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Avaliação de desempenho busca formato ideal
Metodologia garante transparência e compromisso do servidor, mas ainda enfrenta desafios

Divulgação Direh

Andréa afirma que não
existe um modelo de avaliação
perfeito e que a Fiocruz acredi-
ta em um formato que vincule
as metas institucionais e indivi-
duais com a meta de equipe.
“Essa é a fortaleza da avalia-
ção”, comenta. A gestora de-
fende a metodologia de ges-
tão de desempenho, implican-
do também no aprimoramen-
to do trabalho das chefias em
relação à gestão das suas equi-
pes no que diz respeito à moti-
vação, envolvimento e media-
ção de conflitos.

Passo a passo
individual

Os servidores em exercício
nas atividades relacionadas ao
plano de trabalho por, no míni-
mo, dois terços do período com-
pleto (oito meses) e os ocupan-
tes de cargos DAS 1, 2 e 3 ou
de Funções Gratificadas 1, 2 e
3 estão aptos a participar das
etapas da avaliação de desem-
penho individual. A pontuação
atinge no máximo 20 pontos,

sendo 14 relativos à pactuação
de metas e aos fatores mínimos
(produtividade no trabalho, co-
nhecimento de métodos e téc-
nicas, comprometimento com
o trabalho, trabalho em equi-
pe, capacidade inovadora e fle-
xibilidade às mudanças).

Na primeira fase, encerra-
da em agosto, os servidores
pactuaram as metas individu-
ais junto aos seus líderes.
Quem não realizou a pactua-
ção terá nova oportunidade na
segunda etapa e, caso tam-
bém não faça, ficará apenas
com a nota de avaliação dos
fatores mínimos. As metas es-
tabelecidas no Plano de Tra-
balho Individual (PTI) podem,
mediante justificativa, ser al-
teradas na segunda fase da
avaliação de desempenho,
chamada de repactuação.

Na terceira fase, mensu-
ração e avaliação de resulta-
dos, será apresentado o relató-
rio de desempenho, que é a
quantificação do que foi execu-
tado das metas pactuadas pelo
servidor. O relatório é a base
para aferir a pontuação alcan-

çada na mensuração de metas.
A avaliação dos fatores mínimos
ocorre também nesta etapa.

A última fase (devolução ou
feedback) consiste numa reu-
nião de líderes com cada inte-
grante de sua equipe para ava-
liação dos resultados obtidos. O
objetivo é a compreensão das
notas e a identificação de me-
lhorias para os próximos ciclos.

Caso não haja concordân-
cia com a sua nota final, o ser-
vidor poderá pedir reconsidera-
ção, que deverá ser analisada
pelas Subcomissões de Acom-
panhamento da Avaliação de
Desempenho (SubCad). Caso
ainda não haja consenso, resta
uma última instância: a Comis-
são de Acompanhamento da
Avaliação de Desempenho da
Fiocruz (CAD), composta por
integrantes da Comissão Inter-
na de Carreiras.

Modelo manual
e progressão

Para os servidores que in-
gressaram na instituição a par-
tir do dia 1º de abril de 2012 e
não participaram do ciclo da
avaliação de desempenho in-
dividual, além de outros casos
especiais, a Direh e os SRHs
pactuaram o funcionamento
de dois processos de avaliação

Por Eduardo Muller

ciclo 2013/2014 da
avaliação de desem-
penho individual e ins-

titucional (ADI) já está em an-
damento e deverá ser encer-
rado em junho de 2014. O for-
mato 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 resulta-
dos tem proporcionado à Fiocruz
e seus servidores, é consenso na
Diretoria de Recursos Humanos
que mudanças profundas preci-
sam ser efetuadas para que a
ADI não venha servir de deses-
tímulo ao conjunto da institui-
ção. “Este modelo é considera-
do um salário e o ideal é que
não estivesse atrelado à gratifi-
cação”, pondera Andréa da
Luz, chefe do Departamento de
Desenvolvimento de Recursos
Humanos (DDRH/Direh).

de desempenho referentes ao
ciclo 2012/2013, que aconte-
ceram no mês de julho.

