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Avaliação de desempenho busca formato ideal
Metodologia garante transparência e compromisso do servidor, mas ainda enfrenta desafios
çada na mensuração de metas.
A avaliação dos fatores mínimos
ocorre também nesta etapa.
A última fase (devolução ou
feedback) consiste numa reunião de líderes com cada integrante de sua equipe para avaliação dos resultados obtidos. O
objetivo é a compreensão das
notas e a identificação de melhorias para os próximos ciclos.
Caso não haja concordância com a sua nota final, o servidor poderá pedir reconsideração, que deverá ser analisada
pelas Subcomissões de Acompanhamento da Avaliação de
Desempenho (SubCad). Caso
ainda não haja consenso, resta
uma última instância: a Comissão de Acompanhamento da
Avaliação de Desempenho da
Fiocruz (CAD), composta por
integrantes da Comissão Interna de Carreiras.

Por Eduardo Muller

O

ciclo 2013/2014 da
avaliação de desempenho individual e institucional (ADI) já está em andamento e deverá ser encerrado em junho de 2014. O formato atual data de 2010, ano
em que foi regulamentada a
ADI pelo Decreto nº 7.133/10,
e tem passado por pequenas
alterações a cada novo ciclo.
Apesar dos ganhos que esta
fórmula de aferição de resultados tem proporcionado à Fiocruz
e seus servidores, é consenso na
Diretoria de Recursos Humanos
que mudanças profundas precisam ser efetuadas para que a
ADI não venha servir de desestímulo ao conjunto da instituição. “Este modelo é considerado um salário e o ideal é que
não estivesse atrelado à gratificação”, pondera Andréa da
Luz, chefe do Departamento de
Desenvolvimento de Recursos
Humanos (DDRH/Direh).
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Andréa afirma que não
existe um modelo de avaliação
perfeito e que a Fiocruz acredita em um formato que vincule
as metas institucionais e individuais com a meta de equipe.
“Essa é a fortaleza da avaliação”, comenta. A gestora defende a metodologia de gestão de desempenho, implicando também no aprimoramento do trabalho das chefias em
relação à gestão das suas equipes no que diz respeito à motivação, envolvimento e mediação de conflitos.

Passo a passo
individual
Os servidores em exercício
nas atividades relacionadas ao
plano de trabalho por, no mínimo, dois terços do período completo (oito meses) e os ocupantes de cargos DAS 1, 2 e 3 ou
de Funções Gratificadas 1, 2 e
3 estão aptos a participar das
etapas da avaliação de desempenho individual. A pontuação
atinge no máximo 20 pontos,

sendo 14 relativos à pactuação
de metas e aos fatores mínimos
(produtividade no trabalho, conhecimento de métodos e técnicas, comprometimento com
o trabalho, trabalho em equipe, capacidade inovadora e flexibilidade às mudanças).
Na primeira fase, encerrada em agosto, os servidores
pactuaram as metas individuais junto aos seus líderes.
Quem não realizou a pactuação terá nova oportunidade na
segunda etapa e, caso também não faça, ficará apenas
com a nota de avaliação dos
fatores mínimos. As metas estabelecidas no Plano de Trabalho Individual (PTI) podem,
mediante justificativa, ser alteradas na segunda fase da
avaliação de desempenho,
chamada de repactuação.
Na terceira fase, mensuração e avaliação de resultados, será apresentado o relatório de desempenho, que é a
quantificação do que foi executado das metas pactuadas pelo
servidor. O relatório é a base
para aferir a pontuação alcan-

Modelo manual
e progressão
Para os servidores que ingressaram na instituição a partir do dia 1º de abril de 2012 e
não participaram do ciclo da
avaliação de desempenho individual, além de outros casos
especiais, a Direh e os SRHs
pactuaram o funcionamento
de dois processos de avaliação

de desempenho referentes ao
ciclo 2012/2013, que aconteceram no mês de julho.
A chamada avaliação manual foi aplicada em duas modalidades. A primeira é para fim
de gratificação de desempenho,
voltada para cerca de 200 servidores que entraram em exercício entre 1º de abril e 31 de
outubro de 2012 e cumpriram
dois terços de efetivo exercício
no período de julho de 2012 a
junho de 2013. O grupo foi avaliado com base somente nos fatores mínimos e o resultado subsidiará também a progressão
funcional e a avaliação de estágio probatório.
O outro modelo, voltado
para a progressão funcional,
abrange os servidores que
conseguiram nota final abaixo de sete no ciclo 2011/2012
e não estão no topo da carreira. Os que não obtiveram
dois terços de exercício entre julho de 2012 e junho de
2013 também
participam
Divulgação
Direh
desta avaliação, que deverá
ser aplicada no mês de vigência de progressão dos servidores, desde que tenham alcançado o mínimo de oito
meses de efetivo exercício.
Mais informações sobre
o ciclo 2012/2013 da ADI
podem ser obtidas em
www.direh.fiocruz.br/adi.
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Uma nova sede para
a Fiocruz Rondônia
Por Daniela Savaget
e Talita Barroco

O

diretor da Fiocruz Rondônia, Ricardo de
Godoi, assumiu o cargo com um grande desafio: a
construção da nova sede do escritório. A iniciativa vai possibilitar a ampliação das atividades e pesquisas já desenvolvidas pela instituição. “Atualmente temos um problema de
falta de espaço para realizarmos as tarefas do dia a dia.
Nesse sentido, vamos melhorar a qualidade dos estudos e
as condições de trabalho,
além de possibilitarmos a expansão de algumas áreas potenciais de pesquisas na instituição”, afirma Ricardo.
A obra será construída
numa região de fácil acesso,
próximo à administração atual da Fiocruz Rondônia. Sediado em Porto Velho, o escritório tem como missão gerar
e difundir soluções científicas
e tecnológicas em patologias tropicais.

