância 
para a saúde pública foram 
reconhecidos em simpósios, 
congressos e conferências cien-
tíficas.

PRÊMIO CAPES DE 
TESES

Anualmente, o Prêmio Capes 
de Tese reconhece os melho-
res trabalhos de conclusão de 
doutorado defendidos em pro-
gramas de pós-graduação bra-
sileiros (tabela abaixo).
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Ano PPG/Premiação Contemplado

2017  Programa de Pós-graduação em Medicina Tropical Mauricio Lisboa Nobre

Programa de Pós-graduação em Biologia Parasitária Bruno Jorge de Andrade Silva

Programa de Pós-graduação em Biologia Celular e Molecular Caroline Xavier de Carvalho

Programa de Pós-graduação em Ensino em Biociência e Saúde (menção honrosa) Sheila Soares de Assis

Programa de Pós-graduação em Medicina Tropical (menção honrosa) Beatriz Coronato Nunes

2018  Programa de Pós-graduação em Biologia Celular e Molecular Carolina Araújo Moraes

Programa Pós-graduação em Biologia Parasitária (menção honrosa) Gabriela de Azambuja Garcia

Programa de Pós-graduação em Ensino em Biociências e Saúde (menção honrosa) Bianca Della Líbera da Silva
Thaís Faggioni

2019 Programa de Pós-graduação em Medicina Tropical Luana Lorena Silva Rodrigues

Programa de Pós-graduação em Biologia Celular e Molecular  Andréa Marques Vieira da Silva
Ana Carolina Proença da Fonseca 
(menção honrosa)

2020 Programa de Pós-graduação em Biologia Celular e Molecular (menção honrosa) Larissa Vasconcelos Fontes

Finalização do 
convênio IOC - IFAC/
Acre.

SOLIDARIEDADE DOS PROGRAMAS

Finalização do convênio IOC – Ifac/Acre
O convênio firmado entre o IOC e o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) para o doutoramento no campo 
da ciência, tecnologia e educação na Amazônia foi encerrado com a 
formação de novos 19 doutores servidores do Ifac. Este número bas-
tante significativo foi comemorado e representa uma ampliação 
importante de doutores na região Norte do Brasil. Para celebrar a 
formação técnico-cientifica resultante do convênio, foi realizado em 
2018, no campus do Instituto, em Rio Branco, o evento Simpósio de 
Pós-Graduação Stricto sensu IOC-Ifac: Perspectivas Integrativas na 
Amazônia. Durante três dias, os 19 trabalhos desenvolvidos no con-
texto do convênio foram apresentados à sociedade, além do avanço 
em diálogos para o fortalecimento de atividades de pesquisa e de 
ensino e o estabelecimento de novas redes de colaboração. Partici-
param os seguintes programas de pós-graduação do IOC: Biodiver-
sidade e Saúde; Biologia Celular e Molecular; Biologia Computacio-
nal e Sistemas; Biologia Parasitária e Ensino em Biociências e Saúde. 

Ceará 
O doutorado em Ciências/Biotecnologia e Saúde é oferecido em 
consórcio com três unidades da Fiocruz: IOC, Instituto Carlos Cha-
gas (ICC/Fiocruz Paraná) e Instituto Gonçalo Moniz (IGM/Fiocruz 
Bahia). O objetivo é formar doutores capacitados a conduzir pes-
quisas em áreas específicas e para a docência no ensino superior e 
na pós-graduação Lato sensu e Stricto sensu. Em 2019, oito alunos 
foram matriculados no Programa de Pós-graduação em Biologia 
Celular e Molecular e no Programa de Pós-graduação em Biologia 
Computacional e Sistemas. 

Rondônia
A colaboração para a formação de recursos humanos qualificados 
na região Norte foi celebrada com a implementação da primeira 
turma do Programa de Doutorado em Ciências do Estado de Ron-
dônia. Cinco programas de pós-graduação do IOC participam do 
consórcio: Biologia Celular e Molecular; Biodiversidade e Saúde; 
Biologia Parasitária; Biologia Computacional e Sistemas e Medicina 
Tropical. 

A partir de cooperação entre o IOC e o Escritório Técnico da Fiocruz 
em Rondônia, a instituição iniciará a implementação da primeira 
turma do Programa de Doutorado em Ciências do estado.  No total 
são 13 alunos em formação, matriculados em 2019.

Prêmio Oswaldo Cruz de Teses no período 2017-2020.
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Piauí 
O Programa de Pós-graduação em Medicina Tropical desenvolve 
atividade de nucleação por meio da oferta para formação de recur-
sos humanos em curso de mestrado fora de sede, junto à Univer-
sidade Federal do Piauí e à Universidade Estadual do Piauí, totali-
zando 17 mestres em Ciência. Atualmente, o curso conta com dez 
alunos ativos. 

Manaus
O Programa de Doutorado em Ciências – Cooperação IOC-ILMD é 
um consórcio entre os programas de pós-graduação Stricto sensu 
do IOC e do Instituto de Pesquisa Leônidas e Maria Deane (ILMD/
Fiocruz Amazônia). Cinco programas de pós-graduação do IOC 
estão envolvidos na parceria: Biologia Celular e Molecular; Biodi-
versidade e Saúde; Biologia Parasitária; Biologia Computacional e 
Sistemas e Medicina Tropical.
 
Roraima
O Doutorado Interinstitucional (Dinter) do Programa de Pós-gradu-
ação em Biologia Parasitária do IOC com a Universidade Federal de 
Roraima (UFRR) foi iniciado em 2015, a partir de um projeto apoiado 
pela Capes, resultando na formação de oito novos doutores.

Fachada do Pavilhão Arthur Neiva.

INTERNACIONALIZAÇÃO

O curso de Pós-graduação em Ciências da Saúde, em Maputo (Mo-
çambique), foi inaugurado em parceria com o Instituto Nacional de 
Saúde (INS). O programa funciona como um consórcio dos progra-
mas de pós-graduação do IOC. A quinta turma do Mestrado em 
Ciências da Saúde, em andamento desde 2018, conta com a parti-
cipação dos programas de Medicina Tropical (2), Biologia Celular e 
Molecular (3) e Biologia Parasitária (2). 
 
Em 2019, os programas de pós-graduação em Biologia Celular e 
Molecular, Biologia Computacional e Sistemas e Medicina Tropical 
aderiram à cooperação internacional Fiocruz/Focem-Mercosul en-
tre as unidades da Fundação e as instituições parceiras: Instituto 
Pasteur de Montevidéu (Uruguai), Instituto Conicet/Max-Planck de 
Biomedicina (Argentina), Laboratório Central de Saúde Pública do 
Ministério da Saúde (Paraguai) e Centro para o Desenvolvimento 
de Pesquisa Científica (Paraguai). A cooperação dá-se por meio da 
oferta do doutorado em Ciências da Saúde – Cooperação Interna-
cional Fiocruz/Focem-Mercosul, totalizando 11 alunos matriculados 
na primeira chamada de seleção.
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Ano Programa Países parceiros Curso

2017  Biologia 
Parasitária 
 

França International course experimental models in malaria: biology, vaccines 
and pathogenesis

Austrália/Bolívia Curso internacional de espectroscopia do infravermelho

2018 Biologia 
Parasitária

Argentina/ 
Estados Unidos

Moluscos vetores e pragas nas Américas: identificação morfo-molecular e controle

Biodiversidade 
e Saúde

Alemanha Genomics in ecology and evolution: an introduction to the RAD-Seq methodology

Biologia 
Parasitária

Estados Unidos Innovative alternatives for vector control and surveillance

Biociências e 
Saúde

Canadá Innovation at the intersection of ArtScience and transdisciplinarity

Estados Unidos Innovation at the intersection of ArtScience and transdisciplinarity-II

Ensino em 
Biociências 
e Saúde

Portugal Envolvimento da ciência com a sociedade: experiências colaborativas de produção 
de conhecimentos e de empoderamento comunitário

Espanha Curso internacional de saúde e educação ambiental: das mudanças climáticas à 
qualidade ambiental

2019 Biologia Celular 
e Molecular

Reino Unido Regenerative pharmacology: emphasis on migration and function of mesenchymal 
stem cells

Argentina Neuroimmunoendocrine interactions in metabolic and infectious diseases

França Capacidade regenerativa do músculo esquelético humano em condições fisiológicas 
e patológicas: estratégias terapêuticas para o tratamento de distrofias musculares

Ensino em 
Biociências 
e Saúde

Portugal International course promotion of health in science and society involvement 

Portugal International course on contributions and challenges of participatory community 
based research and ethnography in health promotion studies

Colômbia International course on effectivity evaluation in health promotion

Venezuela International course on the nature of science in the daily life of teaching and 
research practice: reflections in the light of meaningful learning theory

Espanha International course on contributions and challenges of participatory community 
based research and ethnography in health promotion studies

Biologia 
Computacional

Uruguai II International course on bioinformatics analysis of RNA-Seq

Estados Unidos/
França

III International course on theoretical and applied aspects of systems

Estados Unidos Symposium on regulation of the immune response in chronic inflammatory diseases

Descrição dos cursos e simpósios internacionais oferecidos pelo IOC no período. 

CURSOS INTERNACIONAIS

No quadriênio 2017-2021 foram ofertados diversos cursos internacio-
nais, realizados na modalidade presencial, híbrida ou remota, e con-
tando com a participação de renomados cientistas internacionais. 
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PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

Os cursos Lato sensu são credenciados na Escola de Governo Fio-
cruz, reconhecida em 2016, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com nota quatro (consi-
derada de excelência), o que reforça a qualidade de seus cursos. 

No IOC, estão estabelecidos os programas de Ensino em Biociên-
cias e Saúde, Ciência, Arte e Cultura na Saúde, Entomologia Médica 
e Malacologia de Vetores. Atualmente, o conjunto destes progra-
mas inclui cerca de 70 matrículas ativas, conforme mostrado em 
detalhe na tabela abaixo.

Em 2019, foi comemorado o marco de 25 anos da Pós-graduação 
Lato sensu em Malacologia de Vetores do IOC. Com periodicidade 
bianual, o curso formou 12 turmas, totalizando cerca de 80 alunos. 

O curso de especialização em Entomologia Médica, do IOC, tem 
como missão a formação de profissionais de saúde provenientes 
de todas as regiões brasileiras e de diferentes países. O curso des-
taca-se pelo treinamento e formação de recursos humanos, como 
agentes de endemias, para Secretarias de Saúde Pública de vários 
municípios brasileiros.

Há mais de dez anos, o Programa de Lato sensu de Ciência, Arte 
& Cultura na Saúde (Cacs) desenvolve atividades nas interfaces 
dessas linhas com seus estudantes. O curso é interdisciplinar e 
os alunos participam com suas expertises em vários eventos re-
alizados na instituição e em outros estados ou cidades do Rio de 

janeiro. Em 2021, foi lançado pelo selo da 
Edições Livres o livro Expressões Artísticas 
Durante a Pandemia. Ele está disponí-
vel como e-book no Portal Porto Livre.  
A publicação conta com a participação de 
docentes e discentes do programa.

No quadriênio 2017-2021, o Programa de 
Pós-graduação Lato sensu em Ensino 
em Biociências e Saúde (PPGLSEBS) teve 
como atividades de destaque a revisão do 
seu regulamento, bem como a reformula-
ção e implementação de nova estrutura 
curricular. Com as mudanças, o programa 
reforçou o seu compromisso de aprimorar 
a capacitação pedagógica e metodológi-
ca dos seus estudantes, além de qualificar 
a produção de conhecimento científico e 
de produção de recursos educacionais na 
área de ensino em Biociências e Saúde.

25 anos da Pós-graduação Lato sensu em Malacologia de Vetores do Instituto 
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz).

Número de matrículas ativas/ano

Programas de Pós-graduação Lato sensu 2017 2018 2019 2020

Ciência, Arte e Cultura na Saúde 16 25 18 31

Ensino em Biociências e Saúde 46 28 12 24

Entomologia Médica 26 27 19 3*

Malacologia de Vetores 9 2 4 13

Matrículas ativas nos Programas de Pós-gradua-
ção Lato sensu do IOC: quadriênio 2017-2020.

*Devido à pandemia e ao caráter exclusivamente presencial 
do curso, não houve processo seletivo em 2020

Livro: Expressões Artísticas Durante a Pandemia.
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CURSO TÉCNICO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA

O Curso Técnico em Biotecnologia tem a missão de formar profis-
sionais para atuar nas pesquisas básica e aplicada em biotecnolo-
gia, biologia parasitária e áreas afins. Destinado a alunos egressos 
do ensino médio, o curso agrega conhecimentos de valor prático e 
teórico, visando à capacitação para atividades de pesquisa e para 
execução de metodologias específicas. Em 2020, o curso estrutu-
rou-se para manter suas atividades acadêmicas com disciplinas 
ofertadas remotamente. Um total de 20 disciplinas foram adap-
tadas para a modalidade e disponibilizadas de forma síncrona e 
assíncrona. 

O curso de especialização de nível técnico em Biologia Parasitária e 
Biotecnologia tem o objetivo de proporcionar formação específica 
aos técnicos da área de saúde, biologia parasitária e biotecnologia 
para o desenvolvimento de atividades técnicas em laboratórios de 
saúde pública. O curso apresenta conteúdos teóricos e práticos, a 
partir de conhecimentos atualizados com base em diferentes áreas 
de concentração.

O Programa de Estágio de Docência e Treinamento Didático do 
IOC tem por objetivo qualificar os alunos de pós-graduação e pós-
-doutorado dos programas de Stricto sensu e pós-doutorado na ati-
vidade de docência, de acordo com a solicitação da Capes (Portaria 
Nº 76, de 14 de abril de 2010). As disciplinas são estruturadas em 
aulas teóricas realizadas no IOC, acompanhamento supervisionado 
da atividade didática em universidades conveniadas com a Fiocruz 
e prova de qualificação realizada no IOC.

Desde que a disciplina foi criada, 229 discentes participaram do 
programa. O que significa que 229 aulas de temas diversos foram 
lecionadas pelos estudantes na Fiocruz. Além disso, a disciplina 
contou com 219 membros de bancas, compostas por pesquisado-
res e professores universitários nos mais variados assuntos. Foram 
oferecidas mais vagas em 229 disciplinas entre as nove universida-
des3 que possuem convênio com o IOC.

Em 2020, todas as aulas teóricas da Fiocruz, as aulas supervisiona-
das e a avaliação foram realizadas à distância. Contudo, o prota-
gonismo, a proatividade e qualidade das aulas ministradas pelos 
discentes foram aspectos destacados pelos membros das bancas 
e supervisores.Alunos matriculados e egressos nos cursos de nível 

técnico do IOC – período 2017-2020.

*Oferta bianual
**Adiada a conclusão em virtude da 
suspensão de atividades presenciais.

Cursos Número de alunos matriculados

2017 2018 2019 2020

Curso Técnico em 
Biotecnologia - CTB  

* 25 * 20

Curso de Especializa-
ção de Nível Técnico 
em Biologia Parasitária 
e Biotecnologia - CENT  

12 * 13 *

 Número de alunos egressos

 2017 2018 2019 2020

Curso Técnico em 
Biotecnologia - CTB

* 20 * **

Curso de Especializa-
ção de Nível Técnico 
em Biologia Parasitária 
e Biotecnologia - CENT

11 * 12 *

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro (Unirio), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Insti-
tuto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Fundação Centro Universitário da Zona Oeste 
do Rio de Janeiro (Uezo), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Centro de 
Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj).

3

Em 2019, com um total de 20 edições, os Cursos de Férias do IOC 
capacitaram cerca de 2.050 alunos de universidades públicas e pri-
vadas de todo o Brasil. Os Cursos de Férias do IOC tiveram início 
em julho de 2007, com a proposta de desenvolver o pensamento 
científico em estudantes de graduação da área da saúde de todo 
o país. Oferecidos pelos programas de pós-graduação Stricto sensu 
do Instituto, os cursos acontecem duas vezes por ano, em edições 
verão e inverno, com aulas teóricas e práticas preparadas e minis-
tradas por estudantes de mestrado e doutorado, supervisionados 
por pesquisadores que coordenam as disciplinas.

CURSOS DE FÉRIAS DO IOC
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Os Cursos Livres são uma demanda do IOC como alternativa para 
formação de recursos humanos. Esta modalidade de ensino não 
requer autorização e nem reconhecimento do Ministério da Educa-
ção (MEC), sendo assim flexível em relação à carga horária. Em seu 
escopo, são cursos acadêmicos com caráter formativo, com alterna-
tiva de execução com ou sem auxílio de bolsas, e com carga horária 
mínima de 40 horas e máxima de 320 horas, não concedendo ne-
nhum título de habilitação legal aos alunos.

O processo seletivo acontece por meio de edital único para dife-
rentes perfis de cursos, englobando uma diversidade de alunos e, 
consequentemente, contemplando toda a heterogeneidade dos 
laboratórios do IOC. Essa modalidade constitui um excelente ins-
trumento para os laboratórios por se tratar de um investimento 
para atrair e selecionar jovens com potencial para ingressar na car-
reira acadêmica, por meio dos diferentes programas de formação 
do IOC. Alguns exemplos são o Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Cientifica (Pibic), o Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti) 
e cursos de mestrado ou doutorado. Além de prover incremento 
curricular aos coordenadores didáticos. Desde 2019, os Cursos Li-
vres têm sido ofertados por meio do Campus Virtual Fiocruz. Todo 
o processo de publicação das informações, registro de solicitação 
de cursos livres pelos coordenadores, aprovação pela VDEIC, divul-
gação dos editais e dos hotsites do curso e inscrição dos alunos são 
realizados na plataforma, facilitando a inserção dos documentos 
solicitados e a emissão de certificados on-line integrado.

Mesmo diante da situação enfrentada pela pandemia do SARS‐
CoV‐2, três chamadas foram realizadas em 2020. Os cursos foram 
ministrados no formato remoto a partir da vigência do Plano de 
Contingência da Fiocruz e do Plano de Contingência do IOC.

Estímulo ao empreendedorismo científico
Já citada anteriormente, a preocupação com a empregabilidade 
dos nossos discentes e egressos motivou a VDEIC a criar, em 2020, 
o Projeto Horizontes, uma ação contínua de estímulo ao empreen-
dedorismo, alinhada às diretrizes 2 e 33 do PDE. Sendo, portanto, 
um produto do VI encontro do IOC. 
 
 O projeto Horizontes tem como objetivo central estimular o em-
preendedorismo científico entre alunos e egressos com vínculo 
ativo no Instituto, ampliando as habilidades e competências para 
a inovação, com foco em empregabilidade e estímulo à cultura 
empreendedora. O projeto está alinhado com o que dispõe a Lei 
de Inovação Tecnológica, sobretudo, após o novo Marco Legal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, e quanto ao que preconiza a Política 
de Inovação da Fiocruz em relação à promoção do empreendedo-
rismo científico e tecnológico por meio da busca de iniciativas de 
fomento, capacitação e desenvolvimento da inovação.

O planejamento inicial de condução do projeto previa a interação 
com os discentes em ambiente presencial. Diante do inesperado 
cenário de isolamento, a equipe responsável rapidamente reestru-
turou a metodologia de trabalho para que a interação fosse reali-
zada a partir de ferramentas virtuais, com um processo proposto 
pela metodologia de geração de ideias, por meio de técnicas de 
microlearning. 

A primeira fase gerou seis ideias de negócios, demonstrando que 
com criatividade, aliada aos conhecimentos sólidos dos participan-
tes, é possível fomentar a geração de ideias de negócios de diferen-
tes modelos jurídicos.  A culminância foi na Semana da Pós-gra-
duação de 2020, com a apresentação dos projetos dos alunos. Em 
março de 2021, uma nova chamada foi aberta e o grupo iniciou com 
12 participantes.

CURSOS LIVRES PROJETO HORIZONTES 

Ano 2017 2018 2019 2020

Verão Inverno Verão Inverno Verão Inverno Verão

Número de cursos ofertados 10 3 7 6 4 3 4

Número de inscritos 1.143 413 737 643 329 393 624

Número de alunos 152 33 116 94 56 48 66

Projeto Horizontes: 
Evento Semana da 
Pós-graduação de 
2020.

Distribuição de cursos/
alunos inscritos nos 
cursos de férias do IOC 
durante o período 2017-
2020).
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FÓRUM DISCENTE E SEMANA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Adversidades e superações na pandemia de SARS-CoV-2
O ano de 2020 foi marcado globalmente pela pandemia de SARS-
-CoV-2. No ensino, a adaptação foi obrigatória e precisou ser rápida. 
Disciplinas foram ajustadas para oferta remota e híbrida. Para dar 
suporte aos docentes, o Departamento de Ensino criou o curso au-
toinstrucional Edição de Sala de Aula EAD para Docentes IOC, cujo 
objetivo é apresentar e experimentar algumas ferramentas de edi-
ção do Ambiente Virtual de Aprendizagem, utilizadas no Campus 
Virtual da Fiocruz. 

A VDEIC ampliou os recursos humanos no Departamento de En-
sino, com suporte pedagógico especializado para atendimento 
aos docentes na construção de disciplinas em outros formatos. 
Até o momento, foram desenvolvidas, com o apoio pedagógico 
da VDEIC/Departamento de Ensino, 56 disciplinas na modalidade 
remota, além de cinco cursos de extensão. As teses e dissertações 
foram defendidas com sucesso, e seminários discentes seguiram 
apoiando os alunos no seu processo de formação.

Em julho de 2020, a partir da criação de um grupo de trabalho com 
docentes e discentes do Programa de Pós-graduação Strito sensu 
em Ensino em Biociências e Saúde do IOC e de outras instituições, 
foi elaborada e publicada a Nota Técnica nº 1/2020/PG-EBS/IOC-Fio-
cruz4. O assunto propõe o embasamento técnico e sugestões para 
ações de promoção da saúde ambiental e estratégias educacionais 
para mitigar as iniquidades no acesso à educação básica no Brasil 
no contexto da pandemia de SARS-CoV-2.

Em reunião extraordinária, realizada no dia 14 de maio de 2021, o 
CD-IOC aprovou, a criação do Fundo Emergencial Solidário de 
Bolsas para Alunos dos Programas de Pós-Graduação do Instituto, 
com validade até dezembro de 2021. Com vistas a possibilitar a con-
clusão das dissertações e teses até essa data.

CURSO PLANEJAMENTO ESCOLAR 
NA TRANSPANDEMIA

O curso Planejamento Escolar na Transpandemia foi ofertado para 
apoiar gestores escolares nas tomadas de decisão e na reorganiza-
ção do planejamento das escolas no período trans e pós-pandemia. 
A ideia é fortalecer o debate sobre os princípios norteadores dessa 
tarefa e qualificar seu protagonismo nas necessárias transforma-
ções da escola no contexto atual. O curso é uma realização do IOC, 
do Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef), da Rede de Programas de Ensino de Pós-gradu-
ação do Rio de Janeiro e da Cecierj.  Com abrangência nacional, o 
curso já realizou mais de 1.330 inscrições com participantes de 26 
estados e alcançando 269 municípios em todo o país.

Consolidado como um evento permanente na agenda do IOC, o 
Fórum Discente e Semana da Pós-Graduação, composto pela Jor-
nada de Jovens Talentos e o Prêmio IOC de Teses Alexandre Peixoto, 
é planejado e realizado em parceria com a representação discente.  
Neste quadriênio, as edições foram se inovando a cada ano, trazen-
do temáticas de interesse dos alunos, oportunizando integração 
entre os diversos programas, além de promover conversas com 
coordenadores e com o vice-diretor de Ensino do IOC.  Sem perder 
a motivação, em 2020, o fórum foi realizado pela primeira vez de 
forma remota em virtude das restrições sanitárias da pandemia.

REPRESENTAÇÃO DISCENTE

Em junho de 2020, a partir do regulamento eleitoral construído 
pelos alunos, foram eleitos representantes discentes do IOC, cuja 
função é representar – individual e coletivamente – todos os alu-
nos do Instituto. Em maio de 2020, preocupados com a situação de 
isolamento imposta pela pandemia SARS-CoV-2 aos discentes do 
IOC, a representação foi proativa na elaboração e organização de 
um inventário de participação voluntaria, cujo objetivo era conhe-
cer a situação dos alunos na pandemia.  Após a apresentação dos 
resultados, na reunião da Câmara Técnica de Ensino, formou-se um 
grupo de trabalho composto por discentes e docentes, cujo resul-
tado foi a publicação do relatório Os Efeitos do Isolamento Social 
Durante a Pandemia da Covid-19 no Corpo Discente da Pós-Gradu-
ação do IOC, disponível no repositório Arca-Fiocruz.

VDEIC E A COVID-19 PLATAFORMA CHA PARA EDUCADORES

A Plataforma CHA é uma proposta inovadora de ensino, pesquisa, 
extensão e serviço público na área educacional para promoção da 
saúde dos educadores brasileiros. Tem como principal objetivo mi-
nimizar os impactos das mudanças sociais e educacionais provo-
cados pela pandemia e pós-pandemia da Covid-19. A plataforma 
virtual foi lançada em 14 de outubro de 2020 e, atualmente, tem 
cerca de 250 educadores de vários municípios do país inseridos no 
projeto. A plataforma está lotada na Vitrine Tecnológica da Fiocruz, 
com captação de parcerias internas e externas com as Secretarias 
Estaduais e Municipais de Educação e de Saúde.

Documento disponibilizado no endereço: 
http://www.fiocruz.br/ioc/media/nota_tecnica_n01_2020_pgebs_ioc_fiocruz.pdf

4

Fórum discente e 
Semana da Pós-
-graduação 2019.



49 IOC — RELATÓRIO DE GESTÃO 2017-2021

INICIAÇÃO CIENTÍFICA E ESTÁGIO CURRICULAR 

CURSO SAÚDE COMUNITÁRIA

No período de 2017 a 2020, o IOC teve cerca de 230 alunos vincula-
dos anualmente ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (Pibic/Pibiti) e a outros programas, realizando seus está-
gios em diferentes laboratórios do Instituto. Os alunos participam 
da Jornada de Iniciação Cientifica do IOC, uma oportunidade para 
apresentarem seus projetos e resultados, discutindo com uma ban-
ca de examinadores. Mais de 500 trabalhos foram apresentados, 
com a participação de mais de 300 avaliadores, 214 bancas e, apro-
ximadamente, 70 trabalhos premiados. A integração do Programa 
de Estágios IOC com os programas de pós-graduação ocorre pela 
inserção de alunos de doutorado como avaliadores júniores. Nesse 
sentido, 75 discentes exerceram a função entre 2017 e 2019. 

Com a abertura de dois editais ao longo do ano e autonomia das 
unidades em seus processos seletivos, o Programa de Estágio Cur-
ricular do IOC teve um incremento de bolsas em relação ao quadri-
ênio anterior. Foram 232 bolsistas vinculados ao programa, para um 
total de 302 bolsistas no período de 2017 a 2020. A maioria realizou 
suas atividades em laboratórios de pesquisa do IOC. Uma parte vin-
culou-se a setores de experimentação animal, jornalismo e comu-
nicação e na Comissão Interna de Gestão Ambiental.

Uma Construção de Todos 
As atividades de extensão relacionadas à disseminação do conhe-
cimento e formação na Fiocruz são desenvolvidas coadunadas 
à pesquisa científica e ao ensino. Elas são parte de estratégias de 
enfrentamento dos agravos a partir dos determinantes sociais da 
saúde, uma visão que compreende a saúde em seu sentido amplia-
do – não simplesmente como um contraponto à doença –.  Neste 
contexto, apresenta-se o curso Saúde Comunitária: Uma Constru-
ção de Todos.

Em 2020, por conta do contingenciamento ocasionado pela Co-
vid-19, a 11ª edição do curso foi realizada em formato on-line pela 
Plataforma do Campus Virtual Fiocruz e certificou 72 alunos con-
cluintes. Em suas onze edições (2010-2020), foram capacitados 984 
promotores locais de saúde, em 74 localidades/comunidades no 
estado do Rio de Janeiro.

Dez anos do curso Saúde Comunitária: uma construção de todos.
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PROGRAMA IOC+ESCOLAS MEMÓRIAS

O IOC+Escolas é um programa institucional com a participação 
de pesquisadores e discentes no campo da educação em saúde e 
divulgação científica, na transversalidade de temas de saúde pú-
blica presentes na sociedade. O projeto foi concebido como uma 
oportunidade de levar a Fiocruz e a ciência para além dos muros da 
nossa instituição, podendo contribuir para promoção da saúde e a 
transformação dos saberes na melhoria do ambiente escolar.

Das diversas atividades desenvolvidas no escopo do programa nes-
te quadriênio, destaca-se a parceria com o Projeto Escolhares, com 
apoio do Laboratório de Neurofisiologia Investigativa (Line), afiliado 
à Universidade de Lausanne. Durante o ano de 2020, as ações segui-
ram um ritmo diferente. Com as escolas fechadas, a comissão de-
dicou-se em atividades internas, visando à melhoria do programa. 

Foram realizadas reuniões virtuais, nas quais se discutiram as pro-
postas a serem implementadas. Uma das ações foi a discussão e 
elaboração do plano de ação da diretriz especifica do Plano de Di-
retrizes Estratégicas, oriundas no VI Encontro do IOC, em que foi 
estabelecida a diretriz 38 (Fortalecer o programa IOC + Escolas), 
que tem como objetivo: “reestruturar o IOC + Escolas. Melhorar a 
divulgação do programa dentro da comunidade IOC, estimulando 
a participação dos profissionais e estudantes”. 

A equipe do programa elaborou um questionário para inventariar 
interesse de participação e cadastrar atividades já desenvolvidas 
pelos laboratórios, vinculadas ou não ao IOC+ Escolas. O objetivo foi 
ampliar a adesão de pesquisadores e oferecer atividades que con-
templem os três eixos do programa (educação em ciências, pro-
moção da saúde e divulgação científica) com conteúdos acessíveis/
compatíveis aos diversos níveis de escolaridade. O questionário foi 
divulgado para toda a comunidade IOC e respondido no período 
de 11 a 23 de setembro de 2020. Com os resultados consolidados, 
obteve-se 27 questionários respondidos por 23 laboratórios do IOC, 
sendo a maioria ligada aos programas de pós-graduação do Insti-
tuto. Alguns laboratórios com atuação em escolas estaduais e mu-
nicipais da rede pública demonstraram interesse em participar do 
programa. Apresentaram atividades diversas como palestras, jogos, 
ações de divulgação científica, oficinas, rodas de conversas e a pro-
dução de materiais e metodologias educativas.

A elaboração da página do programa está em andamento. Ela será 
inserida no site do IOC e tem como objetivo ampliar a divulgação 
da iniciativa para que pesquisadores e escolas possam visualizar e 
compartilhar suas ações e temas de interesse, além de receber de-
mandas das escolas.

A revista científica Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (MIOC) é 
uma publicação ligada à Fiocruz e voltada, desde 1909, para a di-
vulgação de conteúdos nas áreas de medicina tropical, biologia 
parasitária e microbiologia. Desde o seu surgimento, a revista vem 
passando por diversas transformações e melhorias, primando sem-
pre pela busca de novas abordagens do processo científico e pela 
difusão do conhecimento, o que permite o estreitamento das rela-
ções entre os geradores de conhecimento científico e a sociedade 
de um modo geral. 

Nesse sentido, cabe destacar a iniciativa de compartilhar aberta-
mente seus recursos e métodos editoriais como uma das maneiras 
de acolher os principais pilares da ciência aberta.

Dentre as facilidades oferecidas à comunidade científica, a MIOC 
dispõe de acesso aberto e download gratuito de todo o seu acervo 
e dos dados científicos dos artigos publicados, reafirmando assim 
a sua capacidade de reprodutibilidade de dados e aceitação de ar-
tigos em modo preprint.

O preprint tem como objetivo incentivar a divulgação imediata dos 
artigos e dar uma nova feição à revista, que sai do modo passivo 
de recebimento de artigos e passa a funcionar através de novas 
iniciativas, incluindo total transparência de dados e desenhos ex-
perimentais. Isso permite que outros possam reproduzir e ampliar 
resultados, tornando-os mais consistentes e imparciais.

ACESSO ABERTO E PUBLICAÇÃO CONTÍNUA

Além do acesso aberto, desde 2018, a revista adotou o processo 
de publicação contínua (rolling pass) de seus artigos e encerrou a 
tiragem impressa. Atualmente, encontra-se inteiramente digital. 
Com essa alteração, passou a disponibilizar artigos em seu site ime-
diatamente após a aprovação, sem a necessidade de aguardar o 
fechamento do número para a divulgação do conteúdo publicado.

A publicação contínua (PC), diferentemente do ahead of print 
(AOP), permite à revista validar os artigos com o registro digital ob-
ject identifier (DOI) e a paginação definitiva, ao mesmo tempo em 
que garante agilidade ao processo de divulgação e disseminação 
das pesquisas científicas.

Como instrumento centenário de divulgação da ciência no Brasil e 
no mundo, a revista Memórias vem desempenhando com excelên-
cia seu papel no meio científico, alcançando posições de destaque 
em classificações internacionais. Atualmente, a MIOC está classifi-
cada entre as 20 melhores revistas do mundo na área de parasitolo-
gia e entre as dez melhores em medicina tropical (Journal Citation 
Reports; Google Scholar h5).
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DIVULGAÇÃO

A revista está indexada em diversas bases de dados internacionais, 
como o PubMed Central, Journal Citation Report - ISI Web of Know-
ledge, SCImago, Scopus, Bioline International, Lilacs, dentre outras.

Inserida nas mídias sociais, a MIOC possui contas nas principais pla-
taformas de mídia e rede sociais, tais como Facebook, Instagram 
e Twitter. Dentro desses ambientes são utilizadas ferramentas de 

Atividade Descrição

1- Fast Track: Zika, febre amarela, 
chikungunya, ebola e Covid-19

Fast Track expandiu para doenças emergentes, contemplando não somente Zika, mas também febre ama-
rela, chikungunya, ebola e Covid-19.

2- Projeto XML para desenvolver 
dentro da revista

Passamos a realizar as marcações XML em todos os artigos aprovados para publicação. O formato XML é utili-
zado pela plataforma PubMed e PubMed Central para publicação dos artigos. Esse serviço, agora executado 
pela equipe da revista, garante mais celeridade na publicação dentro dessas plataformas.

3- Reviewer Locator Search 
sistema ScholarOne

O ScholarOne disponibiliza um recurso que auxilia na busca e escolha do revisor, facilitando e dando agilida-
de na fase da seleção de revisores pick review.

4- Ferramenta Trend MD Incluímos a ferramenta Trend MD no site das Memórias como recurso que sugere os artigos da MIOC em 
outras publicações do gênero. Trata-se de mais uma forma de divulgação dos artigos publicados.

5- Ferramenta Altmetrics Incluímos a ferramenta Altmetrics no site das Memórias como forma de difundir e monitorar novas métricas 
para a revista, tais como número de downloads, compartilhamentos e citações.

6- Atualização Plataforma 
Joomla site IOC

Atualização do padrão de estilo na publicação dos artigos, adotando o sistema numérico de citação de refe-
rências em lugar do sistema autor/data. Inserimos também o módulo de emissão de relatório para as buscas 
executadas dentro do site, gerando relatório em Excel e HTML.

7- Google Analytics A ferramenta disponibiliza dados em painéis explicativos onde dados aprofundados são visualizados, identi-
ficando páginas de baixo desempenho com técnicas como a visualização de funil, informando origem dos 
usuários, quanto tempo eles permaneceram no site e qual a sua posição geográfica. Também fornece recur-
sos mais avançados, incluindo segmentação personalizada de visitantes.

8- Regimento interno Memórias Elaboração de regimento com diretrizes para o funcionamento geral da revista.

9- Ithenticate Continuidade do processo de verificação de similaridade em todos os artigos aceitos para publicação e a 
incorporação na rotina da revista da verificação na primeira análise do artigo.

10- Revisão língua inglesa O serviço de revisão da língua inglesa em todos os artigos aceitos para publicação, mantendo a qualidade no 
padrão de publicação da revista.

11- Publicação contínua Adoção do processo de publicação contínua, que consiste na publicação de artigos sem edição ou volume. 
Assim que o artigo recebe o OK na prova final, é imediatamente publicado.

12- Preprints Nova modalidade de publicação de artigos. As Memórias passam a aceitar manuscritos depositados em 
repositórios de preprints, como bioarXives, peerJ

13- Aplicativo MIOC Modernização da interface digital da revista com o objetivo de ampliar a experiência de leitura e promover 
uma maior capacidade de acesso imediato a todas as marcações (tags) do artigo em tempo real. Foi desen-
volvido um aplicativo para smartphones/tablets com potencial para acesso ao conteúdo publicado na revis-
ta, com as seguintes funcionalidades: consultar, fazer download, compartilhar e salvar conteúdo em favoritos.

14- Mídias e Redes sociais Abordam temas institucionais, vídeos (um minuto com o autor) e destacam artigos com maior relevância 
e inovação. Twitter @MemoriasJournal   Facebook @MemoriasIOC   Instagram @memoriasjournal

15- Criação de Imagens Entre 2019 e 2020, iniciamos a criação de imagens dentro da revista para divulgação e destaque dos artigos 
publicados nas mídias e redes sociais da revista. Por conseguinte, novas rotinas foram adotas dentro da revis-
ta e um novo fluxo foi criado para garantir a qualidade do conteúdo e a veracidade das imagens produzidas.

publicação de matérias, resenhas, produções audiovisuais, infográ-
ficos e imagens, dando mais visibilidade e alcance às pesquisas, 
tornando-as mais democráticas e atraentes.

Entre 2020 e 2021, foram destacados 90 artigos que serviram de 
matriz para produção de conteúdo e divulgação nas bases de 
dados. Cabe salientar que toda essa produção é desenvolvida por 
uma equipe da própria MIOC (tabelas a seguir). No período de 2018-
20, foram aceitos/publicados 121 artigos (2018), 86 (2019), e 95 (2020).

Atividades editoriais da MIOC no período 2017-2021.
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Ainda dentro do quadriênio 2017-2021, o status do Serviço de Jorna-
lismo e Comunicação (Sejor/IOC) foi alterado, passou para Depar-
tamento de Jornalismo e Comunicação (Dejor/IOC) em 2020, ano 
que foi marcado por desafios e por um intenso relacionamento 
com a sociedade a partir do conceito de comunicação integrada, 
incluindo atividades de comunicação interna e externa. No período, 
o Dejor gerenciou a resposta em comunicação a crises sanitárias, 
acompanhou de perto importantes atividades de pesquisa, deu vi-
sibilidade a resultados científicos, desenvolveu projetos em lingua-
gem audiovisual, criou e consolidou produtos voltados à comuni-
dade institucional, promoveu campanhas de promoção da saúde e 
produziu conteúdos de ciência e saúde com foco na interface com 
a sociedade. Confira a seguir os destaques do conjunto de ações 
idealizadas pelo Dejor ou que tiveram o setor como parceiro ao lon-
go do período.

WEBSITE INSTITUCIONAL

Mais de 750 notícias foram publicadas entre 2017 e 2021, dando 
visibilidade a resultados científicos, participação e organização 
de eventos, iniciativas e atividades institucionais e de parceiros, 
prêmios e homenagens, além de lançamentos e publicação de 
livros, filmes e demais documentos relacionados à saúde pública. 
A linguagem audiovisual e a produção de infográficos ganharam 
destaque e potencializaram a visibilidade dos conteúdos disponi-
bilizados no portal, com aproveitamento também na comunicação 
interna e na programação do IOC da WebTV Fiocruz, instalada em 
prédios da Fundação em todo o país. 

Com o objetivo de ampliar a acessibilidade à informação em ciên-
cia e saúde, os produtos em vídeo passaram a contar com tradução 
em Libras a partir da parceria estabelecida junto ao Comitê Fiocruz 

ASSESSORIA DE IMPRENSA 

Tendo como fonte os pesquisadores do Instituto, entre 2017 e 2021 
houve mais de 1.500 reportagens veiculadas na imprensa sobre o 
IOC ou com a participação de seus especialistas, com destaque 
para a temática da febre amarela, em 2017 e 2018, e para a pande-
mia provocada pelo novo coronavírus, em 2020 e 2021. No período, 
foram realizadas ações de assessoria de imprensa que resultaram 
em alta visibilidade, destacando-se a identificação das espécies de 
mosquitos responsáveis pelos surtos de febre amarela no país, os 
resultados do projeto que percorreu a região Centro-Oeste para 
produzir os genomas completos de dengue, Zika e chikungunya e 
a investigação na região Norte que levou à descoberta e descrição 
dos vírus Xapuri e Aporé. 