A chamada avaliação ma-
nual foi aplicada em duas mo-
dalidades. A primeira é para fim
de gratificação de desempenho,
voltada para cerca de 200 ser-
vidores que entraram em exer-
cício 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 ava-
liado com base somente nos fa-
tores mínimos e o resultado sub-
sidiará também a progressão
funcional e a avaliação de está-
gio probatório.

O outro modelo, voltado
para a progressão funcional,
abrange os servidores que
conseguiram nota final abai-
xo de sete no ciclo 2011/2012
e não estão no topo da car-
reira. Os que não obtiveram
dois terços de exercício en-
tre julho de 2012 e junho de
2013 também participam
desta avaliação, que deverá
ser aplicada no mês de vigên-
cia de progressão dos servi-
dores, desde que tenham al-
cançado 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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Por Daniela Savaget
e Talita Barroco

diretor da Fiocruz Ron-
dônia, Ricardo de
Godoi, assumiu o car-

go com um grande desafio: a
construção da nova sede do es-
critório. A iniciativa vai possi-
bilitar a ampliação das ativida-
des e pesquisas já desenvolvi-
das pela instituição. “Atual-
mente temos um problema de
falta de espaço para realizar-
mos as tarefas do dia a dia.
Nesse sentido, vamos melho-
rar a qualidade dos estudos e
as condições de trabalho,
além de possibilitarmos a ex-
pansão de algumas áreas po-
tenciais de pesquisas na insti-
tuição”, afirma Ricardo.

A obra será construída
numa região de fácil acesso,
próximo à administração atu-
al da Fiocruz Rondônia. Sedi-
ado em Porto Velho, o escri-
tório tem como missão gerar
e difundir soluções científicas
e tecnológicas em patologi-
as tropicais.

Origem
O nascimento da Fiocruz

Rondônia pode ser traduzido
na união de um grupo de pes-
quisadores empenhado em
trabalhar as necessidades e
também as oportunidades ci-
entíficas locais, inicialmente
relacionadas ao campo da
malária. A maioria desses
pesquisadores vinha do Insti-
tuto de Pesquisas em Patolo-
gias Tropicais de Rondônia
(Ipepatro), uma associação
civil de direito privado, sem
fins lucrativos, ligada ao Mi-
nistério da Saúde (MS), que
já tinha um convênio de coo-
peração científica com a Fio-
cruz desde 2003.

Mais tarde, a Fiocruz Ron-
dônia 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 ne-
cessidades específicas e ao
quadro da região”, afirma o
diretor. “Temos um índice de
morbidade por doenças infec-
ciosas 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 pro-
fissionais, entre médicos, bi-
ólogos, biomédicos, farma-
cêuticos bioquímicos e estu-
dantes, da iniciação científi-
ca até a pós-graduação. Ri-
cardo acredita que o diferen-
cial 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 pesquisa-
dores, é, a partir da banca-
da, entregar nossas ofertas
e inovações para o campo”,
destaca.

Projeto de
Niemeyer

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

apoio dos profissi-
onais da Diretoria
de Administração
do Campus (Dirac).

A edificação
será erguida em um
terreno de 60.000
m2, cedido pela Uni-
versidade Federal de
Rondônia (Unir). No
local haverá uma
edificação constru-
ída para abrigar 22
laboratórios, setor
administrativo, anfi-
teatro, recepção,
restaurantes, canti-
nas e espaço para
exposições científi-
cas com caráter didá-
tico 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 proje-
to, Maria Paula Fontes.

Cartão
postal

A obra será um cartão
postal construído na entra-
da de Porto Velho, numa
região de fácil acesso, pró-
ximo à atual Fiocruz Ron-
dônia e à área de expan-
são da cidade. Ricardo de
Godoi aposta no potencial
turístico da edificação: “Por
ser um projeto de Niemeyer,
a obra carrega uma contri-
buição subjetiva e social para
o próprio município e região
como um todo”, afirma. A
previsão para a finalização do
projeto arquitetônico e de en-
genharia é novembro deste
ano, com a licitação de obra
programada para acontecer
até o final de 2013. A inten-
ção é que o primeiro prédio,
o administrativo, seja entre-
gue até o final de 2015.

.