Origem
O nascimento da Fiocruz
Rondônia pode ser traduzido
na união de um grupo de pesquisadores empenhado em
trabalhar as necessidades e
também as oportunidades científicas locais, inicialmente
relacionadas ao campo da
malária. A maioria desses
pesquisadores vinha do Instituto de Pesquisas em Patologias Tropicais de Rondônia
(Ipepatro), uma associação
civil de direito privado, sem
fins lucrativos, ligada ao Ministério da Saúde (MS), que
já tinha um convênio de cooperação científica com a Fiocruz desde 2003.
Mais tarde, a Fiocruz Rondônia absorveu as funções e a
força de trabalho do Ipepatro,
que foi extinto. “Fazemos uma

pesquisa com foco no quadro
local visando um impacto
grande no desenvolvimento
da região”, afirma Ricardo
Godoi. “Buscamos agregar o
potencial da biodiversidade
como uma fonte de novas
moléculas associadas a necessidades específicas e ao
quadro da região”, afirma o
diretor. “Temos um índice de
morbidade por doenças infecciosas muito alto quando
comparado ao restante do
país, mas esse quadro vem
mudando, tornando-se mais
parecido com o Brasil como
um todo”, completa.

Força de
trabalho
Hoje, a Fiocruz Rondônia
conta com mais de 90 profissionais, entre médicos, biólogos, biomédicos, farmacêuticos bioquímicos e estudantes, da iniciação científica até a pós-graduação. Ricardo acredita que o diferencial da atuação do escritório
está na visão norteadora de
inovação de todos esses
trabalhadores que nele atuam:
o conhecimento traduzido em
algo útil para a sociedade.“Nosso
objetivo final, como pesquisadores, é, a partir da bancada, entregar nossas ofertas
e inovações para o campo”,
destaca.

Projeto de
Niemeyer
O projeto da nova sede foi
desenhado por Oscar Niemeyer. Quando construída,
será a primeira de infraestrutura idealizada pelo arquiteto
na região Norte do país. Após
o falecimento de Niemeyer, em
dezembro de 2012, seu escritório tem dado continuidade ao
projeto, com a coordenação e

apoio dos profissionais da Diretoria
de Administração
do Campus (Dirac).
A edificação
será erguida em um
terreno de 60.000
m2, cedido pela Universidade Federal de
Rondônia (Unir). No
local haverá uma
edificação construída para abrigar 22
laboratórios, setor
administrativo, anfiteatro, recepção,
restaurantes, cantinas e espaço para
exposições científicas com caráter didático para a população
local. “É importante
ressaltar que a área
verde do terreno será
preservada, cerca de
¼ do total”, comenta
a arquiteta da Dirac e
coordenadora do projeto, Maria Paula Fontes.

Cartão
postal
A obra será um cartão
postal construído na entrada de Porto Velho, numa
região de fácil acesso, próximo à atual Fiocruz Rondônia e à área de expansão da cidade. Ricardo de
Godoi aposta no potencial
turístico da edificação: “Por
ser um projeto de Niemeyer,
a obra carrega uma contribuição subjetiva e social para
o próprio município e região
como um todo”, afirma. A
previsão para a finalização do
projeto arquitetônico e de engenharia é novembro deste
ano, com a licitação de obra
programada para acontecer
até o final de 2013. A intenção é que o primeiro prédio,
o administrativo, seja entregue até o final de 2015.
.
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Em busca da excelência

Programas de Pós-Graduação formam profissionais para o SUS e ampliam parcerias
Por Leonardo Azevedo

E

m 14 anos, a Fiocruz
formou 1.389 doutores e 4.184 mestres – 3.504 no mestrado acadêmico e 680 no profissional.
São muitos os números que
mostram o tamanho dos desafios da Fundação. “Cumprimos um papel, muito importante, na formação de recursos humanos para a pesquisa,
para a ciência e tecnologia e
para o Sistema Único de Saúde”, destaca a vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação (VPEIC), Nísia Trindade, que faz uma avaliação
positiva dos programas de PósGraduação da Fundação.
“A pós-graduação da Fiocruz está comprometida com
os desafios da saúde pública
do país”, completa a coordenadora-geral de Pós-Graduação da vice-presidência. Atualmente, a Fiocruz tem 33 programas reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior (Capes). São 22 na modalidade acadêmica e 11 de mestrado profissional, além da colaboração em quatro programas de outras instituições. Na
avaliação 2007/2009, 4 cursos
Peter Ilicciev

receberam nota 3 e 16 tiveram nota 4. Outros 6 foram avaliados com 5, enquanto 4 mereceram 6.
Como forma de contribuir
para redução das desigualdades regionais na formação de
mestres e doutores, a Fiocruz
tem programas ou colabora
com cursos de stricto sensu em
17 unidades da federação. “O
usuário é o grande beneficiado, pois o curso traz para nós,
profissionais, inovações em
saúde pública, ajudando-nos
na implementação de estratégias, com a introdução de novos conhecimentos”, enfatiza
a enfermeira Elis Regina Chaves, aluna do mestrado com
ênfase em doenças da pobreza da Fiocruz Piauí.

Brasil Sem
Miséria
Em ações coordenadas
em conjunto pelas vice-presidências de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde
(VPAAPS) e de Ensino, Informação e Comunicação (VPEIC), a
Fundação está engajada no
programa Brasil Sem Miséria. Uma das atividades é a

concessão, por meio de parceria com a Capes, de 100
bolsas de doutorado e 25 de
pós-doutorado a alunos e
pesquisadores.
As pesquisas estão relacionadas aos eixos definidos
pelo plano, com trabalhos socialmente relevantes no campo de políticas públicas. Até o
momento, 50 teses de doutorado e dez pesquisas de pósdoutorado estão em desenvolvimento em 22 programas de
pós-graduação da Fundação.

Entre as patologias pesquisadas, destaque para a Doença
de Chagas (33%), Parasitores
(16%) e Leishmaniose (14%).

Cooperação
internacional
Numa outra linha de
ação, a Fundação passou a
oferecer cursos internacionais
- os mestrados em Ciências
da Saúde, em Moçambique,
e em Epidemiologia, na Ar-

gentina. Com o objetivo de
fortalecer os institutos nacionais de saúde, a Fiocruz mantém cooperação com países da
América Latina e os de Língua
Portuguesa da África. Alguns
programas estão envolvidos
em iniciativas em co-tutela.
O doutorado internacional
em Direitos Humanos, Saúde
Global e Políticas da Vida, desenvolvido com a Universidade de Coimbra, em Portugal,
é um exemplo. Estão em fase
de organização o doutorado
em Saúde Global, com a Universidade Nova de Lisboa, e
ações de cooperação com universidades dos Estados Unidos, França e Haiti. As iniciativas contam com o apoio do
Centro de Relações Internacionais (Cris).

