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Este guia é um resumo de como se organiza a 
Fiocruz, além de fornecer informações e dicas 
do que é oferecido aos seus estudantes. 
Para informações mais detalhadas visite o site: 
www.fiocruz.br

Bem vindo!
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Mensagem do 
Presidente

Prezados alunos,

A Fiocruz é a principal instituição não-universitária de 
formação e qualificação de trabalhadores para o SUS e para 
área de ciência e tecnologia em saúde no país. Você agora 
faz parte desta comunidade e é com grata satisfação que o 
recebemos neste espaço privilegiado, marcado por firmes 
conceitos éticos e de relevância social. Mais do que formar 
profissionais, a Fiocruz busca desenvolver em seus alunos 
a capacidade de entender criticamente a saúde no Brasil 
como um processo multidisciplinar e integrado.

Este guia foi elaborado para lhe ajudar a orientar-se 
internamente e traz informações básicas sobre a estrutura 
organizacional e funcional da Fiocruz. Seja bem-vindo e 
faça de sua permanência um exercício de cidadania e auto-
realização.

Paulo Gadelha
Presidente da Fiocruz
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Criada em 25 de maio de 1900, a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde, é a 
principal instituição de pesquisa biológica, biomédica e de 
saúde pública da América Latina. Trata-se de um centro 
multidisciplinar de ciência e tecnologia em saúde que exerce 
um papel de grande relevância para o país. 

A Fiocruz desenvolve suas atividades por meio dos seguintes 
programas institucionais:

•Pesquisa e desenvolvimento tecnológico

•Ensino

•Produção

•Serviços de referência e ambiente

•Informação e comunicação

•Planejamento e gestão

Na área de ensino, destaca-se como a principal instituição 
não universitária de formação de recursos humanos em 
saúde no país, formando anualmente cerca de dez mil 
profissionais voltados para o aperfeiçoamento dos serviços 
de saúde em cursos presenciais e a distância. A Fiocruz 
mantém mais de mil matrículas ativas nos seus programas 
de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), 
nos quais mais de duas mil e novecentas teses e dissertações 
já foram defendidas.

Hoje, a Fiocruz é o maior produtor nacional de 
imunobiológicos e um importante centro fornecedor 
de medicamentos para o Sistema Único de Saúde (SUS).

A Fiocruz



10

Guia do Estudante 2009

Realiza, em seus laboratórios, o controle de qualidade de 
bens e serviços com potencial de risco à saúde pública. 
Nas suas unidades assistenciais executa análises clínicas e 
realiza consultas médicas. Suas instalações sediam dezenas 
de centros de referência nacionais e internacionais.

Nas áreas informação e comunicação, a Fiocruz edita 
publicações científicas e de divulgação, além de possuir 
bibliotecas interligadas em rede.

Também desenvolve uma série de atividades de natureza 
extracurricular que, no entanto, se imbricam com o 
ensino e a pesquisa. Por exemplo, um programa de TV 
(Canal Saúde), o Museu da Vida, a Editora Fiocruz, a 
Agência Fiocruz de Notícias, o Programa Radis (revista), 
a VídeoSaúde Distribuidora, projetos com comunidades 
carentes desenvolvidos no Rio de Janeiro e nas unidades de 
outros estados, entre outros.

É detentora de alguns títulos relevantes: a Ordem do Mérito 
Científico – maior condecoração conferida pelo governo 
brasileiro na área de ciência e tecnologia –, o prêmio de 
excelência em saúde pública da Federação Mundial de 
Associações de Saúde Pública (WFPHA, sigla em inglês) e o 
Prêmio Unesco de Ciência. 

Para mais informações, consulte o endereço www.fiocruz.br. 
Nessa página web, você terá acesso a inúmeras informações 
e recursos interativos da Fiocruz. Veja também o mapa do 
campus, nas páginas 42 e 43.
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Os programas stricto sensu da Fiocruz são credenciados 
pela  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) e seus cursos são classificados entre 
‘muito bom’ e ‘excelente’ nas avaliações trienais realizadas.

São ministrados, por ano, mais de duzentos cursos nos 
campi da Fiocruz, nos quais estão disponíveis mais de 
quinhentas diferentes disciplinas. Com isso, busca-se 
assegurar diversidade e liberdade de escolha na formação 
dos alunos.

Além do mestrado acadêmico e do doutorado, há, também, 
a modalidade de mestrado profissional. Este é oferecido a 
instituições que pretendam qualificar profissionais com 
competência para atuar em ambientes em constante 
transformação.

Há, também, diversos cursos lato sensu – aperfeiçoamento, 
atualização, treinamento, especialização, residência, cursos 
à distância, entre outros – oferecidos em várias unidades.

Para dar apoio a seus alunos e professores, a Fiocruz 
possui dez bibliotecas articuladas em rede (http://rede.
cict.fiocruz.br/), que possuem um acervo com mais de 
duzentos e cinquenta mil livros e monografias, mais de 
dois mil e duzentos periódicos correntes e várias bases de 
dados bibliográficos importantes.

O Ensino na 
Fiocruz
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Dispõe de 178 laboratórios, vinte auditórios, 63 salas de 
aula, oito salas de trabalho de grupo e 14 para reuniões, 
treinamentos e outras atividades.

Além disso, os programas contam com toda uma 
infraestrutura administrativa e de informática, além de 
instalações confortáveis, que oferecem o que há de mais 
moderno e necessário para o ensino e pesquisa, inclusive no 
campo da biossegurança. O campus de Manguinhos conta 
com seis restaurantes, várias cantinas, serviço interno de 
transporte e ônibus para as estações metroviárias existentes 
nas proximidades. E os campi regionais possuem várias 
dessas facilidades (ver ‘Informações gerais’ e ‘Anexos’, a 
partir da página 22).

