
o 2º encontro virtual da Rede de Escritório de

Projetos da Fiocruz em parceria com a Escola

Corporativa acontecerá no dia 25/2 , das 9h às 11h , e

terá como tema a flexibilidade cognitiva . 

 

O objetivo é o desenvolvimento de competências

socioemocionais com vistas a melhoria dos

processos de trabalho e o fortalecimento dos

resultados individuais e coletivos .

As inscrições poderão ser feitas Até o dia 23 de

fevereiro pelo formulário de inscrição através do

link :
https ://forms .office .com/Pages/ResponsePage .aspx?

id=piE3vGGAGU6jtDHiCT4gmtcJrIOaYXxBi9zclWkLQLtUOUk3T0UwUlJTMkI4QTY

zVUswNFM3UkNSTCQlQCN0PWcu&wdLOR=c742F232C-1F44-4135-B193-

F5A3257B6A0F 

O evento terá duração de 2 horas e será transmitido

pela plataforma ZOOM .

Será conduzido pela consultora Denize Dutra .

O link e a senha para a transmissão do evento pelo

zoom serão enviados aos participantes até o dia 24

de fevereiro .
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Consultora Denize Dutra
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O Estudo de Avaliabilidade (EA) dos Escritórios de Projetos

(EPs) e da Rede de Escritórios de Projetos da Fiocruz visa

aperfeiçoar a cultura organizacional e de gestão de

projetos na instituição e fortalecer a existência e

funcionamento da Rede , criada em 2019 com o propósito

de reunir e articular ações conjuntas entre os EPs .

O estudo trabalha com o concepção de que Escritório de

Gerenciamento de Projetos (EGP) consiste em uma

estrutura organizacional que visa padronizar os processos

de governança de projetos e facilitar o compartilhamento

de recursos , metodologias , ferramentas e técnicas de uma

determinada organização ou instituição .

Nesse sentido , espera-se que o estudo contribua para a

adequação dos EPs diante demandas necessárias da gestão

de projetos e de conhecimento na instituição , bem como ,

maior articulação e ponte entre os EPs , pesquisadores e

gestores da Fiocruz .

Esse projeto é conduzido pela equipe da pesquisadora

Marly Cruz do LASER/ENSP em conjunto com a Rede de

Escritórios de Projetos da Fiocruz .
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ESTUDO DE AVABILIDADE

Os Escritórios que quiserem compartilhar notícias e aniversários podem
encaminhar e-mail para aline.santos@fiocruz.br.

NEWSLETTEREm fevereiro comemoramos o aniversário de 
Aline Bittencourt do EPP (04/02), 
Eduardo Santos do INCQS (08/02), 

Lais Ferreira do ICICT (09/02), 
Douglas Romao (10/02),

Angela Carvalho do IOC (12/02),
Adriana Oliveira do EPP (15/02) e

Igor Martins do IGM (20/02)

Marly Cruz, Pesquisadora
Fiocruz do LASER/ENSP

Aniversariantes do mês de Fevereiro