Programa de
Excelência
Na busca de melhoria
constante, foi criado o Programa de Excelência para a PósGraduação. Por meio da análise dos programas, busca-se
identificar pontos fracos e definir estratégias para superálos. As experiências bem-sucedidas também são examina-
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Fiocruz com instituições estrangeiras, também iniciativa
do Programa de Excelência.

Desafios
Um dos desafios da PósGraduação é a implantação de
um sistema de gerenciamento acadêmico – ferramenta
que está sendo construída em
parceria pelas vice-presidências de Ensino, Informação e Comunicação (VPEIC) e de Gestão e Desenvolvimento Institu-

Presença da Fiocruz em
cursos stricto senso

Perguntas
e respostas
O Jornal Linha Direta convidou alunos dos
cursos de Pós-Graduação
a fazerem perguntas,
que foram respondidas
pela coordenadora-geral de Pós-Graduação,
Cristina Guilam, e pelo
coordenador-geral-adjunto de Pós-Graduação,
Milton Moraes.

cional (VPGDI), em
parceria com a Coppe/UFRJ. Com o novo
sistema de coleta de dados, será possível ampliar e melhorar a integração dos programas de pósgraduação, nos três níveis
(lato sensu, stricto sensu e educação profissional).
A primeira fase do projeto foi a modelagem de
processos acadêmicos. A
próxima etapa diz respeito

Alunos
organizados

aos itens que serão automatizados pelo sistema. O trabalho é feito na perspectiva de
se compatibilizar com a Plataforma Sucupira, sistema de coleta de dados em fase de teste pela Capes. Além da base
tecnológica, a Fundação enfrenta o desafio de parceria.
“Defendemos um trabalho mais
integrado dos nossos programas
de Pós-Graduação e até a possibilidade de oferta de cursos
conjuntos, aproveitando o máximo o potencial de cada pro-

Criada há um ano, a
Associação de Pós-Graduandos da Fiocruz (APG Fiocruz) tem como objetivo
melhorar o relacionamento
entre os alunos e a instituição. A associação pretende contribuir uma pós-graduação de qualidade, que
possa oferecer ao SUS não
apenas mão de obra qualificada, mas profissionais
capazes de pensar todos
os processos em saúde sob
a perspectiva multidimensional, de acordo com o
movimento sanitário. Os
alunos colaboraram para a
reformulação do Guia do
Estudante 2013, resultado
de uma série de debates
e planejamentos entre
gestores e pós-graduandos. A publicação serve de
apoio para ambientação
aos alunos estrangeiros. Os
estudantes interessados
em participar da associação podem entrar em contato por meio do e-mail
apgfiocruzrio@gmail.com
ou pelo Facebook
( w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/apgfiocruz).

grama internamente”, afirma
Nisia Trindade.
Sobre a pontuação na Capes, a vice-presidente lembra
que os programas da instituição estão em níveis diversos de
amadurecimento. “Trabalhamos para que
cada programa
atinja o máximo da qualidade dentro do seu perfil, mas
sabemos que nem todos, até
pelo modelo do sistema de
avaliação, estão vocacionados para a nota máxima”,
afirma Nisia. “Já tivemos
boas experiências, como o
caso da Universidade Federal de Paraíba (UFPB), em que
houve participação da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) e do Centro Aggeu
Magalhães (CPqAM/Fiocruz
Pernambuco)”, citou.

Alunos
organizados
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das, com o intuito de compartilhá-las com outros programas da instituição.
A assinatura institucional no BioMed Central –
repositório internacional com 243 periódicos eletrônicos de
acesso aberto nas
áreas da saúde e
das ciências biológicas – faz parte desse
Programa. O objetivo é alavancar a produção científica
da Pós-Graduação. Até julho
de 2013, foram submetidos 10
artigos. “A iniciativa possibilitará um alcance maior da publicação dos pesquisadores da
Fundação, em um curto espaço de tempo, em revistas indexadas de alto impacto”, enfatiza Cristina Guilam.
O apoio à realização de
cursos de curta duração com
abrangência internacional,
que tem por objetivo incentivar e consolidar a cooperação e intercâmbio dos programas de pós-graduação da

Pedro Gabriel Valle, Icict – Qual a importância do movimento
associativo estudantil
para o desenvolvimento da pós-graduação na
Fiocruz?
CGPG - O movimento
pode contribuir para uma
maior integração entre os
programas e para o incremento da vitalidade social
e cultural na instituição. O
diálogo com a associação
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traz à tona dificuldades gerais e também de grupos
particulares de alunos,
como aqueles que vêm de
outros estados ou países.
Uma ação da VPEIC para
lidar com o tema foi a criação de um grupo de trabalho para tratar do fluxo de
alunos estrangeiros na instituição, em cooperação
com o Centro de Relações
Internacionais (Cris).
Mariela Vasconcelos, IOC Como a Fiocruz
pode melhor preparar o seu pósgraduando, que
atuará diretamente na educação e
pesquisa do país?
Como aprimorar a
formação de um
aluno que também será um futuro professor, mas
vivencia um universo de pesquisa
bem maior do que
o de ensino?

Guilherme Kanno /Ensp

discutam a integridade científica e considera necessário
apostar em iniciativas solidárias, em fomento à diminuição
das desigualdades regionais e
em produções que tragam impacto positivo para a sociedade brasileira.