A Vice-presidência de Ensino, Informação e Comunicação 
(VPEIC) é responsável pelo planejamento, integração e 
avaliação das atividades da Fiocruz, em todas as unidades, 
no que concerne ao ensino (cursos do nível técnico à pós-
graduação), à informação (sistemas de informação para 
apoio gerencial e acadêmico, publicações científicas, sistema 
de bibliotecas e Museu da Vida) e à comunicação (internet e 
divulgação em todas as mídias).

Vice-Presidente de Ensino, Informação
e Comunicação
Maria do Carmo Leal / E-mail: vpeic@fiocruz.br

Coordenadora Geral de Pós-Graduação
Virginia Alonso Hortale / E-mail: cgpg@fiocruz.br
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Congressos, seminários e atividades de 
divulgação científica

As conferências, simpósios e seminários organizados pelas 
unidades da Fiocruz contam com especialistas nacionais e 
estrangeiros de alto nível, sendo recomendada e estimulada 
a frequência dos alunos a tais atividades.

A Fiocruz sedia, anualmente, um grande número de 
congressos e reuniões científicas nacionais e internacionais, 
seja no Rio de Janeiro ou nos centros de pesquisa de Belo 
Horizonte, Salvador, Recife e Manaus. Em geral, esses 
eventos são incorporados aos programas de ensino, 
estando, portanto, plenamente acessíveis aos alunos.

Outras oportunidades de aprimoramento científico, 
mediante cursos, congressos e outros encontros realizados 
fora da Fiocruz, estão disponíveis nos murais da instituição 
e na página da Agência Fiocruz de Notícias na internet 
(www.fiocruz.br/ccs).
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Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos 
(Biomanguinhos) - Dedica-se ao desenvolvimento 
tecnológico e à produção de vacinas e de reagentes para 
o diagnóstico de doenças. Além disso, oferece estágios 
ou treinamento em serviço e cooperação dos seus 
quadros profissionais com outras instituições, nacionais 
e estrangeiras. Oferece ainda, associado com o Instituto 
Oswaldo Cruz, o mestrado profissional em tecnologia e 
imunobiológicos, pioneiro do gênero no Brasil.

Diretor: Akira Homma
www.bio.fiocruz.br

Centro de Criação de Animais de Laboratório (Cecal) 
- O Centro de Criação de Animais de Laboratório (Cecal) 
apoia as atividades de pesquisa, produção, desenvolvimento 
e controle de qualidade da Fiocruz, fornecendo animais 
controlados genética e sanitariamente. Abriga a maior 
colônia de macacos rhesus da América do Sul. O Cecal 
também capacita recursos humanos na sua área de atuação.

Diretor: Antenor Andrade
www.cecal.fiocruz.br

Casa de Oswaldo Cruz (COC) - Dpesquisas em história, 
filosofia, sociologia e filosofia das ciências e da saúde 
pública, atividades nas áreas de arquivo e documentação e 
de preservação do patrimônio arquitetônico do campus de 

Unidades
Técnico-Científicas

 da Fiocruz
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Manguinhos. Seu programa de pós-graduação (mestrado e 
doutorado) realiza investigação histórica e sociológica das 
ciências biomédicas e da saúde pública. Por meio do Museu 
da Vida, a COC dedica-se à promoção cultural, divulgação 
e educação em ciências e saúde.

Diretora: Nara Azevedo
www.coc.fiocruz.br

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
(Ensp) - Forma profissionais, produz conhecimento 
técnico-científico, presta serviços e realiza cooperação 
técnica e assessoria especializada no campo da saúde 
coletiva. Para isso, trabalha em diferentes níveis: mestrado, 
doutorado e pós-doutorado, cursos de especialização e 
cursos de aperfeiçoamento ou atualização, incluindo cursos 
de educação à distância e cursos destinados a clientelas 
específicas da área da saúde.
A Ensp sedia a Escola de Governo em Saúde, que visa a 
formação avançada de profissionais para o SUS, e oferece 
ainda programas de mestrado profissional.

Diretor: Antonio Ivo de Carvalho
www.ensp.fiocruz.br

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV)- 
É a responsável pela formação de profissionais de nível 
médio para os setores de saúde e de ciência e tecnologia 
em saúde, por intermédio da interação entre as áreas de 
educação, serviços de saúde e produção científica para 
dois públicos: adolescentes, em formação técnica, que 
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pretendam profissionalizar-se para ingressar no mercado de 
trabalho e trabalhadores já inseridos nos serviços de saúde 
que busquem aperfeiçoar ou ampliar sua qualificação prévia. 
A iniciação científica, por meio do Programa de Vocação 
Científica (Provoc) possibilita a estudantes de várias escolas 
de ensino médio do Rio de Janeiro interagir com os grupos 
de pesquisa e laboratórios da Fiocruz. A EPSJV sedia a 
secretaria executiva da Rede Nacional de Escolas Técnicas 
de Saúde (Rets) e é centro de referência da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) para a formação de profissionais 
de nível médio em saúde.

Diretor: André Malhão
www.epsjv.fiocruz.br

Fiocruz Brasília - Existe há mais de trinta anos – em 1976 
foi criada como escritório de representação da Fundação 
Oswaldo Cruz na capital federal – e, desde então, vem 
marcando sua presença no Distrito Federal e no Centro-
Oeste, contribuindo para o desenvolvimento desta região.
Com o apoio da VPEIC, Fiocruz Brasília coordena o Núcleo 
Federal de Ensino (NFE), que atua em três grandes áreas de 
ação: ensino, pesquisa e extensão. O NFE e a Coordenação 
de Programas e Projetos Estratégicos (PPE), responsável 
pelos empreendimentos institucionais de mais largo fôlego, 
representam seus dois principais eixos de ação. Se mudará, 
em breve, para sua sede definitiva: um conjunto de prédios 
em construção no campus da Universidade de Brasília 
(UnB).