Além disso, foram recebidas cerca de 2.000 solicitações de entrevis-
tas e de informação apresentadas por veículos da mídia nacional e 

Tipos de Manuscritos Aceitos 2018 2019 2020

Fast Track 14 7 66

Genome announcements 30 5 -

Invited Reviews 8 7 20

Articles 444 383 428

Perspectives 6 4 13

Short Communication 101 96 108

Letter to the Editor 3 1 5

Quantificação por tipo de publicação 
submetida a MIOC no período 2018-2020.

JORNALISMO E COMUNICAÇÃO

Site do IOC.

pela Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência, à Coor-
denação de Cooperação Social da Fiocruz e ao Projeto Empregabi-
lidade Social da Pessoa Surda.
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COMUNICAÇÃO INTERNA 

Além das atividades de rotina já consolidadas, no contexto da 
comunicação interna, o destaque foi a criação do informativo Câ-
maras Técnicas em Foco, no formato de newsletter, cujo objetivo 
é oferecer um relato das ações discutidas nestas instâncias e seus 
desdobramentos para o cenário institucional. Com isso, foi possível 
promover um compartilhamento mais ampliado do andamento do 
conjunto de câmaras junto à comunidade interna. Foi promovida 
ainda intensa visibilidade para o processo do VI Encontro do IOC, a 
construção do Plano de Diretrizes Estratégicas e a abertura de es-
paço ao debate de políticas públicas e institucionais voltadas para 
os Laboratórios de Referência, Ambulatórios e Coleções Biológicas.  
A Intranet IOC ultrapassou a marca de 214 mil visitas entre 2017 e 
fevereiro de 2021, com mais de 1.500 notícias publicadas no período.

FALE CONOSCO 

O serviço on-line de Fale Conosco, disponível no website institucio-
nal, atende dúvidas, sugestões, críticas e elogios enviados por cida-
dãos. Para isso, são utilizados um banco de respostas construído 
ao longo dos anos, bem como uma rede de consultores que conta 
com a ativa participação de profissionais do Instituto. No período 
2017-2021, foram recebidas mais de 2.000 demandas, com desta-
que para o tema Doenças e Vetores, que historicamente concentra 
as solicitações recebidas por meio do serviço. Uma ação importante 
tem sido a manutenção de uma seção de perguntas frequentes no 
website, disponível no mesmo espaço em que é possível acessar 
o formulário de submissão para perguntas e demandas. Adicio-
nalmente a esse serviço, ao longo do período foi observado cresci-
mento expressivo de consultas típicas do perfil do serviço de Fale 
Conosco por meio de comentários postados nos perfis oficiais da 
Fiocruz no Facebook e Instagram.

COMUNICAÇÃO NA PANDEMIA DA COVID-19

As primeiras iniciativas do Dejor diante da pandemia tiveram iní-
cio em janeiro de 2020, após o governo da China alertar a OMS 
sobre casos de pneumonia de origem desconhecida na cidade de 
Wuhan. Tendo em vista a experiência acumulada em emergências 
sanitárias anteriores, sobretudo, a pandemia do vírus Influenza 
H1N1, em 2009, e considerando-se o potencial de dispersão global, 
por se tratar de um vírus respiratório até então desconhecido, o se-
tor iniciou o protocolo de crise. Esta medida incluiu a mobilização 
de fontes técnicas, a interlocução com a Diretoria, a interface com 
parceiros de comunicação dentro e fora da Fiocruz e a preparação 
técnica da equipe de profissionais de comunicação especifica-
mente sobre o tema. Como parte deste protocolo, foi deflagrado o 
monitoramento sistemático de cenário, medida fundamental em 
situações de crise. O monitoramento, sintetizado em boletins, inclui 

o acompanhamento de notícias, 
informações de autoridades 
nacionais e internacionais e o 
acompanhamento de produção 
científica sobre o tema. O foco 
deste serviço é a preparação 
dos cientistas que atuam no 
Instituto para a interface com 
a imprensa e o municiamento 
da tomada de decisão tanto em 
ações institucionais quanto no 
âmbito da comunicação.

Ao longo da pandemia, o Dejor 
vem garantindo visibilidade 
para diversos resultados científi-
cos e iniciativas lideradas ou que 
contam com a participação de 
pesquisadores do Instituto que 
contribuíram para a resposta à 
emergência sanitária, com im-

Informe IOC Boletim semanal de notícias 117 edições

Intranet IOC Veículo interno on-line com notícias de interesse para o 
público interno

1.510 notícias, com 
214.205 mil acessos

Agenda 
Científica

Boletim semanal com a programação de eventos e 
atividades institucionais

183 edições

Centro de 
Estudos

Boletim, em versões mensal e semanal, com a progra-
mação do Centro de Estudos

38 edições

CD-IOC em Foco Informativo sobre decisões do Conselho Deliberativo 36 edições

Câmaras 
Técnicas em foco

Informativo anual sobre ações e desdobramentos des-
tas instâncias institucionais (atividade iniciada em 2018)

3 edições

WebTV Fiocruz Produção de notícias para a WebTV Fiocruz, veiculada 
em prédios da fundação em todo o país

93 notícias

Resultados quantitativos em veículos e iniciativas de comunicação interna: 
período 2017 a dezembro de 2020.

internacional. Articulando atividades de assessoria de imprensa, de 
design gráfico e de audiovisual, foi possível gerar uma série de pro-
dutos a serem fornecidos para a imprensa evidenciando a pronta 
capacidade institucional de resposta em situações de emergências 
sanitárias: seja por meio da análise de amostras suspeitas de infec-
ção por hepatite A, provenientes de uma comunidade do Rio de Ja-
neiro, pelo monitoramento dos surtos de sarampo nos estados do 
Amazonas e Roraima, no norte do país, ou pela vigilância virológica 
da dispersão do SARS-CoV-2 em território nacional. 

A estratégia potencializou as inserções do Instituto na mídia, bem 
como beneficiou os laboratórios na medida em que reduziu o tem-
po dispendido no recebimento de equipes de diversas emissoras 
para gravação de imagens e entrevistas. Conforme apresentado 
em seção específica adiante, os resultados em relação à pandemia 
de Covid-19 também foram expressivos.
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pacto nacional e internacional, por meio 
de ações de reportagem e de assessoria 
de imprensa. Em relação à reputação 
institucional, o Dejor atuou de forma per-
manente na dinâmica de antecipação de 
cenários e prevenção de potenciais crises.

No contexto da comunicação, o ano de 
2020 foi desafiador. Enquanto aumenta-
va exponencialmente a presença de te-
mas da saúde na mídia, a sociedade era 
bombardeada por notícias falsas. Neste 
contexto, o Dejor se empenhou, desde o 
início, em levar informação de qualidade à 
sociedade, seja por meio da imprensa ou 
pelo contato direto com o cidadão, a partir 
do Serviço de Fale Conosco. Simultanea-
mente, o setor desenvolveu campanhas 
de mobilização e adesão da sociedade às 
recomendações de prevenção do Ministé-
rio da Saúde e da Organização Mundial da 
Saúde, desde os primeiros protocolos de 
distanciamento social.

Em relação à adoção de medidas de dis-
tanciamento nos espaços organizacio-
nais, o que desenhou uma nova forma 
de convivência e levou as instituições a 
repensarem as relações em seus espaços 
de trabalho e estudo, a atuação estratégi-
ca da comunicação foi fundamental para 
informar sobre as medidas e protocolos 
que passaram a fazer parte do dia a dia da 
comunidade do Instituto. Com o objetivo 
de contribuir para o estabelecimento de 
novas e boas práticas de saúde, em siner-
gia com as diretrizes definidas pela insti-
tuição, o Dejor desenvolveu abrangente 
projeto visual com ações de informação e 
comunicação que foram implementadas 
nos mais diversos espaços da unidade. A 
estratégia está sob reavaliação permanen-
te, sendo ajustada de acordo com as mu-
danças do cenário epidemiológico.

Como oportunidade para o desenvolvi-
mento de ações inovadoras, o Dejor atuou, 
em parceria com a Plataforma de Apoio à 
Pesquisa, na elaboração da Vitrine Tec-
nológica em Covid-19. O produto on-line, 
disponível no portal institucional, buscou 
promover parcerias entre a unidade e as 
mais diversas instituições e empresas na-
cionais e internacionais para o enfrenta-
mento do novo coronavírus. A expectativa 
é de que a experiência sirva como piloto 

Célula Vero E-6 infectada com SARS-CoV-2. Imagem gerada no microscópio eletrônico de varredura de 
alta resolução de triplo feixe Orion NanoFab.

Foto: Debora Ferreira Barreto Vieira (IOC/Fiocruz).

para o desenvolvimento de vitrines em 
demais campos de atuação do Instituto.

No encerramento do ano de 2020, a tradi-
cional edição do Informe IOC em formato 
de retrospectiva ganhou uma vídeo-re-
portagem documentando toda a mobili-
zação e atuação de trabalhadores e estu-
dantes de diversas áreas do IOC ao longo 
do ano na busca por respostas à pande-
mia, em cumprimento ao papel estratégi-

co da instituição para o fortalecimento do 
SUS. 

Na dimensão da reflexão acadêmica sobre 
a pandemia, aliando práticas e saberes em 
Comunicação, o Dejor produziu dois arti-
gos científicos dedicados ao tema como 
resultado de parceria com o Laboratório de 
Comunicação e Saúde do Instituto de Co-
municação e Informação Científica e Tec-
nológica em Saúde (Laces/Icict/Fiocruz). 
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LINGUAGEM AUDIOVISUAL

Lançado em março de 2018, por ocasião do centenário de nasci-
mento do célebre Luis Rey, o documentário Rey, ciência em defesa 
da vida conta a história de projeção internacional do cientista que 
dedicou sua vida ao combate das doenças da pobreza. A obra é 
uma produção do Dejor com o apoio da VideoSaúde/Icict e integra 
o selo Fiocruz Vídeo. O filme pode ser conferido on-line de forma 
gratuita e adquirido em formato DVD. No mesmo ano, o documen-
tário concorreu ao Troféu Batoque, na categoria média-metragem, 
na quarta edição do Arquivo em Cartaz – Festival Internacional de 
Cinema de Arquivo, promovido pelo Arquivo Nacional. Em 2019, foi 
exibido em rede nacional pela TV Câmara e contemplado com a 
inclusão de audiodescrição, ampliando a acessibilidade do produto.

No contexto do centenário de resgate de independência da Polô-
nia, em 2018, o IOC prestou homenagem à pesquisadora Alina Per-
lowagora-Szumlewicz por seu legado no combate a endemias bra-
sileiras, como a implementação de metodologia para o diagnóstico 
da febre amarela, trabalhos sobre biologia e fisiologia dos moluscos 
transmissores da esquistossomose e pesquisas sobre medidas de 
controle do barbeiro. Para relembrar esses e outros feitos, foi rea-
lizado evento integrado à programação do Centro de Estudos. A 
atividade contou com doação de acervo da cientista à COC/Fiocruz, 
exibição do mini-doc Alina Perlowagora-Szumlewicz: da Polônia 
às grandes endemias brasileiras e exposição em homenagem à 
pesquisadora de origem polonesa naturalizada no Brasil, que teve 
relevante papel na demarcação do protagonismo feminino na ci-
ência no país.

O legado do pesquisador Alexandre Peixoto foi homenageado em 
curta-metragem lançado durante a 6ª edição do Prêmio IOC de Te-
ses, evento que integra a Semana de Pós-graduação do Instituto. 
O curta metragem De ciência e som: um memorial a Alexandre 
Peixoto conta com depoimentos de pesquisadores que conviveram 
de perto com o cientista e registros de entrevistas concedidas por 
ele. O filme destaca traços marcantes da personalidade do especia-
lista em genética, como a criatividade científica e a generosidade 
na formação de jovens cientistas.

Como resposta ao crescimento do movimento antivacina, um ví-
deo-manifesto idealizado pelo Dejor foi produzido em 2018 con-
tando com a participação de pesquisadores dedicados a investigar 
doenças que podem ser prevenidas por meio de imunizantes dis-
poníveis no SUS. A iniciativa reforça a comunicação sobre as vacinas 
como aliadas históricas da sociedade na prevenção de adoecimen-
tos e mortes, atuando na proteção coletiva e individual.
 

100 ANOS DO CASTELO DA FIOCRUZ

Monumento à ciência e à saúde pública, idealizado pelo cientista 
Oswaldo Cruz, o Castelo de Manguinhos completou seu primeiro 
centenário em 2018. Em comemoração pelo aniversário, o edifício 
imponente em estilo mourisco foi protagonista de diversas home-
nagens promovidas pelo IOC, como a produção de crônica audio-
visual, infografia com fatos curiosos e matérias especiais sobre o 
acervo do Museu da Patologia que por décadas ocupou uma das 
salas do Castelo, a Sala de Exposição Entomológica Costa Lima e o 
periódico Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, que tem o Castelo 
como sede. A construção, inclusive, ilustra a capa deste relatório. 

120 ANOS DO IOC

O Instituto e a Fundação completaram 120 anos de existência no 
contexto da busca por respostas para a pandemia de Covid-19. 
Além de reportagem especial sobre as doze décadas ininterruptas 
de atuação em prol da saúde da população brasileira, foi produ-
zido um vídeo em homenagem ao Instituto (disponível no canal 
da unidade no YouTube – https://www.youtube.com/canalIOC) e 
um pacote de figurinhas para compartilhamento por WhatsApp e 
iMessage relacionadas à história, às atividades da unidade e à crise 
sanitária provocada pelo novo coronavírus. O Dejor também atuou 
na cobertura noticiosa dos eventos em comemoração à data.

PROJETO FIOANTAR

Acompanhando o esforço dos pesquisadores do IOC que integram 
as atividades de pesquisa da Fiocruz na Antártica, com o objetivo 
de identificar possíveis ameaças à saúde humana, o Dejor atuou 
desde o planejamento das ações até o treinamento de porta-vozes, 
além de registrar em audiovisual a participação em reuniões e em 
atividades preparatórias oferecidas pela Marinha do Brasil e atuar 
na elaboração de material informativo.

INTERFACE COM PACIENTES 

Tendo em vista que os pacientes voluntários em pesquisas clínicas 
constituem um grupo que demanda ações de comunicação espe-
cíficas, o Dejor atuou no planejamento e na organização de evento 
que reuniu, no campus da Fiocruz, mães e filhos participantes de 
projeto de pesquisa que avaliou os impactos do vírus Zika na imuni-
dade humana. Na ocasião, os resultados do estudo foram compar-
tilhados com pacientes e familiares, que também foram recebidos 
para uma visita ao Castelo de Manguinhos e a atividades do Museu 
da Vida e do Borboletário. A pesquisa Seguimento clínico de crian-
ças nascidas de mães com exantema durante a gestação: estudo 
prospectivo de coorte, desenvolvida pelo Laboratório de Imunolo-
gia Viral, é uma parceria do IOC com o Hospital Universitário Antô-
nio Pedro, da Universidade Federal Fluminense.
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Primeiro projeto da Fundação Oswaldo Cruz na Antártica.

EDITAL FAPERJ

O Dejor integra o grupo de pesquisa contemplado no edital da 
Faperj de Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa no Estado do Rio 
de Janeiro, em 2019, com o projeto Como sobreviver em ambientes 
cronicamente poluídos? O caso da população de peixes residen-
tes no Rio Faria-Timbó, Manguinhos, Rio de Janeiro, e seu uso na 
divulgação do conceito de Saúde Única. O Dejor desenvolve ações 
de divulgação científica no âmbito da pesquisa, além de ter atuado 
na captação de recursos para fortalecimento da estrutura do setor. 

AEDES DE A A Z

O livro Aedes de A a Z conta com a participação de profissionais do 
Dejor em sua autoria. A proposta discute criticamente os principais 
aspectos da história do Aedes aegypti, biologia, hábitos, estratégias 
de vigilância e controle, e aspectos sociais que fazem deste vetor 
um dos mais difíceis de se controlar em todo o mundo. A obra, fruto 
de edital promovido pela Editora Fiocruz, também abordará o reco-
nhecimento dos principais determinantes sociais relacionados aos 
processos epidêmicos das arboviroses e importantes estratégias 
de comunicação desenvolvidas no país em prol da prevenção e do 
controle de Aedes.

PARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE 
POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

Ao longo do período, o Dejor atuou na construção da Política de 
Divulgação Científica e na Política de Memória Institucional da Fio-
cruz, ambas lançadas em 2020. Adicionalmente, o Dejor participa 
da Câmara Técnica de Informação e Comunicação, do Fórum de 
Assessores e do Comitê de Implementação da Política de Comuni-
cação da Fiocruz.

O Serviço de Produção e Tratamento de Multimídia (SPTM) de-
senvolve atividades de suporte técnico na produção e tratamento 
de imagens científicas, de ilustrações, de projetos gráficos e artes 
finais para artigos, capítulos de livros, dissertações, monografias 
e teses de pesquisadores e alunos do IOC. O SPTM produz filmes 
científicos, com enfoque na área biomédica para fins educacionais, 
que são uma importante ferramenta de divulgação científica.

No segundo semestre de 2018, o – então SPTI – lançou o documen-
tário Conhecendo os mosquitos Aedes – Transmissores de arboví-
rus, com o objetivo de difundir o conhecimento sobre os mosquitos 
das espécies Aedes aegypti, Aedes albopictus e Aedes polynesien-
sis, apresentando esses artrópodes como os agentes vetores da 
dengue, da Zika e da chikungunya – viroses que nos últimos anos 
têm provocado sérios problemas de saúde pública em todo o mun-
do. O documentário foi produzido com imagens reais e virtuais 
que retratam características morfológicas externas e internas dos 
mosquitos, bem como o processo evolutivo da infecção viral nos 
tecidos e órgãos desses artrópodes. Em sua primeira participação 
em uma mostra competitiva, em novembro de 2018, este docu-
mentário recebeu o Prêmio da Association of Medical and Health 
Films (WAMHF World), XX Certamen Internacional de Cine, Salud y 
Telemedicina (VIDEOMED 2018), em Badajoz, Espanha. 

Em 2019, o setor passou por uma reestruturação para atender 
à crescente demanda de suporte audiovisual nas atividades de 
educação do IOC. Deixando de se chamar Serviço de Produção e 
Tratamento de Imagem para denominar-se Serviço de Produção 
e Tratamento de Material Multimídia. Em sua nova organização in-

SERVIÇO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO DE MULTIMÍDIA
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terna foi criado o Núcleo de Apoio Audiovisual a Atividades Educa-
cionais e de Desenvolvimento Profissional, além dos – já existentes 
–  Núcleo de Filmes Científicos e Núcleo de Produção e Tratamento 
de Imagem. 

Ainda em 2019, o setor inovou com a produção de 2.000 pen-dri-
ves contendo três filmes produzidos pelo Serviço, disponibilizados 
em um só produto: O mundo macro e micro do mosquito Aedes 
aegypti, Aedes aegypti e Aedes albopictus – uma ameaça nos 
trópicos e Conhecendo os mosquitos Aedes – Transmissores de 
arbovírus. Essas cópias foram distribuídas na 16ª edição da Mostra 
Nacional de Experiências Bem-sucedidas em Epidemiologia, Pre-
venção e Controle de Doenças (Expoepi), do Ministério da Saúde, 
realizada de 2 a 6 de dezembro de 2019, em Brasília.

Também em 2019, o documentário Conhecendo os mosquitos Ae-
des – transmissores de arbovírus foi selecionado para participar do 
The Science Film Festival Bangkok 2019, com exibição em vários 
países, dos quais este documentário foi amplamente divulgado em 
cinco nações da África muito afetadas pelas arboviroses: África do 
Sul, Quênia, Burkina Faso, Ruanda e Namíbia.

No período de 2018 a 2021, mais de 4.174 cópias de filmes produzi-
dos pelo setor foram distribuídas. Dentre eles:

 ■ Conhecendo os mosquitos Aedes – Transmissores de arboví-
rus (2.209 cópias)

 ■ Aedes aegypti e Aedes albopictus – Uma ameaça nos trópi-
cos (708 cópias)

 ■ CD-ROM Dengue (253 cópias)

 ■ Triatomíneos – O elo de uma enfermidade (334 cópias)

 ■ José Rodrigues Coura – O Tropicalista do sertão (115 cópias)

 ■ O mundo macro e micro do mosquito Aedes aegypti (30 có-
pias)

 ■ DVD Chagas ( 525 cópias)

No ano de 2020, a produção de material audiovisual, sobretudo de 
videoaulas, tornou-se indispensável como ferramenta de apoio a 
atividades educacionais e de divulgação científica para eventos em 
formato on-line. Foram realizadas 48 edições de videoaulas enca-
minhadas pelo Seac, 60 edições simples, com inserção de vinhetas, 
tratamento de áudio e/ou imagem e três gravações de videoaulas, 
incluindo captação de imagem e som, edição e finalização.

Durante o último quadriênio, o Serviço deu suporte técnico a pes-
quisadores e estudantes do IOC na produção e tratamento de ima-
gens científicas, em suas atividades de rotina, totalizando cerca de 
836 tratamentos de imagens, 363 pranchas para publicações e 227 
ilustrações e arte finais, incorporadas em artigos, capítulos de livros, 
dissertações, teses e monografias.

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS 

O Núcleo de Eventos do IOC presta apoio logístico aos eventos do 
Instituto. Com o contingenciamento das atividades presenciais 
a partir de 2020, a equipe rapidamente se adaptou para atender 
suas funções e oferecer apoio também às sessões na modalidade 
remota. Além da agenda de calendário permanente, como os do 
Centro de Estudos e do Núcleo de Estudos Avançados, outros even-
tos essenciais para as discussões científicas no IOC fazem parte 
da programação anual, tais como: a Abertura do Ano Acadêmico, 
a Semana de Pós-graduação, o Seminário Laveran & Deane sobre 
Malária, o Ciclo Carlos Chagas de Palestras, entre outros.

NÚCLEO DE EVENTOS

Ano Sessões 
Ordinárias 

CE

Sessões 
Extraordi-
nárias CE    

Sessões 
NEA

Subtotal

2017 22 10 3 35

2018 27 21 8 56

2019 38 11 7 56

2020 25 7 5 37

2021* 14 1 2 17

TOTAL 201

Centro de Estudos (CE) e Núcleo de Estudos Avançados (NEA) do Instituto 
Oswaldo Cruz: sessões no período 2017-2021.

*Os dados de 2021 incluem as previsões até maio.

No quadriênio 2017-2021, mais de oitenta atividades foram orga-
nizadas pelo Instituto ou tiveram participação direta em suas re-
alizações. São eventos científicos de natureza diversa, incluindo 
reuniões, workshops, encontros, exposições, entre outros, com a 
participação de milhares de pessoas ao longo desses quatro anos.  
A partir de 2020, foram realizados simpósios e palestras com trans-
missão ao vivo, para o Canal do IOC no YouTube, obtendo milhares 
de visualizações e uma média de 300 espectadores simultâneos. 
Alguns dos principais eventos realizados com apoio do Núcleo de 
Eventos do IOC estão listados na sequência:

 ■ Centenário Dr. Luis Rey

 ■ VI Encontro do IOC

 ■ 15º Simpósio Internacional de Esquistossomose

 ■ V Workshop de Proteômica

 ■ Workshop Writing a Scientific Paper

 ■ IV Simpósio e 5º Workshop em Pesquisa, Desenvolvimento

 ■ Inovação em Doenças Bacterianas e Fúngicas
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 ■ 4º simpósio de Pesquisa, desenvolvimento e Inovação

 ■ Processo Eleitoral para escolha dos representantes do CD-IOC

 ■ V Simpósio Avançado de Virologia Hermann Schatzmayr

 ■ 25 anos da PG Lato sensu em Malacologia de Vetores

 ■ FioChagas

 ■ Roda de conversa com Nísia Trindade

 ■ Alternativas de Pesquisa com Zebrafish

 ■ 10 anos do Curso Saúde Comunitária

 ■ Colegiado de Doutores

 ■ Conferência Internacional sobre eliminação da Oncocercose 
(IACO) - Opas/Brasília

 ■ Simpósio comemorativo dos 30 anos da Citometria de Fluxo 
no Brasil

 ■ 120 anos do IOC

 ■ Ciclo Carlos Chagas de Palestras

 ■ 30 anos da PG em Medicina Tropical

 ■ Simpósio Internacional de Doenças Bacterianas e Fúngicas

 ■ Enfrentamento à Malária e Covid-19

 ■ Curso Saúde Comunitária

 ■ Simpósio Internacional de Toxoplasmose

Em 2020, o IOC preparou uma grande comemoração para feste-
jar seus 120 anos, mas a maioria dos eventos presenciais não pôde 
acontecer em decorrência da Covid-19.  Em 25 de maio de 2020, dia 
do seu aniversário, foi realizada uma cerimônia virtual comemora-

FIOCRUZ PRA VOCÊ 

Reforçando seu compromisso de levar ciência e saúde de qualida-
de à sociedade, o IOC é presença garantida no Fiocruz pra Você, 
evento realizado anualmente e integrado às ações do Dia D da 
campanha nacional de vacinação do Ministério da Saúde. O evento 
não foi realizado em 2020. No quadriênio, o IOC participou com cer-
ca de 23 atividades por ano, contando com a adesão de mais de 16 
laboratórios, onde docentes e discentes atuaram como monitores 
das atividades: 

 ■ Os vírus dengue, Zika e chikungunya 

 ■ Museu da Patologia: colorindo as células e os tecidos 

 ■ Coleção entomológica do IOC. Exposições de caramujos afri-
canos vivos 

 ■ Vetores das leishmanioses 

 ■ HIV e Aids, tire suas dúvidas

 ■ Olho vivo no barbeiro

 ■ A ciência inclusiva pela saúde pública: combatendo dengue, 
Zika, chagas, esquistossomose & Cia

 ■ Explorando o cérebro

 ■ Capacitação comunitária

 ■ Saúde humana e saúde ambiental

 ■ Respirar bem

tiva, integrada ao aniversário da Fiocruz, transmitida virtualmente 
para toda a Fiocruz e público externo.  O evento pode ser assistido 
pelo link: https://is.gd/120anosiocfiocruz.

IOC no Fiocruz pra Você.
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CAPÍTULO 4

Trabalhar com pessoas e para pessoas. Esse foi o cerne da 
atuação da Vice-Diretoria de Desenvolvimento Institucional 
e Gestão (VDDIG), centrada, portanto, na valorização dos 
trabalhadores do Instituto. A sintonia positiva no convívio 

interpessoal gradualmente evoluiu para um estado de motivação, 
agregação e produtividade. Fruto dessa política, uma das marcas 
da VDDIG foi o Programa Gestão Perto de Você, criado com o ob-
jetivo de conectar a gestão às áreas finalísticas, aproximando indi-
víduos e otimizando processos a partir da realização de oficinas e 
encontros. Proporcionando, assim, uma visão completa das ações e 
atividades a todos os envolvidos.

Desenvolvimento  
Institucional e Gestão

Outro importante marco foi a criação da Comissão Interna de Valo-
rização das Relações Interpessoais e Prevenção ao Assédio, institu-
ída em 2018. Seu propósito foi incentivar relações de trabalho e en-
sino justas e saudáveis, criando estratégias de sensibilização sobre 
questões que dificultam as relações entre as pessoas e favorecem 
diversas formas de violência no trabalho e no ensino. A primeira ati-
vidade da comissão foi a campanha itinerante de valorização das 
relações interpessoais e prevenção do assédio, que percorreu 11 pa-
vilhões do Instituto, no período de setembro a novembro daquele 
ano, estimulando a comunidade do IOC a expressar suas percep-
ções acerca das relações interpessoais de trabalho e ensino.

Também no escopo do Programa Gestão Perto de Você, as Práticas 
Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) ganharam um 
espaço novo, pensado para atender as práticas de reiki, meditação 
e yoga, visando ampliar a oferta ao conjunto de profissionais e es-
tudantes do IOC. As modalidades passaram a ser disponibilizadas 
com rotina semanal. Outras práticas foram agregadas e o Instituto 
passou a figurar como um modelo institucional para a valorização 
integral da atenção à saúde.

Logo do Progra-
ma Gestão perto 
de você. Peças de campanha de prevenção ao assédio.

PICS do IOC em edição da Feira Fiocruz Saudável.
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GESTÃO COM PESSOAS

Para o desempenho de suas atividades de pesquisa, ensino, refe-
rência, assistência, coleções e gestão, o IOC conta com uma força de 
trabalho constituída por servidores públicos ocupantes de cargos 
de especialista, pesquisador, analista, tecnologista, assistente téc-
nico e técnico. Conta também com a colaboração de profissionais 
contratados para serviços operacionais e de apoio administrativo e 
técnico, em sua maioria alocados em áreas consideradas transver-
sais, que na atual arquitetura organizacional dão sustentação às ati-
vidades finalísticas. Os bolsistas – que desenvolvem suas atividades 
de ensino, pesquisa e assistência junto aos laboratórios e ambula-
tórios do Instituto – também constituem o corpo funcional do IOC.

Ao longo dos últimos quatro anos, a força de trabalho vem variando 
sua composição por meio de movimentações de pessoal, derivadas 
ainda do concurso 2016, de remoções, cessões e aposentadorias. O 
IOC conta, atualmente, com um quadro de 592 servidores ativos dis-
tribuídos de acordo com os cargos apresentados no gráfico abaixo: 

A interface Qualidade, Biossegurança e Ambiente (QBA) foi outro 
avanço que merece destaque, pois o trabalho em conjunto propor-
cionou a construção coletiva de medidas capazes de gerar ambien-
tes e processos adequados.

De maneira geral, a gestão pública passou por desafios de variadas 
ordens que impactaram em toda a sua operação nos últimos qua-
tro anos. E no IOC essa regra não foi diferente. No entanto, a exem-
plo das outras vices, os profissionais que compõem as equipes da 
VDDIG conseguiram lidar com as adversidades, aprender com a si-
tuação e propor alternativas para otimização de processos e alcan-
ce de resultados. Com isso, apesar de 2020 ter sido um ano atípico, 
foi também produtivo no âmbito da VDDIG. As pessoas se rein-
ventaram e conseguiram repensar e estruturar as ações da pasta. 

Servidores Ativos no Instituto Oswaldo Cruz.
 

1
2
4

19
36

120

155

255

Guarda de Endemias

Médico

Especialista

Assistente

Analista

Técnico

Tecnologista

Pesquisador

Participação IOC Práticas Integrativas 
e Complementares em Saúde (auri-
culoterapia, reiki, yoga e meditação) 1ª 
Conferência de Promoção da Saúde 
Fiocruz (VPAAPS/ VPPCB) abr/2019.

Completando os dados do gráfico acima, para poder executar suas 
atividades o Instituto conta ainda com terceirizados, bolsistas e pro-
fissionais à disposição por convênio:

 

3

15

182

323

Colaborador especial

Profissional à disposição
por convênio

Bolsista

Terceirizado

Distribuição da Força de Trabalho por Vínculo no Instituto Oswaldo Cruz.
Referência: Março/2021.

Equipe VDDIG – 2017.
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PROGRAMA DE COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA

O Programa de Colaboração Voluntária teve início em outubro de 
2016 e desde então o IOC teve 151 colaboradores advindos dessa 
modalidade. Devido ao Plano de Contingência diante da pandemia 
da doença pelo SARS-CoV-2 não ocorreram renovações nos contra-
tos e, atualmente, há apenas dois colaboradores voluntários ativos, 
pois estão auxiliando no combate à Covid-19.

NOVOS CONCURSADOS E APOSENTADORIAS

Durante o quadriênio 2017-2021, especificamente em 2018, ocorreu 
o ingresso de 17 servidores, distribuídos nos seguintes cargos: um 
especialista, sete pesquisadores e nove tecnologistas, sendo todos 
oriundos do último concurso realizado em 2016 pela Fiocruz. A Co-
missão Permanente de Concursos do IOC, instaurada por ocasião 
do concurso público de 2014, teve efetiva participação na definição 
dos critérios de escolha dos locais para onde esses servidores foram 
lotados.

Cabe ressaltar ainda que a Reforma da Previdência promulgada 
pelo Governo Federal (Emenda Constitucional Nº 103/2019) causou 
significativas mudanças no regramento, resultando na redução da 
força de trabalho do Instituto, com um pico expressivo no número 
de solicitações de aposentadorias. Tal êxodo foi ocasionado pela 
insegurança dos servidores que já possuíam as condições para se 
aposentar, representando 15,66% do quadro de ativos.

Sem perspectiva de autorização de novos concursos para Fiocruz, 
o Instituto possui, ainda, 178 servidores recebendo abono de per-
manência por já terem cumprido algum requisito de aposentação. 
Esse número representa 30% do quadro atual e configura-se um 
cenário preocupante.

No intuito de valorizar e reconhecer publicamente o trabalho dos 
servidores aposentados, foi implementado, em 2017, o Programa 
de Homenagem aos Aposentados do Ano, com a realização de um 
evento para homenageá-los em suas saídas. A honraria é progra-
mada para acontecer ao término de cada ano. A iniciativa objetiva 
promover a satisfação e o reconhecimento profissional e pessoal 
dos servidores que se aposentam e que por muitos anos trabalha-
ram para tornar o IOC um grande e reconhecido instituto de pes-
quisa.

Em 2017, 2018 e 2019 as edições desse evento foram realizadas 
presencialmente e contaram com a participação da maioria dos 
profissionais que se aposentaram nos respectivos anos, tendo sido 
marcadas por grande emoção. Em razão da pandemia da Covid-19, 
o evento de 2020 ocorreu de forma virtual, junto à reunião ordinária 
do Conselho Delibierativo do IOC, no dia 2 de dezembro. 

VALORIZAÇÃO

Em alusão ao aniversário de 118 anos do IOC e na perspectiva da 
valorização das pessoas, foi realizada, em 2018, uma campanha de 
doação de sangue voluntária, não apenas como ato de solidarieda-
de, mas principalmente como uma atitude cidadã.

A valorização do trabalhador e do trabalho é indispensável, mas 
deve ser permeada pelo diálogo e vínculo entre a equipe. O reco-
nhecimento profissional é essencial e vai muito além de mapear 
competências e habilidades, tornando o nível de satisfação e bem-
-estar das pessoas um importante  indicador de desempenho.

Solicitações de aposentadorias de servidores do IOC.  

 

 

 

22

29

39

15

2

2017 2018 2019 2020 2021

Evolução aposentadoria 2017-2021

Total: 107

Peças de campanhas internas no IOC.
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QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES

Na Gestão de Pessoas, o processo de qualificação de servidores 
deve ser entendido como uma estratégia contínua de capacitação 
profissional. No quadriênio 2017-2021, foram titulados 32 servidores, 
incluindo os títulos de doutor, mestre e especialista.

Capacitação
Endossando a relevância da qualificação do corpo funcional, nes-
te último quadriênio foram realizados 108 eventos de capacitação, 
com a participação de 1.558 profissionais. Dentre eles destacam-se:

 ■ Curso de Liderança: Perfis e Potencialidades, com foco nos 
servidores em cargos de chefia; 

 ■ Oficinas de Formação de Multiplicadores Internos, com o ob-
jetivo de instrumentalizar os servidores na didática para fins 
de compartilhamento de conhecimento;

 ■ Oficinas de Planejamento; Orçamento e Finanças; Compras e 
Almoxarifado; Contratos e Convênios; e Direito Administrativo, 
realizadas pelas chefias das áreas com intuito de aproximar os 
processos e procedimentos da gestão junto à pesquisa;

 ■ Curso de Gestão e Matriz de Risco devido às novas diretrizes 
de governo (Compliance e Sistemas de Integridade);

 ■ Curso de Monitoramento e Avaliação de Projetos e Processos;

 ■ Certificação em Foresight, com foco no desenvolvimento de 
habilidades em futurismo para servidores do DPO;

 ■ Segurança em redes sem fio, estratégico para o Detin;

 ■ Cursos desenvolvidos pela Cooperação Social: terapias comu-
nitárias integrativas, auriculoterapia, reiki, acupuntura etc; 

 ■ Curso para o novo Sistema Eletrônico de Informação (SEI) do 
governo federal; 

 ■ Treinamento para a área de Qualidade para elaboração de 
planos de capacitação; 

 ■ Treinamento em Libras para facilitar a comunicação e integra-
ção entre os profissionais; 

 ■ Outros cursos e congressos diversos, sendo de 2020/2021 inte-
gralmente remotos, em função da necessidade de adaptação 
ao período pandêmico.

Ano Especialização 
(curso único)

Mestrado Doutorado Total

2017 1 8 4 13

2018 - 2 5 7

2019 - 4 4 8

2020 2 1 1 4

Total 3 15 14 32

Qualificação de Servidores no período 2017-2020.

Oficina de Multiplicadores.

Peças de campanhas internas no IOC.

Fonte: DGP pelos requerimentos feitos e SGA – módulo servidores.
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Oficina de compras.

Ano Quantidade 
de eventos

Quantidade 
de servidores

Investimento 
R$

2017 8 106 53.155,32

2018 33 499 43.294,00

2019 31 743 69.138,00

2020
março - início 
pandemia

32 205 25.920,00

2021
até março

4 5 4.630,00

Total 118 1558 196.137,32

Capacitações desenvolvidas no período 2017-2021.

Em agosto de 2019, o governo federal implementou a nova Política 
de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP), via Decreto Nº 9991/2019, 
modificando os processos de planejamento e execução dos eventos 
de capacitação. Dentre as mudanças estabelecidas, cabe destacar 
a nova prática instituída com a exigência de processo seletivo (habi-
litatório) para afastamento (Lei Nº 9991/19 art. 22) Stricto sensu, pós-
-doutorado e outros cursos no exterior com duração até quatro anos. 

A VDDIG implantou também novos critérios e regras para uso da 
licença capacitação5 (Lei Nº 9991/19 art. 25 a 28), inclusive com o 
estabelecimento de percentual de limitação de solicitação por ór-
gão. Em outubro de 2019, o CD-IOC aprovou a mudança do Serviço 
de Gestão do Trabalho (Seget) para Departamento de Gestão com 
Pessoas (DGP). O Departamento continuou incorporando as áreas 
de Desenvolvimento de Pessoas e Administração de Pessoal.

AÇÕES DA ÁREA DE
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

 
A diretriz Governo Digital, programa que tem o objetivo de moder-
nizar a administração do Estado brasileiro, vem se fazendo presente 
por meio de diversas ações que visam maior celeridade nos proces-
sos e fidedignidade de dados. A inicialização do processo de digi-
talização das pastas funcionais dos servidores e adesão da unidade 
ao SEI nos processos de Gestão de Pessoas possibilitou a migração 
de processos envolvendo a vida funcional dos servidores em meios 
eletrônicos. 

Ações Estratégicas
Com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a percepção 
do corpo funcional quanto à efetividade da gestão, foi elaborada 
e implementada uma pesquisa de satisfação pelo DGP, em 2019. 
O resultado se mostrou bastante positivo no cômputo geral e 
com alguns pontos que se configuraram como oportunidades de 
melhoria. Uma reunião entre os gestores foi realizada a fim de se 
publicizar os resultados e pensar coletivamente em alternativas de 
desenvolvimento. A Política de Gestão de Pessoas do IOC foi revisa-
da e atualizada, considerando a realidade atual, bem como o orga-
nograma do Instituto, com o reenquadramento de setores em nova 
categoria hierárquica e nomenclatura. 

Licença remunerada de até três meses concedida ao servidor após cada cinco anos 
de efetivo exercício.

5

A ascensão do antigo Serviço de Planejamento e Orçamento (SPO) 
para o atual Departamento de Planejamento, Orçamento e Coo-
peração Institucional (Depoc) expressa o fortalecimento da cultura 
do planejamento no IOC e a valorização da equipe neste período. 
A mudança foi aprovada pelo CD-IOC em outubro de 2019, confe-
rindo novo posicionamento estratégico à área e incorporando ofi-
cialmente as atividades de assessoria de cooperação institucional. 

ATUAÇÃO DO DEPOC NO
VI ENCONTRO IOC

A maior evidência do fortalecimento da área de planejamento foi o 
seu protagonismo no processo de coordenação do VI Encontro IOC, 
instância de planejamento estratégico, democrático e participativo 
da unidade. Como pode ser observado no quadro a seguir, a equi-
pe do Depoc esteve envolvida em todas as etapas do processo, foi 
responsável pela consolidação de todos os produtos e pelas apre-
sentações e informes periódicos nas reuniões ordinárias do CD-IOC, 
para dar transparência ao processo e envolver a comunidade insti-
tucional.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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Atuação do Departamento de Planejamento Orçamento e Cooperação Institucional no VI Encontro do 
Instituto Oswaldo Cruz. 