Peter Ilicciev

CGPG: A Fiocruz é uma
das poucas instituições do
país em que as unidades
têm missões que abarcam
pesquisa e ensino com desenvolvimento de C&T. Portanto, há associações importantes entre as atividades de
produção de imunobiológicos, vacinas, medicamentos
e atividades de aprimoramento deste conhecimento.
Neste contexto, iniciativas
institucionais como o Programa de Desenvolvimento
Tecnológico em Insumos
para a Saúde (PDTIS) favorecem o desenvolvimento
tecnológico da instituição e
formam recursos humanos
altamente qualificados em
tecnologias avançadas e únicas. O engajamento dos
pós-graduandos em grupos
de pesquisa é desejável e
necessário. Eles contribuem
diretamente com sua produção científica, com os desafios que colocam para o corpo docente.
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Ingrid D’Avilla, Ensp Qual a compreensão da
CGPG sobre a lógica da produtividade que rege, atualmente, os mecanismos de
avaliação do trabalho docente e de fomento à pesquisa científica? Quais as implicações deste processo de
“produtivismo” para o ensino nos cursos de pós-graduação em saúde da Fiocruz?

CGPG - É fundamental a
avaliação do trabalho docente, assim como foi o papel da
Capes como agência reguladora, para o desenvolvimento da pós-graduação no Brasil. O CNPq e as Fundações
de Amparo à Pesquisa (FAPs)
também contribuem definitivamente para o fomento de
pesquisas de alto nível. A produção acadêmica é um pilar
tradicional que deve ser respeitado e perseguido pelos
pesquisadores e alunos, e é
ainda um mecanismo eficiente de prestação de contas e
universalização do conhecimento. No entanto, a lógica
produtivista e reducionista,
que leva em conta apenas o
número de artigos publicados
em revistas indexadas de alto
impacto, vem sendo questionada devido à redução das
avaliações a índices e números que geram distorções,
como problemas recentes de
plágio. A Coordenação CGPG
pretende induzir iniciativas que

Miguel Oliveira , COC
- Tendo em vista que os diversos cursos de pós-graduação da Fiocruz possuem
regras diferentes em relação à admissão, à concessão de bolsas, à concessão
de auxílios, à representação discente em seus órgãos colegiados e também
em relação à transparência nas contas, não seria
importante estabelecer regras mínimas para todas
as unidades que têm cursos de pós-graduação? Não
seria importante construir
estas regras em conjunto
com os pós-graduandos?
CGPG - O regimento geral
da pós-graduação é composto
por grandes diretrizes e foi pactuado pelo conjunto dos programas. Trabalhamos numa instituição democrática e estamos
abertos ao diálogo com os alunos. Guardada a coerência com
o regimento geral, os programas têm autonomia para decidir diversas questões que, associadas às regras das próprias
agências de fomento, definem
a política de concessão de bol-

sas. A concessão de
auxílios também é dependente dos recursos
destinados pela Capes. Em relação à representação discente
nos órgãos colegiados, essa é uma questão bastante cara à
instituição. A presença dos alunos contribui para a transparência e compartilhamento das decisões. É importante destacar a última Plenária Extraordinária do Congresso
Interno, na qual representantes discentes
foram incluídos como
observadores. O objetivo da Coordenação é contribuir para o
diálogo entre a associação de
alunos e os coordenadores de
programas, sem esquecer que
o stricto sensu é fortemente regulado e estamos sujeitos à política de bolsas e auxílios das
agências de fomento.

possam compreender a realidade do país e dar às
suas teses, dissertações e
artigos um caráter de transformação social. A pós-graduação na Fiocruz trabalha
em diversas áreas e a produção do conhecimento vai
desde a pesquisa básica
até a formulação de políticas públicas, passando pela
história da saúde pública e
o desenvolvimento tecnológico. Recentemente,
realizamos o seminário
A pós-graduação na Fiocruz e o Plano Brasil Sem
Miséria, no qual foram
apresentados trabalhos
de doutorandos e pósdoutores. Do ponto de
vista mais específico, é
preciso destacar a oferta de mestrados profissionais e acadêmicos em
regiões menos favorecidas, como dois novos cursos que se iniciaram ago-

Virgínia Gonzalez, IOC - Como
a Fiocruz, por meio
da Pós-Graduação,
atua nas políticas
públicas do Brasil
traduzidas em programas como o Brasil Sem Miséria,
Bolsa Família e entre outros de grande relevância para
a sociedade brasileira? Como a Coordenação enxerga
o seu papel nessa
atuação?
CGPG - Consideramos fundamental o alinhamento da
Fiocruz às políticas
públicas de combate
á pobreza e diminuição das desigualdades regionais. Vivemos em um
país com realidades bastante
heterogêneas, no qual o acesso a serviços de saúde, à educação e a itens básicos de cidadania é desigual. O papel da
pós-graduação é oferecer ferramentas aos alunos para que

Peter Ilicciev

ra na Fiocruz-Piauí. A maior procura no portal da Fiocruz diz respeito aos cursos. Esse fato é motivo
de orgulho e de grande
responsabilidade para a
Coordenação Geral de
Pós-Graduação.

Dirac inicia estudo para o
Plano Diretor Fiocruz Campus
Manguinhos Saudável
Por Talita Barroco

F

ortalecer a relação
entre as unidades da
Fundação instaladas
no Campus de Manguinhos e Expansão para começar o processo de transformação. Este é o principal objetivo do Plano Diretor Fiocruz
Campus Manguinhos Saudável, instrumento que norteará
a política de desenvolvimento
urbano dos campi. Os estudos
começaram em julho deste
ano e o período para elaboração é de nove meses, com previsão de finalização para março de 2014.
A elaboração do documento não é missão exclusiva
da Diretoria de Administração
do Campus (Dirac), mas sim
uma construção coletiva.

“

A ideia é promover
um processo de
pacto em torno de
propostas que
representem os
anseios da
comunidade Fiocruz”,

afirma a coordenadora do projeto, a arquiteta Ana Paula
Medeiros. O plano foi lançado
em evento realizado em 16 de
setembro, com a participação
de 110 profissionais. Nos últi-

mos dois meses, a equipe da
Dirac já fez reuniões em BioManguinhos, Cecal, COC, Icict
e Direh.