Diretor: Fabíola de Aguiar Nunes
www.fiocruz.br/fiocruzbrasilia
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Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos)- 
Além de produzir medicamentos essenciais à rede pública de 
saúde, dedica-se ao desenvolvimento de novos fármacos e à 
pesquisa de produtos naturais. A atividade de ensino também 
está presente nas áreas de produção e desenvolvimento 
tecnológico de fármacos, por meio de cursos e estágios 
oferecidos para graduandos e pós-graduandos.

Diretor: Eduardo Azeredo Costa
www.far.fiocruz.br

Instituto Aggeu Magalhães (IAM) - Fiocruz Pernambuco- 
Localizado em Recife, desenvolve pesquisas sobre 
esquistossomose, leishmaniose, dengue, filariose e peste, 
entre outras doenças. Também realiza atividades de ensino e 
formação de recursos humanos em saúde, por meio de cursos 
de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização), 
com ênfase na saúde pública da região. O IAM forma alunos 
em iniciação científica e teve seu doutorado recentemente 
reconhecido pela Capes.

Diretor: Eduardo Freese de Carvalho
www.cpqam.fiocruz.br

Instituto Carlos Chagas (ICC - Fiocruz Paraná) - Foi 
criado em fins de 2007 como fruto de uma parceria da Fiocruz 
com a secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
do estado do Paraná. O ICC dedica-se ao desenvolvimento 
de pesquisas e projetos técnicos, na área de biologia 
molecular, voltados à saúde humana e animal, especialmente 
no que se refere às chamadas doenças negligenciadas e 
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viroses emergentes. Fiocruz Paraná é um dos principais 
centros de referência na pesquisa e desenvolvimento de 
modernas técnicas de clonagem e expressão de genes 
com metodologias de DNA recombinantes e na utilização 
de ferramentas de genômica funcional. Entre suas várias 
pesquisas de ponta, um exemplo é a de ferramentas de 
bioinformática para a análise de microarranjos de DNA 
(chips de DNA).
            Diretor: Marcos Krieger
            (Página na internet em implantação)

Instituto de Comunicação e Informação Científica 
e Tecnológica (Icict) - É a unidade da Fiocruz que 
desenvolve estratégias e executa ações para ampliar o 
campo da informação científica, da comunicação, da ciência 
e tecnologia e da saúde, visando fortalecer a política de 
acesso livre ao conhecimento científico no Brasil e em outros 
países de língua portuguesa. O Instituto tem construído sua 
trajetória articulando a pesquisa e o ensino, privilegiando 
a comunicação e a informação científica e tecnológica em 
saúde. Em 2009, teve início seu programa de pós-graduação 
(mestrado e doutorado) em Informação e Comunicação 
em Saúde. Além deste, especializações, atualizações, 
oficinas e treinamentos também são oferecidos não só no 
Rio de Janeiro, como também em outros estados, graças a 
parcerias institucionais.

Diretora: Ilma Noronha
www.icict.fiocruz.br
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Instituto Fernandes Figueira (IFF) - É a unidade da 
Fiocruz voltada para a pesquisa, o ensino e a assistência 
à saúde da população materno-infantil. O IFF acumulou, 
ao longo dos anos, experiência e conhecimentos que 
o credenciam como centro de referência e ensino 
especializado na formação de recursos humanos – com 
oferta de mestrado, doutorado e residência – nas áreas de 
saúde da mulher, da criança e do adolescente.

Diretor: José Augusto Britto 
www.iff.fiocruz.br

Instituto Gonçalo Moniz (IGM) - Fiocruz Bahia - 
Localizado em Salvador, investiga as principais endemias da 
região (análise ecológica de vetores, imunologia, patologia 
e biologia molecular) e mantém o Laboratório Avançado de 
Saúde Pública (Lasp), que desenvolve estudos sobre Aids 
e sua relação com as doenças infecciosas e parasitárias. 
Oferece mestrado e doutorado em biotecnologia em 
saúde e medicina investigativa e, mediante convênio com 
a Universidade Federal da Bahia, sedia o doutorado e o 
mestrado em patologia humana e imunopatologia e em 
patologia experimental. O IGM é também um importante 
centro de capacitação para os estudantes de graduação das 
áreas da biologia e da saúde.

Diretor: Mitermayer Galvão dos Reis
www.cpqgm.fiocruz.br
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Instituto Leônidas e Maria Deanne (ILMD) - Fiocruz 
Amazônia - Localizado em Manaus, desenvolve pesquisas e 
oferece cursos de ampla vocação regional, em cooperação 
com a Escola Nacional de Saúde Pública e o Instituto 
Oswaldo Cruz, com o Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (Inpa), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) 
e com a Universidade Federal do Amazonas. No stricto 
sensu, oferece um mestrado interinstitucional em saúde 
pública, o primeiro da Amazônia.

Diretor: Roberto Sena Rocha
www.amazonia.fiocruz.br

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 
(INCQS) - Centro de referência laboratorial do Programa 
Nacional de Controle de Qualidade na área de saúde, 
o INCQS opera com desenvolvimento de métodos, 
produção de padrões e apoio aos laboratórios regionais. 
No campo do ensino oferece o mestrado e o doutorado em 
vigilância sanitária e o curso de especialização em controle 
de qualidade de medicamentos, além de cursos curtos de 
aperfeiçoamento.