Ano Mês Etapa Atuação do Depoc

2018 Março Pré  ■ Participação da comissão organizadora;

 ■ Participação na discussão e proposição da 
metodologia;

 ■ Participação na redação do documento de 
referência;

 ■ Participação no planejamento da etapa 1.

Abril

Maio 01  ■ Apresentação da metodologia na plenária de 
abertura;

 ■ Coordenação de grupos;

 ■ Relatoria e participação nas discussões.

Junho  ■ Consolidação das contribuições;

 ■ Elaboração da 1ª matriz SWOT consolidada.Julho

Agosto 02  ■ Consolidação das contribuições individuais;

 ■ Análise de conteúdo e distribuição de frequências;

 ■ Elaboração da 2ª Matriz SWOT consolidada;

 ■ Elaboração dos mapas temáticos para as Câmaras 
Técnicas e QBA. 

Setembro

Outubro 03  ■ Coordenação do VI Encontro;

 ■ Acompanhamento das discussões nas Câmaras 
Técnicas com suporte metodológico para discussão 
dos mapas temáticos e elaboração das propostas, 
objetivos e justificativas;

 ■ Consolidação do documento final para a 4ª etapa;

 ■ Organização dos grupos e da metodologia da 
4ª etapa.

Novembro

Dezembro

2019 Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio 04  ■ Participação nos grupos de discussão;

 ■ Participação na relatoria dos grupos;

 ■ Participação na mesa coordenadora da plenária 
final;

 ■ Participação na relatoria de síntese;

 ■ Elaboração do documento final a ser submetido 
ao CD-IOC.

Junho 05  ■ Elaboração do documento final aprovado pelo 
CD-IOC.

De todo o processo, destaca-se a atuação 
do Depoc na terceira etapa. Durante cerca 
de sete meses a equipe acompanhou as 
discussões e ofereceu suporte metodoló-
gico para a elaboração de propostas pelas 
Câmaras Técnicas (CTs) do IOC. Além da 
participação em reuniões das oito CTs, 
este trabalho envolveu apresentação no 1º 
Seminário de Saúde e Ambiente, organi-
zado pela Câmara Técnica de Ambiente e 
Saúde, em 2018, e participação no I Fórum 
de Laboratórios de Referência, Ambulató-
rios e Coleções Biológicas do IOC, em 2019. 

No segundo semestre de 2019, a experi-
ência do VI Encontro foi compartilhada 
com as áreas de planejamento e Vice-Di-
retorias de Gestão e Desenvolvimento Ins-
titucional da Escola Politécnica de Saúde 
Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) e do 
Instituto de Ciência e Tecnologia em Bio-
modelos (ICTB/Fiocruz) como um caso de 
sucesso de planejamento democrático e 
participativo na Fiocruz.

A partir da aprovação do documento final 
do VI Encontro IOC pelo CD-IOC, o Depoc 
iniciou a elaboração do Plano de Diretri-
zes Estratégicas. Inicialmente, a equipe 
trabalhou na elaboração dos modelos de 
planilhas para detalhamento dos planos 
de ação e planos de monitoramento das 
diretrizes aprovadas. Em seguida, foram 
compostos os GTs para elaboração dos 
planos de ação das diretrizes convergen-
tes. A equipe do Depoc atuou como facili-
tadora da metodologia nas reuniões com 
estes GTs e, também, nos GTs criados no 
âmbito das CTs, para elaboração dos pla-
nos de ação das diretrizes específicas. 

Durante 19 meses, foram 64 reuniões com 
31 GTs, envolvendo cerca de 100 participan-
tes. Este trabalho, iniciado no fim de 2019, 
sofreu impacto no primeiro semestre de 
2020 em virtude dos Plano de Contingên-
cia da Fiocruz e Plano de Contingência 
do IOC para ações institucionais frente à 
pandemia da Covid-19, porém, não foi in-
terrompido e seguiu em elaboração com 
dezenas de reuniões remotas realizadas 
durante o ano de 2020 e os primeiros me-
ses de 2021.
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Finalmente, o Depoc foi o responsável pela consolidação de todos 
os planos de ação e pela redação do documento final do PDE, com-
posto de dez macroprojetos estratégicos e de planos de ação deta-
lhados para cada uma das 39 diretrizes estratégicas aprovadas pelo 
CD-IOC e disponibilizado para a comunidade do IOC em março de 
2021.

Além da coordenação do plano, membros do Depoc também cola-
boraram na discussão e elaboração de planos de ação de diretrizes 
estratégicas que, inclusive, já possuem resultados. Como é o caso 
do Regimento Interno do Encontro IOC, produto da diretriz 5 do 
PDE e aprovado em 2020 pelo CD-IOC, formalizando este fórum 
como instância de planejamento participativo institucional; e da 
Política de Cooperação Internacional do IOC, produto da diretriz 22 
do PDE.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ASSESSORIA 
EM PROJETOS E PROCESSOS ESTRATÉGICOS

Durante esse período, o Depoc também discutiu permanente-
mente o seu próprio planejamento estratégico, com atualização 
da identidade organizacional (missão, visão e valores) e definição 
de objetivo geral e dos objetivos específicos, em 2019. Este planeja-
mento possibilitou a definição de objetivos e a pactuação de metas 
individuais para a equipe. Em 2020, a equipe rediscutiu o plano e 
redefiniu objetivos e metas considerando as mudanças nas rotinas 
de trabalho provocadas pela pandemia do novo coronavírus.

Etapas de elaboração do Plano de Diretrizes Estratégicas - PDE.

Ano Mês Atuação do Depoc

2019 Junho  ■ Elaboração de modelo de planilhas 
de plano de ação e de monitoramen-
to para diretrizes do PDE.

Setembro a 
dezembro

 ■ Acompanhamento de elaboração 
de planos de ação e proposição de 
monitoramento.

2020 Janeiro a 
dezembro

2021 Janeiro

Fevereiro  ■ Acompanhamento de elaboração 
de planos de ação e proposição de 
monitoramento;

 ■ Identificação de macroprojetos es-
tratégicos que congregam diretrizes 
do PDE para inclusão no Plano Anual 
do IOC no Sage.

Março  ■ Acompanhamento de elaboração 
de planos de ação e proposição de 
monitoramento;

 ■ Elaboração do documento final do 
PDE.

Ainda na esfera da gestão estratégica, o fortalecimento do Depoc 
e da cultura do planejamento no IOC podem ser evidenciados a 
partir de 2018 pelo interesse de alguns LP-IOC em ter o suporte da 
equipe para elaboração de seus planos estratégicos. 
  
Em cumprimento do objetivo geral do setor, de assessorar a Dire-
toria e as subunidades do IOC nas suas áreas de competência, o 
Depoc apoiou a elaboração do projeto Ações Estratégicas para o 
Desenvolvimento e Fortalecimento dos Laboratórios Credenciados 
e das Áreas de Apoio à Pesquisa (PAEF 2), executado por meio da 
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em 
Saúde (Fiotec), bem como atuou em conjunto com a VDDIG e a 
Plataforma de Apoio à Pesquisa e Inovação do IOC (Papi), no acom-
panhamento de sua execução. Outros projetos institucionais exe-
cutados via Fiotec também foram elaborados com apoio do Depoc.
 
Destacam-se ainda a assessoria às subunidades oferecida aos LP-
-IOC na elaboração de propostas de Emendas Parlamentares e o 
suporte dado pela equipe na elaboração dos projetos apresenta-

Missão

Coordenar o processo de planejamento e orçamento, monito-
ramento e avaliação do IOC, com vistas a subsidiar a tomada 
de decisões.

Visão de futuro

Ser um ator estratégico para o IOC, reconhecido por suas com-
petências em planejamento e orçamento, além de contribuir 
para a transparência do processo de gestão da unidade.

Objetivo Geral

Assessorar a Vice-Diretoria de Desenvolvimento Institucional 
e Gestão e as subunidades do IOC nas ações voltadas ao 
planejamento estratégico, à consolidação e análise da progra-
mação física e orçamentária do Plano Anual e sua execução, ao 
monitoramento e avaliação de resultados e indicadores insti-
tucionais, sendo responsável por dar visibilidade aos mesmos 
e à assessoria de cooperação técnica nacional e internacional 
realizada pelo Instituto.

Identidade organizacional do Depoc atualizada em 2020. 
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dos pela VDDIG ao edital Inova Gestão (Fiocruz), em 2020. O Depoc 
participa como membro da equipe em um dos projetos aprovados 
pelo Edital Mapeamento das Competências Tecnológicas do Insti-
tuto Oswaldo Cruz.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Como responsável pela consolidação e acompanhamento da exe-
cução do Plano Anual do IOC, desde 2018 o Depoc atua na ade-
quação de suas rotinas de trabalho, na interface com outros setores 
e na adequação dos sistemas que gerencia (Sistema Integrado de 
Administração – Siad; e Sistema Integrado de Coleta de Dados - Co-
leta). Tais ações visam ao alinhamento do ciclo de planejamento do 
IOC ao cronograma do Plano Anual de Contratações (PAC) do Go-
verno Federal, vigente desde 2019 pelo Sistema de Planejamento e 
Gerenciamento das Contratações (PGC).
 
Durante todo este período o Depoc manteve diálogo estreito e per-
manente com a Coordenação-Geral de Planejamento (Cogeplan/
Fiocruz) e instâncias da Presidência que descentralizam orçamen-
to para o IOC, buscando a melhor negociação orçamentária, a ga-
rantia do cumprimento dos compromissos e o acompanhamento 
da execução orçamentária em consonância com a programação. 
Com o mesmo objetivo, o Depoc subsidiou a Diretoria e o CD-IOC 
na tomada de decisões por meio da elaboração de relatórios, apre-
sentações sobre a situação orçamentária nas reuniões ordinárias 
do CD-IOC e nas diversas reuniões periódicas de monitoramento 
orçamentário em conjunto com a VDDIG, o DGA e a Papi. 

No que se refere ao orçamento recebido e executado pelo IOC do 
previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA), podemos observar o 
quadro e os gráficos a seguir:

IOC 2017 2018 2019 2020

Custeio (R$) 33.598.393 31.129.574 33.076.355 30.507.243

Capital (R$) 333.333 391.333 455.029 2.674.278

Orçamento executado pelo IOC (LOA).
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Evolução do orçamento executado em capital (LOA). 
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ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS 
E INDICADORES INSTITUCIONAIS

Cumprindo um dos seus objetivos de gerenciar o Sistema Integra-
do de Coleta de Dados, que concentra informações sobre a produ-
ção anual do IOC, em 2017 o Depoc assumiu a coordenação do GT 
Coleta, quando este foi reativado. O propósito do grupo de trabalho, 
composto também por membros indicados das Câmaras Técnicas, 
era avaliar os produtos e as funcionalidades do sistema e propor 
melhorias. Entretanto, após algumas discussões, chegou-se à con-
clusão de que reuniões temáticas específicas com as CTs e subuni-
dades eram mais produtivas para o alcance deste objetivo. Sendo 
assim, algumas melhorias foram propostas a partir de discussões 
com a Câmara Técnica de Promoção à Saúde e com a Câmara Téc-
nica de Coleções, em conjunto com a Vice-Presidência de Pesquisa 
e Coleções Biológicas.

Outras melhorias contínuas foram implementadas no sistema Co-
leta para atender a demandas institucionais e para que a ferramen-
ta tenológica continue cumprindo seu objetivo com confiabilidade 
dos dados. Este trabalho garantiu que o Coleta continuasse sendo 
uma referência interna e externamente, tendo sido apresentado a 
algumas unidades interessadas em adotá-lo e no Fórum de Planeja-
mento da Fiocruz, organizado pela Cogeplan, como caso de sucesso. 

O Sistema Coleta é fonte de dados fundamental para a entrega de 
diversos produtos do Depoc, como os relatórios de atividades anu-
ais do IOC, a planilha de distribuição orçamentária anual para os 
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laboratórios, informações para o relatório 
DataCapes, preenchimento da execução 
de metas no Sistema Sage/Fiocruz e apu-
ração e monitoramento dos indicadores 
intermediários da Avaliação de Desempe-
nho Institucional (ADI). 

A atividade de acompanhamento dos 
resultados e indicadores institucionais 
também permitiu o auxílio em análises 
demandadas para as diversas CTs do Ins-
tituto. Com relação aos indicadores in-
termediários do IOC para a ADI, o Depoc 
atuou não apenas na apuração dos dados 
e monitoramento dos resultados para 
eventual repactuação de metas, mas, tam-
bém, na análise da cesta de indicadores e 
proposição de alterações com base em 
demandas institucionais, nos resultados 
apurados e nos critérios de adequação, re-
levância, comparabilidade e rastreabilida-
de dos indicadores. Para o ano de 2021, foi 
incorporado um novo indicador para dar 
visibilidade às atividades ambulatoriais do 
IOC. Também foi sugerida a alteração do 
indicador relativo à editoria científica da 
Revista Memórias do IOC. 

COOPERAÇÃO TÉCNICA 
INSTITUCIONAL

Um dos objetivos do Depoc é apoiar a ce-
lebração, o monitoramento e a prestação 
de contas de convênios e acordos de co-
operação do IOC. Em 2017, o escopo desta 
atuação foi ampliado com a incorporação 
da gestão dos processos de cooperação 
internacional. 

No âmbito da cooperação internacional 
destaca-se a formalização de acordo entre 
a Fiocruz e a Universidade de Aveiro, em 
2020, que se estendeu como uma futu-
ra colaboração que está em andamento 
com o IOC. Assim, com a visita do embai-
xador de Portugal, o Instituto pôde estrei-
tar laços para essa futura colaboração. Já 
em 2021, uma visita do cônsul-geral de 
Luxemburgo abriu a possibilidade de par-
cerias e futuras colaborações via Agência 
de Inovação de Luxemburgo.

Tipo de instrumento celebrado

TEDs Acordos de 
cooperação

Protocolos de 
cooperação

Total

2017 Quant. 7 8 0 15

Valor (R$) 2.319.330 - - 2.319.330

2018 Quant. 5 2 0 7

Valor (R$) 5.150.000 - - 5.150.000

2019 Quant. 5 1 0 6

Valor (R$) 6.298.205 - - 6.298.205

2020 Quant. 1 2 1 4

Valor (R$) 577.000 - - 577.000

2021 
até março

Quant. 0 2 0 2

Valor (R$) 0 - - 0

Total Quant. 18 15 1 34

Valor (R$) 14.344.535 - - 14.344.535

Instrumentos de coopera-
ção nacional celebrados.

O Departamento de Gestão Administra-
tiva (DGA) tem como finalidade geren-
ciar a cadeia de abastecimento do IOC, 
compreendendo as atividades logísticas, 
contratuais, patrimoniais e de execução fi-
nanceira-orçamentária para aquisição de 
bens e serviços necessários ao alcance dos 
objetivos da unidade.

Nos últimos anos o agravamento da crise 
econômica e financeira nacional, somada 
à alta progressiva do dólar, impactaram 
o orçamento da Fiocruz e, consequen-
temente, do IOC. O que exigiu do DGA a 
otimização de fluxos e processos, assim 
como o alinhamento a outros setores, 
tornando a gestão mais dinâmica e inte-
grada.

A mudança no governo federal e a nova 
lógica sobre a administração pública mo-
dificaram a legislação, principalmente 

GESTÃO ADMINISTRATIVA

na área de compras e gestão de riscos. A 
proposta de implantação do Governo Di-
gital, em 2019, também foi um elemento 
que vem exigindo dos profissionais capa-
cidade de adaptação e proatividade, além 
de maior responsabilização individual do 
gestor.

COLETA DE AMOSTRAS PARA 
TRANSPORTE AÉREO

Importante serviço financiado pela Direto-
ria do IOC, a coleta de amostra para trans-
porte aéreo é gerenciada pela Secretaria 
Executiva do DGA e requer uma logística 
complexa, pois em geral trata-se de mate-
riais que exigem um cuidado especial em 
seu manuseio em relação às medidas de 
biossegurança e para garantir a qualidade 
da amostra.
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Evolução das coletas para transporte aéreo.  

As informações referentes ao exercício 2021 serão processadas quando o ano for concluído.

2017 2018 2019 2020

Total R$ 108.076,73 R$ 226.292,72 R$ 255.422,73 R$ 108.634,99

Janeiro R$ 2.434,05 R$ 6.648,14 R$ 9.016,17 R$ 6.565,26

Fevereiro R$ 8.428,89 R$ 3.336,24 R$ 13.625,86 R$ 11.397,42

Março R$ 6.221,19 R$ 6.379,45 R$ 17.161,85 R$ 12.454,13

Abril R$ 8.201,48 R$ 18.836,31 R$ 26.082,06 –

Maio R$ 10.970,42 R$ 7.521,10 R$ 23.992,50 R$ 1.435,96

Junho R$ 5.367,22 R$ 15.135,43 R$ 25.333,47 R$ 3.097,71

Julho R$ 7.930,32 R$ 31.203,64 R$ 27.735,14 R$ 5.529,06

Agosto R$ 10.661,52 R$ 40.918,71 R$ 22.813,16 R$ 9.764,76

Setembro R$ 17.605,82 R$ 18.993,13 R$ 17.044,77 R$ 10.164,90

Outubro R$ 14.980,56 R$ 20.996,88 R$ 19.359,00 R$ 14.900,00

Novembro R$ 9.083,32 R$ 33.609,90 R$ 26.599,99 R$ 15.089,76

Dezembro R$ 6.191,94 R$ 22.713,79 R$ 26.658,76 R$ 18.236,03

O Serviço de Gestão de Compras (Segec) 
do IOC é responsável por todas as aquisi-
ções de materiais (insumo, peças, equipa-
mentos, gases etc) e prestação de serviços 
para atender às demandas dos LPs e de-
mais setores da unidade.

Em relação às aquisições, a priorização dos 
processos licitatórios utilizando Atas de 
Registro de Preços (ARPs) reduziu o prazo 
médio processual, bem como contribuiu 
para a racionalização e melhorias no fluxo 
de planejamento de aquisições e ressupri-
mento de itens estocáveis e de consumo 
imediato.

Uma das tônicas das ações do setor foi 
o trabalho em parceria com outras uni-
dades na Fiocruz, como na aquisição e 
distribuição de gases para o Instituto de 

AQUISIÇÕES

Tecnologia de Imunobiológicos (Bio-Man-
guinhos), Instituto de Tecnologia em Fár-
macos (Farmanguinhos), Instituto Nacio-
nal de Infectologia Evandro Chagas (INI), 
Instituto Nacional de Controle de Qualida-
de em Saúde (INCQS) e Coordenação-Ge-
ral de Infraestrutura dos Campi (Cogic). 
Ou ainda na atuação direta em compras 
centralizadas para atendimento a todas as 
unidades da Fundação.

Mesmo tendo atravessado um período 
pandêmico, o Segec também conseguiu 
um alto índice de produtividade, com-
provado pelos números de aquisições re-
alizadas tanto de materiais permanentes, 
como de insumos e serviços contratados 
para o IOC e outras unidades da Fiocruz, 
conforme demonstração nos quadros das 
páginas a seguir:

Foto: Raquel Portugal (Icict/Fiocruz).



69 IOC — RELATÓRIO DE GESTÃO 2017-2021

Relatório Geral de compras IOC 2017.

Relatório Geral de compras IOC 2018.

IOC Pregão 
Eletrônico 

SRP

Pregão 
Eletrônico 

Comum

DL/CE IN Participações Carona Total Geral

Quantidade de processos 46 11 34 108 37 7 243

Quantidade total de itens no 
processo

877 228 53 147 83 7 1.395

Quantidade de itens 
fracassados

152 70 0 0 0 0 222

Quantidade de itens 
adquiridos

725 158 52 146 83 7 1.171

Valor total estimado no TR (R$) 12.218.872,13 2.591.192,55 2.763,89 1.249.465,58 528.449,24 81.894,60 16.672.637,99

Valor estimado itens 
fracassados (R$)

739.460,38 241.592,71 0,00 0,00 0,00 0,00 981.053,09

Valor total contratado (R$) 5.430.952,33 1.179.546,68 2.763,89 1.249.465,58 528.449,24 81.894,60 8.473.072,32

Economicidade dos itens 
fechados (R$)

6.048.459,42 1.170.053,16 0,00 0,00 0,00 0,00 7.218.512,58

IOC Pregão 
Eletrônico 

SRP

Pregão 
Eletrônico 

Comum

DL/CE IN Participações Carona Total Geral

Quantidade de processos 63 6 40 131 7 9 256

Quantidade total de itens 
no processo

1.753 50 73 236 21 16 2.149

Quantidade de itens 
fracassados

509 0 0 0 0 0 509

Quantidade de itens 
adquiridos

1.244 50 73 236 21 16 1.640

Valor total estimado no 
TR (R$)

23.153.162,03 26.797.796,89 10.580.443,69 2.833.046,92 297.321,94 114.593,68 63.776.365,15

Valor estimado itens 
fracassados (R$)

3.494.691,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.494.691,32

Valor total contratado (R$) 12.351.531,46 18.687.098,74 10.580.443,69 2.833.046,92 297.321,94 114.593,68 44.864.036,43

Economicidade dos itens 
fechados (R$)

7.306.939,25 8.110.698,15 0,00 0,00 0,00 0,00 15.417.637,40
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Relatório Geral de compras IOC 2019.

Relatório Geral de compras IOC 2020.

IOC Pregão 
Eletrônico 

SRP

Pregão 
Eletrônico 

Comum

DL/CE IN Participa-
ções

Carona Total Geral

Quantidade de processos 55 4 22 148 4 5 238

Quantidade total de itens no 
processo

1.503 10 50 301 69 6 1.939

Quantidade de itens 
fracassados

371 0 3 0 0 0 374

Quantidade de itens 
adquiridos

1.132 10 47 301 69 6 1.565

Valor total estimado no TR (R$) 27.530.524,00 233.041,31 6.489.843,28 7.301.195,22 271.169,23 36.874,00 41.862.647,04

Valor estimado itens 
fracassados (R$)

4.118.228,00 0,00 6.158,28 0,00 0,00 0,00 4.124.386,28

Valor total contratado (R$) 16.782.009,00 168.031,80 6.471.276,73 7.175.139,96 259.375,23 36.778,35 30.892.611,07

Economicidade dos itens 
fechados (R$)

6.630.287,00 65.009,51 12.408,27 126.055,26 11794,00 95,65 6.845.649,69

IOC Pregão 
Eletrônico 

SRP

Pregão 
Eletrônico 

Comum

DL/CE IN Participa-
ções

Carona Total Geral

Quantidade de processos 50 7 16 121 9 - 203

Quantidade total de itens 
no processo

1.397 76 26 207 358 - 2.064

Quantidade de itens 
fracassados

330 14 0 0 0 - 344

Quantidade de itens 
adquiridos

1.067 62 26 207 358 0 1.720

Valor total estimado no 
TR (R$)

24.968.229,62 710.094,31 3.181.945,60 7.390.743,96 2.532.339,90 - 38.783.353,39

Valor estimado itens 
fracassados (R$)

3.230.338,03 97.501,11 0,00 0,00 0,00 - 3.327.839,14

Valor total contratado (R$) 17.810.591,61 371.156,43 3.146.953,17 7.382.631,74 1.486.706,54 - 30.198.039,49

Economicidade dos itens 
fechados (R$)

3.927.299,98 241.436,77 34.992,43 8.112,22 1.045.633,36 - 5.257.474,76
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EMENDAS PARLAMENTARES  

Emendas parlamentares são recursos do orçamento público le-
galmente indicados pelos membros do Congresso Nacional para 
finalidades públicas, ou seja, é a oportunidade que os deputados 
têm de acrescentarem novas programações orçamentárias com o 
objetivo de atender às demandas.
 

Orçamento oriundo de Emenda parlamentar em 2019.

Setor Equipamento Valor unitário Tipo de compra

Plataforma de Bioensaios ImageXpress (HCS) – Confocal 
High-Conter Imaging System

U$ 432.000,00 Importado

Plataforma de Sequenciamento de Alta Vazão Sistema MiSeq U$ 104.025,93 Importado

Plataforma de Sequenciamento de Alta Vazão Ultrassonicador U$ 22.726,29 Importado

Plataforma de Microscopia Eletrônica Câmara para Crioultramicrotomia U$ 55.075,00 Importado

Plataforma de Bioimagem in vivo Lago X U$ 270.000,00 Importado

Plataforma de Bioimagem in vivo Estantes Micro Isoladas para 
Camundongos e Ratos

R$ 400.000,00 Nacional

Laboratório de Imunologia Clínica Container para Armazenamento R$ 16.689,75 Nacional

Plataforma de Citometria de Fluxo – unidade de Sorting Kit de Upgrade de Moflo Astrios 
para Moflo Astrios 

U$ 90.000,00 Importado

Durante o último quadriênio, a gestão do IOC buscou a suplemen-
tação orçamentária via emendas parlamentares, até então uma 
prática inédita na unidade, e foi contemplado por dois anos segui-
dos. As emendas foram executadas e liquidadas integralmente, au-
mentando e otimizando o parque de equipamentos do IOC.

Orçamento oriundo de Emenda Parlamentar em 2020.

Setor Equipamento Valor unitário Tipo de compra

Plataforma de Citometria de Fluxo – unidade de 
Análise Multiparamétrica

Citômetro Amnis U$ 242.000,00 Importado

Sala de Equipamentos Multiusuários Fotodocumentador  Vilber € 16.707,37 Importado

Plataforma de Histotecnologia Scanner de Lâminas Motic U$ 122.912,93 Importado

Sala de Equipamentos Multiusuários Sistema Automatizado Incucyte S3 U$ 198.807,51 Importado

Plataforma de Microscipoia Intravital Microscópio Intravital € 47.795,00 Importado

Sala de Equipamentos Multiusuários Microscópio de Luz Zeiss R$ 265.366,83 Nacional

Departamento de Apoio Técnico e Tecnológico Sistema analisador Perimed € 50.170,00 Importado
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FINANCEIRO

Foram realizadas contratações utilizando todo orçamento LOA dis-
ponibilizado para aquisição pelo Tesouro, totalizando 95% de execu-
ção orçamentária (média no período 2017-2020), o que demostra a 
excelente execução e liquidação orçamentárias, como se evidencia 
nos quadros abaixo:

Execução orçamentária (LOA) 2017-2020.

Indicadores 2017 2018 2019 2020

Orçamento liberado (LOA) R$ 31.433.886,09 R$ 30.764.447,55 R$ 32.383.508,29 R$ 32.616.173,80

Crédito recebido (extra LOA) R$ 1.027.509,00 R$ 8.289.703,89 R$ 13.648.978,59 R$ 6.839.066,07

Execução orçamentária R$ 33.927.814,00 R$ 37.595.706,20 R$ 38.509.413,36 R$ 38.885.630,69

Crédito recebido (Covid) – – – R$ 2.545.484,32

Empenhos emitidos (LOA) R$ 17.999.800,81  R$ 25.561.697,81 R$ 29.699.271,91 R$ 26.620.699,31

Empenhos pagos R$ 28.977.930,54 R$ 39.982.186,76 R$ 34.090.457,37 R$ 28.179.515,34

Pagamentos fornecedores R$ 31.433.886,09 R$ 31.821.244,27 R$ 44.618.193,73 R$ 38.525.232,51

Empenhos a liq. Inscritos em RP  R$ 14.670.665,61 R$ 9.395.377,59 R$ 10.963.650,09 R$ 6.749.931,31

Empenhos liq. a pagar inscritos em RPP R$ 335.383,77 R$ 1.315.974,02 R$ 1.896.281,52 R$ 3.956.184,04

Crédito devolvido – – – R$ 3.115.093,50

2017 2018 2019 2020

PROAP R$ 8.179,00 R$ 68.278,12 R$ 68.278,12 R$ 68.278,12

TED R$ 1.019.330,00 R$ 4.860.000,00 R$ 6.058.039,08 R$ 6.058.039,08

Execução de outras 
fontes.

Fonte: SIAFI/SEGEF
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GESTÃO DE CONTRATOS
 
O Serviço de Gestão de Contratos (Segecon) promove a gestão e 
fiscalização das contratações de materiais e serviços, que consiste 
na verificação da regularidade das obrigações previdenciárias, fis-
cais e trabalhistas. Atua também na prestação de apoio à instru-
ção processual e encaminhamento da documentação pertinente 
aos procedimentos relativos à repactuação, alteração, reequilíbrio, 
prorrogação, pagamento, extinção dos contratos, dentre outras, 
com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a 
solução de problemas relativos ao objeto. Além disso, presta auxílio 
aos fiscais de contratos e coordenadores de projetos a buscarem 
melhorias para fiscalizar, aprimorar a execução e aperfeiçoar as ati-
vidades gerenciais, com foco na gestão de riscos.

O Segecon atua também na colaboração com outros departamen-
tos e serviços do IOC, especialmente com relação aos processos de 
contratação da Fiotec, prestando consultorias aos pesquisadores 
coordenadores dos projetos quando estes são auditados pelos ór-
gãos de controle externos, tal como a Controladoria-Geral da União 
(CGU), e aos órgãos internos de controle, como a Auditoria Interna 
da Fiocruz (Audin/Fiocruz). O Serviço auxilia, ainda, os analistas dos 
projetos lotados na Papi, sempre demonstrando as implicações e 
possiblidades contratuais e jurídicas referentes a cada projeto/pro-
cesso.

Quanto às atividades principais realizadas pelo Segecon, estão as 
celebrações de contratos contínuos e não contínuos, contrata-
ções realizadas por nota de empenho emitidas, e as Informações 
Complementares às Notas de Empenho (ICNE). O setor também 
é responsável por aplicar as penalidades contratuais previstas na 
legislação, editais e nos contratos.

GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

A Administração de materiais tem o objetivo de suprir a unidade 
e respectivos setores com materiais nas quantidades adequadas, 
na qualidade requerida e no momento certo, armazenando-os da 
maneira e em local apropriados e minimizando a necessidade de 
estoques.  A armazenagem e controle de materiais, por meio da 
identificação, separação e estocagem no almoxarifado, são essen-
ciais para o atendimento adequado das necessidades. 

Cabe ressaltar que em 2018 foi iniciado o controle de quantidade 
de materiais solicitados pelos departamentos/laboratórios do Ins-
tituto. Essa ação tem o intuito de garantir que os diversos setores 
do IOC consumam aquilo que foi planejado. Ainda acerca da admi-
nistração de materiais, o inventário físico é realizado anualmente 
para a verificação das discrepâncias em registros de estoque entre 
estoque físico e contábil, proporcionando a apuração do valor total 
para efeito de balanço, permitindo uma disposição física dos mate-
riais da maneira mais adequada ao processo.

Atividades 2017 2018 2019 2020

Celebração de contratos 
contínuos

5 5 4 1

Celebração de contratos não 
contínuos

4 10 5 9

Celebração de contratos com 
a Fiotec

6 11 6 7

Celebração de contrato para 
publicação de artigo científico

71 93 99 94

Contratos em formato de 
notas de empenhos

1441 1042 1125 1170

Penalidades aplicadas – multa 117 32 48 35

Penalidades aplicadas – 
descredenciamento

2 4 1 10

Descrição Quantidade

Processos administrativos digitalizados 95%

Processos de pagamento/outros gerados/ins-
truídos pelo Segecon no ambiente SEI

157

Processos de contratações/outros abertos no 
IOC que tramitaram e foram instruídos pelo 
Segecon no ambiente SEI

340

Processos de contratações/outros do IOC 
que tiveram seus objetos conclusos e foram 
arquivados

250

Processos de contratações/outros abertos no 
IOC que aguardam requisições e instrução no 
ambiente SEI

90

Documentos gerados no ambiente SEI pela 
equipe do Segecon

1.125

Documentos externos inseridos no ambiente 
SEI pela equipe do Segecon

2.080

Principais atividades desenvolvidas 
pelo Segecon.

Implementação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) em 2019/2020 pelo 
Departamento de Gestão Administrativa (DGA).

Segecon — Serviço de Gestão de Contratos.
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No decorrer do quadriênio, a Seção de Patrimônio (Sepat) efetuou 
os procedimentos de registro nos sistemas de controle patrimonial, 
totalizando 3.487 itens patrimoniados. Desde 2014 todos os inven-
tários (móveis e imóveis) do Patrimônio estão sendo realizados com 
o acompanhamento efetivo da comissão, instituído por Portaria da 
Direção do IOC. A partir de 2018, diversos processos foram imple-
mentados. Com destaque para a troca de etiquetas, respeitando 
a prioridade dos prédios que apresentavam maior incidência de 
problemas na leitura do código de barras pelo leitor.

Ano Itens patrimoniados

2017 558

2018 780

2019 1.037

2020 1.112

Itens patrimoniados.

Grupo de materiais 2017 2018 2019 2020

Material laboratorial R$ 927.282,38 R$ 958.871,85 R$ 759.821,98 R$ 723.550,29

Material hospitalar R$ 225.621,90 R$ 364.838,15 R$ 205.685,44 R$ 219.744,25

Material de acondicionamento e embalagem R$ 412.942,11 R$ 265.014,23 R$ 341.973,09 R$ 211.227,77

Material de proteção e segurança R$ 95.780,90 R$ 65.326,98 R$ 121.388,58 R$ 108.477,89

Gás e outros materiais engarrafados R$ 55.483,05 R$ 34.515,29 R$ 85.766,48 R$ 105.382,03

Material de limpeza e produtos de higienização R$ 25.887,13 R$ 12.467,10 R$ 4.590,70 R$ 11.718,85

Material de expediente R$ 95.783,03 R$ 48.354,25 R$ 23.581,05 –

Material químico – R$ 95.461,58 R$ 4.980,14 –

Total Geral R$ 1.838.780,50 R$ 1.844.849,43 R$ 1.547.787,46 R$ 1.380.101,08

Grupos de materiais mais consumidos 2017-2020. 

Ano Gelo seco Nitrogênio líquido Gases especiais Total

R$ kg R$ m3 R$ m3 kg

2017 163.714,40 55.220 82.420,56 156.312 24.947,71 341 4.886 271.082,67

2018 270.694,00 65.840 72.923,05 140.418 19.434,89 142 5.045 363.051,94

2019 299.948,00 63.660 131.820,58 183.536 21.756,94 198 4.680 453.525,52

2020 230.560,00 41.280 163.176,60 180.573 23.674,28 242 3.824 417.410,88

Consumo de gases especiais.

Foto: Raquel Portugal (Icict/Fiocruz).
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Os desafios postos nesse quadriênio foram importantes para apri-
morar o controle e fortalecer a integração dos serviços de apoio 
laboratorial, predial e gestão, assim como as melhorias de infraes-
truturas e realizações de obras relevantes nos pavilhões do IOC.

É neste sentido que se alvitrou um ambiente mais favorável na 
interface institucional, prevendo diretrizes, objetivos, operações e 
estratégias voltadas para melhor estruturação das atividades de-
senvolvidas cujo intento foi o fortalecimento da gestão do Departa-
mento de Suporte e Infraestrutura (Desie).

Delineia-se, ainda que de forma resumida, atividades de gestão 
ocorridas durante esses anos. Entre elas, destacam-se:

INFRAESTRUTURAS – ADEQUAÇÕES E OBRAS 

Em 2017, foi possível identificar a realidade das condições físicas 
dos pavilhões do IOC por meio de um levantamento feito por in-
termédio de questionários. Essa ação proporcionou um panorama 
fidedigno das necessidades prediais, cujo desafio era – e continua 
sendo – promover melhores condições de infraestrutura para o Ins-
tituto. 

Com o desdobramento destas ações foi estabelecida uma agenda 
de trabalho cooperativa entre o Desie e a Cogic/Fiocruz.  Desde en-
tão, obras importantes foram realizadas e iniciadas por meio desse 
cenário. A destacar: a reforma da cantina do Pavilhão Arthur Neiva – 
que propiciou um melhor ambiente para os estudantes e comuni-
dade do Instituto – bem como a participação do Desie no processo 
de aquisição dos módulos de ensino a partir de uma contratação 
realizada pelo Segec.

Em 2018 e 2019, múltiplas adequações físicas, elétricas e de refrige-
ração foram executadas a fim de atender às exigências das comis-
sões de Biossegurança e Qualidade, tanto em áreas laboratoriais de 
pesquisa, referências, com seus respectivos níveis de proteção (NB1, 
NB2 e NB3), como nas plataformas e coleções. Além disso, também 
foram instalados chuveiros lava-olhos nos Pavilhões Cardoso Fon-
tes e 108.

No último quadriênio, melhorias substanciais foram obtidas para o 
Laboratório de Imunofarmacologia do pavilhão 108, no qual o De-
partamento de Manutenção Predial (DMP) da Cogic/Fiocruz reali-
zou integralmente a reforma do espaço e o mapeamento elétrico 
em todo o prédio. Nesse mesmo sentido, o Desie tem envidado 
esforços em negociações com a Cogic/Fiocruz para a reforma do 
Pavilhão Ozório de Almeida, no intuito de readequar integralmente 
uma ala do espaço, assim como uma nova cobertura para o Pavi-
lhão 108 e Ambulatório de Hepatites Virais.

É válido destacar, igualmente, os atendimentos provenientes de 
apontamentos de inconformidades que alguns laboratórios rece-

INFRAESTRUTURA

bem das próprias comissões e auditorias internas e externas. Sendo 
evidente no Laboratório de Hanseníase (Lahan), localizado no Pavi-
lhão de Hanseníase, onde foram executadas algumas reformas de 
salas e outras que estão em fase de conclusão.

A partir de uma visão holística, outro ponto notório que tem sido 
um norteador para as ações do Departamento é a inserção da 
concepção de otimização de espaços e acessibilidade. Diante dis-
so, salienta-se o projeto em andamento da Casa de Oswaldo Cruz 
(COC) no Pavilhão Arthur Neiva, no qual o Desie tem participado 
ativamente nos alinhamentos técnicos, e cujo projeto visa garantir 
as implementações de rampas de acessos no auditório, elevador 
social e ampliações dos banheiros sanitários.

Nos anos correntes, o Desie também cooperou com algumas fisca-
lizações de contratos, das quais se destacam o contrato de reforma 
do Museu de Patologia, no Pavilhão Lauro Travassos, cuja obra tem 
previsão de término para o segundo semestre de 2021. No mesmo 
prédio está sendo fiscalizado o projeto executivo de reforma para 
o Laboratório de Fisiologia e Controle de Artrópodes Vetores (La-
ficave).
 
No início de 2019, a Coordenação de Vigilância em Saúde e Labora-
tórios de Referência (CVSLR) da Presidência pactuou com alguns 
laboratórios de referências a compra de equipamentos, objetivan-
do a reposição de freezers, refrigeradores, sequenciadores de DNA 
incubadoras e outros. O Desie providenciou junto à Cogic/Fiocruz 
todas as necessidades de adequação de espaço físico e infraestru-
tura elétrica frente às especificações dos equipamentos adquiridos.

Também em conjunto com a Cogic/Fiocruz, já no final de 2020, a 
Direção do IOC, o Desie e os chefes de laboratórios do Pavilhão Ro-
cha Lima iniciaram as reuniões para debater sobre a reforma inte-
gral do 3º e do 5º andar do pavilhão. Atualmente, a fase do projeto 
encontra-se em nível de consolidação das etapas de levantamento 
de arquitetura, estrutura e instalações, e do programa de necessi-
dades com os usuários.

Manutenção Preventiva na subestação ETG-12 que alimenta o  Pavilhão Leônidas 
Deane
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CONTROLE DE ACESSO/SEGURANÇA 
/HIGIENIZAÇÃO

Com o objetivo específico de fomentar a segurança dos pavilhões, 
bem como os resguardos das atividades setoriais e laboratoriais, fo-
ram concentrados esforços na intenção de prevenir e reprimir inter-
corrências que interfiram na seguridade desses ambientes. Nesse 
sentido, foram realizadas ações, como: aquisição de controles de 
acesso de portas para os laboratórios de referência e instalação de 
guarda-corpo próximo às roletas do controle de acesso para maior 
segurança. Essas barreiras de segurança foram instaladas nos Pavi-
lhões Hélio e Peggy Pereira, Leônidas Deane e Carlos Chagas.

SERVIÇO DE APOIO PREDIAL (SEPRED)

Composto por uma equipe que atende aos pavilhões do IOC no 
campus Manguinhos e dois pavilhões externos, o Sepred tem 
como missão a intermediação e o gerenciamento de demandas 
de manutenção predial, com vistas a garantir a efetiva provisão 
dos serviços prediais realizados pela Cogic. Tais como: alvenaria, 
pintura, elétrica, hidráulica, carpintaria, vidraçaria, serralheria e 
outros serviços gerais.