Instrumento de
gestão
Mas o que é um plano diretor? É um instrumento de
gestão que ajuda a orientar a
política de ordenamento territorial. O processo de elaboração envolve compreender a
situação física e espacial, com
o objetivo de uma maior qualificação ambiental e urbanística do espaço. Ao conhecer
melhor a realidade e necessidades, o documento servirá de
apoio para estabelecer critérios para futuras intervenções e
prioridades de ações nas áreas de mobilidade, acessibilidade, meio ambiente, paisagismo, infraestrutura e gestão de
patrimônio, entre outras.
A elaboração do plano
terá três grandes vertentes: técnica, validação e eventos públicos. A instância técnica agrupa profissionais da Dirac, técnicos contratados e o grupo gestor formado por dois profissionais de cada unidade da instituição. Já a fase de validação
e pactuação dos estudos e orientações será realizada pelos
integrantes do Conselho Deli-

berativo da Fiocruz. Os eventos públicos têm o intuito de
disseminar as informações e
etapas do plano para a comunidade, além de colher
sugestões e críticas dos usuários. Ao todo, serão quatro
eventos públicos.
Outros trabalhos sobre o assunto elaborados na
Fiocruz foram agregados ao
estudo como o Plano Diretor do Campus Manguinhos
de 1988, Plano de Ocupação da Casa de Oswaldo
Cruz, Plano de Intervenções
Urbanísticas da Dirac e levantamento paisagístico da
área. O Instituto Brasileiro
de Administração Municipal (Ibam) é o órgão técnico responsável pela elaboração do plano, com coordenação da Dirac.
O Ibam foi o escolhido por ter diversos trabalhos
na área e porque elaborou
o plano diretor da Fiocruz
de 1988, o que faz com que
tenha a memória das discussões e conheça algumas
das principais dificuldades
dos campi. A participação
ativa da comunidade Fiocruz é essencial para identificar e discutir problemas,
potencialidades e soluções
para os campi com o objetivo de construir um ambiente saudável.

Blog como canal de comunicação direta
O canal de comunicação escolhido para interagir com o profissional da Fiocruz foi
um blog. Por meio da ferramenta, estão sendo divulgadas notícias, agenda, pautas
das reuniões do grupo gestor e acompanhamento das etapas do estudo.
Definir novos rumos para o campus Manguinhos e Expansão dentro do Plano Diretor
também depende de cada trabalhador. Participe dos eventos públicos e mantenha-se
conectado ao blog para apresentar propostas de desenvolvimento sustentável. Deste
debate surgirão idéias para construir o futuro dos campi. As propostas serão discutidas e
as escolhidas passarão a integrar o novo Plano Diretor.
Blog Plano Diretor Fiocruz Campus Manguinhos Saudável
http://blog.dirac.fiocruz.br/
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Portas abertas
para o

cidadão

Na Fiocruz, 11 serviços Fale Conosco atendem
demandas de forma autônoma e integrada
Por Keila Maia

A

mãe que busca atendimento para o filho
portador de uma doença rara, o morador
de outro estado que procura por
um curso de atualização à distância ou o estudante que precisa de um estágio. E também
o profissional do posto de saúde com dúvidas sobre vacinação e a pessoa que se oferece
para fazer parte de alguma pesquisa desenvolvida pela Fundação. Demandas como essas chegam diariamente ao Fale Conosco Fiocruz. Dúvidas de quem,
muitas vezes, nem conhece a
Fundação, mas está depositando nela todas as esperanças de
resolver algum problema.
Na Fiocruz existem, atualmente, onze serviços de Fale
Conosco que utilizam uma
mesma ferramenta. O acesso
é por meio do Portal Fiocruz
(https://portal.fiocruz.br), pelos
sites de unidades ou por meio
de projetos da Fundação que
também disponibilizam formulários. “Os locais que dispõem
da ferramenta em suas páginas respondem de maneira
autônoma e independente”,
explica a responsável pelo Fale
Conosco, Valéria Machado.
“Há casos que envolvem áreas
diferenciadas, mas o sistema
nos permite trocar mensagens
e trabalhar de maneira integrada, dando agilidade ao processo”, informa.
O Fale Conosco pode ser
a porta de entrada para a Fun-
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dação, já que, em muitos casos, quem visita o portal veio
por algum site de busca e nem
sabe exatamente o que é a instituição. O serviço é ainda uma
importante ferramenta de gestão, que permite aperfeiçoar o
atendimento prestado ao público. É o caso do Portal Fiocruz,
sob responsabilidade do Instituto
de Comunicação e Informação
Científica em Saúde (Icict), que
usa o serviço com frequência
para confirmar se as principais
necessidades do usuário estão
sendo atendidas.
Matérias e informações
são disponibilizadas sempre
que a equipe de conteúdo verifica demandas recorrentes.
“Usamos o Fale Conosco para
melhorar a performance e o
desempenho da informação
que oferecemos à sociedade.
Somos servidores públicos e
ampliar o diálogo com o cidadão é a essência do nosso trabalho”, destaca a vice-diretora de Desenvolvimento Institucional do Icict, Adir Glüsing.

Boa resposta
Uma das unidades que recebe o maior número de demandas é o Instituto Nacional
de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes
Figueira (IFF/Fiocruz). Segundo
a responsável pelo serviço, Valéria Souza, 70% das solicitações se referem à assistência e
30%, à secretaria acadêmica.
“Cada mensagem que chega
aqui é respondida da maneira

mais didática possível. Às vezes, nem se trata de um assunto do escopo do IFF ou da Fiocruz, mas, ainda assim, procuramos fornecer um direcionamento para que ela possa encontrar uma solução para o problema”, conta.
De acordo com Valéria,
uma boa resposta evita até
mesmo que o usuário se desloque sem necessidade. “Um
retorno esclarecedor facilita a
vida do paciente que, em muitos casos, tem dificuldade até
de conseguir o dinheiro de passagem. Desta forma, também
reduzimos as demandas aqui
em nosso balcão”, comenta.
No Instituto Oswaldo Cruz
(IOC), o número de demandas
também é elevado. Para atender com eficiência, a unidade
conta com um time de especialistas cadastrados, que ajudam a responder as solicitações.
“Hoje, temos 64 consultores,
possibilitando-nos oferecer ao
usuário um retorno rápido sobre os mais diversos assuntos”,
conta Kátia Simões, responsável pelo Fale Conosco no IOC.