Diretor: André Gemal
www.incqs.fiocruz.br

Instituto Oswaldo Cruz (IOC) - Forma pesquisadores, 
tecnólogos e técnicos nas ciências biológicas e biomédicas: 
genética, bacteriologia, virologia, bioquímica e biologia 
molecular, entomologia, fisiologia e farmacodinâmica, 
imunologia, helmintologia, parasitologia, malacologia, 
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micologia e medicina tropical – além de atuar no ensino 
de ciências e matemática. Desenvolvendo pesquisas e 
novas tecnologias nessas áreas, com o apoio dos seus 16 
departamentos e 64 grupos de pesquisa, organizados em 
laboratórios, com mais de trezentos pesquisadores, o IOC 
constitui um dos principais centros nacionais para vocação e 
iniciação científica, aperfeiçoamento, especialização e pós-
graduação (mestrado e doutorado) nas áreas mencionadas.

Diretora: Tânia Araújo-Jorge
www.ioc.fiocruz.br

Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas (Ipec)- 
Tem por objetivo investigar a vasta área das doenças 
transmissíveis, por intermédio de atendimento clínico e 
laboratorial com uma visão epidemiológica. O Ipec oferece 
mestrado, doutorado e inúmeros cursos de pós-graduação 
lato sensu, além de estágios nos diversos serviços. Amplia 
a investigação científica em especialidades de interface 
com a área das doenças infecciosas, nos campos da 
clínica, da epidemiologia e de estudos laboratoriais, e 
também em áreas envolvendo outras profissões da saúde 
além da medicina, como psicologia, enfermagem, serviço 
social, farmácia e nutrição. Seu programa de assistência 
aos pacientes portadores de HIV é considerado um dos 
melhores do país.

Diretora: Valdiléa Gonçalves Veloso
www.ipec.fiocruz.br
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Instituto René Rachou (IRR) - Fiocruz Minas - 
Localizado em Belo Horizonte, desenvolve pesquisas sobre 
as principais endemias da região – com ênfase em métodos 
de diagnóstico e de controle, terapêutica, epidemiologia 
e vetores – e oferece cursos de mestrado e doutorado 
em ciências da saúde. O IRR presta assessoria técnica, 
por meio de seu quadro de professores e pesquisadores, 
para o planejamento e a implementação dos programas de 
controle de doenças endêmicas e para o treinamento de 
técnicos para órgãos municipais do interior mineiro, bem 
como para os governos do estado e federal.

Diretor: Álvaro José Romanha
www.cpqrr.fiocruz.br
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Identificação dos Alunos
As secretarias acadêmicas fornecem aos alunos um crachá de 
identificação para circulação pelo campus e acesso aos prédios.

Cantinas e Restaurantes
Restaurante da Ensp: funciona de segunda a sexta-feira, 
como lanchonete, das 7h às 15h, e como restaurante self-
service, a quilo, das 11h às 15h (mapa 54).

Restaurante ‘Laboratório Culinário’ – Unidade Ensp: 
localizado no segundo andar do prédio, funciona de segunda 
a sexta-feira, como lanchonete, das 7h às 17h, e como 
restaurante a quilo, das 11h às 15h (mapa 54).

Restaurante ‘Laboratório Culinário’ – Unidade 
Biomanguinhos: localizado na planta industrial de Bio-
Manguinhos, serve comida a quilo, e está aberto de segunda 
a sexta-feira, das 11h às 15h (das 11h às 12h, o preço do 
quilo é menor que o praticado de meio-dia em diante) 
(mapa 116).

Restaurante ‘Filet e Folhas’: localizado na Casa de Chá, 
funciona de segunda a sexta-feira, como lanchonete, das 7h às 
17h, e como restaurante à la carte das 7h às 15h (mapa 15).

Restaurante ‘Estação Asfoc’: localizado no prédio da 
Associação dos Servidores-Sindicato Nacional (Asfoc-SN), 

INFORMAÇÕES 
GERAIS
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serve comida a quilo e está aberto de segunda a sexta-feira 
das 11h às 14h30 (mapa 3).

Restaurante ‘Estação Asfoc’: localizado no prédio da 
Expansão, no outro lado da av. Brasil (n. 4.036), no décimo 
andar, serve comida a quilo e está aberto de segunda a 
sexta, das 11h às 14h30 (mapa 143).

Agência dos Correios 
A agência dos Correios localiza-se atrás da Casa de Chá 
(mapa 95) e funciona das 9h às 11h e das 12h às 17h. 

Urgências Médicas
Os casos de urgência médica e odontológica dentro 
do campus são atendidos no Centro de Saúde Escola, 
localizado no térreo do prédio da Ensp (mapa 54), que 
possui mecanismo de transferência para o Hospital de 
Bonsucesso, caso necessário.

O Núcleo de Saúde do Trabalhador (Nust), ao lado do 
prédio da Asfoc-SN (mapa 3), também oferece atendimento 
aos funcionários e alunos da Fiocruz.
 
Bancos
O Banco do Brasil mantém uma agência localizada em frente 
à Biblioteca Central de Manguinhos (mapa 114), funcionando 
das 10h às 16h, além de caixas eletrônicos situados no andar 
térreo da Ensp (mapa 54), em Bio-Manguinhos (mapa 24) e 
nos fundos do prédio do Quinino (mapa 6). Existem também 
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um caixa eletrônico do Bradesco, em frente à Biblioteca 
de Manguinhos (mapa 114), e outro da Caixa Econômica 
Federal, situado nos fundos do prédio Quinino (mapa 6).
 