As métricas e os números de demandas de manutenções torna-
ram-se engrenagens fundamentais para o aprimoramento ao 
atendimento e integração da equipe. Com isso, ampliou-se o olhar 
para aspectos que merecem consideração e que não devem passar 
despercebidos.

Desde 2017 foram realizados cursos e treinamentos, tanto das atri-
buições quanto das competências, nos quais focou-se a importân-
cia de um atendimento pleno, com feedback e toda concentração 
necessária para realizar a mediação correta entre os laboratórios e 
setores junto à Cogic. Todo esse suporte à estratégia organizacio-
nal permitiu um melhor engajamento e proatividade da equipe no 
comprometimento de suas atividades.

Durante esse período, o Sepred esteve envolvido em todas as de-
mandas de manutenção corriqueiras, bem como preventivas e cor-
retivas. Foram realizados diversos acompanhamentos nas subesta-
ções que abastecem os prédios da Fundação, com as respectivas 
reformas físicas a fim de ampliar e prover mais segurança aos téc-
nicos que trabalham nesses locais. Aliado a essas ações, também 
foram realizados atendimentos de demandas que necessitavam da 
inclusão de equipamentos nos circuitos de emergência, focando 
na possibilidade e/ou necessidade de ampliação da carga elétrica 
no intuito de acompanhar o dinamismo crescente das pesquisas 
laboratoriais e novos equipamentos. 

Cita-se, em especial, o serviço de manutenção preventiva e substi-
tuição do Quadro de Transferência Automático (QTA), que abastece 
os Pavilhões Leônidas Deane, Cardoso Fontes, Gomes de Farias, 
Lauro Travassos e Adolpho Lutz, além de outros prédios que não 
fazem parte da gerência do Departamento. 

Em uma ação periódica, juntamente com as oficinas de elétrica 
e hidráulica da Cogic, foi possível desenvolver a avaliação de itens 
pré-determinados, tais como: organização dos quadros de energia, 
identificação de circuitos elétricos e vistoria dos componentes hi-
drossanitários nos banheiros, copas e áreas comuns dos pavilhões.Troca do  QTA do Pavilhão Leônidas Deane

Outro ponto de destaque foi o pedido de análise feito pelo Desie ao 
Serviço de Segurança da Cogic/Fiocruz, no intuito de prover a troca 
de alguns equipamentos de segurança obsoletos, que comprome-
tiam o monitoramento. Em função dessa ação foram compradas 
40 câmeras de segurança e 8 DVR’s, prevendo a substituição dos 
antigos para o fortalecimento da segurança. Atualmente, a insta-
lação desses equipamentos encontra-se em fase de planejamento. 
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Intervenções programadas de manutenção do sistema de ar cen-
tral também foram executadas e alinhadas com os usuários. Exem-
plificando, houve um agendamento consistente ao longo deste 
quadriênio para manutenção preventiva e corretiva do sistema de 
refrigeração do Pavilhão Leônidas Deane, visando mitigar os proble-
mas técnicos e melhorar a climatização do ambiente laboratorial. 

Além disso, a equipe do Sepred acompanhou a substituição de 
mais de 200 aparelhos de ar-condicionados de janela e splits em 
todos os pavilhões do Instituto, bem como as vistorias de segurança 
pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CB-
MERJ) e a modernização do sistema de detecção das centrais de 
alarme de combate a incêndios dos Pavilhões Carlos Chagas, Car-
doso Fontes e Hélio e Peggy Pereira, realizada pela Cogic/Fiocruz.

SERVIÇO DE APOIO LABORATORIAL (SELAB)

O Selab representa um elo entre os laboratórios de Pesquisa, Refe-
rências, Serviços e Coleções com os setores administrativos no IOC. 
Para cumprir este objetivo, a equipe executa todas as atividades de 
suporte à gestão administrativa diretamente relacionadas à LOA. 

Em linhas gerais, os profissionais distribuídos por todos os pavi-
lhões do IOC são responsáveis por diversas atividades, tais como: 
inserção da produtividade dos pesquisadores e laboratórios no 
sistema Coleta, movimentação de processos no Sistema de Gestão 
Administrativa (SGA), solicitação de diárias/passagens, solicitação 
de compras através do Tesouro e acompanhamento do processa-
mento das requisições junto ao Siad, solicitação de materiais de 
almoxarifado, entre outras.

Houve um aperfeiçoamento das rotinas de gestão nos pavilhões a 
partir de ações iniciadas em 2017. Por meio de visitas aos prédios 
foi possível observar pontos específicos que necessitavam de me-
lhorias e algumas ações foram implementadas. Como menção, 
evidenciam-se reuniões técnicas com os setores do DGA (Catálogo, 
Compras e Almoxarifado) e Depoc, visando à otimização de fluxos 
de trabalho – aperfeiçoamento dos sistemas Coleta e Siad – relató-
rios e demais rotinas em parceria com essas áreas.

Além disso, implantou-se no Serviço o Programa de Desenvolvi-
mento Técnico Operacional, específico sobre administração públi-
ca, com tópicos conceituais e suas aplicações à Fiocruz e ao Institu-
to, em parceria com o Depoc, o DGA, o Seged – incluindo a Seção de 
Expedição e o Serviço de Importação e Exportação (Siex) – Cogead/
Fiocruz.                

Em 2019 e 2020, novas ações foram implantadas no setor com vista 
ao desenvolvimento. Ressalta-se a criação de um GT com o intuito 
de aperfeiçoar os serviços prestados pelo apoio laboratorial, cujos 
resultados foram a otimização do fluxo de pedido e recebimento 
de nitrogênio de uma forma geral, com aplicação específica no Pa-

vilhão Leônidas Deane. No mesmo prédio extinguiu-se o container 
‘de corredor’, nos terceiro e quinto andares, após o mapeamento 
do antigo fluxo e respectiva modelagem, conjuntamente com o 
Segem/DGA. Ademais, o setor sugeriu melhorias nos módulos de 
ressuprimento e compras do Siad, que foram implementadas.               

Frente à pandemia, diversas decisões precisaram ser tomadas, res-
tringindo o atendimento presencial, adaptando a rotina de plane-
jamento de atas – cronograma de compras – à realidade remota.

Baseando-se em Procedimento Operacional Padrão (POPs) elabo-
rado pelo DGA, a equipe também passou a utilizar o SEI nas rotinas 
relacionadas aos processos de compras e contratação de serviços 
e o Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC), aten-
dendo a demandas do governo federal e da Fiocruz. Para a adata-
ção desses fluxos de trabalho ao Sistema SEI, criou-se a subequipe 
denominada Selab.SEI, tendo como objetivo "gerenciar o processo 
virtual no SEI", para que este seja corretamente instruído pelo Selab 
com a documentação dos usuários dentro do menor tempo pos-
sível, objetivando que seu fluxo siga conforme as orientações do 
Segec/DGA e Depoc. Essa subequipe também é responsável pela 
inserção do sistema Estudos Técnicos Preliminares (ETP) digital na 
rotina do Selab relacionadas aos processos de compras e contrata-
ção de serviços.

No fim de 2020, houve a troca da coordenação do Serviço, a pedido 
da antiga coordenadora, que fez a transição para a nova chefia de 
maneira bastante eficiente. O que permitiu a continuidade do fluxo 
de trabalho, de modo que o Selab siga em crescimento e melho-
rando continuamente seus processos. 

SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL (SEGED)

Nos últimos quatro anos, o Seged manteve o fortalecimento do 
processo de implantação do Programa de Gestão Documental no 
Instituto, por meio de projetos específicos, assessorias, treinamen-
tos e suportes aos usuários.

A gestão documental foi, de fato, consolidada a partir da vigência da 
Portaria Nº 1677/2015, do Ministério do Planejamento, que passou a 
ter validade em 2016. A Seção de Protocolo teve um período de ade-
quação às normas e procedimentos para atender à normativa.  A 
partir da Portaria, tornou-se obrigatório o registro, a classificação e 
a tramitação de documentos por meio de sistemas de informação.

Nessa conjuntura, a Seção de Expedição informatizou todo o sis-
tema de envio e controle de correspondência por meio do Siste-
ma de Controle de Documentos, ministrando treinamentos com 
foco nas diretrizes e exigências para o envio de correspondências 
do Ministério do Planejamento, dos Correios e Comissão Interna de 
Biossegurança do IOC.
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Outra importante realização foi a elaboração de um manual com 
as normas da Portaria Nº 1677/2015 e com as diretrizes dos Correios 
para envio de correspondências com vistas a orientar os usuários 
da Seção de Protocolo, Expedição e Arquivo. Além disso, ocorreram 
assessorias arquivísticas, orientação e tratamento em gestão de ar-
quivos para o Ineru, Papi, Ambulatório de Hepatites, Segecon, NIT, 
Seac, Laboratório de Toxoplasmose e outras Protozooses e Labora-
tório de Pesquisas sobre o Timo. 

Em julho de 2018, com a introdução do SEI, a Fiocruz alterou a for-
ma de autuação de seus processos administrativos. Inicialmente, 
apenas os assuntos de afastamento de país e TED foram incluídos 
nesse novo formato e, com o passar do período, outros assuntos se 
tornaram eletrônicos. 

O Serviço de Protocolo acompanhou essa transição, recebendo a 
capacitação necessária para fornecer suporte aos usuários do IOC e, 
em fevereiro de 2020, o Instituto tornou-se a única subunidade fora 

Os investimentos em Tecnologia da Informação (TI) foram impor-
tantes para o fortalecimento e reconhecimento da área como ins-
tância estratégica para o desenvolvimento das atividades da unida-
de. O Departamento de Tecnologia da Informação (Detin) recebeu 
investimentos para ajudar a garantir a disponibilidade, integridade, 
confidencialidade e autenticidade das informações além de ma-
nutenção e modernização do parque computacional do Instituto. 
Em especial a modernização do Datacenter, com compra de ser-
vidores, nobreaks, câmera e controle biométrico para controle de 
acesso. Também foram adquiridos: 4 computadores servidores, 2 
nobreaks, 59 switches, 42 pontos de acesso wi-fi e 3 gateway wi-fi.

A aquisição e substituição dos switches, que estavam em uso há 
pelo menos 20 anos, proporcionou a melhoria das redes dos pa-
vilhões pelo campus. Outra ação que merece destaque foi a rees-
truturação do cabeamento dos Pavilhões Leônidas Deane, Gomes 
de Faria, Rocha Lima, Ozório de Almeida, 108 e Arthur Neiva, como 
ilustrado na imagem ao lado e na próxima página, o que promoveu 
a otimização e organização dos cabos, ocasionando a melhoria na 
gerência dos ativos de rede. Além da manutenção da rede de com-
putadores, a atuação do Detin foi crucial para identificação da rede 
e o seu restabelecimento, nos casos em que houve rompimento de 
fibra nos Pavilhões Rocha Lima e Ozório de Almeida.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

da Cogead a realizar treinamentos sobre a operacionalização do SEI 
aos usuários internos, criando também uma célula de atendimento 
e suporte para algumas demandas específicas. 

Foram ministrados outros treinamentos para a equipe da Diretoria, 
DGA, Selab, NIT e Seget por meio de suporte on-line e atendimento 
em home office no início da implantação do sistema, a fim de auxi-
liar os colaboradores para sua operacionalização.

Em 2019, o Projeto de Gestão Documental foi implementado nos 
laboratórios de referência e coleções. Essa proposta consiste na as-
sessoria com treinamentos, tratamento documental e orientações 
para guarda de documentos. 

A atuação sistêmica do Seged resultou em otimizações de fluxos, 
novas estruturações e melhorias no suporte às atividades labora-
toriais. Em uma análise ponderada, cumpre-se dizer que houve a 
entrega de resultados positivos em prol da comunidade do IOC. 

Foto: Detin/IOC

Reestruturação 
de cabeamento 
do Pavilhão 
Arthur Neiva.
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Redes de robôs que podem ser usadas para executar ataques, roubar dados, enviar 
spam e permitir que o invasor acesse o dispositivo e sua conexão.

6

As novas tecnologias trazem também novos desafios. Nesse perí-
odo, incontáveis ataques de botnets6 foram impedidos pelo Detin. 
Ações de segurança, como o projeto de retirada da permissão de 
administrador dos usuários da VDDIG, foram integralmente con-
cluídas, evitando que programas maliciosos invadam os computa-
dores. Ainda no que tange à segurança da informação, foi realizada 
uma campanha para a atualização e padronização dos e-mails, pre-
visto no Padrão de Formação de Endereços de Correio Eletrônico 
do governo federal, ePING. Passando a adotar o padrão de nome.
sobrenome nos e-mails.

Na área de desenvolvimento, foram criados os sistemas CIBio, QBA 
Online e CadIOC. Além da manutenção e melhorias rotineiras, ain-
da foram realizados incrementos em sistemas já existentes, como 
o Siad (13 módulos) e o Coleta, agregando celeridade ao processo 
e aumentando a confiança da informação, com a incorporação de 
uma funcionalidade para permitir que o servidor ao se aposentar 
possa manter o e-mail institucional por mais tempo.

O correio eletrônico do IOC também passou por melhoria, agregan-
do a funcionalidade “Esqueci Minha Senha”, permitindo ao usuário 
recuperar sua chave eletrônica de acesso. A reestruturação da equi-
pe de desenvolvimento de sistemas está permitindo a construção 
de novos sistemas e alguns projetos estão em andamento. Como a 
construção de sistema que permitirá gerenciar a atividade do ser-
vidor-bolsista Fiotec; outro para o registro e acompanhamento de 
comunicação de assédio; a criação do sétimo módulo do site de 
Pós-graduação Stricto sensu e migração para a estrutura do IOC. 
Além da transferência do portal IOC para CMS Drupal e da criação 
de uma funcionalidade para atender Bioinformática no que tange 
à inserção da produtividade no Coleta e acerto no módulo Almoxa-
rifado do Siad, para extinguir a diferença de Relatório de Movimen-
tação de Almoxarifado (RMA). 

Com a popularização da Internet, as redes sem fio se tornaram 
indispensáveis para qualquer organização, facilitando a comunica-
ção, o acesso imediato a informações por meio de dispositivos mó-
veis e a diminuição de custos pelo compartilhamento de recursos 
informáticos.  O Projeto Wi-fi foi iniciado, abrangendo como piloto o 
Laboratório de Patologia, com o intuito de fornecer amplitude e al-
cance de internet para todos os pavilhões do IOC, obtendo-se uma 
gerência centralizada com equipamentos adequados. Desta forma, 
conhecendo exatamente as necessidades de sinal em cada ponto, 
torna-se possível oferecer um sinal com qualidade, utilizando os 
equipamentos devidos.

ATUAÇÃO DA VDDIG NA PANDEMIA 

Em 2020, a atuação do IOC na emergência sanitária internacio-
nal relacionada à pandemia da Covid-19 fez com que os setores 
da VDDIG precisassem atuar em novos processos, atendessem a 
demandas específicas dos laboratórios na linha de frente do com-
bate à pandemia e se adequassem em termos de rotinas e forma 
de trabalho para atender aos Planos de Contingência da Fiocruz e 
do IOC.
 
Em março de 2020, o Depoc criou produtos no Sistema Coleta para 
diagnóstico de SARS-CoV-2, permitindo que o Serviço de Referên-
cia em Influenza apontasse os seus resultados desde o início dos 
casos no país. Ainda em março, a equipe passou a trabalhar remo-
tamente e se adaptou para que este novo formato não prejudicasse 
as atividades de suporte aos laboratórios, a interação com as de-
mais subunidades e utilização de sistemas específicos.

Em junho do mesmo ano, a equipe do Depoc foi responsável pela 
elaboração do fluxo de trabalho e mapeamento do processo in-
terno de gestão do orçamento para demandas extraordinárias na 
ação orçamentária 21C0, criada para o enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública de importância internacional decorrente do 
novo coronavírus. E foi responsável pela força tarefa de consolida-
ção e encaminhamento dos pedidos de orçamento extraordinário, 
registro dos novos projetos e metas nos sistemas institucionais e 
negociação e acompanhamento da liberação orçamentária de R$ 
2.523.881,02 (dois milhões, quinhentos e vinte e três mil, oitocentos 
e oitenta e um reais e dois centavos), na ação 21C0 junto à Presi-
dência.
 
Com relação à cooperação institucional, o Depoc apoiou a forma-
lização de convênio com a Prefeitura de Niterói/RJ, já em fase de 
renovação, para a realização de projeto do Laboratório de Virologia 
Comparada e Ambiental (LVCA) com o objetivo de monitorar a pre-
sença de SARS-CoV-2 nos esgotos sanitários em áreas de interesse 
para a vigilância em saúde no município.

A pandemia impôs dificuldades para algumas empresas contrata-
das honrarem compromissos de fornecimento de bens e prestação 
de serviços, ocasionando atrasos na entrega de itens adquiridos e 
cancelamento de ARPs.  Durante o exercício de 2020, diversas cri-
ses de abastecimentos foram enfrentadas, uma vez que a maioria 
dos materiais adquiridos, em especial os EPIs, são fabricados fora 
do Brasil e diante da crise as demandas pelos mesmos materiais 
aumentaram não só internamente, mas em todo o mundo.

Para atravessar o período mais crítico, as unidades da Fiocruz se 
uniram e formalizaram compras compartilhadas, atuando em par-
ceria em tempo integral, umas atendendo demandas das outras.  

A operação foi um sucesso e atendeu a todas as demandas dos 
laboratórios que estavam na linha de frente do combate ao SAR-
S-CoV-2. Outro fator relevante foi o investimento da Fiocruz, por 
intermédio do Ministério da Saúde, em projetos emergenciais Co-

Reestruturação 
de cabeamento 
do Pavilhão 
Osório.

Foto: Detin/IOC
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vid-19, o qual proporcionou a aquisição de diversos materiais. Isso 
se deu a partir da submissão e aprovação de projetos à CVSLR, oca-
sião em que foi possível atender a todas as demandas dos projetos 
aprovados.

Como já mencionado algumas vezes neste relatório, a pandemia 
da Covid-19 obrigou todas as equipes a aderirem ao trabalho remo-
to. E, assim, empregou urgência à implementação e operaciona-
lização do SEI, tornando necessária a digitalização dos processos 
físicos, a fim de agilizar a migração dos processos administrativos 
para o novo sistema. A equipe Segecon colaborou ativamente na 
implementação do SEI e, além da digitalização, elaborou docu-
mentos-padrão visando auxiliar seus colaboradores na instrução e 
otimização dos processos, com vistas a concluir a implementação 
da política de gestão de processos e documentos eletrônicos, viabi-
lizando o acesso dos processos aos usuários no trabalho presencial 
ou à distância.

Em função do contexto pandêmico e a respectiva necessidade de 
isolamento social e de ações restritivas com protocolos estabeleci-
dos nos locais de trabalho, algumas ações foram estabelecidas pela 
área de gestão de pessoas: 

 ■ Monitoramento das modalidades de trabalho executadas, 
considerando atividades exclusivamente remotas, exclusi-
vamente presenciais (nos casos de atividade essencial) ou 
híbridas (atividades presenciais e remotas). O planejamen-
to do sistema de trabalho considerou profissionais que se 
enquadravam nas categorias de sintomatologia ou quadro 
confirmado da Covid-19, grupos de riscos e filhos em idade 
escolar, subsidiando semanalmente a Cogepe com dados e 
análise quantitativa em atendimento ao Ofício Circular SEI Nº 
971/2020/ME, de 19/03/2020;

 ■ Orientação contínua às chefias e servidores sobre os proce-
dimentos legais a serem adotados com base nos Planos de 
Contingência da Fiocruz e do IOC em função da emergência 
sanitária e legislações dela provenientes; 

 ■ Acompanhamento dos casos de sintomas ou quadro confir-
mados da Covid-19 e mesmo óbitos, subsidiando semanal-
mente a equipe médica que está acompanhando a evolução 
dos casos no IOC e orientando tecnicamente as medidas a 
serem adotadas.

Uma pesquisa realizada pelo DGP, no segundo semestre de 2020, 
se propôs a conhecer a percepção do corpo funcional quanto ao 
sistema de trabalho remoto imposto por força do quadro pandê-
mico. Foi constatado que uma boa parcela do corpo funcional pos-
suía estrutura física e tecnológica para o trabalho não presencial, o 
que facilitou o planejamento da dinâmica funcional da unidade. Os 
dados desta pesquisa fundamentarão um futuro estudo quanto à 
viabilidade de se formalizar o teletrabalho, após o término da crise 
sanitária, se este for o interesse institucional.

A pandemia da Covid-19 impactou diretamente as atividades do 
Desie, o que ocasionou temporariamente a paralisação de todos 
os projetos e adequações em andamento. O primeiro passo foi 
seguir as orientações dos Planos de Contingência da Fiocruz e do 
IOC, com o intuito de conciliar o atendimento das demandas corri-
queiras e, principalmente, aquelas específicas dos laboratórios que 
iniciaram os estudos em Covid-19.

A primeira ação urgente do departamento foi atender à demanda 
para instalação de uma central de extração e PCR em tempo real 
no Pavilhão Hélio e Peggy Pereira, 1º e 3º andares, bem como outras 
demandas na plataforma NB3, objetivando promover melhorias e 
aumento da capacidade analítica dos laboratórios de referência ao 
enfrentamento à pandemia, incluindo também outros laboratórios 
situados nos Pavilhões 108 e Leônidas Deane.

O Desie adquiriu junto à VDDIG a compra de cinquenta borrifado-
res que foram dispostos nas portarias dos prédios. Contudo, o abas-
tecimento de álcool é realizado pelo Departamento de Serviços 
Gerais da Cogic/Fiocruz, solicitado sempre pelo Departamento, via 
sistema DiracWeb. Vale destacar também que a Cogepe realizou a 
doação de 17 totens com álcool em gel para o IOC que foram aloca-
dos pelo Desie nas entradas dos pavilhões do Instituto.

Material de divul-
gação da Pesquisa 
de Avaliação do 
Impacto do Traba-
lho Remoto.
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PROMOÇÃO DA SAÚDE E COOPERAÇÃO SOCIAL – IOC

Ao longo do período 2018 a 2021, a Cooperação Social teve uma am-
pliação em seu escopo de trabalho, incluindo projetos de promo-
ção da saúde, firmando-se como Assessoria de Cooperação Social e 
Promoção da Saúde do IOC. Uma das grandes conquistas da área 
foi a consolidação do Programa de Práticas Integrativas e Comple-
mentares em Saúde (PICS). Pensando no atendimento, na forma-
ção e em possíveis pesquisas, a equipe cresceu e realizou milhares 
de atendimentos, atingindo um aumento em torno de 300% em 
relação a períodos anteriores.

Com uma metodologia integrada e acolhedora, o programa se es-
truturou de modo a se articular com outras unidades da Fiocruz, 
integrando o cuidado aos que recebiam o serviço. Com sala pre-
parada e ambientada, foi possível ampliar as atividades em medi-
tação, reiki, auriculoterapia, acupuntura, terapia floral, yoga, terapia 
comunitária Integrativa e dança circular. 

As capacitações também foram fundamentais nesse percurso, 
com destaque para as formações em reiki e auriculoterapia. Foi 
possível formar centenas de alunos e trabalhadores da instituição. 
Além disso, pensando na inclusão dos trabalhadores surdos, foi 
possível realizar uma turma de formação em reiki voltada para es-
ses trabalhadores. Também houve uma formação em Libras junto 
ao Seget/IOC, para que o atendimento de auriculoterapia pudesse 
ser realizado em Libras. 

Ao longo desse período, inúmeras palestras e cursos livres foram 
ofertados. A Assessoria de Cooperação Social e Promoção da Saúde 
esteve presente em vários eventos institucionais, atuando na coor-
denação de atividades em PICS para a Fiocruz em parceria com ou-
tras unidades, como Dia das Crianças, Fiocruz Saudável, Conferên-
cia de Promoção da Saúde da Fiocruz, com atendimento ao público 
de dezenas de pessoas. Fomos selecionados para apresentar vários 
projetos de PICS em Congressos, recebendo algumas premiações 
pelo trabalho desenvolvido no IOC. 

A área esteve junto à Coordenação de Cooperação Social da Fiocruz, 
compondo a Rede em Cooperação Social Institucional como uma 
instância de diálogo, debate e ação cooperativa entre as unidades 
da Fundação. Além disso, atuou em parceria com a Justiça Federal 
para promoção da Ação Cidadã, projeto de difusão de informações 
sobre os direitos previdenciários e acesso à justiça. Para tanto, fo-
ram realizadas palestras em relação a benefícios previdenciários e 
assistenciais, encontro com magistrados e servidores do setor de 
Primeiro Atendimento visando esclarecer e criar fluxo para o enca-
minhamento de pleitos de benefícios assistenciais para pacientes 
atendidos na instituição (ambulatórios e hospitais).    

No contexto da pandemia da Covid-19, atividades e cursos foram 
desenvolvidos no formato digital e o setor participou da Chamada 
Pública para Apoio a Ações Emergenciais junto a Populações Vul-
neráveis – Fiocruz. Compondo o núcleo de avaliação e acompanha-
mento de projetos, a Assessoria de Cooperação Social e Promoção 
da Saúde pôde reforçar a importância do trabalho em rede interu-
nidades em projetos de impacto nacional. Por isso, o setor também 
tem representatividade no Programa Institucional Violência e Saú-
de Fiocruz, na Câmara Técnica de Promoção da Saúde da Fiocruz, 
na Câmara Técnica de Promoção da Saúde do IOC, no Comitê de 
Pró-Equidade, Raça e Gênero da Fiocruz, na Comissão de Valoriza-
ção das Relações Interpessoais e Prevenção do Assédio do IOC, no 
Programa Colaborador Voluntário do IOC e em Grupos de Trabalho 
específicos da Coordenação de Cooperação Social da Fiocruz.

Peças de divulgação de ações 
referentes a PICS no IOC.
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Comitê da Qualidade e Política da Qualidade IOC
Em 2017, também foi instituído o Comitê da Qualidade do IOC (Por-
taria Nº 082/2017-IOC), composto com representação de todas as 
áreas da unidade: finalística, técnica e gestão. Em 2018, após revisão 
do Comitê IOC, foi publicada a Política da Qualidade do IOC (Por-
taria Nº 052/2018-IOC), com objetivo de: “Promover a excelência no 
IOC e apoiar o alcance dos objetivos por meio da adesão aos prin-
cípios, ferramentas gerenciais e práticas da Qualidade, em sinergia 
com a Biossegurança e a Gestão Ambiental, focados na melhoria 
contínua e estratégica das atividades desenvolvidas tendo por base 
a missão, visão e valores institucionais”.

Entre as atividades realizadas, destaque para os seminários presen-
ciais e, a partir de 2020, on-line, com o tema Gestão da Qualidade 
em Laboratórios de Pesquisa, Câmaras Técnicas, áreas de apoio, 
entre outros:

Consolidada em 2017, a Coorde-
nação da Qualidade (QualIOC) 
passou a operar com processos 
mais transversais e é composta 
por uma equipe com atividades 
estruturadas para a instrumen-
talização das práticas da quali-
dade e atendimento às políticas, 
normas e diretrizes institucio-
nais, com vistas à padronização 
de procedimentos e práticas 
para alinhamento em todo o IOC. 

Disseminação dos Requisitos da Qualidade
Todas as interações da QualIOC com as partes interessadas são 
consideradas como uma das formas de disseminação dos prin-
cípios da qualidade na unidade. O Encontro com a QualIOC, um 
canal de diretrizes, interlocuções e de ausculta com os interlocuto-
res da Qualidade em todos os segmentos do IOC, vem nos aproxi-
mando da realidade praticada em seus diferentes Sistemas Locais 
Gestão da Qualidade (SLGQ), permitindo diálogos e trocas entre 
os grupos participantes.  Até 2019, foram realizados pelo menos 
três encontros periódicos. A partir de 2020, apesar da pandemia, 
foram desenvolvidas agendas com maior frequência. Ocorreram 
seis eventos on-line, divididos entre os Laboratórios de Pesquisas, 
Referências e Coleções, com significativa adesão, registrando mais 
de 60 participantes em uma dessas atividades.

Outra forma de disseminar a política institucional deu-se por meio 
da constante parceria com a Coordenação da Qualidade da Vice-
Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional (Cquali/
VPGDI) e a Escola Corporativa Fiocruz, no período de 2017 a 2021, 
quando foram ofertadas capacitações como: Boas Práticas na Pes-
quisa, ISO 9001, ABNT17025, ABNT15189, Acreditação ONA, Auditoria 
Interna, Gestão por Processos em Saúde, Integridade de Dados, 
Oficina para Engajamento das Partes Interessadas, Segurança do 
Paciente, Gestão de Indicadores, Gestão de Riscos em Saúde e Se-
gurança no Trabalho, ISO 45001, ABNT NBR ISO 14001, Curso Gestão 
de Riscos e Controles Internos. Ainda como forma de disseminação, 
a QualIOC desenvolveu a revisão de POPs de áreas do IOC, com 
proposições de nova formatação e composição, alinhando um pa-
drão documental para atendimento aos requisitos normativos da 
área da Qualidade.

Avaliação SAGeQ/Fiocruz
Anualmente, todos os laboratórios de pesquisa, referências, co-
leções, plataformas tecnológicas, bem como setores de apoio e 
administrativos do IOC, respondem ao questionário de acompa-
nhamento da maturidade dos Sistemas de Gestão da Qualidade 
(SAGeQ/Fiocruz), tendo sido aplicados aproximadamente 180 for-
mulários. Essa autoavaliação, respondida pelos interlocutores da 
qualidade, registra o grau de maturidade no atendimento à norma 
do referido escopo, bem como seus entraves para a devida implan-
tação do requisito. Ao final de cada análise consolidada, traçamos 
uma estratégia de ação para o fortalecimento das lacunas apon-
tadas para área da Qualidade no cumprimento da exigência da 
norma. Dessa forma, no período aqui relatado, destacamos ações 
como: implantar o cronograma de auditorias internas, atuar junto 
a interfaces críticas, compor o Plano de Capacitação da Qualida-
de com acompanhamento do DGP/IOC e identificar melhorias de 
processos de gestão e técnicos e mitigação de não conformidades, 
lacunas e falhas. 

Visita QBA, Visita Técnicas e Inspeções
A QualIOC vem atuando na implantação dos requisitos normativos 
ou para disseminação das políticas institucionais acerca da Quali-
dade. Nesse sentido, foi instituído o processo de Visita QBA (2017) 
para diagnóstico do conjunto de Laboratórios de Referência do IOC, 
frente à habilitação junto ao Ministério da Saúde. A ação 

QUALIDADE, BIOSSEGURANÇA E AMBIENTE (QBA)

Encontro da Qualidade 2018. Encontro da Qualidade 2020.

Um dos muitos desdobramentos do VI Encontro IOC foi a indica-
ção da necessidade de fortalecimento do processo de Qualidade, 
Biossegurança e Ambiente (QBA), no qual cada uma das partes 
atua de forma prática e orientada pelos melhores padrões técnicos 
e normativos possíveis, com vistas ao estabelecimento de condutas 
padronizadas e adequadas às diferentes necessidades e realidades. 
Ao longo do último quadriênio foram realizadas avaliações, pare-
ceres, participações em comitês e câmaras técnicas, bem como 
benchmarking com outras unidades e instituições.

QUALIDADE
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inicial retratou a situação dos requisitos no conjunto de referências 
da unidade. Somou-se a ela, em 2019, a avaliação dos requisitos 
gerais (Edital Nº 01/2019 SVS-MS). Os dados consolidados resumem 
e evidenciam pontos cítricos à implantação do SSLGQ, haja vista 
sua compulsoriedade de aplicação (Relatório QualIOC - Diagnósti-
co - Requisitos Gestão da Qualidade). Avaliações e visitas em áreas 
técnicas e compartilhadas também foram realizadas para alinha-
mento e atendimento ao processo normativo.

Auditoria Interna
Em 2017, a QualIOC formalizou a disponibilização de um cronogra-
ma de auditorias internas, inicialmente voltado para os Laborató-
rios de Referência, e não obteve a adesão para total conformidade 
desse item compulsório (menos de 50%).  Mediante o lançamento 
do 1º Edital de Habilitação de Laboratórios de Referência do Minis-
tério da Saúde, em 2019, tornou-se indispensável a realização de 
auditorias internas nesse conjunto na unidade. O item vinha sendo 
constantemente evidenciado como um processo crítico, registrado 
no SAGeQ, em auditorias externas e internas. Assim, na tentativa 
de estimular essa prática, A QualIOC foi modificando a forma de 
abordagem e o instrumento de avaliação (formulários e relatórios). 
Ainda em 2018, a área sugeriu um modelo de Relatório de Audi-
toria interna (RAI) parametrizado e com métricas de acordo com 
criticidade da não conformidade, além de um plano de ação pós-
-auditoria, que possibilite a evidência/registro pelo laboratório e o 
acompanhamento e consequente apoio da Qualidade.

Em 2020, a QualIOC montou um grupo de trabalho de auditoria 
interna que se debruçou sobre a revisão desse processo, tornan-
do-o mais transversal, e inovando com a avaliação remota diante 
do novo contexto de trabalho, de registro e de rastreabilidade.  Ao 
longo do período 2017-2020, foram realizadas 16 auditorias internas 
em Laboratórios de Referência com acompanhamento dos planos 
de ações. Adicionalmente, ocorreram inspeções no Laboratório de 
Fisiologia e Controle de Artrópodes Vetores (Laficave) e visitas téc-
nicas (plataformas tecnológicas) com emissão de relatório/parecer, 
de acordo com requisitos da Qualidade aplicados ao escopo.

Guia e Serviços e Digitalização de Serviços
A QualIOC segue atuando na orientação de todo processo de ca-
dastro no Guia de Serviços da Fiocruz (Decreto Nº 9.094, de 2017), 
que reúne informações detalhadas sobre os serviços prestados pela 
unidade aos seus diversos públicos.  Desde 2017, foram cadastrados 
28 serviços que são constantemente atualizados com a orientação 
e acompanhamento da QualIOC. Adicionalmente, já se iniciaram 
os processos de digitalização de serviços na plataforma .GOV em 
três Laboratórios de Referência, onde é feito o registro desde a soli-
citação até sua pesquisa de satisfação na entrega da prestação do 
serviço. 

Mapeamento de Processos
Em 2017, foi retomado o mapeamento de processos no IOC. O foco 
dessa ação foi na cooperação internacional e em processos geren-
ciais e de apoio para acreditação no Ambulatório Souza Araújo do 
Laboratório de Hanseníase (ASA/Lahan). Nos anos seguintes, em 
2018/2019, houve o desenho de fluxos do subprocesso de aquisi-
ção com foco em nitrogênio líquido e gelo seco, no Sead/IOC. Em 
2019, essa ação foi iniciada na Secretaria Acadêmica (ainda em fase 
de modelagem e validação). Finalmente, no ano de 2020 a Qua-
lIOC apoiou a construção do mapa estratégico do ASA/Lahan em 
consonância com o novo Manual de Acreditação da Organização 
Nacional de Acreditação (ONA), que está sendo implantado nos 
ambulatórios do IOC.

Auditoria interna 2019 - 
Laboratório de Referência 
Nacional para Diagnósti-
cos de Leptospirose

Relatório padronizado 
de Auditoria Interna 
(RAI QualIOC) - Critérios 
consolidados, parame-
trizados mensurados e 
acompanhados
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BIOSSEGURANÇA 

Com o objetivo de atender à legislação brasileira (Lei Nº 11.105/2005), 
que determina que “as atividades de pesquisa, ensino, desenvol-
vimento tecnológico, produção e de prestação de serviços, que 
utilizam Organismos Geneticamente Modificados (OGM) e/ou Ani-
mais Geneticamente Modificados (AnGM) e seus derivados, sejam 
conduzidos dentro de padrões de segurança, qualidade e ética”, a 
Comissão Interna de Biossegurança do IOC (CIBio-IOC), instituída 
por Portaria da Presidência e formada por servidores voluntários do 

Reconhecimentos Externos
Em 2017, a QualIOC apoiou o processo de acreditação Joint Com-
mission no ASA/Lahan, que teve novamente reconhecimento ex-
terno. A Coordenação da Qualidade do IOC apoiou desde o início da 
implantação das Boas Práticas de Laboratório (BPL) / Norma - Nit 
Dicla 035, no Laficave, e a partir de 2017, realizou treinamentos e 
padronizou processos de interfaces críticas para a avaliação e reco-
nhecimento da conformidade pelo Inmetro, ocorrido no segundo 
semestre de 2020.  

Prestou também assessoria nas auditorias externas dos laborató-
rios de referência para reconhecimento da OMS e do MS. Desde 
2019, assessora a implantação dos requisitos ONA no Ambulatório 
de Hepatites Virais (Lahep), com vistas à acreditação ONA e o ali-
nhamento com o Sistema da Qualidade do Lahep.

Reconhecimento Interno - Selo IOCelência 
Considerando que o reconhecimento é uma estratégia de dissemi-
nação dos requisitos da Qualidade, em setembro 2020 a QualIOC 
lançou uma atividade, dentro do âmbito da positive culture, onde foi 
aplicado o Reconhecimento IOCelência. O ato teve como protago-
nistas a Qualidade, os interlocutores e os laboratórios reconhecidos 
mediante uma série de atribuições e ações compulsórias7 e neces-
sárias à implementação e manutenção de um Sistema de Ges-
tão da Qualidade em seus respectivos laboratórios/áreas/serviços. 

Benchmarking
 

 ■ Visita ao Center for Disease Control and Prevention (CDC) - 
Formulário de Avaliação de Riscos, Mapas de Riscos e Siste-
mas de Gestão da Qualidade em Laboratório de Pesquisa e de 
Referência da OMS. 

 ■ Visita ao National Institute of Health (NIH) - Sistemas de Ges-
tão da Qualidade em Laboratório de Pesquisa e em Biotérios.

 ■ Visita ao Instituto de Investigaciones Biomedicinas de Bue-
nos Aires - Sistemas de Gestão da Qualidade em Laboratórios 
de Pesquisa e em Biotérios e Sistema de Manutenção e de 
Compartilhamento de Equipamentos.

Ações correlacionadas à implantação de Sistema de Gestão da Qualidade, destaca-
das: 1. Capacitações e treinamento; 2. Benchmarking; 3. Análises Críticas; 4. Melhoria 
Contínua de Processos; 5. Informação Documentada; 6. Garantia da Qualidade; 
7. Auditorias e 8. SAGeQ.

7

Projetos credenciados 
envolvendo atividades 
com OGM CR1 e CR2 
(2017-2020)

Ano CR1 CR2

2017 02 01
2018 02 04
2019 02 05
2020 01 04

Instituto, mantém o registro e o acompanhamento individual dos 
projetos em desenvolvimento que envolvam OGM/AnGM e seus 
derivados. 

Essas atividades totalizam 62 projetos, desenvolvidos sob a respon-
sabilidade de 48 técnicos principais, e alocados em 31 diferentes 
laboratórios. “No período de 2017 a 2021, foram credenciados pela 
CIBio-IOC 7 projetos envolvendo OGM/AnGM Classe de Risco 1 
(CR1) e 14 projetos envolvendo OGM/AnGM CR2, sendo que estes 
também passaram pela análise da Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio)”.

Para garantir o funcionamento das instalações dentro dos padrões 
e normas definidos pela CTNBio, todas as 44 áreas (laboratórios, 
biotérios, insetários, plataformas tecnológicas) do IOC credenciadas 
para o desenvolvimento de atividades com OGM foram inspeciona-
das por uma equipe de auditores da CIBio. Os relatórios gerados a 
partir destas inspeções são encaminhados ao técnico responsável 
pelo projeto, à diretoria do IOC, e à Cogic/Fiocruz para os mesmos 
conhecimentos e resoluções das não conformidades registradas.

Com o objetivo de atender a uma solicitação da Vice-Diretoria de 
Laboratórios de Referência e Coleções Biológicas para inspeção das 
condições de biossegurança e do plano de contingência para com-
bate a incêndio das Coleções Biológicas albergadas nos espaços 
do IOC, em 2019, a CIBio/IOC realizou a inspeção em três Coleções 
Biológicas como projeto piloto no intuito de validar o formulário de 
inspeções elaborado por essa comissão.

Conforme determinação da legislação “todo e qualquer transporte 
de OGM e seus derivados entre unidades ou instituições com CQB 
deve ser feito de acordo os requerimentos especificados”. Para tan-
to, a CIBio/IOC analisou cinco solicitações de importação, exporta-
ção e transporte nacional. 