Uma nova sede para
a Fiocruz Rondônia

O
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Por Leonardo Azevedo

m 14 anos, a Fiocruz
formou 1.389 dou-
tores e 4.184 mes-

tres – 3.504 no mestrado aca-
dêmico e 680 no profissional.
São muitos os números que
mostram o tamanho dos de-
safios da Fundação. “Cumpri-
mos um papel, muito impor-
tante, na formação de recur-
sos humanos para a pesquisa,
para a ciência e tecnologia e
para o Sistema Único de Saú-
de”, destaca a vice-presiden-
te de Ensino, Informação e Co-
municação (VPEIC), Nísia Trin-
dade, que faz uma avaliação
positiva dos programas de Pós-
Graduação da Fundação.

“A pós-graduação da Fio-
cruz está comprometida com
os desafios da saúde pública
do país”, completa a coorde-
nadora-geral de Pós-Gradua-
ção da vice-presidência. Atu-
almente, a Fiocruz tem 33 pro-
gramas reconhecidos pela Co-
ordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal em Nível Superi-
or (Capes). São 22 na modali-
dade acadêmica e 11 de mes-
trado profissional, além da co-
laboração em quatro progra-
mas de outras instituições. Na
avaliação 2007/2009, 4 cursos

E
receberam nota 3 e 16 tive-
ram nota 4. Outros 6 foram ava-
liados com 5, enquanto 4 me-
receram 6.

Como forma de contribuir
para redução das desigualda-
des 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 beneficia-
do, pois o curso traz para nós,
profissionais, inovações em
saúde pública, ajudando-nos
na implementação de estraté-
gias, com a introdução de no-
vos conhecimentos”, enfatiza
a enfermeira Elis Regina Cha-
ves, aluna do mestrado com
ênfase em doenças da pobre-
za da Fiocruz Piauí.

Brasil Sem
Miséria

Em ações coordenadas
em conjunto pelas vice-presi-
dências de Ambiente, Aten-
ção e Promoção da Saúde
(VPAAPS) e de Ensino, Informa-
ção e Comunicação (VPEIC), a
Fundação está engajada no
programa Brasil Sem Misé-
ria. Uma das atividades é a

concessão, por meio de par-
ceria com a Capes, de 100
bolsas de doutorado e 25 de
pós-doutorado a alunos e
pesquisadores.

As pesquisas estão relaci-
onadas aos eixos definidos
pelo plano, com trabalhos so-
cialmente relevantes no cam-
po de políticas públicas. Até o
momento, 50 teses de douto-
rado e dez pesquisas de pós-
doutorado estão em desenvol-
vimento em 22 programas de
pós-graduação da Fundação.

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

Cooperação
internacional

Numa outra l inha 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 nacio-
nais de saúde, a Fiocruz man-
tém 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, de-
senvolvido com a Universida-
de de Coimbra, em Portugal,
é um exemplo. Estão em fase
de organização o doutorado
em Saúde Global, com a Uni-
versidade Nova de Lisboa, e
ações de cooperação com uni-
versidades dos Estados Uni-
dos, França e Haiti. As inicia-
tivas contam com o apoio do
Centro de Relações Internaci-
onais (Cris).

Programa de
Excelência

Na busca de melhoria
constante, foi criado o Progra-
ma de Excelência para a Pós-
Graduação. Por meio da aná-
lise dos programas, busca-se
identificar pontos fracos e de-
finir estratégias para superá-
los. As experiências bem-suce-
didas também são examina-

Em busca da excelência
Programas de Pós-Graduação formam profissionais para o SUS e ampliam parcerias

Peter Ilicciev
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das, com o intuito de com-
partilhá-las com outros pro-
gramas da instituição.

A assinatura institucio-
nal no BioMed Central –
repositório internacio-
nal com 243 perió-
dicos eletrônicos de
acesso aberto nas
áreas da saúde e
das ciências biológi-
cas – faz parte desse
Programa. O objetivo é ala-
vancar a produção científica
da Pós-Graduação. Até julho
de 2013, foram submetidos 10
artigos. “A iniciativa possibili-
tará um alcance maior da pu-
blicação dos pesquisadores da
Fundação, em um curto espa-
ço de tempo, em revistas in-
dexadas de alto impacto”, en-
fatiza Cristina Guilam.