Transporte para a Fiocruz
Zona Sul
Ônibus, linhas: 484B – 484 – 497 – 498 e vans que trafegam 
pelo elevado da Perimetral.

Centro
Ônibus, linhas: 350 – 355 – 384 – 386 – 375 – 322 – 328 
392 – 393 – 394.
Zona Norte
Ônibus, linhas: 665 – 634 – 696 – 320 – 484 – 484B– 497 
498 – 350 – 371 – 328 – 326.
Zona Oeste
Ônibus, linhas: 393 – 392 – 370 - 300 – 398 – 397 – 399.
Niterói
Ônibus, linhas: 998 – 139 – 140.
O Rio de Janeiro é servido por linhas de metrô, mas não há 
nenhuma estação próxima à Fiocruz. Há um ônibus gratuito 
da Fiocruz, que parte da estação Triagem, Linha 2 do metrô, 
nos horários de 7h, 7h45 e 8h40, com destino à Fundação, 
e outro, nos horários de 16h30, 17h10, 17h40 e 18h10, em 
sentido inverso, rumo à estação Triagem.

No Centro da cidade, o ônibus 350 passa pela rua Santa Luzia, 
ao lado da estação Cinelândia do metrô, passando depois 
em frente ao prédio da Ensp, na rua Leopoldo Bulhões. 



26

Guia do Estudante 2009

Também no Centro, os ônibus 292, 484 e 498 passam, pela 
avenida Presidente Vargas, próximo às estações Uruguaiana 
e Presidente Vargas do metrô, passando depois em frente à 
portaria principal da Fiocruz, na avenida Brasil.

De Bonsucesso (pontos na av. Londres, em frente ao n. 
41, e av. Paris, na Suam) para o campus da Fiocruz há um 
ônibus, também gratuito, saindo nos horários de 7h, 7h30, 
8h e 8h30; e para o prédio da Expansão (av. Brasil, 4.036, 
mapa 143), nos horários de 7h, 7h20, 7h40 e 8h10. Para o 
retorno a Bonsucesso, do campus, há ônibus nos horários 
de 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30 e 19h; e, do prédio 
da Expansão, nos horários de 16h, 16h30 e 17h10.

Transporte Interno
Entre 9h e 16h, de meia em meia hora, há ônibus que ligam 
o campus ao prédio da Expansão. Todos gratuitos.

Rede de Bibliotecas
A Rede de Bibliotecas da Fiocruz, coordenada pelo Icict, 
possui um atualizado acervo de livros e periódicos. Os 
instrumentos de comunicação de que a Rede dispõe na área 
de documentação científica garantem um suporte adequado 
às teses, às dissertações, às pesquisas e a outros trabalhos 
dos alunos e orientadores. Eis as bibliotecas da Rede:

•Biblioteca de Manguinhos/Instituto de Comunicação 
e Informação Científica e Tecnológica – Icict (Rio de 
Janeiro, RJ).
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•Biblioteca da Casa de Oswaldo Cruz – COC
(Rio de Janeiro, RJ).

•Biblioteca do Instituto Aggeu Magalhães – IAM
(Recife, PE).

•Biblioteca do Instituto Gonçalo Moniz – IGM
(Salvador, BA).

•Biblioteca do Instituto Leônidas e Maria Deane – ILMD 
(Manaus, AM).

•Biblioteca do Instituto Renné Rachou – IRR
(Belo Horizonte, MG).

•Biblioteca da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 
Arouca – Ensp (Rio de Janeiro, RJ).

•Biblioteca Emília Bustamante, da Escola Politécnica de 
Saúde Joaquim Venâncio – EPSJV (Rio de Janeiro, RJ).

•Biblioteca do Instituto Fernandes Figueira – IFF
(Rio de Janeiro, RJ).

•Biblioteca do Instituto Nacional de Controle de 
Qualidade em Saúde – INCQS (Rio de Janeiro, RJ).

As bibliotecas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h. Na internet: http://rede.cict.fiocruz.br/home.html. 

Internet e correio eletrônico
A Fiocruz oferece aos alunos a possibilidade de utilização 
da internet, Rede Rio e Rede Nacional de Pesquisa, 
proporcionando-lhes, dessa forma, acesso aos principais 
institutos de pesquisa e universidades nacionais e 
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internacionais. O acesso à rede também pode ser realizado, 
mediante inscrição, na Biblioteca de Manguinhos (mapa 
114), de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Editora Fiocruz
Conta com mais de 200 títulos em catálogo e lança cerca de 
quarenta livros por ano, entre títulos novos e reimpressões. 
Atua nas áreas das ciências biológicas e biomédicas, saúde 
pública, ciências humanas em saúde, políticas públicas em 
saúde, educação e formação de recursos humanos em saúde, 
metodologia de pesquisa, epidemiologia e bioestatística e 
áreas correlatas.
A Editora mantém uma loja na Biblioteca de Manguinhos 
(mapa 114) e conta com 38 distribuidores e livreiros em 
todo o território nacional, além de um representante para 
vendas internacionais.

E-mail: editora@fiocruz.br
Na internet: http://www2.fiocruz.br/editora_fiocruz

Canal Saúde
É um programa da Fiocruz voltado para a disseminação 
de informações e para a comunicação nas áreas da saúde 
e do desenvolvimento científico e tecnológico em saúde. 
Destina-se à educação continuada à distância de profissionais 
de diferentes níveis de formação e especialização, 
vinculados aos setores público e privado, e propicia amplo 
acesso à informação para os conselhos de saúde, escolas, 
universidades e centros de pesquisa, bem como associações, 
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sindicatos, conselhos e entidades. Para isso, utiliza o canal 
executivo da Embratel e do Amazon Sat para a difusão via 
satélite. Além desse meio, transmite seus programas pelos 
canais de acesso público, redes de TV Educativa e TVs a 
cabo, comunitárias e universitárias com as quais se associa.