Outra importante ação sob responsabilidade da CIBio-IOC foi a ela-
boração do documento Biossegurança para o Trabalho Presencial 
no IOC durante a pandemia da Covid-19 (Plano de Convivência-IOC), 
versão 1, de 3/5/2021, aprovada pelo CD-IOC de 28/4/2021. O plano 
tem como objetivo estabelecer condições de biossegurança para 
os profissionais que desenvolvem atividades presenciais, incluindo 
os estudantes que se enquadram no regime de excepcionalidade 
preconizado pelo Plano de Contingência do IOC. O documento, 
portanto, estabeleceu as regras e diretrizes sanitárias para a reto-
mada do trabalho presencial dos serviços essenciais do Instituto 
durante a pandemia. 
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Capacitação Profissional
O Programa de Capacitação Profissional em Biossegurança do IOC 
abrange cursos presenciais, e o curso de ensino à distância QBA 
on-line Sensibilização em Gestão da Qualidade, Biossegurança 
e Ambiente, oferecido aos novos alunos, profissionais etc., como 
um pré-requisito para o fornecimento do crachá de identificação 
do IOC. Atualmente, por meio de uma parceria com a Comissão 
Técnica de Biossegurança da Fiocruz (CTBio/VPPCB), o QBA está 
sendo disponibilizado para toda a Fundação, incluindo os alunos 
dos programas de iniciação científica e tecnológica (Pibic e Pibiti). 
Entre 2017 e 2021, a CIBio capacitou um total de 4.203 alunos.

Em razão da pandemia da Covid-19, em 2020, os módulos do Pro-
grama de Capacitação Profissional em Biossegurança do IOC fo-
ram suspensos, permanecendo ativo apenas na modalidade remo-
ta – EAD QBA on-line. 

Disponibilização de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC)
Visando à manutenção do alto padrão de qualidade e segurança 
exigido nas atividades desempenhadas no IOC e com base nas nor-
mas técnicas, a CIBio assessora a Direção do IOC por meio de um 
rigoroso controle para a aquisição de EPIs e EPCs.

Sistema CQB (Certificado de Qualidade em 
Biossegurança)
O Sistema CQB, elaborado em parceria com o Detin e CIBio-IOC, 
tem por objetivo agilizar os trâmites de processos envolvendo OGM. 
Ele está em operação na Intranet do IOC desde 2017.

Programa de Capacitação Profissional em Biossegurança do IOC.

Cursos/Módulos 2017 2018 2019 2020 04/03/21

Curso QBA/On-line – unidade IOC 467 480 468 221 15

Curso QBA/On-line – outras unidades da Fiocruz 93 374 337 803 42

Biossegurança em Trabalho de Campo 21 12 – – –

Módulo: Introdutório Biossegurança 85 84 85 – –

Módulo: Gestão da Qualidade 28 68 60 – –

Módulo: Risco Biológico 42 – 68 – –

Módulo: Risco Físico 27 – 25 – –

Módulo: Risco Químico – 27 – – –

Módulo: Boas Práticas Laboratoriais 26 21 22 – –

Módulo: Experimentação Animal – – 76 – –

Oficina de Didática para Coordenadores e Professo-
res de Cursos e Disciplinas de Biossegurança

21 – – – –

II Encontro de Alunos e Ex-Alunos do Curso de Bios-
segurança em Laboratórios de Pesquisa Biomédica

– 105 – – –

Total 810 1.171 1.141 1.024 57

Primeira página (login) do Sistema CQB

Ativação de Chuveiros de 
Emergência e Lava-Olhos
Em 2017, após um trabalho con-
junto das Comissões de Biosse-
gurança e Gestão Ambiental, da 
Coordenação da Qualidade e do 
Desie, foi desenvolvido um kit 
que permite a adequada manu-
tenção dos chuveiros de emer-
gência e lava-olhos, conforme a 
ABNT NBR 16291/2014. A partir 
desta adequação, a operação 
de manutenção deles passou a 
ser responsabilidade do Depar-
tamento. Neste procedimento 
são verificados vários quesitos, 
como por exemplo, qualidade 
e a vazão mínima de água do 
chuveiro (e lava-olhos), ângulo e 
força do jato d’água etc.

Chuveiro lava olhos
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Participação em eventos
A CIBio-IOC participou presencialmente de importantes eventos 
científicos no último quadriênio, antes da pandemia. Dentre eles, 
a 15ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (2018), na 
Fiocruz, o XI Encontro Nacional de Comissões Internas de Biossegu-
rança e do Congresso Nacional de Biossegurança (2018), em Vitória-
-ES e o III Encontro de Biossegurança e Bioproteção da Fiocruz (2019). 

No último quadriênio, a CIGAmb buscou fortalecer seu caráter 
consultivo, ampliando o rol de assuntos sobre os quais poderia ser 
chamada a opinar ou orientar, como por exemplo, a representação 
de responsabilidade do IOC junto ao Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para ques-
tões de registro e informe de atividades potencialmente poluidoras 
desenvolvidas no âmbito do Instituto, bem como acrescer outras 
ações às tarefas operacionais já desenvolvidas. Para tal, buscou-se 
fortalecer ainda mais os laços de cooperação com outras unidades, 
a exemplo da Cogic/Fiocruz e do INI/Fiocruz, bem como com insti-
tuições externas à Fiocruz.

Como exemplos, podem ser citados o relançamento do programa 
de coleta seletiva nos pavilhões do IOC, o acesso à área gerencial 
do sistema Diracweb, que permite compilação de dados de custeio 
dos serviços inerentes ao IOC, e a parceria para utilização de abrigos 
de resíduos do INI.

Uma das primeiras ações de cooperação entre unidades capitane-
adas pela CIGAmb no período da atual gestão foi a obtenção de 
sacos para resíduos infectantes e lacres que se encontravam ar-
mazenados e sem perspectiva de uso na Cogic/Fiocruz. A medida 
resultou em economia da ordem de R$ 20.000,00.

O acompanhamento do consumo de insumos pelos laboratórios 
do Instituto permite a criação de séries históricas, a partir de dados 
primários, que realizam com maior precisão o planejamento de 
compras, bem como a identificação dos principais consumidores 
de insumos dentro do IOC. Além do material fornecido, são regis-
tradas no sistema todas as ações demandadas à CIGAmb, atendi-
mento a emergências, consultoria técnica, empréstimo de EPI’s etc.

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Laboratoriais trata-se de 
requisito essencial para o credenciamento de laboratórios de pes-
quisa. Após diversas consultas e ajustes com os interlocutores dos 
laboratórios do IOC, além de levantamento junto à Cogic dos histó-
ricos de geração de resíduos dos pavilhões, foi possível a confecção 
do PGRL do IOC. A uniformização em documento único e aplicável 
a todos os laboratórios do Instituto era uma meta importante de 
gerenciamento de resíduos. Agora é possível estabelecer com mais 
precisão e acurácia volumes gerados por cada laboratório, bem 
como traçar estratégias e metas de redução de tal geração.

A CIGAmb realizou duas edições do curso de atualização da nova 
RDC 222/2018. A capacitação não se limitou aos aspetos norma-
tivos da RDC Stricto sensu, mas propiciou aos participantes uma 
visão sistêmica de toda cadeia de custódia dos resíduos gerados 
na Fiocruz, bem como dos diferentes tratamentos que os mesmos 
sofrem e os custos envolvidos em tais processos, até a sua destina-
ção final.

GESTÃO AMBIENTAL

A Comissão Interna de Gestão Ambiental (CIGAmb) tem compe-
tências definidas no Manual de Organização do IOC e, preponde-
rantemente, a função acessória ao Instituto e de caráter consultivo 
à Diretoria quanto às questões ambientais relacionadas às funções 
finalísticas da unidade.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Fornecimento de material

Assessoria técnica

Atendimento a emergências

Aulas

Ações CIGAmb – 2019

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Laboratoriais (PGRL) do IOC.
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Integração à Câmara Técnica de Ambiente e Saúde do 
IOC
Desde 2019, a CIGamb é chamada a compor a Câmara Técnica. Nes-
te fórum, ela colabora com os demais integrantes para construção 
do Sistema de Ambiente e Saúde, uma plataforma que engloba 
um conjunto de atividades relativas à pesquisa em ambiente e saú-
de. Ainda como resultado de sua integração à Câmara Técnica, a 
CIGAmb participou do planejamento da disciplina Abordagens in-
terdisciplinares para a pesquisa em ambiente e saúde do Progra-
ma de Pós-graduação em Biodiversidade e Saúde (PGBS), tendo 
também ministrado aula na mesma.

A medida permite acompanhar o consumo de energia elétrica, 
água, gás e o volume de resíduos gerados, por tipo, em cada pa-
vilhão do Instituto. O processo habilita a construção de gráficos, 
curvas de tendência e identificação de sazonalidades. A ação é de 
crucial importância para o traçado de políticas voltadas à economi-
cidade e redução de impactos ambientais oriundos das atividades 
desempenhadas pelos diferentes setores do IOC.

Cursos de atualização sobre a nova RDC Anvisa 222.

Desenvolvimento de planilha de controle de indicadores ambientais. 
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Ainda na linha de ações de formação, a CIGAmb promoveu cinco 
palestras/aulas dentro do IOC, sob as temáticas de Gerenciamento 
de Resíduos e Biossegurança. As aulas/palestras foram ministradas 
durante edições da disciplina Procedimentos de Biossegurança em 
Laboratórios de Pesquisa Biomédica, do Programa de Pós-gradua-
ção do IOC, e durante a disciplina de Biossegurança do curso Téc-
nico em Biotecnologia. Além delas, e sobre as mesmas temáticas, 
a CIGAmb promoveu sete palestras/aulas externas. Elas ocorreram 
durante o VI Simpósio de Biossegurança da UFF, na mesa-redonda 
do II Simpósio de Acidente de Trabalho na UFF, na disciplina de 
Biossegurança Básica do Programa de Pós-graduação em Ciência 
e Biotecnologia da UFF, na disciplina de Biossegurança do curso 
de graduação em Ciências Biológicas do Instituto de Biologia da 
UFF e durante edições da disciplina Biossegurança e Boas Práticas 
de Laboratório do Programa de Pós-graduação em Microbiologia e 
Parasitologia Aplicadas da UFF.

Disciplina Procedimentos de Biossegurança em Laboratórios de Pesquisa 
Biomédica.
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CAPÍTULO 5

Subsídios das Câmaras Técnicas 
do Instituto Oswaldo Cruz na 

Gestão 2017-2021

Neste capítulo estão listadas as principais atividades, com-
promissos e contribuições das Câmaras Técnicas (CTs) do 
IOC, no quadriênio 2017-2021. As CTs são instâncias asses-
soras que auxiliam as Vice-Diretorias na busca de soluções 

dos problemas que impactam diretamente no andamento de suas 
ações. As CTs também foram fundamentais na consolidação do 
PDE-IOC.

Na última gestão foram constituídas oito Câmaras Técnicas: Câma-
ra Técnica de Pesquisa; Câmara Técnica de Plataformas Tecnoló-
gicas; Câmara Técnica de Ambiente e Saúde; Câmara Técnica de 
Coleções Biológicas; Câmara Técnica de Laboratórios de Referência 
e Ambulatórios; Câmara Técnica de Ensino; Câmara Técnica Pro-
moção da Saúde e Câmara Técnica de Desenvolvimento Institucio-
nal e Gestão. Conheça algumas de suas realizações:

CÂMARA TÉCNICA DE PESQUISA (CTPQ)

A CTPq realizou 32 reuniões no período, sendo 4 em 2017, 8 em 2018, 
outras 8 em 2019 e 12 em 2020. A seguir destacamos os principais 
temas discutidos nesses encontros:

 ■ Áreas de Pesquisa do IOC;

 ■ Manual de Organização do IOC;

 ■ Panorama geral dos scores de pontuação existentes, atual-
mente, no Coleta;

 ■ Análise, discussão e levantamento de propostas para a minu-
ta da Política de Internacionalização do Ensino da Fiocruz no 
que se refere ao item concernente à Vice-Presidência de Pes-
quisa e Coleções Biológicas (VPPCB/Fiocruz); 

 ■ Apresentação do estudo sobre a produtividade dos pesquisa-
dores efetivados a partir do concurso de 2006;

 ■ Apresentação e avaliação da proposta para indicação de pes-
quisadores eméritos da Fiocruz, por parte da Diretoria;

 ■ Apresentação dos avanços no processo de levantamento de 
dados de produtividade dos pesquisadores recém-contrata-
dos e outros relacionados;

 ■ Processo de reavaliação dos LP-IOC com pendências;

 ■ Contribuições para o VI Encontro do IOC;

 ■ Credenciamento dos LP-IOC para o período 2021-2027.

CÂMARA TÉCNICA DE PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS (CTPLAT TEC)

A CTPlat Tec foi instituída no ano de 2016 pela Portaria Nº 7/2016. 
No período de 2017 a março de 2021, os seguintes pontos foram 
discutidos: 

 ■ Sistema de gerenciamento on-line das Plat Tec-IOC;

 ■ Discussão do desenho de estudo prospectivo para compor o 
portfólio das Plat Tec-IOC;

 ■ Levantamento da produção acadêmico-científica (2013-2017) 
apoiada por algumas Plat Tec-IOC;

 ■ Levantamento do planejamento e investimentos do IOC nas 
Plat Tec-IOC (2016-2017), investimentos futuros para adequa-
ção das Plat Tec-IOC e demandas de adequações de médio 
prazo;

 ■ Confecção de portfólio das Plat Tec-IOC e apresentação para a 
VPPCB, visando à busca de fomento externo;

 ■ Discussão do documento base com as regras, definições e 
atribuições de todas as partes relacionadas às Plat Tec-IOC 
(gerentes, DATT e Diretoria);

 ■ Elaboração do Manual das Plataformas Tecnológicas do IOC, 
que disciplina suas atividades e os procedimentos para institui-
ção de novas plataformas e extinção de plataformas obsoletas; 
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 ■ Elaboração de documento para subsidiar a aquisição de no-
vas tecnologias para as Plat Tec-IOC via emenda parlamentar, 
sendo priorizadas as seguintes Plat Tec: Microscopia Eletrôni-
ca, Citometria de Fluxo (sorting), Sequenciamento e de Bioen-
saios-Triagem de Fármacos;

 ■ Criação de duas novas Plat Tec: Bioimagem (demanda de 
usuários) e Histotecnologia.

CÂMARA TÉCNICA DE AMBIENTE 
E SAÚDE (CTAMBS)

A CTAmbS foi instituída pela Portaria Nº 79/2017-IOC, de 1º/9/2017. 
Em sua primeira reunião contou com a presença dos coordena-
dores de Ambiente e Promoção da Saúde da Vice-Presidência de 
Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS/Fiocruz). Este 
encontro marcou a retomada do diálogo da pesquisa em ambiente 
e saúde do IOC com a Presidência da Fiocruz e a intenção de reor-
ganizar os Grupos de Pesquisa do IOC (GPesq-IOC), cujos estudos 
abordavam diferentes temas na interface ambiente-saúde. 

Para cumprir com seu papel e atribuições, a CTAmbS realizou um 
levantamento para identificação de grupos dedicados à pesquisa 
em ambiente.  A partir dele, a CTAmbS iniciou a organização do I 
Seminário em Saúde e Ambiente no IOC. O evento contribuiu para 
o estreitamento da parceria IOC-VPAAPS e aumentou a interlocu-
ção entre os GPesq-IOC e LP-IOC. Uma importante iniciativa do 
evento foi identificar forças, ameaças, fraquezas e oportunidades, 
o que permitiu contextualizar e priorizar as propostas da CTAmbS 
para o VI Encontro do IOC, a partir de maio de 2018. 

A discussão e priorização de sugestões para o encontro foi um dos 
principais focos de trabalho da Câmara Técnica. Ao final do pro-
cesso, o CD-IOC aprovou três propostas de caráter específico da 
CTAmbS, que geraram as diretrizes 14, 15 e 16 do documento final 
do VI Encontro do IOC. Com apoio da equipe do Depoc, as referidas 
diretrizes já foram desdobradas em planos de ação que compõem 
o PDE do IOC. Desde então, a CTAmbS vem se dedicando a colocar 
em prática as principais ações identificadas como prioritárias nas 
diretrizes aprovadas, a saber:

Diretriz 14: preconiza a criação de uma plataforma para suporte 
ao trabalho de campo. Foi apresentada à Diretoria a proposta de 
criação do Sistema Integrado em Ambiente e Saúde (Sias-IOC), 
um espaço virtual que pretende reunir diferentes iniciativas insti-
tucionais relacionadas à temática ambiental e setores já existentes 

no Instituto. O sistema permitirá o compartilhamento de recursos/
equipamentos/materiais e a existência de um núcleo para geren-
ciar as informações sobre documentos institucionais, prover orien-
tações dos comitês e órgãos regulatórios da pesquisa em ambiente 
e saúde, prestar assessoria e apoio ao trabalho de campo e às redes 
de apoio da Fiocruz, fortalecendo a pesquisa de campo e promo-
vendo maior integração e solidariedade entre os grupos.

Diretriz 15: diz respeito à promoção de ações que assegurem o for-
talecimento da CTAmbS para continuar atuando na proposição de 
ações estratégicas na área de ambiente, mantendo a interlocução 
permanente entre o IOC e a VPAAPS/Fiocruz, e buscando ampliar 
a visibilidade dos grupos que atuam em pesquisas relacionadas ao 
ambiente. Deve-se destacar o alinhamento desta diretriz às ações 
da Agenda 2030 das Nações Unidas, que consiste em um “plano de 
ação global, com 17 objetivos e 169 metas para o desenvolvimento 
sustentável, para erradicar a pobreza e promover vida digna a todos, 
dentro das condições que o nosso planeta oferece e sem compro-
meter a qualidade de vida das próximas gerações”.8 Nesse sentido, 
a CTAmbS trabalhou no mapeamento dos grupos que operam na 
interface ambiente-saúde para elaboração do documento institu-
cional Panorama da Pesquisa em Ambiente no IOC, que disponi-
bilizará uma espécie de retrato/inventário das competências em 
ambiente, e poderá auxiliar a Diretoria nas ações e contribuições 
para a Agenda 2030, bem como em situações de emergências am-
bientais e sanitárias.
  
Diretriz 16: está relacionada ao fortalecimento do campo Ambien-
te e Saúde como uma área de atuação científica do IOC. Ela tem 
como ações específicas a criação de uma disciplina transversal e 
interdisciplinar para área de ensino no Instituto, além da realização 
de eventos científicos relacionados à temática ambiental. Neste 
contexto, a CTAmbS criou a disciplina Abordagens Integradas para 
Pesquisa em Ambiente e Saúde, cadastrada na área de concen-
tração Ambiental e Ecologia, do Programa de Pós-graduação em 
Biodiversidade e Saúde. A disciplina recebeu uma coordenação 
colegiada e foi ofertada na modalidade virtual, integrando, de for-
ma interdisciplinar, os temas na interface saúde-ambiente que são 
transversais aos PPGs do IOC.

Além das atividades já mencionadas, os membros da CTAmbS con-
tribuíram com a revisão e sugestão de propostas relativas à temáti-
ca ambiental no Documento Base VIII Congresso Interno: A Fiocruz 
e o Futuro do SUS e da Democracia, em outubro/2017, e de reuniões 
e eventos convocados pela Câmara Técnica. No período de 2017 a 
março de 2021, a CTAmbS realizou 41 reuniões ordinárias e 15 reuni-
ões de grupos de trabalho.

Plataforma Agenda 2030 - http://www.agenda2030.com.br/sobre/8
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CÂMARA TÉCNICA DE COLEÇÕES 
BIOLÓGICAS (CTCOL)

A Câmara Técnica de Coleções Biológicas do IOC (CTCol/IOC) man-
teve-se ativa em sua atuação institucional para o desenvolvimen-
to do segmento. Sempre articulada com a CTCol-Fiocruz/VPPCB, 
trabalhou na proposição de ações para maior sustentabilidade e 
promoção do conjunto de seu patrimônio biológico, representado 
por 21 acervos científicos institucionais. 

Ao longo do período, a CTCol/IOC realizou importantes contribui-
ções para o aperfeiçoamento das políticas institucionais sobre pa-
trimônio científico em saúde e propôs diretrizes específicas para 
o segmento em várias esferas do planejamento institucional (VIII 
Congresso Interno da Fiocruz, III Encontro de Coleções Biológicas 
da Fiocruz, VI Encontro do IOC etc.). A participação de representan-
tes de equipes das curadorias em reuniões ampliadas, na compo-
sição de grupos de trabalho e no alto grau de comprometimento 
com os encaminhamentos sugeridos, foram fundamentais para o 
êxito dessas iniciativas.
 
Na atual gestão, foi implementada a promoção de reuniões con-
juntas entre a CTCol/IOC e a Câmara Técnica de Laboratórios de 
Referência/Ambulatórios (CTLRA/IOC). A estratégia inovadora foi 
possível devido à afinidade das duas instâncias propositivas, so-
bretudo, no concernente à prestação de serviços em saúde, ação 
nominalmente definida na missão institucional do IOC. A seguir 
destacamos as principais ações implementadas pela CTCol/IOC no 
período de 2017-2021:

2019

2018

2017

 ■ Validação pela CTCol/IOC do indicador global para o seg-
mento coleções biológicas junto à Coordenação-Geral de 
Planejamento (Cogeplan), com alinhamento ao indicador ins-
titucional Fiocruz (meta de 80% de atendimento aos serviços 
demandados);

 ■ Elaboração de carta da CTCol/IOC e VDLRACB para a alta 
gestão institucional: Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções 
Biológicas (VPPCB), Vice-Presidência de Gestão e Desenvol-
vimento Institucional (VPGDI) e Coordenação de Coleções 
Biológicas (CCB), sinalizando os problemas de infraestrutura 
das coleções biológicas, sobretudo, em relação às contrapar-
tidas assumidas no âmbito do Preservo (detecção e combate 
a incêndios) e demandas estruturais do Pavilhão Rocha Lima; 

 ■ Busca por maior interlocução com a alta gestão, a partir de 
convites para o vice-presidente de Pesquisa e Coleções Bio-
lógicas, Dr. Rodrigo Correa, e para a coordenadora-geral das 
Coleções Biológicas da Fiocruz, Dra. Manuela da Silva, para 
participação de reunião da CTCol/IOC, resultando em uma 
agenda propositiva sobre sustentabilidade institucional das 
coleções biológicas do IOC;

 ■ Conclusão da matriz SWOT das coleções biológicas do IOC e 
definição das principais diretrizes norteadoras do planejamen-
to, nos eixos financiamento e sustentabilidade, legislação e 
normas institucionais, perfil institucional e prestação de servi-
ços em saúde, gestão institucional, infraestrutura e gestão de 
pessoas. Estas diretrizes foram incorporadas a outras do pla-
nejamento estratégico do IOC, após aprovação pelo CD/IOC.

 ■ Elaboração e envio de carta da CTCol/IOC e VDLRACB ao 
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético do Ministério do 
Meio Ambiente (CGEN/MMA), destacando os entraves da Lei 
13.123/2015 ao intercâmbio científico, sobretudo, em relação 
ao conhecimento e conservação da biodiversidade brasileira. 
Solicitou-se melhor adequação do marco legal para que se 
contemple tratamento diferenciado às necessidades das co-
leções, em especial, no que impacta suas rotinas de fluxo de 
material biológico;

 ■ Revisão do sistema Coleta, a partir de dúvidas do Serviço de 
Planejamento e Orçamento (SPO) indicadas no manual e ne-
cessidades de novos produtos e redistribuição de pontuação, 
conforme sugerido pelos curadores do IOC, com alteração da 
estrutura e dinâmica de preenchimento e registros mensais 
das atividades;

 ■ Revisão do Manual de Organização de Coleções Biológicas do 
IOC, com definição de atribuições, perfil do curador adjunto 
e maior clareza na definição das corresponsabilidades insti-
tucionais entre a Fiocruz e unidades detentoras de coleções;

 ■ Início da elaboração do planejamento estratégico das cole-
ções biológicas do IOC, a partir de grupo de trabalho estrutu-
rado na CTCol/IOC.

 ■ Identificação das necessidades e escalonamento de priorida-
des, a partir de reunião ampliada com os curadores e a interlo-
cução permanente com as equipes de curadoria;

 ■ Promoção de discussões na CTCol/IOC, em parceria com a 
Vice-Diretoria de Laboratórios de Referência, Ambulatórios e 
Coleções Biológicas (VDLRACB), com representantes do Servi-
ço de Importação e Exportação (Siex/Fiocruz) e do Núcleo de 
Inovação Tecnológica (NIT/IOC) para esclarecimentos e apri-
moramento de fluxos de importação, exportação, remessa e 
envio de material biológico consignado às coleções biológicas 
institucionais;

 ■ Análise crítica pelo coletivo da CTCol/IOC sobre o texto-base 
da Política de Preservação de Acervos Científicos e Culturais 
da Fiocruz;

 ■ Membros da CTCol/IOC eleitos pelo CD/IOC como delegados 
da unidade no VIII Congresso Interno da Fiocruz propuseram 
e defenderam maior representatividade das atividades do IOC 
no documento final de teses e diretrizes do planejamento es-
tratégico da Fiocruz, sobretudo, nas ações de laboratórios de 
referência e coleções biológicas. As coleções foram inseridas 
nominalmente nas teses do documento final e em uma di-
retriz específica, que versa sobre a sustentabilidade do seg-
mento.
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 ■ Avaliação de cenários sobre o processo de credenciamento de 
laboratórios do IOC, considerando a prestação de serviços em 
saúde pelas coleções biológicas como parte indissociável da 
missão institucional da unidade;

 ■ Elaboração de propostas da CTCol/IOC para CTCol/Fiocruz: 
construção de ação exclusiva para as coleções junto ao Pro-
grama Inova Fiocruz, necessidade de adequações de infraes-
trutura do Pavilhão Rocha Lima, inserção das coleções bioló-
gicas em todas as instâncias de planejamentos institucionais 
com vistas à melhoria de sua sustentabilidade;

 ■ Reunião conjunta entre a CTCol/IOC e a Câmara Técnica de 
Laboratórios de Referência/Ambulatórios (CTLRA) para análise 
de contextos e proposições à Diretoria do IOC sobre o proces-
so de credenciamento de laboratórios, com o objetivo de se 
considerar a prestação de serviços em saúde como ação es-
tratégica de laboratórios de pesquisa;

 ■ Reunião conjunta entre a CTCol/IOC e a CTLRA para propo-
sição de carta compromisso aos candidatos à Presidência da 
Fiocruz, centrada nos seguintes pilares: infraestrutura, susten-
tabilidade e estrutura organizacional;

 ■ Participação ativa de membros da CTCol/IOC nos grupos de 
trabalho da VPPCB para elaboração do planejamento estraté-
gico das coleções da Fiocruz e nos grupos de trabalho do IOC 
para finalização do planejamento estratégico do IOC (diretri-
zes transversais).

CÂMARA TÉCNICA DE LABORATÓRIOS DE 
REFERÊNCIA/AMBULATÓRIOS (CTLRA)

No quadriênio (2017-2021), a Câmara Técnica de Laboratórios de Re-
ferência/Ambulatórios (CTLRA) centrou sua atuação na melhoria da 
infraestrutura e das condições de trabalho nos laboratórios de refe-
rência ambulatórios do IOC. A CTLRA manteve diálogo institucional 
permanente com a Câmara Técnica de Coleções Biológicas (CTCol), 
sendo partícipe como formuladora de proposições encaminhadas 
para fóruns deliberativos e executivos do IOC e da Fiocruz. A seguir 
destacamos as principais ações da CTLRA:

 ■ Encontro de alinhamento com a Coordenação de Vigilância 
em Saúde e Laboratórios de Referência/Fiocruz (CVSLR);

 ■ Reunião conjunta entre a CTCol/IOC e a CTLRA para estrutura-
ção de carta compromisso aos candidatos à diretoria do IOC, 
centrada nos seguintes pilares: planejamento estratégico, 
gestão de pessoas, infraestrutura, segmentação orçamentária 
e credenciamento de laboratórios de pesquisa.

2021

2020  ■ Proposta de revisão dos sites dos laboratórios de referência na 
página do IOC;

 ■ Identificação das principais fragilidades e elaboração de pro-
postas e ações em apoio ao recredenciamento de laboratórios 
de referência por meio da discussão de editais; 

 ■ Discussão e elaboração de documento sobre a Lei da Biodi-
versidade e Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Gené-
tico e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen), enca-
minhado à presidência da Fiocruz;

 ■ Discussão sobre o orçamento dos laboratórios de referência 
do IOC e revisão da distribuição da segmentação orçamentá-
ria nos laboratórios de referência e ambulatórios do IOC;

 ■ Contribuições para a Política de Vigilância em Saúde da Fio-
cruz, contempladas no documento final da CVSLR;

 ■ Revisão e elaboração de propostas para o VIII Congresso Inter-
no da Fiocruz;

 ■ Elaboração de propostas de diretrizes estratégicas para a dis-
cussão no âmbito do VI Encontro do IOC;

 ■ Apresentação da situação atual de aquisição de equipamen-
tos para os laboratórios de referência do IOC - (CVSLR/Fiocruz);

 ■ Discussão sobre a central analítica do Pavilhão Hélio e Peggy 
Pereira (HPP): necessidade, organização e avanço para espa-
ços de uso comum entre os laboratórios de referência;

 ■ Análise crítica do Edital Nº 1/2019 da Coordenação-Geral de La-
boratórios de Saúde Pública (CGLAB) para habilitação dos La-
boratórios de Referência Nacional (LRN) e Regional (LRR) para 
a tuberculose (TB) e micobacterioses não tuberculosas (MNT), 
no âmbito da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública;

 ■ Levantamento da força de trabalho dos laboratórios de refe-
rência e das necessidades de apoio administrativo e logístico; 

 ■ Apoio à Coordenação de Qualidade do IOC para elaboração 
das matrizes de competências dos laboratórios de referência; 

 ■ Elaboração de plano de apoio às epidemias em curso;

 ■ Mapeamento de equipamentos, pessoal e áreas físicas de 
apoio HPP;

 ■ Elaboração e aplicação de emenda parlamentar voltada ao 
atendimento das emergências em saúde pública;

 ■ Enfrentamento da situação inusitada HPP: realocação dos la-
boratórios de referência no campus e revisão do sistema de ar 
do prédio, em conjunto com a CVSLR e a Presidência da Fiocruz;

 ■ Encaminhamento de carta à Presidência da Fiocruz sobre 
as condições de infraestrutura dos laboratórios de referência 
do IOC para atendimento ao processo de recredenciamento 
CGLAB/SVS/Ministério da Saúde 2020;

 ■ Enfrentamento da pandemia da Covid-19: central analítica e 
organização de força-tarefa; 
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 ■ Elaboração do primeiro plano para o enfrentamento de emer-
gências sanitárias e situações inusitadas (em fase de conclusão);

 ■ Revisão de indicadores do sistema Coleta (não concluído);

 ■ Análise e propostas para o edital de recredenciamento de la-
boratórios do IOC;

 ■ Elaboração de carta aos candidatos à Presidência da Fiocruz 
com as premissas fundamentais para os laboratórios de refe-
rência, ambulatórios e coleções biológicas;

 ■ Elaboração de carta aos candidatos à direção do IOC com as 
premissas fundamentais para os laboratórios de referência, 
ambulatórios e coleções biológicas;

 ■ Realização de reuniões individuais e conjuntas entre a CTCol e 
a CTLRA: estratégia profícua devido à afinidade em instâncias 
propositivas com a elaboração de propostas conjuntas volta-
das à prestação de serviços em saúde.

CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO (CTE)

Durante o período 2017-2021, a Câmara Técnica de Ensino (CTE) tra-
balhou na organização do Colegiado de Doutores e contribuiu com 
discussões e proposições de diretrizes para o VI Encontro do IOC. A 
CTE também colaborou nos debates ocorridos no GT Disciplinas, 
em agendas propostas pela Diretoria do IOC, como por exemplo, 
o estudo de critérios para pagamento de publicação de artigos. O 
trabalho em conjunto da CTE e da Comissão Interna de Biossegu-
rança do IOC foi fundamental no processo de adequação das ati-
vidades presenciais, excepcionais e essenciais, que aconteceram 
nos laboratórios de pesquisa do Instituto. A CTE atuou de forma 
importante na confecção do Plano de Convivência do IOC. Dedicou 
um enfoque especial para os discentes e profissionais envolvidos 
em compromissos datados por projetos de pesquisa com os alunos 
de pós-graduação. Cabe ressaltar que muitos projetos não tiveram 
seus cronogramas de atividade flexibilizados mesmo durante o pe-
ríodo restritivo exigido pela pandemia.
 

CÂMARA TÉCNICA DE PROMOÇÃO 
DA SAÚDE  (CTPROMOS)

A Câmara Técnica de Promoção da Saúde do IOC (CTPromoS) foi 
criada em agosto de 2019, devido a uma demanda de represen-
tatividade no Programa Translacional de Promoção da Saúde do 
IOC (FioPromoS), da Vice-Presidência de Atenção, Ambiente e 
Promoção da Saúde (VPAAPS). A concepção da CTPromoS/IOC 
como instância consultiva do IOC está alinhada às diretrizes 12 e 13 
do Congresso Interno da Fiocruz. O tema da promoção da saúde é 
transversal à missão do IOC e, desde 2011, constitui o primeiro valor 
institucional, mas ainda não tinha representatividade.  Sua atuação 
foi pautada na participação das políticas de promoção da saúde da 
VPAAPS e na proposição e realização de ações na temática no IOC.

Quanto à participação em políticas da Vice-Presidência, o CTPro-
moS atuou ativamente na 1a conferência de Promoção da Saúde 
da Fiocruz. Como encaminhamentos à Diretoria do IOC, propôs 
cinco ações para VI Encontro do IOC, todas aprovadas, e sugeriu a 
incorporação de itens específicos relacionados a ações de promo-
ção da saúde no Coleta/IOC. O CTPromoS operou em 16 comissões 
de diferentes diretrizes, que planejaram as ações aprovadas no CD-
-IOC. Este fato demonstra a interação da CTPromoS com as demais 
câmaras e comissões do IOC. 

CÂMARA TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL E GESTÃO (CTDIG)

A Câmara Técnica de Desenvolvimento Institucional e Gestão (CT-
DIG) reuniu-se, presencial ou virtualmente, 22 vezes no período da 
última gestão. Sendo duas reuniões em 2017, oito em 2018, seis em 
2019, quatro em 2020 e mais duas em 2021. Além destes encontros 
com todos os seus componentes, houve também a constituição de 
vários GTs para temas específicos, em especial, durante a construção 
das propostas da CT para o VI Encontro do IOC, oportunidade em 
que se reuniram diversas vezes. Também, adicionalmente, a CTDIG 
participou de reuniões da Diretoria do IOC (duas vezes), do Conse-
lho Deliberativo do IOC (uma vez), do VI Encontro do IOC e de outras 
CTs (CTPq e CTCol), na pessoa de seu coordenador e/ou de outros 
membros. As principais pautas das reuniões foram as seguintes: 

 ■ Contribuições para o VIII Congresso Interno da Fiocruz;

 ■ Apreciação do Manual de Organização do IOC;

 ■ Proposta de formato de realização e contribuições para o VI 
Encontro do IOC;

 ■ Acompanhamento da elaboração do Plano de Diretrizes Es-
tratégicas;

 ■ Cultura de planejamento estratégico;

 ■ Infraestrutura predial e a intercorrência do sistema de ar-con-
dicionado do HPP;

 ■ Situação e sustentabilidade orçamentária;

 ■ Centro de custos e precificação de atividades;

 ■ Modelo de distribuição orçamentária;

 ■ Apoio à captação externa de recursos financeiros; 

 ■ Critérios para pagamento de publicações científicas;

 ■ Mapeamento de competências;

 ■ Iniciativas de inovação em pesquisa e em gestão;

 ■ Internacionalização de atividades e o caso da Plataforma Inter-
nacional para Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PICTIS);

 ■ Contribuições para o processo de credenciamento dos labora-
tórios de pesquisa;

 ■ Situação e atuação durante a sindemia da Covid-19.
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PDE – Plano de Diretrizes Estratégicas do IOC 2020-2023 
 
Apresentação 
 

O Planejamento Estratégico do IOC tem como propósito canalizar esforços 

institucionais no desenvolvimento de estratégias que qualifiquem suas entregas para a 

sociedade, alinhadas às estratégias e expectativas da Fiocruz e do Ministério da Saúde. 

Para tal, devem ser consideradas as mudanças constantes nos panoramas político, 

econômico, social e sanitário no qual estamos inseridos. 

O Plano de Diretrizes Estratégicas (PDE) apresentado neste documento é o 

instrumento de planejamento estratégico vigente no Instituto Oswaldo Cruz (IOC), 

elaborado a partir das diretrizes estratégicas definidas no VI Encontro IOC, instância de 

planejamento estratégico, democrático e participativo do IOC. Seu propósito é servir de 

guia para que o Instituto avance rumo a um futuro no qual incertezas e adversidades não 

sejam elementos que paralisem nossas atividades, mas que sirvam de experiências e 

motivos para a adaptação, superação dos desafios e oportunidades, na busca pela 

manutenção da excelência na pesquisa, no ensino, no desenvolvimento tecnológico, na 

inovação, nos serviços de referência, nas coleções biológicas e nos ambulatórios, visando 

à promoção da saúde e a geração de valor para a sociedade, como bem definido em nossa 

Missão institucional.  

O planejamento estratégico organizacional clássico é construído a partir do 

alinhamento entre a identidade organizacional (expressa em sua missão, visão de futuro 

e valores), a análise situacional e as estratégias a serem adotadas pela instituição diante 

do cenário analisado (expressas em objetivos ou diretrizes e projetos estratégicos).  

Desta forma, este PDE resgata a identidade organizacional do IOC definida em 

2011 e incorpora 10 macroprojetos estratégicos para o período, que reúnem as 39 

diretrizes elaboradas no VI Encontro IOC, ocorrido entre 2018 e 2019, e aprovadas pelo 

Conselho Deliberativo do IOC. Os planos de ação para cada uma das diretrizes foram 

elaborados também de forma participativa e serão disponibilizados e atualizados 

periodicamente na Intranet do IOC. 

O processo do VI Encontro do IOC foi construído em um ano de trabalho 

envolvendo todas as instâncias institucionais, suas representações e a comunidade em um 

rico e dinâmico processo participativo e democrático, voltado para a construção das 
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principais ações estratégicas a serem implementadas, com foco no desenvolvimento 

institucional e no enfrentamento dos desafios atuais.  

Este processo foi dividido em 5 fases com entrega de produtos intermediários 

disponibilizados na Intranet.  O processo foi iniciado com uma reflexão conjunta sobre a 

temática ‘Laboratório, célula mater do Instituto Oswaldo Cruz – Perspectivas em um 

cenário adverso’, quando seis grupos multidisciplinares realizam a análise situacional do 

IOC utilizando a ferramenta matriz SWOT1. Posteriormente, foi aberta consulta interna à 

comunidade IOC, de forma inédita, radicalizando o conceito de construção participativa, 

e complementando o diagnóstico situacional. Este diagnóstico foi analisado e discutido 

por todas as Câmaras Técnicas do IOC (CTs), gerando um primeiro conjunto de diretrizes, 

que foram novamente discutidas amplamente por novos grupos multidisciplinares, e 

finalmente submetidas ao Conselho Deliberativo (CD), resultando nas 39 diretrizes que 

compõem este PDE.  

 

  

                                                           
1 Ferramenta de planejamento estratégico baseada na avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades 
e ameaças (dos termos em inglês strengths, weaknesses, opportunities, threats.) (KOTLER) 

Figura 1 - Esquema do processo do VI Encontro IOC entre 2018 e 2019 



98Apêndice

 

 4 

Identidade organizacional do IOC 
 

Missão Institucional 
“Realizar pesquisa, ensino, desenvolvimento tecnológico, inovação, serviços 

de referência e de coleções biológicas, visando à promoção da saúde. ” 

 

Visão de Futuro 

“Ser um Instituto de excelência em Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Inovação, estratégico 

para o Estado, reconhecido nacional e internacionalmente por suas ações em saúde 

pública. ” 

 

Valores 
“O IOC adota os valores da Fiocruz definidos no VI Congresso Interno, que alicerçam 

suas atitudes, comportamentos e características, e são assim sintetizados:  

1. Ciência e inovação como base do desenvolvimento socioeconômico e da promoção 

da saúde.  