Ferramenta
de gestão
A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (RBLH) é
outro exemplo de área que dispõe de Fale Conosco. A responsável pelo serviço, Ana Carmem
Besserman, explica que a ferramenta também é um mecanismo de interação que auxilia no

fluxo de informação interna da própria rede. O perfil
do usuário é bastante variado, incluindo mulheres
que estão amamentando, estudantes, pessoas
interessadas em
doar leite e, principalmente, profissionais de saúde que atuam na
Rede BLH.
“As mensagens que chegam
Gabriella Pontes
por meio da ferramenta ajudam o
gestor a conhecer as necessidades da rede. Por meio delas, é possível compreender as
demandas de uma região e, às
vezes, até mesmo perceber a
necessidade de instalar um
novo banco. O Fale Conosco é
um retrato, porque recebe os
Em Bio-Manguinhos,
casos do dia a dia”, destaca
as demandas do público exAna Carmem.
terno chegam por meio do
Em 2012, só pelo Fale CoFale Conosco, pelo 08000,
nosco do Portal Fiocruz, foram
fax, ofícios ou ainda por quarecebidas 6.697 mensagens. Já
tro endereços de e-mail.
neste ano, de janeiro a junho,
Para atender as solicitações
foram 2.187 solicitações. A
de todos esses canais, foi
área de ensino é sempre a mais
criado o SAC, Serviço de
procurada, especialmente no
Atendimento ao Cliente,
segundo semestre, quando
prestado pela Divisão de
abrem as inscrições para os proAtendimento ao Cliente e
gramas de pós-graduação. TanPós-Marketing (DIACM). É
to em 2012 como em 2013,
um setor que quase nunca
mais de 90% das mensagens
para. “Atendemos o cidaforam respondidas em até três
dão comum e também o
dias úteis, prazo bem inferior ao
profissional de saúde. Na
estabelecido pela Lei de Acesmaioria das vezes, são pesso à Informação, que é de 20
soas que nos procuram pordias, prorrogáveis por mais 10.
que precisam de orientações
A agilidade nas respostas
para utilizar nossos produtos.
está refletida na Pesquisa de
Por isso, temos que estar
Satisfação do Usuário, funciosempre disponíveis”, afirma
nalidade da ferramenta por
Linda Khalili Boukai, gerenmeio da qual o cidadão pode
te da Divisão.
dar uma nota de 1 (nada satisTodas as demandas são
feito) a 5 (muito satisfeito) para

Pedidos geram
melhorias dos
produtos em
Bio-Manguinho

o tempo de resposta, bem
como para a qualidade da
mensagem. Desde que foi implantada, em fevereiro de
2012, a nota média geral é de
4,6 para o tempo de retorno e
de 4,3 para a qualidade da informação. Para saber mais sobre as demandas que entram
pelo Fale Conosco, acesse os
relatórios anuais (2011 e 2012),
disponíveis na Intranet Fiocruz
(https://intranet.fiocruz.br).

Ouvidoria

inseridas em um banco de dados e as atividades de registro
são baseadas em um Procedimento Operacional Padrão
(POP), que mostra o fluxo passo a passo. São basicamente
cinco etapas: contato do cliente, notificação da demanda,
análise, registro e solução. Em
boa parte das vezes, profissional técnico consegue resolver
imediatamente, já que é capacitado para dar resposta a
muitas solicitações. Se ele não
tiver as informações necessárias, repassa para o setor responsável por meio de um sistema integrado.
No fim do mês é gerado um
relatório estatístico com as informações mais relevantes, o que
permite avaliar a necessidade
de mudanças. “Todas as solicitações são analisadas minuciosamente. Em Bio, tudo o que o
cliente diz é valorizado e encarado como possibilidade de gerar melhorias”, conta Linda.
Exemplo disso foram as mudanças realizadas nos kits de Imunofluorescência Indireta. Atendendo solicitações dos usuários,
o kit para detecção de Doença
de Chagas recebeu maior volu-

me do corante. Outra mudança
se deu na placa do teste para
detecção de leishmaniose visceral canina, que teve a folha adesiva eliminada.
Em 2012, o SAC de Bio
realizou 4.453 atendimentos. Já
de janeiro a junho de 2013, foram contabilizadas 2.134 solicitações. A maioria das demandas se refere ao teste molecular NAT (detecção HIV e vírus
da hepatite C) que, desde o lançamento, em 2010, vem evoluindo em número de atendimentos - incluindo solicitações de treinamentos e manutenções preventivas -, à medida que novos
laboratórios são instalados.
O SAC de Bio realiza
também um trabalho de busca
ativa. “Temos uma equipe que
entra em contato com todas as
coordenações estaduais de saú-

O Fale Conosco é
o canal que esclarece dúvidas e fornece
informações sobre os
serviços da Fundação
e cada unidade da Fiocruz dispõe de estrutura para responder às reclamações e
sugestões que lhe
forem dirigidas. Caso
o cidadão não consiga atendimento que
considere adequado
ou satisfatório na
própria unidade responsável deve procurar a Ouvidoria, que
recebe denúncias,
reclamações, elogios
e sugestões.
de para fazer um acompanhamento e verificar se está tudo
de acordo. Além disso, também
realizamos um trabalho proativo, fazendo contatos para acompanhar a rotina dos produtos
reativos para diagnóstico”, afirma Linda. Assim como o Fale
Conosco Fiocruz, o SAC de Bio
também dispõe de uma pesquisa de satisfação. Em 2012,
100% dos usuários se disseram
satisfeitos ou muito satisfeitos
com o atendimento prestado.
Em relação à satisfação com a
reposta recebida, 99,8% se declaram satisfeitos com o retorno recebido de Bio-Manguinhos.