E-mail: canal@fiocruz.br
Internet: www.canalsaude.fiocruz.br

VídeoSaúde
É um programa da Fiocruz voltado para a produção, edição, 
captação, reprodução e difusão de vídeos no âmbito da 
saúde, colocando à disposição dos alunos um acervo de 
aproximadamente mil títulos, o qual pode ser acessado na 
sua sede, no prédio da Expansão, quinto andar (mapa 43). As 
bibliotecas da Ensp e de Manguinhos dispõem de videoteca 
aberta aos alunos.

E-mail: videosaude@icict.fiocruz.br

Programa Radis
A Fiocruz desenvolve o programa Reunião, Análise e Difusão 
da Informação em Saúde (Radis), uma publicação com 
informações sobre a saúde pública brasileira, debates sobre 
temas atuais na área da saúde, entrevistas com profissionais 
da área, informações sobre livros, ocorrência de congressos 
etc. As assinaturas, gratuitas, podem ser feitas por correio 
eletrônico. As publicações também podem ser encontradas 
na página do Radis na internet.
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E-mail: radis@ensp.fiocruz.br
Na internet: www.ensp.fiocruz.br/radis

Agência Fiocruz de Notícias 
De responsabilidade da Coordenadoria de Comunicação 
Social (CCS) da presidência, edita publicações regulares 
como a Revista de Manguinhos e o jornal Linha Direta (este, 
de circulação interna, dirigido aos funcionários). Também 
produz e divulga notícias que interessam diretamente à 
comunidade dos estudantes, como informações sobre 
pesquisas recentes e sobre congressos, seminários e outras 
atividades que acontecem na Fiocruz e no país.

E-mail: ccs@fiocruz.br
Na internet: www.fiocruz.br/ccs

Publicações Científicas
•Cadernos de Saúde Pública: editados pela Ensp, com artigos 
no campo da saúde pública, incluindo epidemiologia, nutrição, 
planejamento em saúde, ecologia, saúde ambiental, ciências 
sociais em saúde e áreas afins (http://www.ensp.fiocruz.br/csp/
index.html).

•História, Ciências, Saúde – Manguinhos: editada pela COC, 
é dedicada à história das ciências e da saúde (http://www.coc.
fiocruz.br/hscience/index_port.htm).

•Memórias do Instituto Oswaldo Cruz: editada pelo IOC, 
especializada em ciências biomédicas e medicina experimental 
(http://memorias.ioc.fiocruz.br).
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•Trabalho, Educação e Saúde: editada pela EPSJV, publica 
trabalhos sobre temas relacionados à educação no campo da 
saúde (http://www.revista.epsjv.fiocruz.br).

•Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação 
em Saúde (Reciis): editada pelo Icict, publica conteúdos críticos 
sobre informaçã, comunicação e inovação em saúde (http://
www.reciis.icict.fiocruz.br).

As normas para publicação podem ser encontradas nas páginas 
das revistas na internet.

Fale Conosco
As diversas unidades da Fiocruz podem ser contactadas, para 
questões de qualquer natureza, pelo serviço Fale Conosco, 
acessado na página principal da Fiocruz na internet (www.
fiocruz.br) ou diretamente pelo endereço www.fiocruz.br/
faleconosco.

Ouvidoria
Sua principal atribuição é receber, examinar e encaminhar 
às áreas competentes as manifestações do cidadão sobre o 
atendimento prestado pela Fiocruz, propondo, sempre que 
necessário, a adoção de medidas corretivas e preventivas, 
contribuindo, assim, para a elevação do grau de satisfação 
do usuário. A Ouvidoria recebe reclamações, denúncias, 
sugestões e elogios.
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Fiocruz Brasília

Cantinas e Restaurantes 
À la carte
Fratello Pizzaria - SCLN 109, bloco D, loja 19 - Asa Norte. 
Telefone: (61) 3447-3360.
Peixe na Rede – SCLN 309, bloco A - Asa Norte. 
Telefone: (61) 3340-6977.
Forno Benedetto – SCLN 311 bloco D, loja 2 - Asa Norte. 
Telefone: (61) 3349-0169.
Ponto do Bacalhau Restaurante - SCLN 311, bloco E, loja 
20 - Asa Norte. Telefone: (61) 3036-6888.

Anexos

Os contatos podem ser feitos: 
•Por meio de mensagem eletrônica, pela página da 
Ouvidoria na internet, que pode ser acessada na página 
principal da Fiocruz na Internet (www.fiocruz.br).

•Pessoalmente, no endereço da Ouvidoria, av. Brasil, 4.365 
(CEP: 21040-900), Rio de Janeiro – RJ. Neste caso, agendar 
entrevista pelo telefone (21) 3885-1762.

•Por carta, dirigida ao endereço acima.

•Por fax, pelo número (21) 3885-1762.
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Self Service
Filé e tal – SCLN 311, bloco D - Asa Norte.
Kalamazu Restaurante - SCLN 309, bloco A - Asa Norte. 
Telefone: (61) 3340-9520.
Aspargus – SCLN 309, bloco B - Asa Norte. Telefone: (61) 
3274-6201.

Agências dos Correios
SEPN 508, bloco C – Asa Norte. Telefone: (61) 3340-3510.