2. Ética e transparência  

3. Cooperação e integração 

4. Valorização da diversidade 

5. Valorização das pessoas 

6. Redução das iniquidades nas condições de vida e de saúde  

7. Compromisso socioambiental 

8. Democratização do conhecimento 

9. Educação como processo emancipatório,  

10. Caráter público e estatal da Fiocruz. ” 

  



99 IOC — RELATÓRIO DE GESTÃO 2017-2021

 

 5 

Diretrizes estratégicas 
 

1. Reformular a Política de Recursos Humanos (RH) do IOC, incluindo a 
realização de um mapeamento de competências.  

Objetivo/Justificativa: Identificar competências e interesses que compõem o 

universo de RH do IOC, fazendo um mapeamento abrangente do Instituto e de 

suas prováveis necessidades para o futuro; elaborar planos de sucessão; 

propor articulações em rede, inclusive para emergências em saúde.  

2. Criar ambientes de estímulo à inovação no IOC.   

Objetivo/Justificativa: Sensibilizar os demais atores envolvidos no processo de 

inovação (Presidência, Vice-Presidência de Produção e Inovação em 

Saúde/VPPIS), Procuradoria Federal); Atuar de forma mais prospectiva e 

proativa, criativa e estruturada para captação de recursos e identificação de novas 

possibilidades de atuação do IOC, advindas com o Novo Marco Legal de Ciência0 

Tecnologia & Inovação (C, T&I). Estimular e viabilizar a criação de startups 

voltadas a tecnologias sociais e/ou sustentáveis; Absorver e integrar recém-

doutores no desenvolvimento de projetos com alto potencial de inovação e; 

Permitir outras formas de contratação de recursos humanos para desenvolvimento 

de projetos via programas de financiamento. Fortalecer o Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT) e a Plataforma de Apoio à Pesquisa e Inovação (PAPI) e 

ampliar o diálogo entre os Pesquisadores e a Coordenação de Gestão Tecnológica 

(GESTEC/Fiocruz). Criar uma conexão entre o NIT e os programas de pós-

graduação para rastreamento de projetos com potencial inovador, conectando a 

geração de conhecimento à proposição de solução de problemas de interesse da 

sociedade: incubadora de projetos, ações de aceleração, e escritório de negócios 

com foco em inovação, considerando a prospecção de oportunidades e a captação 

de recursos 

3. Estudar e discutir permanentemente o processo de credenciamento de 
laboratórios de pesquisa.  

Objetivo/Justificativa: Promover o alinhamento estratégico das pesquisas e 

atividades do IOC com as diretrizes estratégicas da Fiocruz e do Ministério da 

Saúde /Sistema Único de Saúde (SUS); Garantir a sustentabilidade operacional 

dos laboratórios e do IOC. 
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4. Atualizar e detalhar o Plano Diretor do IOC de espaços e infraestrutura e 
elaborar um plano de ação emergencial para os espaços críticos do IOC, além 
de estratégias de enfrentamento de adequações menores e imediatas.  
Objetivo/Justificativa: Elaborar Plano Diretor de Adequação de espaços do IOC, 

com ênfase na reorganização e adequação dos espaços existentes, gerenciamento 

de riscos, e contingência com relação à segurança, incêndio e pânico (plano perene 

para atualizações), alinhado ao Plano Estratégico do IOC, ao Plano Diretor do 

Campus e ao Plano de obras e investimentos da Fiocruz. Estimular o 

estabelecimento de espaços de uso comum nos prédios ocupados pelo IOC. 

Fortalecimento do Departamento de Suporte à Infraestrutura Laboratorial 

(DESIE) com articulação com a comissão de obras e espaços do IOC, 

assessorados pela tríade Qualidade. Biossegurança e Ambiente (QBA) na 

adequação da infraestrutura existente.  

5. Institucionalizar o Encontro IOC como uma instância de planejamento 
estratégico, democrático e participativo e criar um modelo de 
monitoramento e avaliação integrado, com definição de metas e 
indicadores desdobrados em todos os níveis institucionais.  
Objetivo/Justificativa: Fortalecer o modelo de planejamento estratégico 

participativo e democrático do IOC e o compromisso institucional com as ações 

propostas e pactuadas; Garantir a continuidade das ações pactuadas por meio dos 

processos sucessórios de gestores e dirigentes; Fortalecer o papel propositivo das 

CTs e coordenações de QBA e deliberativo do CD-IOC através de modelos e 

ferramentas de planejamento que aprimorem o processo de análise, discussão e 

tomada de decisões estratégicas para questões centrais do IOC. Integrar os 

modelos e sistemas de monitoramento existentes (ex: Sistema Coleta, Avaliação 

de Desempenho Institucional/ADI, credenciamento), englobando projetos e 

processos/atividades, e todas as áreas (laboratórios e setores de apoio e 

administrativos); qualificar a avaliação dos resultados para tomada de decisão; 

subsidiar a negociação orçamentária e dar transparência aos resultados do IOC. 

Recomenda-se que os Encontros sejam realizados no início do 2º ano de mandato 

da Direção, preferencialmente no período de aniversário do IOC. 
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6. Fortalecer as ações de comunicação institucional, alinhadas à política de 
comunicação da Fiocruz, dando maior visibilidade às atividades e a 
divulgação científica.  
Objetivo/Justificativa: Fortalecimento do Serviço de Jornalismo e Comunicação 

(SEJOR), em parceria com Departamento de Tecnologia da Informação (DETIN), 

fortalecimento dos sites dos laboratórios. Dar maior visibilidade de pesquisas e 

atividades do IOC para a sociedade, e desta forma reforçar a 

reputação da instituição, combater a disseminação de falsas informações e 

sensibilizar a população sobre a importância das ações do IOC para a saúde 

brasileira; criar estratégias para facilitar o acesso às informações dos laboratórios 

existentes, os serviços, linhas de pesquisa e aos programas de ensino; 

Comunicação via mídias sociais. 

7. Reativar a Câmara Técnica de Informação, Comunicação e Informática. 

Objetivo/Justificativa: Instituir uma instância propositiva e de discussões para 

ações de informação, comunicação e informática; alinhar à estrutura de Câmaras 

Técnicas da Fiocruz, que possui uma CT de Informação, Comunicação e 

Informática; criar mecanismos para realizar estudo diagnóstico de prioridades de 

comunicação, buscando fortalecer estas iniciativas. Ampliar e fortalecer as 

estruturas de comunicação do IOC de maneira proporcional aos desafios das 

diferentes áreas de atuações do Instituto; Orientar, normatizar e regulamentar a 

utilização das mídias sociais. 

8. Ampliar a capacidade de resposta institucional às emergências sanitárias. 

Objetivo/Justificativa: Implementar fluxo de ação institucional em casos de crise, 

integrando ao fluxo da FIOCRUZ. Apoiar a Diretoria na identificação de 

competências e monitoramento de oportunidades de ações para resposta a 

emergências em Saúde Pública (Exemplo: surtos, epidemias, desastres 

ambientais, etc.). Identificar e mobilizar rapidamente recursos humanos, 

financeiros e infraestrutura (predial e equipamentos) para atendimento à demanda 

(surtos, epidemias, desastres ambientais, etc.) em saúde pública, para os quais o 

IOC tem expertise, além de construir soluções coletivas entre a sociedade civil 

organizada (Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, etc.) e a academia. Criar uma 

Comissão Permanente de estudos preditivos e resposta rápida a emergências em 

saúde. 
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9. Buscar outras formas de investimento público e privado como 
alternativa para a sustentabilidade orçamentária.  
Objetivo/Justificativa: Buscar outras formas de investimento público; garantir a 

viabilidade orçamentária para o bom funcionamento e fortalecimento do 

IOC; Buscar aproximação com congressistas, divulgando as atividades e 

convidando para visitar a Instituição; Criação de um Fundo IOC, a partir de um 

percentual dos recursos captados por Termos de Execução Descentralizada 

(TEDs) e Emendas Parlamentares, visando investimento em atividades 

multiusuários. 

10. Fortalecer a gestão integrada da Coordenação QBA, atendendo às demandas 
dos laboratórios e contemplando uma agenda de implementação. 
Objetivo/Justificativa: Otimizar atendimento às demandas em segmentos onde 

são aplicáveis os requisitos QBA; Disseminar a política da qualidade do IOC com 

acompanhamento de indicadores (já pactuados no Coleta); evidenciar as 

atribuições/perfil dos interlocutores QBA; Ampliar a visibilidade da qualidade no 

âmbito do IOC; promover práticas de QBA na gestão do IOC; Fortalecer as 

Políticas de Integridade em Pesquisa e Boas Práticas de Publicação, incluindo-as 

no QBA. 

11. Qualificar as estruturas e ações de apoio às atividades finalísticas, 
visando fortalecer a implementação das ações estratégicas do IOC. 
Objetivo/Justificativa: Fortalecer setores e dar visibilidade às atividades que 

permitam a produção de uma pesquisa de qualidade, através de 

instrumentalização, treinamento e capacitação. 

12. Ampliar e fortalecer a rede de acolhimento contínuo ao discente de 
diferentes níveis de formação.  
Objetivo/Justificativa: Garantir que o acolhimento dos estudantes ocorra de forma 

estruturada e continuada. Promover ações voltadas às necessidades dos 

discentes, incluindo as particularidades dos alunos estrangeiros ou residentes fora 

da cidade do Rio de Janeiro. Realizar ações preventivas e protetivas, com ênfase 

nos riscos específicos envolvidos nas atividades práticas (incluindo o 

acompanhamento de carteira de vacinação e boas práticas de trabalho de campo e 

laboratório). Promover atividades de valorização das pessoas e prevenção ao 

assédio. 
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13. Fortalecer setores de compras, aquisição de insumos e execução financeira.  
Objetivo/Justificativa: Promover a integração dos diversos atores envolvidos na 

execução financeira e nos procedimentos de compra. Promover melhorias 

na interlocução entre o setor responsável e o setor solicitante em relação ao 

andamento dos processos de aquisição. Aperfeiçoar o acompanhamento 

do processo de compra de materiais e insumos pelo solicitante. Otimizar fluxo de 

compras, aquisição de insumos e execução financeira. 

14. Criar plataforma para suporte ao trabalho de campo.  

Objetivo/Justificativa: Implantar política e procedimentos para otimizar 

atividades e compartilhamento de materiais (equipamentos, Equipamentos de 

Proteção Individual/EPIs, etc.) visando o fortalecimento, a integração, a 

valorização das equipes que atuam em trabalho de campo e a proteção do 

ambiente; garantir a logística de transporte seguro para as atividades de campo. 

15. Fortalecer a Câmara Técnica de Ambiente e Saúde (CTAmbs), garantindo 
seu funcionamento.  
Objetivo/Justificativa: Garantir a proposição de políticas, ações estratégicas na 

área de Ambiente; Assegurar Interlocução permanente entre IOC e Presidência 

Fiocruz; Dar maior visibilidade aos grupos que atuam em pesquisas relacionadas 

à Ambiente. 

16. Reconhecer e apropriar o campo Ambiente e Saúde como uma área de 
atuação científica do IOC e fortalecer as ações correlatas.   
Objetivo/Justificativa: Estabelecer rede de cooperação intra institucional e uso 

compartilhado para otimização de custos, recursos e processos relacionados a 

projetos de pesquisa que envolvam trabalho de campo. Criar disciplina transversal 

em Ambiente e Saúde destinada às diversas pós-graduações e demais 

modalidades de ensino. 

17. Subsidiar os processos de acolhimento, mediação e resolução de problemas 
ligados ao cotidiano e atuação profissional no IOC.  
Objetivo/Justificativa: Cuidar da promoção da saúde da força de trabalho e 

alunos de forma integral, identificando e prevendo possíveis fatores 

determinantes e condicionantes do crescente número de casos de mal-estar no 

ambiente de trabalho - e consequente desenvolvimento de doenças 

psicossomáticas. 
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18. Implantar central de equipamentos de uso comum aos laboratórios de 
referência (piloto Pavilhão Hélio e Peggy Pereira - HPP), extensível a outros 
prédios/grupos que queiram adotar o modelo.  
Objetivo/Justificativa: Aumentar a capacidade de resposta às demandas sanitárias. 

Racionalizar a infraestrutura predial e de equipamentos, qualificar os 

investimentos e oferecer tecnologia adequada a todos os laboratórios de 

referência, de maneira mais igualitária. Esta ação atende a compromisso Fiocruz-

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) /Ministério da Saúde (MS). 

19. Estruturar proposta piloto para a vigilância sindrômica de casos e surtos com 
resultado negativo, mediante abordagem laboratorial multidisciplinar e 
integrada.  
Objetivo/Justificativa: Desenvolver rede integrada para o diagnóstico diferencial, 

de modo a inovar e fortalecer a capacidade nacional de Vigilância em Saúde do 

SUS, mediante o efetivo esclarecimento etiológico dos casos e surtos.  Esta ação 

está alinhada às propostas da Coordenação de Vigilância em Saúde e Laboratórios 

de Referência (CVSLR/Fiocruz). 

20. Fortalecer as ações alinhadas ao monitoramento de vetores, reservatórios e 
vigilância ambiental.  
Objetivo/Justificativa: Estruturar uma rede de vigilância em saúde e ambiente, 

visando maior integração dos laboratórios e otimização dos recursos; habilitar 

laboratórios que atuam nas respectivas áreas; monitoramento e capacitação. 

21. Fortalecer e divulgar a política de tecnologia e segurança da informação, 
auxiliando na gestão.  
Objetivo/Justificativa: Identificar e/ou desenvolver aplicativos, bancos de dados 

padronizados e outras ferramentas gerenciais, como aquelas para: o controle de 

estoque, controle documentos, equipamentos, não-conformidades, dentre outros. 

22. Reformular modelo de cooperação internacional mediante estruturação de 
política específica.  
Objetivo/Justificativa: Adotar um modelo proativo de colaboração. 
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23. Promover interlocução com a Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções 
Biológicas (VPPCB) da Fiocruz para incluir seção sobre Coleções Biológicas 
no Plano Quadrienal da Fiocruz (2020-2023). 
Objetivo/Justificativa: Atualizar Plano Quadrienal da Fiocruz e promover maior 
visibilidade institucional às coleções biológicas do IOC, com a valorização do 
patrimônio da biodiversidade. 

24. Integrar o conjunto de coleções microbiológicas do IOC ao Centro de 
Recursos Biológicos em Saúde (CRB-Saúde/Fiocruz).  
Objetivo/Justificativa: Promover maior visibilidade e sustentabilidade das 

Coleções Biológicas de interesse biotecnológico do IOC. 

25. Resgatar a visibilidade e padronização das coleções nas webpages 
institucionais e promover a gestão integrada dos diversos sistemas 
gerenciais (Coleta, Gerenciador de Ambiente Laboratorial-Gal, Sistema de 
Coleções Biológicas-Fiocol), a partir de servidores de armazenamento na 
Fiocruz.  

Objetivo/Justificativa: Promover gestão integrada de sistemas e padronizar 

informações sobre as coleções nos sites institucionais. 

26. Criar política institucional para preservação de acervos em criogenia. 
Objetivo/Justificativa: Orientar e organizar a preservação de acervos em 

criogenia de forma padronizada, com o apoio do Departamento de Apoio Técnico 

e Tecnológico (DATT), inclusive contemplando backups e situações de pane de 

equipamentos; divulgar aos setores envolvidos. 

27. Estimular a formação de redes de interação de caráter 
multidisciplinar e articular mecanismos de acompanhamento e 
incentivo para atuação em projetos institucionais de Pesquisa, 
Desenvolvimento & Inovação (P, D & I) e estratégicos.  
Objetivo/Justificativa: Aproveitar os conhecimentos em várias linhas temáticas, 

compartilhar recursos e unir esforços em prol do desenvolvimento sustentável da 

pesquisa científica e da inovação promovida pelo Instituto. Além disso, permitir 

o equilíbrio na participação dos distintos atores na produção técnico-cientifica do 

IOC, criando condições institucionais que estimulem a sua participação em 

projetos multidisciplinares e colaborativos. 
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28. Delinear um modelo de redes de cooperação interna entre os diferentes 
agentes do Instituto mapeando as conexões existentes e prospectando novas 
interações nacionais e internacionais.  
Objetivo/Justificativa: Elaborar um modelo de atuação em redes no Instituto que 

exponha as competências mapeadas e aumente as integrações existentes e 

possíveis entre elas, com ênfase nas plataformas tecnológicas enquanto nós de 

rede. Esse modelo permitirá o aumento da capacidade de cooperação entre os 

grupos de pesquisa com consequente ampliação da captação de recursos.  

29. Estimular ações propositivas visando a qualidade e validação genética 
e sanitária dos animais recebidos e mantidos no IOC pela ampla discussão e 
articulação junto a presidência da Fiocruz, a diretoria do Instituto de Ciência 
e Tecnologia em Biomodelos (ICTB), do IOC e de  demais unidades da Fiocruz 
usuárias de animais experimentais. 
Objetivo/Justificativa: Possibilitar a realização de experimentos reprodutíveis e 

controlados através de critérios previamente definidos e acordados entre as partes 

envolvidas, já que os animais recebidos atualmente não se encontram 

adequadamente qualificados para a pesquisa, impactando, inclusive, no tempo de 

conclusão das análises, dissertações e teses envolvidas; As ações propostas devem 

levar em consideração aspectos como: planejamento da demanda a fim de evitar 

desperdício, gestão da qualidade, questões éticas e necessidade de infraestrutura. 

30. Integrar e articular os programas de extensão do IOC.  
Objetivo/Justificativa: Formalizar as atividades de extensão já realizadas em 

diversos municípios dentro de um planejamento que vise ao aperfeiçoamento e 

crescimento contínuo com objetivos e metas claras. É preciso que a ciência ocupe 

espaço como formadora de opinião repassando informações técnicas-científicas 

adequadas com entendimento facilitado para população. 
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31. Elaborar planejamento estratégico e diretrizes para a Educação no IOC. 
Objetivo/Justificativa: Atualizar as políticas institucionais por meio da integração 

dos programas e das linhas de pesquisa para evitar a fragmentação das atividades 

assim como a duplicidade de iniciativas. É preciso redefinir qual é 

a “educação” que o IOC precisa e está capacitado para prestar dentro da sua 

missão institucional, incluindo visão de futuro. Assim mesmo, o planejamento 

estratégico permitirá uma melhor gestão do ensino alinhado com as políticas 

institucionais. 

32. Estimular a atração e ingresso de jovens talentos (Educação Inclusiva, 
Iniciação Científica, discentes e pós doutorandos) para os programas de pós-
graduação e demais modalidades de formação e fortalecer as ações 
institucionais de bolsas de Pós-doutorado Junior (PDJ) e Pesquisador 
Visitante (PV) para aumentar a atração de jovens talentos.  

Objetivo/Justificativa: Formular estratégias para atração de jovens talentos, 

incentivando sua formação continuada. 

33. Identificar, explorar e estimular o caráter inovador em projetos de pós-
graduação.  
Objetivo/Justificativa: Dar visibilidade ao caráter inovador de projetos existentes 

e intensificar atividades dos programas de pós-graduação quanto ao estímulo 

da capacidade criativa dos seus discentes, através do incentivo de projetos 

inovadores que permitam dar resposta aos problemas contemporâneos de saúde 

pública. 

34. Mapear e diagnosticar as disciplinas transversais para formação holística e 
crítica.  
Objetivo/Justificativa: Permitir o desenvolvimento do pensamento científico com 

criticidade nos alunos para que tenham mais chance de se converterem em 

lideranças científicas e possam formar seus próprios grupos de pesquisa, incluindo 

formação continuada de profissionais e capacitação dos técnicos.  

35. Estimular a Educação em rede – tecnologias de informação e comunicação.  
Objetivo/Justificativa: Oferecer cursos para públicos-alvo mais amplos, em outras 

regiões do país, e alunos de cursos profissionais.  
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36. Formular uma política de integridade científico-acadêmica.  
Objetivo/Justificativa: Garantir a originalidade da produção dos alunos e facilitar 

o mapeamento de condutas não éticas. Criar curso de sensibilização para as boas 

práticas de publicação e integridade científica para os estudantes do IOC, visando 

mitigar o risco de punição; harmonizar as ações individuais com os processos 

institucionais; incluir o tema "Integridade Científica" no Termo de Compromisso 

do IOC. 

37. Criar mecanismos de apoio às disciplinas práticas.  
Objetivo/Justificativa: Atender às demandas de custeio e capital para aulas 

práticas. 

38. Fortalecer o Programa IOC + Escolas.  
Objetivo/Justificativa: Reestruturar o IOC + Escolas. Melhorar a divulgação do 

programa dentro da comunidade IOC, estimulando a participação dos 

profissionais e estudantes. 

39. Fortalecer o campo de promoção da saúde como uma área de atuação 
do IOC.  
Objetivo/Justificativa: Fortalecer as ações correlatas a partir do mapeamento das 

diferentes iniciativas em promoção da saúde. Integrar as Pós-Graduações (PGs) 

com as ações de promoção da saúde. 
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Macroprojetos estratégicos 
 

As diretrizes apresentadas foram reunidas em 10 macroprojetos estratégicos de 

responsabilidade da diretoria para o período de 2020 a 2023 e compõem o Plano Anual 

de Orçamento do IOC a partir de 2021. Desta forma, as despesas necessárias para o 

alcance dos objetivos estratégicos, bem como as metas de cada projeto estarão apontados, 

possibilitando a negociação orçamentária, o monitoramento dos resultados e a tomada de 

decisões. 

MACPROJ01 – ESTRATÉGIAS ARTICULADAS DE INOVAÇÃO NA PESQUISA  

Neste macroprojeto estão ancoradas diretrizes que permitem a modernização das bases 

da pesquisa científica realizadas pelo Instituto, preparando o IOC para acompanhar as 

transformações no mundo, nos comportamentos humanos, nas mudanças ambientais, que 

refletirão em novos desafios que exigirão maior competência técnica e de articulação para 

proposição de soluções. Por isso, é necessário organizar e mapear as competências 

internas existentes e necessárias para estudos dos futuros desafios de saúde, estimular 

projetos inovadores, articular linhas temáticas, fomentar a inovação no ensino, fomentar 

a formação de redes colaborativas, aproximar grupos de pesquisa internos e externos, 

tanto da Fiocruz quanto contando com parcerias nacionais e internacionais para que o 

objetivo principal seja alcançado. 

Diretrizes associadas: 

Diretriz 01 - Reformular a Política de RH do IOC, incluindo a realização de um 
mapeamento de competências. 

Diretriz 02 - Criar ambientes de estímulo à inovação no IOC. 

Diretriz 22 - Reformular modelo de cooperação internacional mediante estruturação de 
política específica. 

Diretriz 27 - Estimular a formação de redes de interação de caráter multidisciplinar e 
articular mecanismos de acompanhamento e incentivo para atuação em projetos 
institucionais de P, D & I e estratégicos. 

Diretriz 28 - Delinear um modelo de redes de cooperação interna entre os diferentes 
agentes do Instituto mapeando as conexões existentes e prospectando novas interações 
nacionais e internacionais. 

Diretriz 33 - Identificar, explorar e estimular o caráter inovador em projetos de pós-
graduação. 
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MACPROJ02 – FORTALECIMENTO DA PESQUISA PARA A SUSTENTABILIDADE 
OPERACIONAL 
O processo de credenciamento dos laboratórios do IOC é a principal base do compromisso 

institucional em realizar pesquisa de qualidade e comprometida com as necessidades em 

Saúde Pública do Brasil. Entretanto, a escassez de recursos humanos, financeiros, 

materais e de infraestrutura tem sido um desafio para abraçar as novas demandas e 

oportunidades de atuação dos laboratórios de pesquisa (LP) do Instituto. Desta forma, 

este macroprojeto busca alternativas para o fortalecimento da pesquisa visando a 

sustentabilidade operacional dos LP credenciados, o alinhamento estratégico institucional 

e a integração e estruturação de redes de pesquisa, através da permanente discussão do 

modelo de credenciamento.  

Diretrizes associadas: 

Diretriz 03 - Estudar e discutir permanentemente o modelo de credenciamento de 

laboratórios de pesquisa. 

 
MACPROJ03 – ESTRATÉGIAS DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO ORGANIZACIONAL 
Este macroprojeto contempla diretrizes que impactam as atividades de todo o Instituto 

Oswaldo Cruz, sua estratégia de atuação para o futuro, requerendo um posicionamento 

da Diretoria para tomada de decisões, resolução de conflitos e outras negociações, visto 

que envolve tanto aspectos relacionados à estrutura organizacional quanto sua 

distribuição pelos campi, decisões quanto a alternativas para captação de recursos através 

de investimentos oriundos de fontes externas ou pela necessidade de formalização de 

importantes acordos a serem firmados entre unidades da própria Fiocruz. 

Diretrizes associadas: 

Diretriz 04 - Atualizar e detalhar o Plano Diretor do IOC de espaços e infraestrutura e 
elaborar um plano de ação emergencial para os espaços críticos do IOC, além de 
estratégias de enfrentamento de adequações menores e imediatas. 

Diretriz 05 - Institucionalizar o Encontro IOC como instância de planejamento 
estratégico, democrático e participativo e criar um modelo de monitoramento e avaliação 
integrado, com definição de metas e indicadores desdobrados em todos os níveis 
institucionais. 

Diretriz 08 - Ampliar a capacidade de resposta institucional às emergências sanitárias. 
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Diretriz 09 - Buscar outras formas de investimento público e privado como alternativa 
para a sustentabilidade orçamentária. 

Diretriz 29 - Estimular ações propositivas visando a qualidade e validação genética e 
sanitária dos animais recebidos e mantidos no IOC pela ampla discussão e articulação 
junto à Presidência da Fiocruz, à Diretoria do ICTB, do IOC e de demais unidades da 
Fiocruz usuárias de animais experimentais. 

 

MACPROJ04 –FORTALECIMENTO DA TEMÁTICA AMBIENTE E SAÚDE  
A temática sobre Ambiente e Saúde no IOC ainda possui iniciativas pouco articuladas 

dentro do Instituto, com insipiente rede de colaboração e o intuito é fortalecer as ações e 

prover o suporte institucional necessário para a condução das atividades de campo e as 

pesquisas na área. Com a importância ao atendimento os Objetivos do Milênio e da 

Agenda 2030 da Organização Mundial de Saúde (OMS) com impacto diretamente na 

saúde das pessoas e na preservação do meio ambiente, é cada vez mais imprescindível 

que mais projetos sejam voltados para o cumprimento de tais diretrizes e mais 

pesquisadores se reconheçam como atuantes na temática. As diretrizes vinculadas a este 

macroprojeto e suas ações possibilitarão a identificação de competências instaladas no 

Instituto e permitirão que a Fiocruz e o IOC provejam maior e mais rápida articulação 

interna em busca de profissionais especializados com a capacidade e qualificação técnica 

indispensáveis para enfrentar emergências, tendo como base o conceito de Saúde Global 

(Saúde Única, one health) devido a impactos ambientais que possam envolver questões 

de saúde, de preservação da biodiversidade e de qualidade de vida da população brasileira 

e mundial. 

Diretrizes associadas: 

Diretriz 14 - Criar plataforma para suporte ao trabalho de campo. 

Diretriz 15 - Fortalecer a CTAmbs, garantindo seu funcionamento. 

Diretriz 16 - Reconhecer e apropriar o campo Ambiente e Saúde como uma área de 
atuação científica do IOC e fortalecer as ações correlatas. 

 

MACPROJ05 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA A INSTITUIÇÃO E PARA A 
SOCIEDADE 
A saúde de profissionais, alunos e da sociedade em geral é percebida como de extrema 

relevância para o IOC, sendo mais importante atuar na prevenção e promoção da saúde 
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para evitar o adoecimento. Por isso, algumas diretrizes se tornam fundamentais para o 

fomento de ações institucionais conduzidas apenas por atores do IOC ou em articulação 

com a Vice-Presidência de Atenção e Promoção da Saúde (VPAPS) e outras unidades da 

Fiocruz produzam impactos positivos e benéficos em questões relacionadas à promoção 

da saúde, aferidas e monitoradas através de indicadores e de iniciativas junto à 

comunidade IOC, à sociedade civil e a outras instituições de ensino, assim como se pode 

observar em cada um dos direcionamentos efetuados para este macroprojeto. 

Diretrizes associadas: 

Diretriz 17 - Subsidiar os processos de acolhimento, mediação e resolução de problemas 
ligados ao cotidiano e atuação profissional no IOC. 

Diretriz 39 - Fortalecer o campo de promoção da saúde como uma área de atuação do 
IOC. 

 

MACPROJ06 – EXCELÊNCIA NAS ATIVIDADES DE REFERÊNCIA E VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE  
Apesar de toda qualificação já existente nos processos de análise e diagnósticos entregues 

pelos Laboratórios de Referência do Instituto, a Câmara Técnica de Laboratórios de 

Referência vislumbrou algumas oportunidades de melhoria nestes processos em busca de 

rapidez de resposta, compartilhamento de equipamentos e insumos e análise de resultados 

negativos, primando por maior excelência na condução de suas atividades. Por isso, este 

macroprojeto contempla diretrizes com foco no aprimoramento de processos internos e 

otimização de estrutura instalada de equipamentos a ser compartilhada por vários 

laboratórios de referência em cada pavilhão, utilizando como projeto piloto o pavilhão 

Hélio e Peggy Pereira (HPP). 

Diretrizes associadas: 

Diretriz 18 - Implantar central de equipamentos de uso comum aos laboratórios de 
referência (piloto HPP), extensível a outros prédios/grupos que queiram adotar o modelo. 

Diretriz 19 - Estruturar proposta piloto para a vigilância sindrômica de casos e surtos com 
resultado negativo, mediante abordagem laboratorial multidisciplinar e integrada. 

Diretriz 20 - Fortalecer as ações alinhadas ao monitoramento de vetores, reservatórios e 
vigilância ambiental. 
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MACPROJ07 - FORTALECIMENTO DAS ÁREAS DE APOIO PARA SUPORTE NAS 
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO IOC 
Dentre várias fragilidades observadas durante a fase de análise situacional e de proposição 

de ações pelas CTs e grupos de interesse, um fato bem interessante pôde ser notado: o 

quanto para que as iniciativas estratégicas propostas fossem efetivamente executadas 

seria necessário que os setores de apoio estivessem fortalecidos para darem suporte mais 

eficiente, e com maior confiabilidade, atendendo às transformações digitais no mundo e 

às necessidades institucionais trazidas por elas para adequação e modernização de 

processos internos. Por isso, várias diretrizes foram apontadas para garantir maior 

qualificação de profissionais e de serviços atendidos, conferindo assim maior prioridade 

de importância deste macroprojeto, a fim de garantir que as estratégias definidas pela 

comunidade IOC sejam realizadas a contento. 

Diretrizes associadas: 

Diretriz 10 - Fortalecer a gestão integrada da Coordenação QBA, atendendo às demandas 
dos laboratórios e contemplando uma agenda de implementação. 

Diretriz 11 - Qualificar as estruturas e ações de apoio às atividades finalísticas, visando 
fortalecer a implementação das ações estratégicas do IOC. 

Diretriz 13 - Fortalecer setores de compras, aquisição de insumos e execução financeira. 
Promover a integração dos diversos atores envolvidos na execução financeira e nos 
procedimentos de compra. 

Diretriz 21 - Fortalecer e divulgar a política de tecnologia e segurança da informação, 
auxiliando na gestão. 

Diretriz 25 - Resgatar a visibilidade e padronização das coleções nas webpages 
institucionais e promover a gestão integrada dos diversos sistemas gerenciais (Coleta, 
Gal, Fiocol), a partir de servidores de armazenamento na Fiocruz. 

 

MACPROJ08 - ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ACERVOS DAS 
COLEÇÕES BIOLÓGICAS DO IOC 
Este macroprojeto engloba iniciativas de reconhecimento e valorização dos acervos das 

Coleções Biológicas para o IOC e para a Fiocruz, propondo diretrizes de alinhamento 

institucional, atualização de sistema de banco de dados da Fiocruz com todas as naturezas 

disponíveis e preservação de material biológico armazenado. 
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Diretrizes associadas: 

Diretriz 23 - Promover interlocução com a VPPCB da Fiocruz para incluir seção sobre 
Coleções Biológicas no Plano Quadrienal da Fiocruz (2020-2023). 

Diretriz 24 - Integrar o conjunto de coleções microbiológicas do IOC ao CRB-
Saúde/Fiocruz. 

Diretriz 26 - Criar política institucional para preservação de acervos em criogenia. 

 

MACPROJ09 - FORTALECIMENTO DO ENSINO PARA A FORMAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS  
A qualidade no ensino dos cursos do IOC deve ser constantemente mantida e aprimorada, 

apesar de impasses gerados por dificuldades orçamentárias ou por cortes de bolsas de 

estudo. Deve-se ainda levar em consideração a atenção ao acolhimento de alunos novos 

oriundos de outros estados ou estrangeiros, às mudanças nos critérios de avaliação de 

cursos, aos insumos necessários para as aulas práticas, à importância da 

internacionalização, entre outros. Por isso, este macroprojeto é extremamente relevante 

para a estruturação de um planejamento estratégico do ensino do IOC, alinhado ao 

definido pela Fiocruz e às ações convergentes propostas nos cursos de outras unidades 

institucionais semelhantes, de modo que atente para todas as possíveis variáveis descritas 

nas diretrizes que o compõe, a fim de que se busquem soluções alternativas para as 

dificuldades enfrentadas, garantindo a excelência de nossos cursos. 

Diretrizes associadas: 

Diretriz 12 - Ampliar e fortalecer a rede de acolhimento contínuo ao discente de diferentes 
níveis de formação. 

Diretriz 30 - Integrar e articular os programas de extensão do IOC. 

Diretriz 31 - Elaborar planejamento estratégico e diretrizes para a Educação no IOC. 

Diretriz 32 - Estimular a atração e ingresso de jovens talentos (Educação Inclusiva, IC, 
discentes e pós docs) para os programas de pós-graduação e demais 
modalidades de formação e fortalecer as ações institucionais de bolsas PDJ e PV para 
aumentar a atração de jovens talentos. 

Diretriz 34 - Mapear e diagnosticar as disciplinas transversais para formação holística e 
crítica. 

Diretriz 35 - Estimular a Educação em rede – tecnologias de informação e comunicação. 

Diretriz 36 - Formular uma política de integridade científico-acadêmica. 
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Diretriz 37 - Criar mecanismos de apoio às disciplinas práticas. 

 

MACPROJ10 - APRIMORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E 
POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA PELO IOC 
Engloba diretrizes voltadas ao fortalecimento dos canais de comunicação do IOC 

internamente e com a sociedade, à divulgação científica e à popularização da ciência, 

buscando oferecer informação científica confiável e acessível à sociedade e fortalecer o 

conhecimento e interesse pela ciência nas novas gerações. 

Diretrizes associadas: 

Diretriz 06 - Fortalecer as ações de comunicação institucional, alinhadas à política de 
comunicação da Fiocruz, dando maior visibilidade às atividades e divulgação científica. 

Diretriz 07 - Reativar a Câmara Técnica de Informação, Comunicação e Informática. 

Diretriz 38 - Fortalecer o Programa IOC + Escolas. 

 

Monitoramento e avaliação 
Para o detalhamento e acompanhamento das ações de cada uma das 39 diretrizes 

aprovadas, foram elaborados planos de ações por Grupos de Trabalho (GTs) específicos 

para este fim, sendo a composição dos mesmos constituida a partir das indicações das 

CTs e demais participantes do VI Encontro IOC. Para mediação do processo, o 

Departamento de Planejamento, Orçamento e Cooperação Institucional (DEPOC) 

elaborou um modelo de plano de ação baseado na ferramenta 5W2H2. Foram criadas 

ainda colunas para monitoramento das ações definidas pelos GTs, com descrição de 

indicadores, metas, fonte de dados e justificativas.  

Para acompanhamento da diretoria também foi elaborada uma planilha de 

acompanhamento do status da elaboração de cada um dos planos de ação, já que este 

processo participativo envolveu diversos atores e dezenas de reuniões.  

Os planos de ação e a planilha de acompanhamento do status de cada diretriz serão 

disponibilizados e atualizados na Intranet. 