Contatos
O SAC de Bio funciona de segunda a sextafeira, de 8 às 17 h, para atendimento aos produtos das linhas de vacinas, biofármacos e reativos
para diagnóstico. Para atender dúvidas sobre o kit
para detecção precoce do HIV e HCV (NAT), o SAC
trabalha em horário estendido: de segunda a sexta-feira de 7h às 22h, e aos sábados, domingos e
feriados, de 7h às 19h.
Gabriella Pontes
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Por Leonardo Azevedo

S

ão 8h da manhã e o
ônibus sai pontualmente do Trenzinho
da Alegria, no Campus de Manguinhos, rumo à
Jacarepaguá, Zona Oeste do
Rio. Pelo caminho, nenhum
acidente, trânsito fluindo perfeitamente – um dia de sorte.
Pouco mais de uma hora de
viagem, chegamos ao destino:
Campus Fiocruz Mata Atlântica. Localizado junto ao Parque
Nacional da Pedra Branca, em
uma área de 5 milhões de
metros quadrados, o campus
tem 80% do seu território coberto predominante por espécies típicas da Mata Atlântica.
Desde 2010, profissionais
da Fundação podem fazer visitas guiadas, todas as quartasfeiras, na área cedida pelo governo federal à Fiocruz. O percurso, de pouco mais de 2 km,
começa no Pavilhão Agrícola
da Colônia Juliano Moreira.
Após passar pela entrada do
Fotos: Lin Lima e Peter Ilicciev
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Horto, mais a frente começa a
trilha, que lentamente vai se
afunilando. No passeio vale ouvir os sons dos “habitantes” do
local e perceber as cores da vegetação no entorno da trilha.
A Mata Atlântica é um dos
ecossistemas mais ricos em
biodiversidade do planeta,
mas também um dos mais
ameaçados. De acordo com
levantamento realizado pelo
Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe) e pela organização não-governamental SOS
Mata Atlântica, nos últimos 27
anos, o bioma perdeu 18.269
km² de vegetação nativa, uma
área equivalente a 12 cidades
de São Paulo. Restam apenas
8,5% da vegetação original.

Plantas e
animais
Com a orientação do arquiteto e paisagista Domingos Naime, é possível conhecer um pouco mais das diver-

sas espécies botânicas pelo
caminho. São orquídeas, samambaias, bromélias, figueiras. Com casca rugosa e flores alvas, o pau-d’alho produz uma essência com aroma semelhante ao do alho.
“Na época da floração, a
mata parece uma cozinha”,
brinca Domingos.
Quando pensamos em
interação ecológica, a imbaúba é um ótimo exemplo.
Os frutos e folhas da árvore
são o alimento preferido da
preguiça. “Se a imbaúba
sofre um impacto muito
grande, com o corte ou coleta de material, você está
diretamente impactando a
sobrevivência da preguiça”,
explica Domingos.
A fauna é variada, mas
nem sempre os animais como
as preguiças, cobras, tatus,
lagartos, cutias, pacas, araras e tucanos se mostram para
os caminhantes. Os pássaros
e as cigarras são responsáveis
pela melodia da mata, en-

quanto as formigas e outros
animais ajudam na dispersão
das sementes das árvores.
Algumas espécies espalham suas sementes pela
mata com frutos alados. Um
exemplo é o araribá, responsável por um fruto que tem
duas adaptações: espinhos
em torno da semente, que
inibem os roedores, e a folha, no formato de uma asa.
Assim, a semente se dispersa ao cair da árvore, afastada pelo vento da “planta
mãe”. Esse mecanismo diminui a competição e impede
o cruzamento entre a “planta mãe” e a planta nova, o
que garante a qualidade genética desse grupo de árvores. O desenvolvimento e a
maturação do fruto coincidem com os meses de vento
mais forte.
No riacho em direção à
cachoeira, o camarão pitu e
o caranguejo-de-água-doce
geralmente estão presentes
ali. Ao chegar à cachoeira,

encontramos os trechos da
canaleta original, em pedra,
feita pelos escravos, que levava a água até o aqueduto
da Colônia Juliano Moreira.
Como estamos em uma área
de proteção ambiental, o
banho na cachoeira é proibido. O caminho de volta
para a sede do campus é
mais uma oportunidade para
contemplar o carnaval de
cores, misturas e beleza da
natureza. Chega ao fim a
caminhada.

Cidade
esquecida
Após uma pausa para o
almoço, começa o passeio
pelo Núcleo Histórico. O visitante parece chegar a uma
pequena cidade do século
passado. O arquiteto Eduardo Koatz conta um pouco da
história da colônia, implantada entre 1919 e 1924 na área
da antiga Fazenda do Enge-

nho Novo da Curicica - conhecido inicialmente como
Engenho de Nossa Senhora
dos Remédios –, um dos mais
antigos da região.
Logo no início é possível
avistar o aqueduto Engenho
Novo. A edificação foi uma
das três primeiras erguidas
no Rio na metade do século
18 e é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan).
As construções, como a antiga sede da Fazenda do Engenho Novo, sob responsabilidade da Prefeitura do Rio,
precisam de restauração. A
Igreja de Nossa Senhora dos
Remédios, cuja construção
data do século 19, ostenta
uma faixa de alerta: apesar
de restaurada exteriormente, a parte interior se encontra danificada. Ao lado, a
pequena capela também
está fechada.
Pelo caminho, o chafariz
e os pavilhões hospitalares
da década de 1920, construí-

dos para abrigar os doentes mentais transferidos das colônias da
Ilha do Governador,
de importante valor
histórico e cultural,
referentes à medicina psiquiátrica no
Brasil, contam um
pouco da história do
local. Os pavilhões
abrigam atualmente
cerca de seiscentos
pacientes, a maior
parte deles portadora
de transtornos mentais graves e persistentes, tendo vivido
boa parte de suas vidas em hospitais psiquiátricos.
Voltamos à sede
do campus. É hora de
pegar o ônibus de volta a Manguinhos e ir
para casa. Para você
leitor, fica o relato e o
convite. O passeio termina, com um gostinho de quero mais.

Roteiro da visita
As visitas guiadas ocorrem
todas as quartas-feiras e devem
ser agendadas pelos e-mails
domingos@fiocruz.br
ou koatz@fiocruz.br. Mais informações com Domingos ou Eduardo pelo telefone (21) 2448-9005.
O ônibus sai da Estação do
Trenzinho do Museu da Vida, no
Campus de Manguinhos, às 8h;
O passeio é dividido em duas
etapas: pela manhã o visitante
percorre a trilha, que dura aproximadamente duas horas. À tarde, conhece o Núcleo Histórico;
Há local para almoçar. O
restaurante fica próximo à sede
do campus, com refeições a um
custo médio de R$ 12;
O retorno para o ônibus ocorre por volta de 16h, com ponto
de encontro em frente à sede administrativa do Campus Fiocruz
Mata Atlântica.