Urgências Médicas
Hospital Prontonorte – SHLN 516 S/N Cj G - Asa Norte. 
Telefone: (61) 3448-9100.
Hospital Santa Helena – SHLN 516 S/N Cj. D - Asa Norte. 
Telefone: (61) 3215-0000.
Hospital Universitário de Brasília – SGAN 604 - Asa 
Norte. Telefone: (61) 3448-5000.
Hospital Regional Asa Norte – SMHN, quadra 1, bloco 
A - Asa Norte. Telefone: (61) 3225-4300.

Bancos 
Banco do Brasil- SEPN 510, bloco A, térreo - Asa Norte. 
Tel.: (61) 3424-3000.
Caixa Econômica Federal- SEPN 509, bloco C, lote 3 - Asa 
Norte. Tel.: (61) 3272-3563.
Bradesco- SEPN 513, bloco D - Asa Norte. Tel.: (61) 3347-
2450.
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Banco Itaú- SEPN 513, bloco D - Asa Norte. Tel.: (61) 
3347-7716.

Caixas Eletrônicos 
Não há caixas eletrônicos na Fiocruz Brasília. Mas há uma 
agência do Banco do Brasil no térreo do prédio onde a 
Fiocruz está localizada.

Transporte
Existem várias linhas de ônibus no ponto de parada da 
avenida W3, onde se situa a Fiocruz Brasília. Algumas são:

W3 para Aeroporto – Linha 0030: aproximadamente a 
cada vinte minutos, de 6h10 às 19h20, passam ônibus para 
o aeroporto de Brasília;
W3 Norte / W3 Sul –Circular – linha 1023: essa linha 
liga a área central norte a sul de Brasília;

W3 Norte / Esplanada dos Ministérios – linha 14: essa 
linha liga a W3 Norte, onde se situa a Fiocruz Brasília, à 
Esplanada dos Ministérios.

Hotéis
A maioria dos hotéis em Brasília próximos à Fiocruz Brasília 
está localizada no Setor Hoteleiro Norte. Há, também, o 
Hotel Morato, localizado na 714/715 Norte.
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Instituto Aggeu Magalhães (IAM) – Fiocruz 
Pernambuco

Cantina e Restaurante
Os alunos dispõem de um restaurante, localizado no andar 
térreo do IAM, que funciona de segunda a sexta-feira, das 
11h15 às 14h30. No entanto, no período de 11h15 às 12h, 
o atendimento é exclusivo para a comunidade do Instituto. 
Após este horário, o restaurante é aberto para o público 
em geral. Há outros restaurantes dentro do campus da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e nas 
proximidades. 

O IAM conta, ainda, com uma cantina, aberta ao público em 
geral, localizada no quiosque situado no estacionamento do 
Instituto. Seu horário de funcionamento é das 7h às 16h30.

Agências de correio
O IAM não dispõe de agências de Correios, nem existem 
agências nas proximidades.

Urgências Médicas
Os casos de urgência médica são atendidos no Nust do 
IAM. Havendo necessidade, os pacientes são encaminhados 
aos hospitais mais próximos (Hospital das Clínicas, Getúlio 
Vargas e Barão de Lucena). 
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Bancos
O Instituto não dispõe de agências bancárias, nem de caixas 
eletrônicos. Nas dependências do Hospital das Clínicas 
da UFPE, há caixas eletrônicos do Banco do Brasil e do 
Banco Real, onde o público em geral pode utilizar os caixas 
eletrônicos. Na rua ao lado da reitoria da UFPE encontram-
se agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e 
Banco Real.
 
Transporte
O IAM não dispõe de transporte para alunos e funcionários. 
Há linhas de transporte coletivo que circulam no campus 
da UFPE e nas proximidades, que permitem o acesso às 
dependências do IAM. O itinerário das linhas de ônibus 
pode ser conferido no site da Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos: www.emtu.pe.gov.br.

Instituto Gonçalo Muniz (IGM) – Fiocruz Bahia

Cantinas e Restaurantes
O IGM dispõe de um restaurante/lanchonete, que oferece 
serviços de alimentação diversificados, com funcionamento 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e ocasionalmente 
aos sábados, quando há evento programado.
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Agência dos Correios
O IGM não possui agência dos Correios. A agência mais 
próxima situa-se na av. D. João VI, no Shopping Brotascenter 
(1º Piso, 002, telefone: (71) 3356-8481).

Urgências Médicas
Emergências médicas são encaminhadas ao Hospital Geral 
do Estado (HGE), que se localiza próximo ao Instituto, com 
funcionamento 24h. Havendo necessidade de transferência, 
nos casos em que o paciente possua plano de saúde, o 
HGE intermediará o processo de remoção para o hospital 
conveniado.

Bancos
Internamente, não há agências bancárias. Existem quatro 
agências bancárias localizadas, na avenida D. João VI, nas 
proximidades do IGM, dos seguintes bancos: Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú e Bradesco.

Caixas Eletrônicos
Não há caixa eletrônico no IGM.

Transporte
Não há necessidade de transporte de passageiros no 
interior do IGM. Existe uma única linha de ônibus (roteiro 
Ribeira/Brotas) com ponto de parada na rua onde se situa o 
Instituto, e muitas linhas utilizam vias próximas.
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Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD) – 
Fiocruz Amazônia

Restaurantes
La Barca Restaurante – Av. Djalma Batista, 3.000
Tels.: (92) 3642-3040/3642-5155 / 3236-4294

Fax: (92) 3642-3040.

Canto da Peixada – Rua Emílio Moreira, 1.677
Tels.: (92) 3234-3021 / 3234-1066    Fax: (92) 3233-2107.

Confraria da Carne – Av. Djalma Batista, S/N 
Tel.: (92) 3233-9500.