                                                           
2 Ferramenta de gestão da qualidade utilizada para elaboração de planos de ação a partir das principais 
perguntas a serem feitas para realização da ação: What? (O quê?), When? (Quando?), Who? (Quem?), 
Where? (Onde?), Why? (Por quê?), How? (Como?) e How much? (Quanto?) (MEIRA, 2003) 
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APÊNDICE A

Atividades do Centro de Estudos 
no período 2017 – 2021

Coordenadores

Marli Maria Lima e Gabriel Limaverde Soares Costa Sousa (2017-
2018)
Marli Maria Lima e Ademir Jesus Martins Jr. (2018-2021)

Palestras presenciais CE — 2017, 2018 e 2019

2017 — 32 sessões do CE

02/06/2017 – From metacyclics to retromonads: a new stage in 
leishmania development within the sand fly midgut impacts 
vectorial capacity
Palestrante: Tiago Donatelli Serafim – Vector Molecular Biology 
Section, National Institute of Allergy and Infectious Diseases (EUA)

09/06/2017 – Caracterização de uma via de sinalização univer-
sal de bactérias e seu potencial como alvo para novos antibi-
óticos
Palestrante: Frederico José Gueiros Filho – professor do Departa-
mento de Bioquímica da Universidade de São Paulo 

23/06/2017 – Jovens Pesquisadores do IOC
Modulação de respostas imunes do triatomíneo pelo Trypanoso-
ma cruzi
Palestrante: Daniele Castro – Laboratório de Bioquímica, Fisiologia 
e Imunologia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz

Desenvolvimento do produto biotecnológico endostatina humana 
recombinante oligomerizável (ESBR-74) para inibição e regressão 
de angiogêse patológica
Palestrante: Gabriel Lima Verde – Laboratório de Esquistossomose 
Experimental do Instituto Oswaldo Cruz

Genética de populações de Aedes aegypti no Brasil
Palestrante: Renata Schama – Laboratório de Biologia Computa-
cional e Sistemas do Instituto Oswaldo Cruz

27/06/2017 – Sessão extraordinária IOC + CDTS / Parceria Brasil-
-China em Saúde
O que aprendemos com as epidemias de zika e ebola?
Ebola and zika: lessons to take home
Ebola:
Palestrantes: William J. Liu – Centers For Disease Control and Pre-
vention (China)
Marília Santini e José Cerbino Neto – Instituto Nacional de Infecto-
logia Evandro Chagas
Zika:
Palestrantes: George Fu Gao – Chinese Academy of Sciences
Thiago Moreno – Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saú-
de 
José Cerbino Neto – Instituto Nacional de Infectologia Evandro Cha-
gas

30/06/2017 – Sessão cancelada por conta da paralisação
Análises de linfócitos B e T circulantes em indivíduos infectados 
pelo HIV e vacinados contra Neisseria meningitifis sorogrupo C
Palestrante: Lucimar Milagres – professora do Departamento de 
Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro 

07/07/2017 – Como [e por que] publicar? Os livros e seus desa-
fios na era [da difusão] do conhecimento
Palestrante: João Carlos Canossa Mendes – editor executivo da Edi-
tora Fiocruz

14/07/2017 – Vagal hyperreactivity: from animals to human Su-
dden Infant Death
Palestrante: Pascal Bousquet – professor emérito da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Strasbourg (França)

01/08/2017 – Regulation of axonal degeneration by axonal-in-
trinsic and glial-associated mechanisms (Sessão extraordiná-
ria)
Palestrante: Felipe A. Court, diretor do Centro de Biologia Integrati-
va − Universidad Mayor (Chile)
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04/08/2017 – Febre amarela vs imprensa de massa: história e 
complexidade na construção social de uma doença no cotidiano 
Palestrante: Claudia Malinverni – jornalista, doutora em ciências 
pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e 
editora da Coleção Audioteca da Biblioteca: Centro de Informação 
e Referência em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo
Debatedores: Ricardo Lourenço de Oliveira – pesquisador do Insti-
tuto Oswaldo Cruz
Márcia Chame – coordenadora do Programa Biodiversidade e Saú-
de da Fundação Oswaldo Cruz

11/08/2017 – Mesa-redonda: atualidades em flebotomíneos
Abordagem filogenética na taxonomia de flebotomíneos
Palestrante: Eunice Aparecida Bianchi-Galati – pesquisadora da 
Universidade de São Paulo

Lutzomyia longipalpis – Leishmania: um relacionamento compli-
cado
Palestrante: Yara Maria Traub-Cseko – chefe do Laboratório de Bio-
logia Molecular de Parasitos e Vetores do Instituto Oswaldo Cruz 

Impactos das mudanças climáticas nos flebotomíneos vetores de 
leishmanioses
Palestrante: Bruno Moreira de Carvalho – pós-doc do Laboratório 
Interdisciplinar de Vigilância Entomológica em Díptera e Hemípte-
ra do Instituto Oswaldo Cruz
Moderadoração: Elizabeth Ferreira Rangel – vice-diretora de Servi-
ços de Referência e Coleções Biológicas do Instituto Oswaldo Cruz

14/08/2017 – New vector control approaches (Sessão extraordi-
nária)
Palestrante: Marcelo Ramalho-Ortigão – professor do Department 
of Preventive Medicine and Biostatistics Uniformed Services Uni-
versity

18/08/2017 – Os macrófagos e o coração: uma conversa dife-
rente
Palestrante: Emiliano Medei – professor da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro
Debatedores: Andreia Silvestre – pesquisadora do Instituto Nacio-
nal de Infectologia Evandro Chagas
Eduardo Tibiriçá – pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz

25/08/2017 – O potencial dos jogos para a saúde
Palestrante: Marcelo de Vasconcelos – pesquisador do Instituto de 
Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde
Moderação: Fernando Ariel Genta – coordenador do Programa de 
Pós-graduação Stricto sensu em Vigilância e Controle de Vetores 
do Instituto Oswaldo Cruz

31/08/2017 – Contexto atual dos vetores de arboviroses na Espa-
nha (Sessão extraordinária)
Palestrante: Rubén Bueno Marí – pesquisador dos Laboratórios 
Lokimica S/A

15/09/2017 – Sessão integrada aos Seminários em Biodiversida-
de e Saúde da Estação Biológica Fiocruz Mata Atlântica
The epidemiological challenges concerning bats in the XXIst cen-
tury
Bats: an amazing world of research opportunity
Palestrante: Merlin Tuttle – Merlin Tuttle’s Bat Conservation 
Hunting, deforestion and the emergence of pathogens from afri-
can bats
Palestrante: David Hayman – University of New Zealand
Moderação: Ricardo Moratelli – Fiocruz Mata Atlântica

22/09/2017 – Managing the spread of zoonotic visceral leishma-
niasis: Europe compared with Brazil
Palestrante: Paul Ready – London School of Hygiene & Tropical Me-
dicine (Reino Unido)

26/09/2017 – Antiviral immunity in dipteran insects: RNA-and 
protein-based mechanisms (Sessão Extraordinária)
Palestrante: Jean-Luc Imler – Anti Viral Immunity Group Institut de 
Biologie Moléculaire et Cellulaire Strasbourg (França)

29/09/2017 – Sessão integrada à Semana de Pós-graduação 
Stricto sensu do IOC
Prêmio Anual IOC de Teses Alexandre Peixoto
Melhores teses dos Programas de Pós-graduação do IOC, indicadas 
ao Prêmio Capes de Teses 2017 e ao Prêmio CAPES-Interfarma de 
Inovação e Pesquisa 

06/10/2017 – Ciência na Estrada chega ao Rio de Janeiro
Palestrante: Marcos André Vannier dos Santos – pesquisador do 
Instituto Oswaldo Cruz
Comentários: Ana Carolina Gonzalez – Museu da Vida
Danielle Grynszpan – pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz

20/10/2017 – Why are antibiotics short living?
Palestrante: Patrice Courvalin – Unité des Agents Antibactériens, 
Institut Pasteur (França)
Moderação: Ana Paula D'Alincourt Carvalho Assef – pesquisadora 
do Instituto Oswaldo Cruz

27/10/2017 – Música e Ciência: interseções e complementarida-
des
Palestrante: Rosana Lanzelotte – pianista, cravista e doutora em 
informática pelo Inventeurs du Monde Numérique (França)
Comentários: Oswaldo Gonçalves Cruz – Programa de Computa-
ção Científica da Fiocruz
Dumith Chequer Bou-Habib – pesquisador do Instituto Oswaldo 
Cruz

01/11/2017 – Transporters and drugs: targeting, selectivity and 
resistance (Sessão extraordinária)
Palestrante: Harry P. de Koning – Institute of Infection, Immunity 
and Inflammation, University of Glasgow (Reino Unido)
Debatedora: Maria Nazaré Soeiro – pesquisadora do Instituto 
Oswaldo Cruz



120Apêndice

08/11/2017 – The potential of diagnostic lipids in leprosy resear-
ch (Sessão extraordinária)
Palestrante: David Minnikin – professor emérito de Química Micro-
biana da Universidade de Birmingham (Reino Unido) 

10/11/2017 – From disease genetics to inhibitor development: 
what is required
Palestrante: Jonathan Elkins – diretor científico do SGC da Univer-
sidade Estadual de Campinas
Debatedor: Fernando Genta – pesquisador do Instituto Oswaldo 
Cruz

17/11/2017 – Rio de Janeiro – o paraíso da beleza e do caos am-
biental / século XXI: diagnose e perspectivas
Palestrante: Mario Moscatelli – biólogo
Debatedor: Renato Cordeiro – pesquisador do Instituto Oswaldo 
Cruz

23/11/2017 – 10º Simpósio Ciência, Arte e Cidadania − jornada 
preparatória (Sessão extraordinária)
Creative collisions: an art and science report from the U.S.
Palestrante: John Talasek – adjunct Faculty, John Hopkins Univer-
sity

24/11/2017 – A crise e a ciência, tecnologia e inovação no Brasil: 
situação atual e perspectivas (Núcleo de Estudos Avançados)
Palestrante: Carlos Henrique Brito Cruz – diretor científico da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
Mediação: Renato Cordeiro – pesquisador do Instituto Oswaldo 
Cruz

30/11/2017 – Apresentação das teses dos Programas de Pós-
-graduação Stricto sensu do IOC vencedoras do Prêmio Anual 
IOC de Teses Alexandre Peixoto 2017

01/12/2017 - Dia mundial da luta contra a Aids
Mesa-redonda
Cenário epidemiológico do HIV no contexto global
Palestrante: Francisco Inácio Bastos – Laboratório de Informação 
em Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e 
Tecnológica em Saúde

Avanços terapêuticos no controle da evolução clínica e da trans-
missão da infecção pelo HIV
Palestrante: José Henrique Pilotto – Laboratório de Aids e Imunolo-
gia Molecular do Instituto Oswaldo Cruz

Infecção pelo HIV-1: aspectos imunológicos no controle da viremia 
e da evolução para Aids
Palestrante: Fernanda Côrtes – Laboratório de Aids e Imunologia 
Molecular do Instituto Oswaldo Cruz
Mediação: Mariza Gonçalves Morgado – Laboratório de Aids e Imu-
nologia Molecular do Instituto Oswaldo Cruz

08/12/2017 – 36 anos de imagem científica no IOC: do analógico 
ao digital
Palestrante: Genilton José Vieira – Setor de Produção e Tratamento 
de Imagem do Instituto Oswaldo Cruz
Debatedores: Rubem Mena Barreto – Laboratório de Biologia Celu-
lar Instituto Oswaldo Cruz

11/12/2017 – Vibrational spectroscopy applied to ecology (Ses-
são extraordinária)
Palestrante: William Foley – Australia National University
Debatedor: Jayme Rodriguez – Coleção Boliviana de Fauna
Mediação: Cláudia Portes – Laboratório de Avaliação e Promoção 
da Saúde Ambiental do Instituto Oswaldo Cruz

15/12/2017 – A história de Louis Pasteur
Filme norte-americano (1946), dirigido por William Dieterle
Comentários: Claudio Tadeu Daniel-Ribeiro – Laboratório de Pes-
quisa em Malária do Instituto Oswaldo Cruz

2018 — 47 sessões do CE

02/02/2018 – LymphoRioMove 2018
Dendritic cell migration: from microfluidics to in vivo imaging
Palestrante: Ana-Maria Lennon Dumenil – pesquisadora do Insti-
tute Curie (França)

Integrin CD11d/CD18 mediates inflammatory responses at different 
sites in experimental malária
Palestrante: Hugo Caire Castro Faria Neto – pesquisador do Insti-
tuto Oswaldo Cruz 

23/02/2018 – Vital Brazil e Escorpianismo: 100 anos de história
Palestrante: Claudio Maurício Vieira de Souza – chefe do Laborató-
rio de Artrópodes do Instituto Vital Brazil
Comentários: Jonas Perales – vice-diretor de Pesquisa, Desenvolvi-
mento Tecnológico e Inovação do Instituto Oswaldo Cruz
Rosany Bochner – pesquisadora do Instituto de Comunicação e In-
formação Científica e Tecnologia em Saúde
* Por motivos de saúde do pesquisador Érico Teixeira Vital Brazil foi 

necessário substituir a palestra Vital Brazil – Uma vida em prol 
da ciência

28/02/2018 – Resposta genética à lesão da medula espinhal 
(Sessão extraordinária)
Palestrante: Fernando Alvarez-Valin – pesquisador da Universidad 
de la República de Uruguay 

01/03/2018 – Origem do sexo e o mundo viral (Sessão extraor-
dinária)
Palestrante: Hector Romero – pesquisador da Universidad de la 
República de Uruguay
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02/03/2018 – A febre amarela do ponto de vista dos macacos 
Mesa-redonda
Palestrantes: Ricardo Lourenço – chefe do Laboratório de Mosqui-
tos Transmissores de Hematozoários do Instituto Oswaldo Cruz 
Leandro Jerusalinsky – coordenador do Centro Nacional de Pesqui-
sa e Conservação de Primatas Brasileiros, do Instituto Chico Men-
des de Conservação da Biodiversidade e presidente do conselho da 
Sociedade Brasileira de Primatologia 
Sergio Lucena Mendes – professor da Universidade Federal do Es-
pírito Santo e membro do Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica 
e da Sociedade Brasileira de Mastozoologia
Moderação: Paulo Sérgio D´Andrea – pesquisador do Instituto Os- 
waldo Cruz e presidente da Sociedade Brasileira de Mastozoologia 
* Edição realizada em parceria com SBMz e SBPr

06/03/2018 – Investigando um erro de rotulagem de amostra 
de transcriptômica (Sessão extraordinária)
Palestrante: Rafael Dias Mesquita – professor do Instituto de Quí-
mica da Universidade Federal do Rio de Janeiro

09/03/2018 – Abertura do Ano Acadêmico do IOC
Apresentação das teses dos Programas de Pós-graduação do 
IOC contempladas com o Prêmio IOC de Teses Alexandre Pei-
xoto 2017

23/03/2018 – Centenário Luís Rey
Luís Rey: legado e interação para a interface entre ciência e so-
ciedade
Palestrante: Nilcea Freire – ex-ministra da Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres e pesquisadora da Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro

06/04/2018 – Edição integrada ao Ciclo Carlos Chagas de Pa-
lestras
O olhar do fotógrafo para as doenças negligenciadas: viagens 
pelo Brasil do século XXI
Palestrante: João Roberto Ripper – fotógrafo

Bioquímica e proteômica na identificação de alvos terapêuticos e 
vacinais no Trypanosoma cruzi
Palestrante: Sergio Schenkman – professor da Universidade Fede-
ral de São Paulo

13/04/2018 – Tuberculose na história da humanidade, situação 
atual, novos tratamentos e perspectivas
Palestrante: Margareth Pretti Dalcolmo – Centro de Referência 
Professor Hélio Fraga da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 
Arouca
Comentários: José Henrique Pilotto – coordenador do Comitê de 
Ética em Pesquisa do Instituto Oswaldo Cruz

20/04/2018 – Proteínas de fusão lectina-Fc contra glicanas da 
parede celular fúngica: novos biofármacos para tratamento 
das micoses
Palestrante: Allan Jefferson Guimarães – professor da Universidade 
Federal Fluminense

03/05/2018 – Experiência do Instituto Nacional de Tecnologia 
com a política de inovação à luz do marco legal da CT&I: opor-
tunidades e desafios (Sessão extraordinária)
Palestrantes: Vicente Landim – coordenador do Instituto Nacional 
de Tecnologia
Gabriela Toledo – assessora da Divisão de Inovação do Instituto Na-
cional de Tecnologia
* Atividade preparatória do VI Encontro do IOC, iniciativa dedica-

da à reflexão coletiva sobre as atividades institucionais

04/05/2018 – O Brasil face à revolução da longevidade (Sessão 
conjunta com o Núcleo de Estudos Avançados do IOC)
Palestrante: Alexandre Kalache – ex-diretor Programa de Envelhe-
cimento da Organização Mundial da Saúde

11/05/2018 – A febre amarela do ponto de vista dos humanos
A estratégia de fracionamento de doses da vacina contra febre 
amarela
Palestrante: Tatiana Noronha – responsável pela área de Epidemio-
logia Clínica da Assessoria Clínica do Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos

Por que as pessoas não se vacinam? Os desafios enfrentados no 
Estado do Rio de Janeiro
Palestrante: Mario Sergio Ribeiro – superintendente de Vigilância 
Epidemiológica e Ambiental da Secretaria de Saúde do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro

O que aprendemos com o surto de febre amarela: inovação no 
tratamento de casos graves
Palestrante: Estevão Portela Nunes – vice-diretor de Serviços Clíni-
cos do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas 
Mediação: Ricardo Lourenço – chefe do Laboratório de Mosquitos 
Transmissores de Hematozoários do Instituto Oswaldo Cruz

14/05/2018 – The origin and function of dermis resident macro-
phages in cutaneous leishmaniasis (Sessão extraordinária)
Palestrante: David Sacks – pesquisador do National Institute of Al-
lergy and Infectious Diseases (EUA)
* Sessão realizada em conjunto com o Seminário do Laboratório 

de Malária do IOC

18/05/2018 – Epigenética e neurodegeneração nas infecções do 
sistema nervoso central
Palestrante: Roney Santos Coimbra – pesquisador do Instituto René 
Rachou e coordenador do grupo de pesquisa em Neurogenômica 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

25/05/2018 – Sessão comemorativa dos 118 anos do IOC
Centenário do Castelo de Manguinhos – Exibição de crônica audio-
visual em curta metragem
Lançamento oficial do documentário Rey, ciência em defesa da 
vida – parceria entre Instituto Oswaldo Cruz e Videosaúde Fiocruz. 
O filme será disponibilizado em DVDs e plataformas digitais



122Apêndice

O novo marco legal de CT&I em pauta
Experiência do Centro de Tecnologia Mineral com a implementa-
ção da Política de Inovação Tecnológica
Palestrante: Andrea Rizzo – coordenadora de Inovação do Centro 
de Tecnologia Mineral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação

O novo marco legal da Ciência, Tecnologia e Inovação
Palestrante: Leopoldo Gomes Muraro – procurador chefe do Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
* Atividade preparatória do VI Encontro do IOC, iniciativa dedica-

da à reflexão coletiva sobre as atividades institucionais

08/06/2018 – Vital Brazil – Uma vida em prol da ciência
Palestrante: Érico Vital Brazil – presidente na Casa Vital Brazil
Mediação: Elba Lemos – chefe do Laboratório de Hantaviroses e 
Rickettsioses do Instituto Oswaldo Cruz

21/06/2018 – Diálogo entre a biologia e a matemática: um 
exemplo de sinergia na construção do conhecimento
Biologia e matemática: uma longa e frutífera parceria
Palestrante:  Flávio Codeço Coelho – professor da Escola de Mate-
mática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas

Falando de biologia em linguagem matemática
Palestrante:  Moacyr Alvim Horta Barbosa da Silva – professor da 
Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas
Mediação: Ernesto Raúl Caffarena – pesquisador do Programa de 
Computação Científica da Fiocruz e coordenador adjunto do Pro-
grama de Pós-graduação em Biologia Computacional e Sistemas 
do Instituto Oswaldo Cruz

29/06/2018 – Violoncelo: um impulso para uma jornada musical
Palestrante: Kely Cristina da Conceição Pinheiro – violoncelista
Comentários: Márcio Neves Bóia – pesquisador do Laboratório de 
Biologia e Parasitologia de Mamíferos Silvestres Reservatórios do 
Instituto Oswaldo Cruz

05/07/2018 – Mesa-redonda | Doença de Chagas transmitida 
por açaí: origem da contaminação e métodos de prevenção 
(Sessão Extraordinária)
Origem da contaminação da bebida açaí pelo Trypanosoma cruzi
Palestrante: Herve Louis Ghislain Rogez – pesquisador da Universi-
dade Federal do Pará

Métodos de prevenção da transmissão oral e detecção do Trypa-
nosoma cruzi em açaí por PCR em tempo real
Palestrante: Ana Caroline de Oliveira – pesquisadora da Universida-
de Federal do Pará

Transmissão à distância e outros cenários da transmissão de 
Trypanosoma cruzi no açaí revelados pela cartografia
Palestrante: Samanta Cristina Xavier – pesquisadora do Laboratório 
de Biologia de Tripanosomatídeos do Instituto Oswaldo Cruz
Mediação: Ana Maria Jansen – pesquisadora do Laboratório de Bio-
logia de Tripanosomatídeos do Instituto Oswaldo Cruz

11/07/2018 – Sessão Extraordinária com os jurados do 1º Prêmio 
Internacional Fiocruz Servier de Neurociência
Palestrantes: Etienne Hirsch − pesquisador do Laboratório de Me-
dicina Experimental e Clínica de Neurologia e Neuropsicologia / 
Hospital Salpêtrière (França)
Eduardo Arzt – diretor do Instituto de Biomedicina de Buenos Aires 
e membro do Conselho Nacional de Pesquisa
Luis Barbeito – diretor do Instituto Pasteur, em Montevidéu (Uru-
guai)
Vivaldo Moura Neto – diretor de pesquisa do Instituto Estadual do 
Cérebro Paulo Niemeyer, da Secretaria de Estado de Saúde do Es-
tado do Rio de Janeiro
Cecilia Hedin-Pereira – professora adjunta do Instituto de Biofísica 
Carlos Chagas Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Mark J Millan – pesquisador do Instituto de Pesquisa Servier

13/07/2018 – Mesa-redonda | Fármacos, medicamentos e estra-
tégias de inovação
O INCT-‘INOFAR e o processo de descoberta de fármacos
Palestrante: Eliezer Barreiro – pesquisador da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro

Nucleosídeos: fonte inesgotável para o desenvolvimento de novos 
agentes terapêuticos
Palestrante: Jaime Rabi – CEO Microbiológica, Rio de Janeiro

Nossa experiência em projetos acadêmicos de descoberta de fár-
macos: desafios, frustrações e conquistas
Palestrante: Marco Aurélio Martins – pesquisador do Laboratório 
de Inflamação do Instituto Oswaldo Cruz
Moderação: Renato Cordeiro – pesquisador do Laboratório de Infla-
mação do Instituto Oswaldo Cruz

20/07/2018 – Relendo a Bela adormecida e outros contos de 
Charles Perrault
Palestrante: Eliana Bueno Ribeiro – pesquisadora da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro
Comentários: Tania Araújo-Jorge – pesquisadora do Laboratório de 
Inovação em Terapias, Ensino e Bioprodutos do Instituto Oswaldo 
Cruz

03/08/2018 – Entre a cultura e a política: as relações dos inte-
lectuais conservadores com a ditadura militar brasileira
Palestrante: Diogo Cunha – historiador e professor da Universidade 
Federal de Pernambuco 
Mediação: Umberto Trigueiros – Presidência da Fundação Oswaldo 
Cruz

10/08/2018 – Semana Nacional de Combate às Leishmanioses
Mesa-redonda | Leishmaniose visceral no estado do Rio de Ja-
neiro: preocupação ou está sob controle?
Debatedora: Elizabeth Ferreira Rangel – vice-diretora de Serviços 
de Referência e Coleções Biológicas do Instituto Oswaldo Cruz
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Cenário epidemiológico das leishmanioses no estado do Rio de 
Janeiro
Palestrante: Cristina Maria Giordano Dias – gerente da área de Do-
enças Transmitidas por Vetores e Zoonoses da Subsecretaria de Vigi-
lância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro 

A situação da leishmaniose visceral no município de Barra Mansa/RJ
Palestrante: Ana Lúcia Torres Devezas Souza – gerente da área de 
Vigilância em Saúde, em Barra Mansa

Aspectos clínicos e abordagem de casos da leishmaniose visceral 
canina no estado Rio de Janeiro
Palestrante: Artur Augusto V. M. Junior – Instituto Nacional de In-
fectologia Evandro Chagas 

03/08/2018 – História da pesquisa clínica na doença de Chagas
Palestrante: Alejandro Hasslocher – pesquisador do Instituto Na-
cional de Infectologia Evandro Chagas 
Comentários: 
Simone Kropf – pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz
Joseli Lannes – pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz

22/08/2018 – Biologia populacional e resistência aos inseticidas 
de duas populações de Aedes recentemente introduzidas em 
Portugal (Sessão extraordinária)
Palestrante: João Pinto – Instituto de Higiene e Medicina Tropical 
da Universidade de Lisboa

30/08/2018 – Lançamento do vídeo ‘Conhecendo os mosquitos 
Aedes − transmissores de arbovírus’ (Sessão extraordinária)
Direção: Genilton Vieira – Serviço de Produção e Tratamento de 
Imagem do Instituto Oswaldo Cruz
Palestrantes: Divino Valério Martins – coordenador do Programa 
Nacional de Controle da Malária, Dengue, Zika e Chikungunya do 
Ministério da Saúde
Nísia Trindade Lima – presidente da Fiocruz
José Paulo Gagliardi Leite – diretor do Instituto Oswaldo Cruz
Rivaldo Venâncio da Cunha – coordenador de Vigilância em Saúde 
e Laboratórios de Referência da Fiocruz
Genilton José Vieira – chefe do Serviço de Produção e Tratamento 
de Imagem do Instituto Oswaldo Cruz

31/08/2018 – A arte de ouvir música clássica
Palestrante: Fabio Zanon – violonista e maestro
Comentários: Manoel Paes Oliveira Neto – dermatologista do Insti-
tuto Nacional de Infectologia Evandro Chagas
Evento integrado à programação da 10ª edição do Simpósio Ciên-
cia, Arte e Cidadania

11/09/2018 – Prêmio IOC de Teses Alexandre Peixoto 2018 (Ses-
são extraordinária)
Atividade inserida na programação da Semana de Pós-graduação 
Stricto sensu do Instituto Oswaldo Cruz
Indicados ao Prêmio Capes
Biodiversidade e Saúde – Idelsy Chil Nunez
Biologia Celular e Molecular – Carolina Lessa Aquino

Biologia Parasitária – Rodrigo Nunes Rodrigues da Silva
Biologia Computacional e Sistemas – Natasha Andressa Nogueira 
Jorge
Ensino em Biociências e Saúde – Ana Paula Sodré da Silva Estevão
Medicina Tropical – Maria Fantinatti Fernandes da Silva
Indicados ao Prêmio Capes-Interfarma
Biologia Celular e Molecular – Carolina de Queiroz Sacramento
Biologia Parasitária – Marcela Queiroz Granato
Medicina Tropical – Moyra Machado Portilho

12/09/2018 – Experiências da Agência de Inovação da UNICAMP 
com projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (Ses-
são extraordinária)
Atividade inserida na programação da Semana de Pós-graduação 
Stricto sensu do Instituto Oswaldo Cruz
Palestrantes: Newton Cesario Frateschi – diretor executivo da Inova 
da Universidade Estadual de Campinas
Carlos Eduardo de Andrade Lima da Rocha – Plataforma de Apoio à 
Pesquisa e Inovação do Instituto Oswaldo Cruz

14/09/2018 – Valorização das relações interpessoais e saúde 
mental na pós-graduação
Mesa-redonda
Atividade inserida na programação da Semana de Pós-graduação 
Stricto sensu do Instituto Oswaldo Cruz
Assédio e opressões no trabalho
Palestrante: Cristiane Batista Andrade – Centro Latino-Americano 
de Estudos de Violência e Saúde Jorge Careli da Escola Nacional de 
Saúde Pública Sérgio Arouca

Saúde mental na Pós-graduação
Palestrante: Tânia Maron Vichi Freire de Mello – coordenadora do 
Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante da 
Universidade Estadual de Campinas

Comissão Interna de Valorização das Relações Interpessoais e Pre-
venção ao Assédio do IOC
Palestrante: Wania Santiago – vice-diretora de Desenvolvimento 
Institucional e Gestão do Instituto Oswaldo Cruz

Centro de Apoio ao Discente (CAD/Fiocruz)
Palestrante:  Marcia Silveira – coordenadora técnica do Centro de 
Apoio Discente

20/09/2018 – Impacto dos egressos da pós-graduação na ava-
liação da Capes: indicadores e expectativas (Sessão extraordi-
nária)
Palestrante: André Brasil – assessor da Diretoria de Avaliação da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

28/09/2018 – Documentário ‘Aikewara, a ressurreição de um 
povo’
Direção: Luis Arnaldo Campos e Célia Maracajá
Mediação: Ana Lúcia Pontes – pesquisadora em Saúde, Epidemio-
logia e Antropologia da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 
Arouca
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05/10/2018 – Mesa Redonda | Epidemiologia das infeções sexu-
almente transmissíveis em populações vulneráveis
População de travestis e mulheres trans (Pesquisa Divas)
Palestrante: Carolina Coutinho – pesquisadora do Laboratório de 
Educação em Saúde – Instituto de Comunicação e Informação 
Científica e Tecnologia em Saúde

Mulheres profissionais do sexo
Palestrante: Giseli Nogueira Damacena – pesquisadora do Labora-
tório de Educação em Saúde do Instituto de Comunicação e Infor-
mação Científica e Tecnológica em Saúde

População de usuários de drogas (Pesquisa Nacional do Crack)
Palestrante: Lidiane Toledo – pesquisadora do Laboratório de Edu-
cação em Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Cientí-
fica e Tecnológica em Saúde
Mediação: José Henrique Pilotto – pesquisador do Laboratório de 
Aids e Imunologia Molecular do Instituto Oswaldo Cruz

16/10/2018 – Global quantitative proteomics - towards unders-
tanding systems (Sessão extraordinária)
Palestrante: Jacek Wisniewski – Biochemical Proteomics Group - 
Instituto Max-Planck de Bioquímica (Alemanha)

26/10/2018 – Somos todos franceses: como os ideais de razão, 
liberdade, igualdade e fraternidade nos tornaram modernos
Palestrante: Arthur Dapiève – jornalista e escritor

06/11/2018 – Tick cell cultivation: an overview
The Tick Cell Biobank: a resource for global arthropod vector research 
Palestrante: Lesley Sakyi – Institute of Infection and Global Health, 
Liverpool University (Reino Unido)
Mediação e Moderação: Flávio Lara – pesquisador do Laboratório 
de Microbiologia Celular do Instituto Oswaldo Cruz

08/11/2018 – Taking a schistosoma kinome safari: drug repur-
posing for new schistosomicidal agents (Sessão extraordinária)
Palestrante: Nicholas Furnham – London School of Hygiene & Tro-
pical Medicine (Reino Unido)
Mediação e moderação: Floriano Paes – chefe do Laboratório de 
Bioquímica Experimental e Computacional de Fármacos do Insti-
tuto Oswaldo Cruz

09/11/2018 – Memórias do Instituto Oswaldo Cruz: a divulgação 
imediata da pesquisa cientifica através de preprint
Palestrantes: Claude Pirmez e Adeilton Brandão – editores da revis-
ta Memórias do Instituto Oswaldo Cruz

22/11/2018 – Alina Perlowagora-Szumlewicz: homenagem a 
uma pioneira da pesquisa biomédica no contexto do centená-
rio de independência da Polônia (Sessão extraordinária)
Imigrantes e refugiados no Brasil a partir da 2ª Guerra Mundial
Palestrante:  Helion Póvoa Neto – geógrafo
Moderação e debatedor: Ricardo Lourenço – chefe do Laboratório 
de Mosquitos Transmissores de Hematozoários do Instituto Oswal-
do Cruz

23/11/2018 – Ciência, web e mídias sociais
Palestrante: Fábio Gouveia – Casa de Oswaldo Cruz
Mediação: Nilton Santos – pesquisador aposentado da Escola Na-
cional de Saúde Pública Sergio Arouca e, atualmente, professor co-
laborador da Pós-graduação em Ensino em Biociências e Saúde do 
Instituto Oswaldo Cruz

30/11/2018 – As complicações metabólicas e seus mecanismos 
fisiopatológicos
Disfunção microvascular, produtos finais de glicação avançada e 
a patogênese de doenças metabólicas
Palestrante: Anissa Daliry – pesquisadora do Laboratório de Investi-
gação Cardiovascular do Instituto Oswaldo Cruz

Obesidade, tecido adiposo e vesículas extracelulares: implicações 
sobre o sistema imune
Palestrante: Mariana Renovato Martins – pesquisadora da Universi-
dade Federal Fluminense
Mediação: Vinicius de Frias Carvalho – pesquisador do Laboratório 
de Inflamação do Instituto Oswaldo Cruz 

06/12/2018 – Ciência para ‘redução das desigualdades’: o papel 
do Instituto Oswaldo Cruz neste contexto
Palestrante: José Paulo Gagliardi Leite – diretor do Instituto Oswal-
do Cruz
Mediação: Hermano Castro – diretor da Escola Nacional de Saúde 
Pública Sérgio Arouca

07/12/2018 – Dia Mundial de Luta Contra a Aids
Profilaxia pré-exposição ao HIV: da evidência científica à imple-
mentação
Palestrante: Beatriz Grinsztejn – Instituto Nacional de Infectologia 
Evandro Chagas

Início da terapia antirretroviral na fase aguda: impacto na quanti-
ficação do reservatório e diversidade viral
Palestrante: Monick Lindenmeyer Guimarães – Laboratório de Aids 
e Imunologia Molecular do Instituto Oswaldo Cruz

Início da terapia antirretroviral na fase aguda: impacto na infla-
mação e ativação de células T
Palestrante: Fernanda Heloise Cortês – Laboratório de Aids e Imu-
nologia Molecular do Instituto Oswaldo Cruz

14/12/2018 – Documentário ‘Baía Urbana’ (poluição da Baía de 
Guanabara)
Palestrante: Ricardo Gomes – produtor e diretor do documentário
Mediação: Cristina Borges – Laboratório de Inovações em Terapias, 
Ensino e Bioprodutos do Instituto Oswaldo Cruz
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2019 — 49 sessões do CE

08/02/2019 – Adensamento urbano e os novos desafios para a 
saúde
Palestrantes: Paulo Hilário Nascimento Saldiva – professor da Fa-
culdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Walter Araújo Zin – professor do Instituto de Biofísica da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro e membro da Academia Nacional 
de Medicina
Moderação: Claudio Tadeu Daniel-Ribeiro – chefe do Laboratório 
de Malária do Instituto Oswaldo Cruz

15/02/2019 – Antropologia visual: o índio e a fotografia
Palestrante: Renato Soares – fotógrafo e indigenista
Moderação: Ângela Junqueira – pesquisadora do Laboratório de 
Doenças Parasitárias do Instituto Oswaldo Cruz
Comentários: Genilton José Vieira – coordenador do Serviço de Pro-
dução e Tratamento de Imagens do Instituto Oswaldo Cruz

22/02/2019 – Cânceres associados a vírus: oportunidades de 
pesquisa epidemiológica e clínico-biológica no Brasil
Palestrante: Cláudia Esther Alicia Rocio Hassan – geneticista do 
Instituto Nacional do Câncer
Mediação: Sérgio Amaro Filho – pesquisador do Instituto Nacional 
do Câncer

15/03/2019 – Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 110 anos de-
pois: abertura de dados, integridade, reprodutibilidade e ou-
tros desafios contemporâneos para autores e revistas científi-
cas (Sessão Especial)
Palestrante: Adeilton Brandão – pesquisador do Instituto Oswaldo 
Cruz e editor da revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz
Debatedor: Abel Packer – diretor do Programa SciElO/ Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

19/03/2019 – Avaliações comportamentais de modelos de autis-
mo e o que os ratos falam (Sessão Extraordinária)
Palestrante: Victorio Bambini Junior – Lecturer in Bioscience, Uni-
versity of Central Lancashire
Mediação: Vinicius Cotta de Almeida – Laboratório de Pesquisas 
sobre o Timo do Instituto Oswaldo Cruz

29/03/2019 – Hematofagia e sobrecarga nutricional: por que 
mosquitos e barbeiros não sofrem de hiperaminoacidemia?
Palestrante: Pedro Lagerblad – Instituto de Bioquímica Médica da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Mediação: Fernando Ariel Genta – Laboratório de Bioquímica e Fi-
siologia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz

02/04/2019 – Convergência digital e gestão do conhecimento: 
como vai o gerenciamento do seu futuro? Um olhar sobre o big 
data e os desafios para a saúde (Sessão Extraordinária)
Palestrante: Jorge Magalhães – Instituto de Tecnologia em Fárma-
cos

05/04/2019 – The good, the bad and the ugly: leishmania ge-
nome instability as a driver of evolutionary adaptation in the 
field and in culture
Palestrante: Gerald Spaeth – Institut Pasteur Paris (Unit Parasi-
tologie moléculaire et Signalization – Department Parasites and 
Insect Vectors)

12/04/2019 – Ciclo Carlos Chagas de Palestras
Projeto Selênio – avanços científicos e retorno ao portador da do-
ença de Chagas
Palestrante: Tania Araújo-Jorge – Laboratório de Inovações em Te-
rapias, Ensino e Bioprodutos do Instituto Oswaldo Cruz

Impactos do programa de exercícios físicos na capacidade cardio-
pulmonar do portador da doença de Chagas
Palestrante: Fernanda Sardinha – Instituto Nacional de Infectologia 
Evandro Chagas

26/04/2019 – 30 anos do Programa de Pós-graduação em Bio-
logia Celular e Molecular

03/05/2019 – A higienização das mãos e uma breve história do 
controle das infecções
Palestrante: Patrícia Yvonne Maciel Pinheiro – Universidade Fede-
ral Fluminense
Mediação: Diana Galvão Ventura – Instituto Nacional de Infectolo-
gia Evandro Chagas 
* Evento em conjunto com a Sociedade Brasileira de Higiene e 

Saúde Pública

17/05/2019 – Ciclo Carlos Chagas de Palestras (Sessão Especial)
Apresentação dos trabalhos selecionados
Pacientes o actores? Reflexiones en torno al proyecto “Pasa la voz”
Palestrante: Leonardo de La Torre – International Health – Depart-
ment at the Hospital Clínic de Barcelona

Agendas inconclusas para doença de Chagas: contextos epide-
miológicos e perspectivas em um mundo em rápida transforma-
ção
Palestrante: Alberto Novaes – Universidade Federal do Ceará 

24/05/2019 – Comemorações dos 119 anos de IOC
Posse dos novos membros do Conselho Deliberativo do IOC 
(gestão 2019-2023)
Entrega do documento final do VI Encontro do IOC ao novo Con-
selho Deliberativo

Homenagens
110 anos da publicação da descrição da doença de Chagas
110 anos da revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz
110 anos da Coleção de Triatomíneos
30 anos do Programa de Pós-graduação Stricto sensu em Biologia 
Celular e Molecular
15 anos do Programa de Pós-graduação Stricto sensu em Ensino 
em Biociências e Saúde
25 anos do Programa de Pós-graduação Lato sensu em Entomo-
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logia Médica
25 anos do Programa de Pós-graduação Lato sensu em Malacolo-
gia de Vetores
Lançamento do projeto de homenagem aos patronos dos prédios
Recital da Camerata Jovem do Rio de Janeiro

28/05/2019 – Plenty of data in the sea: metagenomics as a tool 
for fishing biological and biomedical insights (Sessão Extraor-
dinária)
Palestrante: Rafael Ricardo de Castro Cuadrat – German Institute 
of Human Nutrition, Department of Molecular Epidemiology

Mind the gap! On the good and bad practices in data manage-
ment for Life Science
Palestrante: Maria Sorokina – Friedrich-Schiller-Universität Jena, 
Cheminformatics and Computational Metabolomics
Mediação: Alberto D’Avila – chefe do Laboratório de Biologia Com-
putacional e Sistemas do Instituto Oswaldo Cruz

31/05/2019 – Adensamento urbano e os novos desafios para a 
saúde
Palestrante: Paulo Saldiva – Universidade de São de Paulo
Moderação: Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro – chefe do Laboratório 
de Malária do Instituto Oswaldo Cruz

06/06/2019 – Sistemas histo-sanguíneos ABO, Lewis e Secretor: 
variabilidade antigênica estrutural e relações com doenças 
(Sessão Extraordinária)
Palestrante: Luiz Carlos de Mattos – Departamento de Biologia Mo-
lecular da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
Mediação: Marcia Terezinha Baroni de Moraes e Souza – Laborató-
rio de Virologia Comparada e Ambiental do Instituto Oswaldo Cruz

07/06/2019 – Projeto Fitzcarraldo: barco leva cinema às popula-
ções ribeirinhas da Amazônia
Palestrantes: Oliviero Pluviano – jornalista e ex-correspondente da 
Agência de Notícias italiana Ansa
Anna Claudia Agazzi – pianista e professora no Instituto de Artes da 
Universidade Estadual Paulista
Mediação: Marcos André Vannier – Laboratório de Toxoplasmose e 
outras Protozooses do Instituto Oswaldo Cruz
* Ambos coordenam o projeto Fitzcarraldo, que leva cinema e 

música para as populações ribeirinhas e indígenas da região 
amazônica

11/06/2019 – Papel do sensor de DNA sting na homeostase intes-
tinal (Sessão Extraordinária)
Palestrante: Ana Maria Caetano de Faria – Departamento de Bio-
química e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais
Mediação: Adriana Bonomo – Laboratório de Pesquisa sobre o 
Timo do Instituto Oswaldo Cruz

Dia 13/06/2019 – Ciclo Carlos Chagas de Palestras (Sessão Es-
pecial)
Mesa-redonda
Reflexões sobre 100+10 anos da descoberta da doença de Chagas: 

conquistas e desafios para a próxima década
Palestrantes: Rodrigo Correa de Oliveira – vice-presidente de Pes-
quisa e Coleções Biológicas da Fundação Oswaldo Cruz
Maria de Nazaré Soeiro – Laboratório de Biologia Celular do Institu-
to Oswaldo Cruz
Tania Cremonini de Araújo-Jorge – Laboratório de Inovação em Te-
rapias, Ensino e Bioprodutos do Instituto Oswaldo Cruz
Andrea Silvestre – Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas 
Marina Siqueira – Médicos Sem Fronteira
Sergio Sosa-Estani – Drugs for Neglected Diseases initiative
Mediação: Joseli Lannes – Laboratório de Biologia das Interações 
do Instituto Oswaldo Cruz

28/06/2019 – Climate influence on the distribution of Aedes ae-
gypti: not 'just another useless model'
Palestrante: Heidi Brown – Universidade do Arizona (EUA)
Mediação: Paula Luz – Instituto Nacional de Infectologia Evandro 
Chagas

05/07/2019 – Ciência Aberta: construção de diretrizes para ges-
tão, abertura e compartilhamento de dados para pesquisa na 
Fiocruz
Palestrante: Paula Xavier – coordenadora de Informação e Comu-
nicação da Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunica-
ção da Fundação Oswaldo Cruz
Mediação: Adeilton Brandão – editor da Revista Memórias do Ins-
tituto Oswaldo Cruz

12/07/2019 – Ciclo Carlos Chagas de Palestras (Sessão Especial)
A descrição de uma nova doença: reconhecimento e controvérsia
Palestrante: Simone Kropf – pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz 

Joias do acervo iconográfico do Fundo Carlos Chagas
Palestrante: Aline Lacerda – chefe do Departamento de Arquivo e 
Documentação da Casa de Oswaldo Cruz

19/07/2019 – Nise da Silveira: 20 anos de resistência
Palestrante: Marco Luchesi – presidente da Academia Brasileira de 
Letras
Mediação: Manoel Olavo Loureiro Teixeira – Instituto Nacional de 
Infectologia Evandro Chagas

26/07/2019 – I hear and I forget. I see and I remember. I do and 
I understand: Basic Science and Science Education concepts 
of the MPLbioR
Palestrante: Claudio O. Fernández – diretor do Max Planck for 
Structural Biology, Chemistry and Molecular Biophysics of Rosario, 
da Universidad Nacional de Rosario and MPIpbC/MPG (Argentina)
Mediação: Joseli Lannes – pesquisadora do Laboratório de Biologia 
das Interações do Instituto Oswaldo Cruz

02/08/2019 – Comemoração dos 25 anos do Curso de Especiali-
zação em Malacologia de Vetores (Sessão Especial)
A malacologia no Brasil
Palestrante: Magali Romero – pesquisadora da Casa de Oswaldo 
Cruz
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Mediação: Silvana Thiengo – pesquisadora do Laboratório de Mala-
cologia do Instituto Oswaldo Cruz