Dicas para a caminhada
Use calçados fechados e apropriados para caminhadas;
As roupas devem ser confortáveis, de preferência calça e camisa de manga comprida;
Evite calças jeans, pois restringem os movimentos e dificultam a
transpiração. Também ficam pesadas se molhadas de suor e demoram a secar. Prefira moletom, tactel
e tecidos leves. Para as mulheres, a
sugestão são as calças legging;
Se você transpira muito, o ideal
é usar camisas com tecidos sintéticos que secam com facilidade e evitar as de algodão, pois encharcam
rápido e custam a secar;
Ainda falando de transpiração,
se você sua muito quando pratica alguma atividade física, leve uma camisa extra para trocar ou uma toalhinha para se enxugar;
Não se esqueça de usar repelente e protetor solar;
Estar hidratado é sempre importante. Por isso, lembre-se de
levar água.
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O pesquisador Júlio Cesar Schweickart (camisa
verde e chapéu), da Fiocruz Amazonas, lançou
seu livro num barco

Livro Itinerante
Para disseminar o conhecimento cientifico, Editora Fiocruz
participa de feiras por todo o país
Por Fernanda Marques

M

anguinhos > Teresina > Belém > Porto
Alegre > Natal > Campo Grande > Manguinhos: esta é uma das muitas rotas que os livros da Editora Fiocruz já percorreram em 2013.
Com a motivação de que ‘livro
bom é livro fora da prateleira’,
a Editora, ano após ano, participa de uma variedade de eventos, o que inclui congressos científicos e feiras do livro. O esforço de levar seus títulos de Norte a Sul do Brasil é uma forma
de disseminação do conhecimento científico. A importância
dessa estratégia se destaca à luz
de algumas das estatísticas nacionais: em um país com mais
de 190 milhões de habitantes,
existem apenas cerca de
3.500 livrarias, o que representa uma livraria para cada 54 mil
habitantes – índice bem aquém
do recomendado (uma livraria
para cada 10 mil pessoas). Os
dados são da Associação Naci-

onal de Livrarias (ANL).
Além de faltarem livrarias,
as que existem estão concentradas no Sul e no Sudeste. Das
cerca de 3.500 livrarias existentes, quase 1.000 estão no
Estado de São Paulo. “Por si
só isso já justifica o nosso empenho em participar de eventos no Norte e no Nordeste,
apesar das despesas com transporte e de outros custos significativos”, comenta o editor
executivo da Editora Fiocruz,
João Canossa. Segundo dados
de 2012 do IBGE, dos 5.565
municípios do país, somente
1.404 têm livrarias, ou seja,
estes equipamentos culturais
estão ausentes em 75% dos
municípios brasileiros. Esse percentual chega a 84% e 80%
nas regiões Norte e Nordeste,
respectivamente.
“Nosso estande é bastante
procurado nos eventos. Esse trabalho de viabilizar o acesso das
pessoas aos livros é gratificante”, conta a responsável pelo
setor de Divulgação e Eventos

da Editora Fiocruz, Sonia Silva.
Pelos cálculos de Sonia, ela passa, pelo menos, 30 dias por ano
em viagens a trabalho. Mas,
mesmo levando em conta as
viagens de outros integrantes da
equipe, os livros da Editora viajam mais do que os funcionários. “Nem sempre participamos
dos eventos com estande próprio. Muitas vezes, integramos
estandes coletivos, sobretudo
por meio da Associação Brasileira das Editoras Universitárias
(Abeu)”, explica ela.
É por intermédio da Abeu
que os livros da Editora têm alçado voos também internacionais. Em 2013, já passaram por
países como Costa Rica, Colômbia e Argentina. Em outubro, 14 títulos foram expostos
na Feira de Frankfurt, um dos
mais importantes eventos do
mercado editorial do mundo.
“Procuramos, assim, contribuir
para aumentar a visibilidade e
o reconhecimento internacional
da produção acadêmica brasileira”, arremata João.

Guia para compra de mobiliário
Documento orienta unidades na aquisição de cadeiras e mesas ergonômicas
Por Eduardo Muller

A

equipe de Ergonomia da Coordenação de
Saúde do Trabalhador (CST/Direh) produziu o primeiro guia de orientações técnicas para
compra de mobiliários
adequados à rotina de trabalho na Fundação. Parte do Fiocruz Saudável, o
documento é uma resposta à crescente demanda
das unidades. O primeiro
volume é dirigido para a
aquisição de cadeiras,
mesas e apoios para pés
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que compõem os postos de trabalho com computador.
O material, voltado para
profissionais envolvidos diretamente nos processos de especificação e preparação de pedidos de compras e às equipes
ligadas à abertura e elaboração
do processo de licitação, apresenta orientações gerais e requisitos mínimos necessários
que as mobílias devem atender para garantir uma condição
de trabalho saudável. Os profissionais receberão versão impressa do guia, que ficará disponível na Intranet Fiocruz.
A equipe de Ergonomia da
Direh verifica potenciais mu-

danças nos mobiliários funcionais da Fiocruz, sendo este o
segundo motivo de demandas
recebidas. “As análises ergonômicas do trabalho mantém um
olhar global sobre as questões
relacionadas ao trabalho, analisando processos, espaço, ambiente, mobiliário e equipamentos”, afirma a coordenadora da equipe, Renata Mendes.
“Em quase 100% das análises realizadas é verificada a
necessidade de mudanças ou
adaptação no mobiliário de
postos de trabalho com computador, identificando a falta de
diversos ajustes, manutenção
ou aquisição de produtos que

atendam aos padrões de qualidade e especificações ergonômicas”, avalia Renata Mendes.
Renata conta que outros
guias serão produzidos futuramente pela equipe. “O próximo projeto é confeccionar um
guia de orientação para o usuário de postos de trabalho com
computador. Seu objetivo é recomendar qual a melhor forma
de utilização do mobiliário, prevenindo as inadequações posturais que ocasionam desconforto e dor”, anuncia Renata.
Também está prevista a elaboração de um guia para a compra de mobiliário para os laboratórios de pesquisa.