Gaúcho’s Churrascaria – Rua Teresina, 568
(92) 3233-2908    Fax: (92) 3232-1416.

Restaurante do ILMD – Localizado nas dependências do 
ILMD/Fiocruz, funciona das 12h às 14h.
Agências dos Correios
•Rua Marcílio Dias, 160. Telefones: (92) 3215-2520 / 3215-
2521 / 3215-2522.

•Rua Monsenhor Coutinho, 90. Telefones: (92) 3215-2573 
/ 3215-2572 / 3215-2571.

•Av. Noel Nutels, 829. Telefone: (92) 3641-1529.

•Av. Autaz Mirim, 103-B. Telefone: (92) 3644-3982.

•Rua Dr. Machado, 930. Telefone: (92) 3621-7484.
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Urgências Médicas
HUGV-Hospital Universitário Getúlio Vargas – Av. 
Apurinã, 4. Tels.: (92) 3621-6500 / 3622-2065    Fax: (92) 
3622-2065.

Check Up Clínica e Hospital – Av. Paraíba , 334. Tel.: (92) 
2125-5959    Fax: (92) 2125-5970

Unimed Manaus:
1) Rua Prof. Marciano Armond, 1.401. Telefones: (92) 3621-
9000 / 3621-9100 / 2129-9000     Fax: (92) 2129-9056.
2) Av. Djalma Batista, 736. Telefones: (92) 3648-1170 / 
2129-9000 / 3648-1516. 

Bancos
Banco do Brasil:
1) Rua Recife, 416. Telefones: (92) 3633-2166 / 3633-3206 
/ 3633-4564.
2) Av. Djalma Batista, 384. Telefones: (92) 3633-2727 / 
3633-2609 / 3633-2509.

Banco Bradesco:
1) Av. Djalma Batista, 735. Telefones: (92) 3642-1717 / 
3642-6024    Fax: (92) 3642-9772.
2) Rua Recife, 1.800. Telefone: (92) 3236-5867.
3) Av. Djalma Batista, 360. Tels.: (92) 3622-3284 / 3622-
4829.
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Transporte
Linhas de ônibus que transitam na rua São Luiz, no sentido 
Bairro Adrianópolis - Centro da Cidade:

609 – Japiinlândia – T1;
600 – Via Boulevard – T5;
670 – Via Boulevard – T5.

Linhas de ônibus que transitam na Rua Paraíba (Adrianópolis), 
no sentido Centro - Bairro:

118 – Santo Agostinho –T2;
122 – Santo Agostinho/Ceasa – T2;
609 – Japiinlândia – T1;
600 – Via Boulevard – T5;
670 – Via Boulevard – T5.

Instituto René Rachou (IRR) – Fiocruz Minas

Cantinas e Restaurantes

O IRR dispõe de um restaurante/lanchonete, que oferece 
serviços de alimentação diversificados, com funcionamento 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Agência dos Correios
O IRR não possui agência dos Correios. A agência mais 
próxima situa-se na rua Ouro Preto, 350 – Barro Preto.
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Urgências Médicas
Intoxicação: Pronto Socorro João XXIII - Av. Prof. Alfredo 
Balena, 400, Centro – Belo Horizonte – MG. Telefone: (31) 
3239-9200.

Material perfurocontante: Unidade de Pronto 
Atendimento Oeste: Av. Barão Homem de Melo, 1.710 
– Nova Granada. Telefones: (31) 3277-6530 / 3277-6875 / 
277-7044 (24 h).
Emergências médicas: deve ser acionado o Samu 
(telefone: 192).

Bancos
Internamente, não há agências bancárias. Existem seis 
agências bancárias localizadas nas proximidades do IRR, 
dos seguintes bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Itaú, HSBC, Real e Bradesco.

Caixas Eletrônicos
Não há caixa eletrônico no IRR.

Transporte
O IRR não dispõe de transporte para alunos e funcionários. 
Existem várias linhas de ônibus com ponto de parada na 
avenida onde se situa o Instituto.
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SETOR A
005- Antigo Almoxarifado Central 
006- Pavilhão Figueiredo de Vasconcelos / Quinino
007- Pavilhão Mourisco / Castelo
008- Cavalariça  
009- Pavilhão da Peste / COC
015- Casa de Chá
095- Correios

SETOR B
035- INCQS
107- Creche Berta Lutz
114- Biblioteca de Manguinhos e Icict
115- Museu da vida 

a.Centro de Recepção
b.Pombal
c.Ciência em Cena
d.Parque da Ciência

SETOR C
022-Infectório  de Biomanguinhos
023-Pavilhão Rockfeller / Biomanguinhos
024-Pavilhão Rocha Lima / IOC e Biomanguinhos
025-Serviço de Programação Visual / Icict
028- Ipec
036- Pavilhão Biologia  Hanseníase / IOC
143- Expansão do Campus

Legenda
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080- Almoxarifado Central
116- Bio-Manguinhos - Planta Industrial / Almoxarifado

SETOR D
002- Pavilhão Arthur Neiva / IOC
003- Pavilhão Carlos Augusto da Silva / Asfoc / Nust
004- Pavilhão Carlos Chagas / IOC

SETOR E
047, 48 e 49- Farmanguinhos
054- Ensp
108- Cesteh
124- Farmanguinhos
110- EPSJV

SETOR F
010- Pavilhão Gomes de Farias / IOC
011- Pavilhão Cardoso Fontes /  IOC
038- Pavilhão Lauro Travassos / IOC
041- Cecal 
042- Pavilhão Henrique Aragão / IOC
043- Vila Residencial
044- Residência Oficial
062- Canal Saúde
110- Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
122- Dirac - Diretoria de Administração do Campus
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