09/08/2019 – O papel da coleira impregnada com deltametrina 
no controle da leishmaniose visceral
Palestrantes: Rafaella Albuquerque e Silva – Coordenação-Geral de 
Doenças Transmissíveis do Departamento de Vigilância de Doen-
ças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde do Minis-
tério da Saúde
Guilherme Loureiro Werneck – Departamento de Epidemiologia do 
Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro
Mediação: Elizabeth Rangel – vice-diretora de Laboratórios de Re-
ferência e Coleções Biológicas do Instituto Oswaldo Cruz

16/08/2019 – Ética e espiritualidade
Palestrante: Frei Betto – frade dominicano e escritor
Mediação: José Henrique Pilotto – presidente do Comitê de Ética 
em Pesquisa e pesquisador do Laboratório de Aids e Imunologia 
Molecular, ambos do Instituto Oswaldo Cruz
Pedro Jurberg – pesquisador aposentado do Instituto Oswaldo 
Cruz e pós-doutorando da Casa de Oswaldo Cruz

19/08/2019 – Arbovírus e febre amarela: epidemiologia no mun-
do e no Brasil (Sessão Extraordinária)
Palestrante: Pedro Vasconcelos – ex-diretor do Instituto Evandro 
Chagas
Mediação: Alex Pauvolid Correa – Laboratório de Flavivírus do Insti-
tuto Oswaldo Cruz

23/08/2019 – O estudo longitudinal de saúde do adulto (ELSA-
-Brasil): principais resultados e perspectivas
Palestrantes: Rosane Griep – pesquisadora do Laboratório de Edu-
cação em Ambiente e Saúde do IOC e coordenadora do Estudo 
ELSA-Brasil
Maria de Jesus da Fonseca – pesquisadora do Departamento de 
Epidemiologia e Métodos Quantitativos da Escola Nacional de Saú-
de Pública Sergio Arouca e subcoordenadora do Estudo ELSA-Brasil 

28/08/2019 – O sistema antioxidante de leishmania e seu papel 
na virulência do parasita (Sessão Extraordinária)
Palestrante: Helena Castro – pesquisadora do Instituto de Investi-
gação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto
Mediação: Elmo Eduardo de Almeida Amaral – pesquisador do La-
boratório de Bioquímica de Tripanosomatídeos do Instituto Oswal-
do Cruz

30/08/2019 – Rickettsioses com ênfase na febre maculosa: da 
invisibilidade à imprecisão
Palestrante: Elba Lemos – chefe do Laboratório de Hantaviroses e 
Rickettsioses do Instituto Oswaldo Cruz
Mediação: Marzia Puccioni – professora do Programa de Pós-gra-
duação em Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro

06/09/2019 – Trabalhando o tempo todo em qualquer lugar: 
a saúde dos trabalhadores na sociedade contemporânea
Palestrante: Lúcia Rotenberg – pesquisadora do Laboratório de 
Educação em Ambiente e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz
Mediação: Simone Oliveira – Centro de Estudos da Saúde do Tra-
balhador e Ecologia Humana da Escola Nacional de Saúde Pública 
Sergio Arouca

11/09/2019 – Sessão extraordinária integrada à Semana da Pós-
-graduação do IOC
Inovação em grupos de pesquisa
Palestrantes: Carlos Medicis Morel – diretor do Centro de Desenvol-
vimento Tecnológico em Saúde 
Alexandre Cabral – analista do Departamento de Investimento em 
Fundos e Participações da Financiadora de Estudos e Projetos
Mediação: Diogo Gama – doutorando da Pós-graduação em Biolo-
gia Parasitária do Instituto Oswaldo Cruz

13/09/2019 – Sessão integrada à Semana da Pós-graduação do 
IOC
Novo modelo de avaliação da CAPES
Palestrantes: Tania Cremonini de Araújo-Jorge – coordenadora da 
Área de Ensino na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior e do Programa de Pós-graduação em Ensino em 
Biociências e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz
Gabriel Maurílio Colombo de Freitas – coordenador-geral da Asso-
ciação Nacional de Pós-Graduação
Wagner Rafael Maciel de Souza – diretor de instituições públicas da 
Associação Nacional de Pós-Graduação

20/09/2019 – Mesa redonda | A pedagogia do compromisso e a 
cartoongrafia de Paulo Freire: ciência e arte na educação
Pedagogia do compromisso: o legado de Paulo Freire e os desa-
fios da educação
Palestrante: Ana Maria Araújo Freire – sucessora legal do educador 
Paulo Freire

Cartoongrafia de Paulo Freire e da pedagogia da autonomia – 
arte colaborativa
Palestrante: Camilo Riani – pesquisador e artista plástico
Mediação: Tania Cremonini de Araújo-Jorge – coordenadora do 
Programa de Pós-graduação em Ensino em Biociências e Saúde 
do Instituto Oswaldo Cruz

27/09/2019 – Política da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde em 2019
Palestrante: Denizar Vianna – secretário de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde
Mediação: José Paulo Gagliardi Leite – diretor do Instituto Oswaldo 
Cruz

04/10/2019 – Immunological aspects and genetics of fungal 
pathogens
Palestrantes: Jessica Quintin – Institut Pasteur
Guilhem Janbon – Institut Pasteur
Mediação: Marcio Rodrigues – Instituto Carlos Chagas
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11/10/2019 – Alergia respiratória: a importância da IgG4 no mo-
nitoramento da imunoterapia com alérgenos
Palestrante: Ernesto Akio Taketomi – Universidade Federal de 
Uberlândia
Mediação: Rafael de Oliveira Resende – Laboratório de Pesquisas 
sobre o Timo do Instituto Oswaldo Cruz

18/10/2019 – La dolce vita: a digestão de açúcares como alvo 
para controle de vetores
Palestrante: Fernando Genta – Laboratório de Bioquímica e Fisiolo-
gia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz
Mediação: Carlos Roberto Alves – Laboratório de Biologia Molecular 
e Doenças Endêmicas do Instituto Oswaldo Cruz

24/10/2019 – My life as leishmania on social media: the art of 
public engagement (Sessão Extraordinária)
Palestrante: Rod Dillon – Universidade de Lancaster (Reino Unido)

25/10/2019 – Genes, genomas e genis: determinantes sociais e 
biológicos em doenças infecciosas
Palestrante: Milton Ozório Moraes – Laboratório de Hanseníase do 
Instituto Oswaldo Cruz
Mediação: Fernando Regla Vargas – Laboratório de Epidemiologia 
de Malformações Congênitas do Instituto Oswaldo Cruz

01/11/2019 – Montagem do genoma completo de um novo gêne-
ro de tripanossomatídeo através do sequenciamento de frag-
mentos longos de DNA por minion (Oxford nanopore)
Palestrante: Claudia Masini d'Avila – pesquisadora do Laboratório 
de Estudos Integrados em Protozoologia do Instituto Oswaldo Cruz
Mediação: Alberto Dávila – pesquisador do Laboratório de Biologia 
Computacional e Sistemas do Instituto Oswaldo Cruz

08/11/2019 – Resgate da inteligência emocional para o contexto 
atual
Palestrante: Leonardo Boff – teólogo e escritor

13/11/2019 – Culicoides biting midges and their role as vectors of 
bluetongue virus (Sessão Extraordinária)
Palestrante: Christopher Sanders – Instituto Pirbright (Reino Unido) 

22/11/2019 – Prêmio Anual IOC de Teses Alexandre Peixoto 2019 
(Sessão Especial)
Premiação das melhores teses dos Programas de Pós-graduação 
do Instituto Oswaldo Cruz
Indicadas ao Prêmio Capes 2019
Digestão de microrganismos em larvas de Aedes aegypti: aspec-
tos fisiológicos e moleculares
Raquel Santos Souza – Pós-graduação em Biologia Celular e Mo-
lecular
Arenavírus no Brasil: eco-epidemiologia e os aspectos de sua ocor-
rência no processo de expansão da agricultura familiar
Jorlan Fernandes de Jesus – Pós-graduação em Medicina Tropical
História evolutiva, caracterização e vigilância molecular das dife-
rentes linhagens do vírus dengue tipo 1 no Brasil

Fernanda de Bruycker Nogueira – Pós-graduação em Biologia Pa-
rasitária
Revisão taxonômica dos ceratopogonídeos neotropicais do gêne-
ro Downeshelea Wirth e Grogan (Diptera: Ceratopogonidae)
Maria Clara Alves Santarém – Pós-graduação em Biodiversidade e 
Saúde
Searching for TPP riboswitch in the human genome and compari-
son with others from different species
Deborah Antunes dos Santos – Pós-graduação em Biologia Com-
putacional e Sistemas
Representações de meio ambiente e abordagem temática Frei-
riana: caminhos metodológicos para a educação ambiental críti-
co-transformadora no Instituto Federal do Acre
Renata Gomes de Abreu Freitas – Pós-graduação em Ensino em 
Biociências e Saúde

29/11/2019 – Filosofia da ciência e tecnologia
Palestrante: Rodrigo Alves Neto – Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro
Mediação: Luiz Vianna – doutorando em Bioética da Escola Nacio-
nal de Saúde Pública Sergio Arouca

05/12/2019 – Imunosenescência e seu impacto na patogênese 
da leishmaniose cutânea humana (Sessão Extraordinária)
Palestrante: Daniel Gomes – professor da Universidade Federal do 
Espírito Santo
Moderação: Herbert Leonel de Matos Guedes – Laboratório Inter-
disciplinar de Pesquisas Médicas do Instituto Oswaldo Cruz

06/12/2019 – Dia Internacional do Combate à Aids (Sessão Es-
pecial)
Diversidade do HIV e seu impacto na construção de vacinas
Palestrante: Monick Lindenmeyer Guimarães – pesquisadora do 
Laboratório de Aids e Imunologia Molecular do Instituto Oswaldo 
Cruz

O estigma da Aids: história, atores e lutas
Palestrante: Simone Monteiro – pesquisadora do Laboratório de 
Educação em Ambiente e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz
Moderação: Mariza Gonçalves Morgado – pesquisadora do Labo-
ratório de Aids e Imunologia Molecular do Instituto Oswaldo Cruz 

10/12/2019 – Regenerative capacity of human muscle stem cells 
in aging and pathologies, consequences for therapy (Sessão 
Extraordinária)
Palestrante: Vincent Mouly – pesquisador do Instituto de Miologia 
da Universidade Pierre et Marie Curie, Sorbonne Université (França)

13/12/2019 – Políticas públicas na educação: reformulações cur-
riculares nas escolas públicas de ensino no Rio Grande do Sul
Palestrante: Eduardo Terranzan – pesquisador da Universidade Fe-
deral de Santa Maria
Mediação: Conceição Barbosa Lima – docente do Programa de 
Pós-graduação Stricto sensu em Ensino em Biociências e Saúde do 
Instituto Oswaldo Cruz
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Palestras virtuais — 2020 e 2021

2020 — 30 sessões do CE

05/06/2020 – Pandemia nas Favelas: Impressões de um médico 
da Rocinha, Rio de Janeiro
Palestrante: Eberhart Portocarrero-Gross – médico de família e co-
munidades 
Mediação: Danielle Grynszpan – Laboratório de Biologia das Intera-
ções do Instituto Oswaldo Cruz

12/06/2020 – A inspiração na arte de Eliseu Visconti e o fazer 
artístico como obra integrada: homenagens a Oswaldo Cruz, 
Carlos Chagas e Castelo de Manguinhos em cédulas brasileiras
Palestrante: Dalila dos Santos Cerqueira Pinto – professora da Esco-
la de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Moderação: Anunciata Sawada – Laboratório de Inovação em Tera-
pias, Ensino e Bioprodutos do Instituto Oswaldo Cruz 

19/06/2020 – O feroz mosquito africano no Brasil: o Anopheles 
gambiae entre o silêncio e a sua erradicação
Palestrante: Gabriel Lopes – pesquisador da Casa de Oswaldo Cruz 
Mediação: Ricardo Lourenço – pesquisador do Laboratório de Mos-
quitos Transmissores de Hematozoários do Instituto Oswaldo Cruz

26/06/2020 – Imunofarmacologia da Covid-19
Reposicionamento de anti-virais 
Palestrante: Thiago Moreno – virologista do Centro de Desenvolvi-
mento Tecnológico em Saúde
 
Mecanismos de tromboinflamação
Palestrante: Eugênio Hottz – pesquisador da Universidade Federal 
de Juiz de Fora 
Mediação: Patrícia Bozza e Hugo Caire de Castro Faria Neto – pes-
quisadores do Laboratório de Imunofarmacologia do Instituto 
Oswaldo Cruz

03/07/2020 – Academia monocromática em um país multirra-
cial: a trajetória de professores universitários e cientistas ne-
gros no Brasil’
Palestrantes: 
Flávia Rios – socióloga da Universidade Federal Fluminense
Mário Augusto M. da Silva – sociólogo da Universidade Estadual de 
Campinas
Mediação: Wania Santiago – vice-diretora de Desenvolvimento Ins-
titucional e Gestão do Instituto Oswaldo Cruz 

10/07/2020 – Replicação do SARS-CoV-2 e os diferentes aspec-
tos de dois isolados virais do Rio de Janeiro
Palestrante: Luciana Jesus da Costa – Laboratório de Genética e 
Imunologia das Infecções Virais do Instituto de Microbiologia Paulo 
de Góes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Mediação: Ada Barcelos – Laboratório de Biotecnologia e Fisiologia 
de Infecções Virais do Instituto Oswaldo Cruz

17/07/2020 – Saúde mental na pandemia do coronavírus
Linha de cuidados em saúde mental e atenção psicossocial na 
Covid-19
Palestrante: Ionara Moura Rabelo – Universidade Federal de Goiás 

Saúde mental e emergência: quando adversidades podem nos 
fazer melhores
Palestrante: Michele Rocha El Kadri – Instituto de Pesquisas Leôni-
das e Maria Deane 
Mediação: José Henrique Pilotto – Laboratório de Aids e Imunolo-
gia Molecular do Instituto Oswaldo Cruz

24/07/2020 – Desafios e avanços na educação básica durante 
a pandemia da Covid-19: como mitigar desigualdades?
Palestrantes: 
Tania Araújo-Jorge – coordenadora do Programa de Pós-graduação 
em Ensino em Biociências e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz
Sylvia Tristão – coordenadora do Programa Saúde na Escola
Roberta Pires Corrêa – doutoranda da Pós em Ensino em Biociên-
cias e Saúde 
Clélia Christina Mello Silva – pesquisadora do Laboratório de Ava-
liação e Promoção da Saúde Ambiental do Instituto Oswaldo Cruz 
Mediação: Tania Araújo – Jorge e Roberta Pires

28/07/2020 – Dia mundial de luta contra as hepatites virais 
(Sessão extraordinária)
Atualizações sobre tratamento das hepatites B e C
Palestrante: Lia Lewis e Laura Pinto – Laboratório de Hepatites Vi-
rais do Instituto Oswaldo Cruz

Uso de fluidos biológicos alternativos como estratégia para am-
pliação do diagnóstico
Palestrante: Lívia Villar – Laboratório de Hepatites Virais do Institu-
to Oswaldo Cruz

31/07/2020 – Arte e Identidade
Palestrante: Lázaro Ramos – ator 
Mediação: André Heller-Lopes – professor da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro e diretor artístico do Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro

07/08/2020 – Contribuições humanas e científicas do professor 
José Rodrigues Coura para o conhecimento das doenças tropi-
cais negligenciadas
Talento, Tenacidade e Sabedoria para uma visão de futuro e im-
pactos nacionais e internacionais
Palestrante: Pedro Albajar Viñas – Organização Mundial da Saúde

Ciências e artes na vida de José Rodrigues Coura, o tropicalista do 
sertão
Palestrante: Hugo Marcelo Aguillar – Universidad Central del Ecu-
ador
Mediação: Ângela Junqueira – Laboratório de Doenças Parasitárias 
do Instituto Oswaldo Cruz
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14/08/2020 – Ópera e saúde: das heroínas tísicas da ficção à 
saúde mental da nossa nova normalidade
Palestrante: André Heller-Lopes – professor da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro e diretor artístico do Theatro Municipal do Rio 
de Janeiro 
Mediação: Margareth Dalcolmo – pneumologista da Escola Nacio-
nal de Saúde Pública Sergio Arouca

21/08/2020 – Modelagem computacional de bactérias
Palestrante: Fabrício Alves Barbosa da Silva – pesquisador do Pro-
grama de Computação Científica 
Mediação: Ana Carolina Guimarães – pesquisadora do Laboratório 
de Genômica Funcional e Bioinformática do Instituto Oswaldo Cruz

28/08/2020 – Desafios da universidade pública e o papel da 
UFRJ neste contexto
Palestrante: Denise Pires de Carvalho – reitora da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro
Mediação: José Paulo Gagliardi Leite – diretor do Instituto Oswaldo 
Cruz

04/09/2020 – Gripe espanhola, a pandemia mais mortal de to-
dos os tempos
Influenza: doentes, doença e imaginário
Palestrante: Margareth Dalcolmo – Escola Nacional de Saúde Pú-
blica Sérgio Arouca

Repatriando a gripe espanhola: lições para os próximos 100 anos
Palestrante: Fernando Couto Motta – Laboratório de Vírus Respira-
tórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz
Mediação: Tania Araújo-Jorge – Laboratório de Inovação em Tera-
pias, Ensino e Bioprodutos do Instituto Oswaldo Cruz

18/09/2020 – O desafio de projetar o futuro: carreira, planeja-
mento e desenvolvimento
Sessão especial do Centro de Estudos do IOC, integrada à Semana 
da Pós-graduação Stricto sensu do IOC
Palestrante: Manoela Ziebell de Oliveira – Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul 
Mediação: Diogo Gama Caetano – representante discente do 
Programa de Pós-graduação em Biologia Parasitária do Instituto 
Oswaldo Cruz
Thamiris D'Almeida Balthazar – representante discente do Progra-
ma de Pós-graduação em Medicina Tropical do Instituto Oswaldo 
Cruz

25/09/2020 – O custo de prevenção de pandemias através de 
medidas ambientais é uma bagatela
Palestrante: Mariana M. Vale – professora da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro
Mediação: Cecília Siliansky de Andreazzi – Laboratório de Biologia 
e Parasitologia de Mamíferos Silvestres Reservatórios do Instituto 
Oswaldo Cruz

02/10/2020 – Ditadura, arquivos e lugares de memória
Sessão do Centro de Estudos do Instituto Oswaldo Cruz integrada 
ao Fórum Fiocruz de Memória promovido pela Casa de Oswaldo 
Cruz e a Presidência da Fundação Oswaldo Cruz. 
Abertura: Nísia Trindade Lima – presidente da Fiocruz 
Paulo Elian – diretor da Casa de Oswaldo Cruz 
José Paulo Gagliardi Leite – diretor do Instituto Oswaldo Cruz
Mesa: Ditadura, arquivos e lugares de memória 
Coordenação: Luciana Heymann – Casa de Oswaldo Cruz
Palestrantes: 
Georgete Medleg Rodrigues – Universidade de Brasília
Vicente Arruda Câmara Rodrigues – Arquivo Nacional
Samantha Quadrat – Universidade Federal Fluminense
Maria Paulo Araújo – Universidade Federal do Rio de Janeiro

09/10/2020 – A compaixão na obra de Portinari
Palestrante: João Cândido Portinari 
Mediação: Júlia Traub Csekö

16/10/2020 – Dança: arte e saúde em movimento
Palestrante: Ana Botafogo – bailarina do Theatro Municipal do Rio 
de Janeiro 
Mediação: Fernando Zikan – professor da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Escola de Danças 
do Theatro Municipal do Rio de Janeiro

23/10/2020 – Contagium vivum fluidum: a nomenclatura de ví-
rus desde as origens da virologia até o século 21
Palestrante: Francisco Murilo Zerbini Junior – virologista da Univer-
sidade Federal de Viçosa
Mediação: Fernando Spilki – presidente da Sociedade Brasileira de 
Virologia

26/10/2020 – Reflexões sobre a gestão em pesquisa e inovação
Palestrantes: Marcelo Pelajo Machado – chefe do Laboratório de 
Patologia do Instituto Oswaldo Cruz
Anderson Fragoso – cofundador da startup Luminase e consultor 
de inovação da Biominas Brasil
Mediação: José Paulo Gagliardi – diretor do Instituto Oswaldo Cruz

30/10/2020 – Bioinformática e biologia computacional na pes-
quisa e desenvolvimento de novos fármacos
Palestrante: Ana Carolina Guimarães – pesquisadora do Laboratório 
de Genômica Funcional e Bioinformática do Instituto Oswaldo Cruz 
Mediação: Ernesto Caffarena – pesquisador do Programa de Com-
putação Científica

06/11/2020 – Comunicação em tempos de crise sanitária
Palestrante: Inesita Soares de Araújo – Laboratório de Comunica-
ção e Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e 
Tecnológica em Saúde 
Mediação: Raquel Aguiar – coordenadora do Serviço de Jornalismo 
e Comunicação do Instituto Oswaldo Cruz
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13/11/2020 – Ciclo Carlos Chagas de Palestras em conjunto com 
o Centro de Estudos do IOC
A doença de Chagas congênita: situação atual e desafios – o en-
frentamento via UNITAID
Palestrante: Andreia Silvestre – chefe do Laboratório de Pesquisa 
Clínica em Doença de Chagas do Instituto Nacional de Infectologia 
Evandro Chagas
Mediação: Pedro Albajar Viñas – Departamento de Doenças Tropi-
cais Negligenciadas da Organização Mundial da Saúde
Luciana Ribeiro Garzoni – pesquisadora do Laboratório de Inova-
ções em Terapias, Ensino e Bioprodutos do Instituto Oswaldo Cruz 
e coordenadora do Programa Translacional de Promoção da Saúde 
da Fiocruz

17/11/2020 – A bailarina da morte: retrato do Brasil durante a 
gripe espanhola
Palestrante: Lilia Schwarcz – pesquisadora do Departamento de 
Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da Universidade de São Paulo
Mediação: Clóvis Bulcão de Moraes – professor do Instituto Supe-
rior de Educação do Rio de Janeiro

27/11/2020 – Para além da visão: reflexões sobre a deficiência 
visual na pesquisa e no ensino
Palestrante: Maria da Glória Almeida – professora do Curso de Ca-
pacitação para Professores na Área da Deficiência Visual do Institu-
to Benjamin Constant 
Mediação: Cristiani Vieira Machado – vice-presidente de Educação, 
Informação e Comunicação da Fundação Oswaldo Cruz

04/12/2020 – Vigilância genômica e metagenômica viral com 
compartilhamento científico e tecnológico com os laborató-
rios de saúde pública 
Palestrante: Luiz Carlos Junior Alcântara – pesquisador do Labora-
tório de Flavivírus do Instituto Oswaldo Cruz 
Mediação: Mariza Morgado – pesquisadora do Laboratório de Aids 
e Imunologia Molecular do Instituto Oswaldo Cruz

11/12/2020 – Darwin e Deus no jornalismo científico
Palestrante: Reinaldo José Lopes – jornalista e escritor
Mediação: Samuel Goldenberg – pesquisador do Instituto Carlos 
Chagas

18/12/2020 – Arte, memórias e envelhecimento
Palestrante: Fernando Zikan – Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro
Mediação: Ana Botafogo – bailarina
Joseli Lannes – Laboratório das Interações do Instituto Oswaldo Cruz 

2021 — 17 sessões do CE (até maio)

05/02/2021 – Conquistas e desafios para a produção e distribui-
ção dos imunizantes
Vacinas Covid-19 em desenvolvimento e disponíveis
Palestrante: Ricardo Tostes Gazzinelli – pesquisador do Instituto 
René Rachou

Vacina CoronaVac (Sinovac Biotech-Butantan)
Palestrante: Dimas Covas – professor da Universidade de São Paulo 
e diretor do Instituto Butantan 
Estágio atual das vacinas de mRNA para Covid-19
Palestrante: Marco Aurélio Palazzi Sáfadi – pesquisador da Faculda-
de de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
 
A Fiocruz na produção e distribuição da vacina de Oxford-Astra-
Zeneca
Palestrante: Marco Krieger – pesquisador e vice-presidente de Pro-
dução e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz 
Mediação: 
Akira Homma – pesquisador emérito da Fundação Oswaldo Cruz 
José Paulo Gagliardi Leite – pesquisador e diretor do Instituto 
Oswaldo Cruz
 
12/02/2021 – Carnaval e festas em tempos de pandemia
Palestrante: Maria Laura Viveiro de Castro Cavalcanti – professora e 
antropóloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Mediação: Felipe Ferreira – escritor e professor do Instituto de Artes 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

19/02/2021 – Impactos ambientais ocultos de SARS-CoV-2 sob a 
lente da saúde única
Palestrante: Douglas McIntosh – professor e pesquisador da Uni-
versidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Mediação: Fabiana Lopes Rocha – pesquisadora da União Interna-
cional para a Conservação da Natureza

26/02/2021 – A dor da dor
Palestrante: Alexandre Kalache – Centro de Estudo e Pesquisa do 
Envelhecimento
Mediação: Lígia Py – psicóloga e professora aposentada da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro

05/03/2021 – Música como remédio para a alma: 14 anos do Pro-
jeto Música nos Hospitais
Palestrante: Samir Rahme – médico antroposófico e regente fun-
dador da orquestra de cordas Limiar da Associação Paulista de Me-
dicina
Mediação: Estevão Portela – infectologista do Instituto Nacional de 
Infectologia Evandro Chagas 

11/03/2021 – Abertura do Ano Acadêmico do IOC - Sessão con-
junta com o Centro de Estudos do IOC
Fazendo ciência em tempos de sindemia
Palestrante: Miguel Nicolelis – professor titular de neurobiologia da 
Universidade Duke (Estados Unidos)
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Mediação: Estevão Portela – infectologista do Instituto Nacional de 
Infectologia Evandro Chagas 
José Paulo Gagliardi Leite – diretor do Instituto Oswaldo Cruz

19/03/2021 – Variações Genéticas do SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 no contexto do Brasil e rede genômica Fiocruz
Palestrante: Paola Cristina Resende – pesquisadora do Laboratório 
de Vírus Respiratórios e do Sarampo do IOC

SARS-CoV-2 no Estado do Amazonas
Palestrante: Felipe Gomes Naveca – pesquisador do Instituto Leô-
nidas & Maria Deane

Emergência de linhagens E484K do SARS-CoV-2: evidências de 
adaptação frente a pressão do sistema imune
Palestrante: Tiago Graf – pesquisador do Instituto Gonçalo Moniz

Impacto das variantes minoritárias e indels na evolução do SAR-
S-CoV-2
Palestrante: Gabriel da Luz Wallau – pesquisador do Instituto Ag-
geu Magalhães 
Mediação: Gonzalo José B. Bentancor – pesquisador do Laboratório 
de AIDS e Imunologia Molecular do Instituto Oswaldo Cruz
Edson Delatorre – pesquisador da Universidade Federal do Espírito 
Santo

26/03/2021 – Inflamação na Covid-19
Palestrante: Patrícia Torres Bozza – pesquisadora do Laboratório de 
Imunofarmacologia do Instituto Oswaldo Cruz
Fernando Cunha – professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, da Universidade de São Paulo
Mediação: Marco Aurélio Martins – pesquisador do Laboratório de 
Inflamação do Instituto Oswaldo Cruz

30/03/2021 – Comissão de Integridade em Pesquisa (CIP) da 
Fundação Oswaldo Cruz
Fundamentos do Programa de Integridade da Fiocruz
Palestrante: Simone Auxiliadora Borges Oliveira – Programa de In-
tegridade Pública da Fiocruz (VPGDI/Fiocruz)

Missão, estrutura e funções da CIP
Palestrante: Sergio Tavares de Almeida Rego – Coordenador da Co-
missão de Integridade em Pesquisa da Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca

Integridade científica
Palestrante: Carmen Penido – Membro da CIP (Farmanguinhos/
Fiocruz)
Mediação: Ximena Illarramendi – Membro da CIP
 
09/04/2021 – O papel das humanidades na formação do adulto
Palestrante: Renato Janine Ribeiro – cientista político e professor, 
Universidade de São Paulo
Mediação: Maurício Luz – pesquisador do Laboratório de Avaliação 
em Ensino e Filosofia das Biociências do Instituto Oswaldo Cruz

16/04/2021 – Cooperação internacional na pandemia
Palestrante: Paulo Buss – coordenador do Centro de Relações In-
ternacionais de Saúde da Fiocruz, professor emérito da Fundação 
Oswaldo Cruz e membro da Academia Nacional de Medicina
Mediação: Carlos Gadelha – coordenador e líder do Grupo de pes-
quisa sobre Desenvolvimento, Complexo Econômico Industrial e 
Inovação em Saúde 

22/04/2021 – Sessão Extraordinária
Monitoramento do SARS-CoV-2 em esgotos sanitários como fer-
ramenta de vigilância em saúde: a experiência do município de 
Niterói
Palestrante: Marize Miagostovich – chefe do Laboratório de Virolo-
gia Comparada e Ambiental do Instituto Oswaldo Cruz
Mediação: Matias Victoria – Universidad de la Republica - Regional 
Salto, Uruguai

30/04/2021 – Idade Média e a pandemia da peste negra
Palestrante: Hilário Franco Júnior – historiador e professor aposen-
tado da Universidade de São Paulo 
Mediação: Alejandro Hasslocher Moreno – Instituto Nacional de In-
fectologia Evandro Chagas
Ricardo Lourenço de Oliveira – Laboratório de Transmissores de He-
matozoários do Instituto Oswaldo Cruz

07/05/2021 – Desenvolvimento e saúde no contexto da Covid-19: 
vamos juntos construir uma saída
Palestrante: Carlos Gadelha – economista da Saúde e pesquisador 
da Fiocruz
Claudia Chamas – pesquisadora do Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico em Saúde 
 
14/05/2021 – Grande Otelo: um intérprete do cinema e do racis-
mo no Brasil
Palestrante: Luís Felipe Kojima Hirano – antropólogo e cientista so-
cial, Universidade Federal de Goiás
Mediador: Taís Araújo – atriz

21/05/2021 – The Story of Redundant Chromosome
Palestrante: Pavel Borodin – Professor of Novosibirsk State Univer-
sity. Fellow at Institute of Citology and Genetics of Siberian Depart-
ment of Russian Academy of Sciences

28/05/2021 – Determinantes Sociais de Saúde e equidade no 
contexto da pandemia: o que deve mudar no contexto na eco-
nomia pós-pandemia?
Palestrante: Carlos Gadelha – Economista da Saúde, Fiocruz
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APÊNDICE B

Coordenadores

Renato Sergio Balão Cordeiro e Maria de Lourdes Oliveira

1 – Covid-19: direito à vida, ciência e cidadania
Debatedores:
Marco Lucchesi – presidente da Academia Brasileira de Letras
Deisy Ventura – professora titular de Ética da Faculdade de Saúde 
Pública da Universidade de São Paulo
Drauzio Varella – médico e escritor
Luiza Trajano – presidente do Conselho do Magazine Luiza e do 
Grupo Mulheres do Brasil
Pedro Hallal – ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas 

2 – Desafios para a CT&I. Saúde e educação em um país enfermo
Debatedores:
Aldo Zarbin – professor titular da Universidade Federal do Paraná
José Gomes Temporão – ex-ministro da Saúde e pesquisador da 
Fundação Oswaldo Cruz
Monica de Bolle – professora da Universidade Johns Hopkins
Renato Janine – ex-ministro da Educação e professor da Universi-
dade de São Paulo
Marcelo Knobel – ex-reitor da Universidade Estadual de Campinas

3 – Covid-19: vacinas, negacionismo e perspectivas de futuro
Debatedores:
Margareth Dalcolmo – pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz
Cesar Gomes Victora – Universidade Federal de Pelotas
Carla Domingues – ex-coordenadora do Programa Nacional de 
Imunização 
Luiz Carlos Dias – Universidade Estadual de Campinas 
Felipe Naveca – pesquisador e vice-diretor de Pesquisa e Inovação 
do Instituto Leônidas e Maria Deane 

4 – Universidades e institutos de pesquisa. Momento atual e pers-
pectivas de futuro
Debatedores:
Sergio Machado Rezende – ex-ministro de Ciência e Tecnologia
Vahan Agopyan – reitor da Universidade de São Paulo
Nísia Trindade Lima – presidente da Fundação Oswaldo Cruz
Soraya Smaili – reitora da Universidade Federal de São Paulo

5 – Fraturas Ambientais. Consequências para o futuro pós Covid-19
Debatedores:
Rubens Ricupero – embaixador
Manuela Carneiro da Cunha – Universidade de Chicago e Universi-
dade de São Paulo
Luiz E.O.C. Aragão – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

6 – Em defesa da Vida
Debatedores:
Marco Lucchesi – presidente da Academia Brasileira de Letras 
João Carlos Salles – reitor da Universidade Federal da Bahia e presi-
dente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Fede-
rais de Ensino Superior
Ailton Krenak – líder Indígena e ambientalista
 
7 – CNPq mola propulsora da ciência brasileira
Debatedores:
Evaldo Ferreira Vilela – presidente do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico
Adalberto Val – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Aldo Ângelo Lima – Universidade Federal do Ceará
Anna Sara Levin – Universidade de São Paulo
Bruno Lourenço Diaz – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Elisa Pereira Reis – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Flavia Calé – Associação Nacional de Pós-graduandos
José Paulo Gagliardi Leite – diretor do Instituto Oswaldo Cruz
Vasco Ariston Azevedo – Universidade Federal de Minas Gerais 

8 – Inteligência artificial. Benefícios e manipulação social
Debatedores:
Virgílio Augusto Fernandes Almeida – Universidade Federal de Mi-
nas Gerais
Fabio Gagliardi Cozman – Universidade de São Paulo
Francisco Gaetani – Escola Brasileira de Administração Pública e de 
Empresas 
Patrícia Campos Mello – Folha de São Paulo

9 – Inovação e empreendedorismo no Brasil. Sonho ou realidade
Debatedores:
Carlos Américo Pacheco – diretor-presidente do Conselho Técnico 
Administrativo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Núcleo de Estudos Avançados 
do Instituto Oswaldo Cruz
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São Paulo e ex-reitor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica 
Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira – presidente da Federação das In-
dústrias do Rio de Janeiro 

10 – A revolução da teoria quântica. Estado da arte e perspectivas
Debatedor:
Luiz Davidovich – presidente da Academia Brasileira de Ciências 

11 – Ciência, tecnologia, inovação e educação: desmonte ou equí-
vocos
Debatedores:
Soraya Smaili – reitora da Universidade Federal de São Paulo 
Ronald Shellard – diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 
Ildeu de Castro Moreira – presidente da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência 
 
12 – O CNPq, presença e futuro da ciência brasileira
Debatedor:
Mario Borges Netto – presidente do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico 

13 – A Capes e o futuro da pós-graduação brasileira
Debatedor:
Anderson Ribeiro Correia – presidente da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior e ex-reitor do Instituto 
Tecnológico da Aeronáutica  

14 – Lei da Biodiversidade. Uma lei necessária e equivocada
Debatedores:
Roberto Leher – reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Paulo Buckup – Museu Nacional
Marcelo Morales – diretor do Conselho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico 
Arion Tulio Aranda – Instituto Oswaldo Cruz
Maria de Lourdes Aguiar Oliveira – Instituto Oswaldo Cruz

15 – Reforma da Previdência nas áreas da Ciência e Tecnologia, 
Educação e Saúde 
Debatedora:
Maria Lucia Fattorelli – coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida 

16 – Ciência, tecnologia, inovação e meio ambiente no novo gover-
no. The day after!
Debatedores:
Luiz Davidovich – presidente da Academia Brasileira de Ciências 
Sérgio Besserman Vianna – diretor do Instituto de Pesquisas Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro 

17 – Meio ambiente no Brasil. Os difíceis compromissos entre as 
mudanças climáticas e uso do solo
Debatedor:
Paulo Artaxo – Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 
e Universidade de São Paulo

18 – O impacto da inteligência artificial no futuro do emprego e 
robótica
Debatedor:
Virgílio Almeida – Universidade Federal de Minas Gerais e membro 
da Academia Brasileira de Ciências 

19 – Museu Nacional. Memória e pesquisa. Situação atual e pers-
pectivas de futuro
Debatedor:
Alexander Kellner – diretor do Museu Nacional

20 – Aspectos sociais, políticos e econômicos da violência urbana
Debatedores:
Ignácio Cano – Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Bruno Paes Manso – Universidade de São Paulo 

21 – Meio ambiente global e Amazônia em crise: o que fazer?
Debatedor:
Paulo Artaxo – Universidade de São Paulo e Painel Intergoverna-
mental sobre Mudanças Climáticas

22 – A questão Indígena no Brasil. Impasses e perspectivas de futuro 
Debatedora:
Manuela Carneiro da Cunha – pesquisadora da Universidade de 
Chicago e da Universidade de São Paulo

23 – A crise da educação no Brasil. Caminhos e descaminhos
Debatedor:
Luiz Antônio Cunha – professor emérito da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro 

24 – A crise e a Ciência e Tecnologia e Inovação no Brasil. Situação 
atual e perspectivas
Debatedor:
Carlos Henrique de Brito Cruz – diretor cientifico da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

25 – Internacionalização da pós-graduação e o futuro da PG bra-
sileira
Debatedora:
Cyntia Sandes Oliveira – Diretoria de Relações Internacionais da Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

26 – Ética e assédio na ciência e boas práticas na pesquisa
Debatedores:
Luiz Henrique Lopes dos Santos – coordenador das Áreas de Hu-
manidades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo
Natan Monsores – professor do Departamento de Saúde Coletiva 
da Universidade de Brasília
Maurício Tuffani – jornalista científico e editor do Direto da Ciência
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APÊNDICE C

Edição 2020
Priscila da Silva Born – Programa de Pós-graduação em Medicina 
Tropical
Filipe Vieira dos Santos Abreu – Programa de Pós-graduação em 
Biologia Parasitária
José Figueiredo Coelho – Programa de Pós-graduação em Ensino 
em Biociências e Saúde
Ana Carolina Proença da Fonseca – Programa de Pós-graduação 
em Biologia Celular e Molecular
Isabel Nogueira Carramaschi – Programa de Pós-graduação em 
Biodiversidade e Saúde

Edição 2019
Raquel Santos Souza – Programa de Pós-graduação em Biologia 
Celular e Molecular
Jorlan Fernandes de Jesus – Programa de Pós-graduação em Me-
dicina Tropical
Fernanda De Bruycker Nogueira – Programa de Pós-graduação em 
Biologia Parasitária
Maria Clara Alves Santarém – Programa de Pós-graduação em Me-
dicina Tropical
Deborah Antunes dos Santos – Programa de Pós-graduação em 
Biologia Computacional e Sistemas
Renata Gomes de Abreu Freitas – Programa de Pós-graduação em 
Ensino em Biociências e Saúde

Edição 2018
Ana Paula Sodré da Silva Estevão – Programa de Pós-graduação em 
Ensino em Biociências e Saúde
Carolina Lessa Aquino – Programa de Pós-graduação em Biologia 
Celular e Molecular
Idelsy Chil Núñez – Programa de Pós-graduação em Biodiversidade 
e Saúde

Maria Fantinatti Fernandes da Silva – Programa de Pós-graduação 
em Medicina Tropical
Natasha Andressa Nogueira Jorge – Programa de Pós-graduação 
em Biologia Computacional e Sistemas
Rodrigo Nunes Rodrigues da Silva – Programa de Pós-graduação 
em Biologia Parasitária

Indicados ao Prêmio Capes-Interfarma de Inovação e Pesquisa
Carolina de Queiroz Sacramento – Programa de Pós-graduação em 
Biologia Celular e Molecular
Marcela Queiroz Granato – Programa de Pós-graduação em Biolo-
gia Parasitária
Moyra Machado Portilho – Programa de Pós-graduação em Medi-
cina Tropical

Edição 2017
Raphael Tavares da Silva – Programa de Pós-graduação em Biolo-
gia Computacional e Sistemas 
Francisca Hildemagna – Programa de Pós-graduação em Biologia 
Parasitária  
Ana Paula Inacio Diório – Programa de Pós-graduação em Ensino 
em Biociências e Saúde
Juliana Novo Borges – Programa de Pós-graduação em Biodiversi-
dade e Saúde
Mauricio Lisboa Nobre – Programa de Pós-graduação em Medicina 
Tropical
Monica Losada Barragan – Programa de Pós-graduação em Biolo-
gia Celular e Molecular

Indicado ao Prêmio Capes-Interfarma de Inovação e Pesquisa
Tatiana Almeida Pádua – Programa de Pós-graduação em Biologia 
Celular e Molecular

Prêmio Alexandre Peixoto
2017 – 2020

Fonte: Seac/Dejor
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