O apoio à realização de
cursos de curta duração com
abrangência internacional,
que tem por objetivo incenti-
var e consolidar a coopera-
ção e intercâmbio dos pro-
gramas de pós-graduação da

Fiocruz com instituições es-
trangeiras, também iniciativa
do Programa de Excelência.

Desafios
Um dos desafios da Pós-

Graduação é a implantação de
um sistema de gerenciamen-
to acadêmico – ferramenta
que está sendo construída em
parceria pelas vice-presidênci-
as de Ensino, Informação e Co-
municação (VPEIC) e de Ges-
tão e Desenvolvimento Institu-

cional (VPGDI), em
parceria com a Co-
ppe/UFRJ. Com o novo
sistema de coleta de da-
dos, será possível ampli-
ar e melhorar a integra-
ção dos programas de pós-
graduação, nos três níveis
(lato sensu, stricto sensu e edu-
cação profissional).

A primeira fase do pro-
jeto foi a modelagem de
processos acadêmicos. A
próxima etapa diz respeito

aos itens que serão automati-
zados pelo sistema. O traba-
lho é feito na perspectiva de
se compatibilizar com a Plata-
forma Sucupira, sistema de co-
leta de dados em fase de tes-
te pela Capes. Além da base
tecnológica, a Fundação en-
frenta o desafio de parceria.
“Defendemos um trabalho mais
integrado dos nossos programas
de Pós-Graduação e até a pos-
sibilidade de oferta de cursos
conjuntos, aproveitando o má-
ximo o potencial de cada pro-

grama interna-
mente”, afirma
Nisia Trindade.

Sobre a pon-
tuação na Ca-
pes, a vice-pre-
sidente lembra
que os progra-
mas da institui-
ção estão em ní-
veis diversos de
amadurecimen-
to. “Trabalha-
mos para que
cada programa

atinja o máximo da qualida-
de dentro do seu perfil, mas
sabemos que nem todos, até
pelo modelo do sistema de
avaliação, estão vocaciona-
dos para a nota máxima”,
afirma Nisia. “Já tivemos
boas experiências, como o
caso da Universidade Fede-
ral de Paraíba (UFPB), em que
houve participação da Esco-
la Nacional de Saúde Públi-
ca (ENSP) e do Centro Aggeu
Magalhães (CPqAM/Fiocruz
Pernambuco)”, citou.

Alunos
organizados

Alunos
organizados

Criada há um ano, a
Associação de Pós-Gradu-
andos da Fiocruz (APG Fio-
cruz) tem como objetivo
melhorar o relacionamento
entre os alunos e a institui-
ção. A associação preten-
de contribuir uma pós-gra-
duação de qualidade, que
possa oferecer ao SUS não
apenas mão de obra qua-
lificada, mas profissionais
capazes de pensar todos
os processos em saúde sob
a perspectiva multidimen-
sional, 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-graduan-
dos. A publicação serve de
apoio para ambientação
aos alunos estrangeiros. Os
estudantes interessados
em participar da associa-
ção podem entrar em con-
tato por meio do e-mail
apgfiocruzrio@gmail.com
ou pelo Facebook
(www.facebook .com/
groups/apgfiocruz).

O Jornal Linha Dire-
ta convidou alunos dos
cursos de Pós-Graduação
a fazerem perguntas,
que foram respondidas
pela coordenadora-ge-
ral de Pós-Graduação,
Cristina Guilam, e pelo
coordenador-geral-ad-
junto de Pós-Graduação,
Milton Moraes.

Pedro Gabriel Val-
le, Icict – Qual a impor-
tância do movimento
associativo estudantil
para o desenvolvimen-
to da pós-graduação na
Fiocruz?

CGPG - O movimento
pode contribuir para uma
maior integração entre os
programas e para o incre-
mento da vitalidade social
e cultural na instituição. O
diálogo com a associação

Perguntas
e respostas

Presença da Fiocruz em
cursos stricto senso
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traz à tona dificuldades ge-
rais 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 cria-
ção de um grupo de traba-
lho para tratar do fluxo de
alunos estrangeiros na ins-
tituição, em cooperação
com o Centro de Relações
Internacionais (Cris).

Mariela Vas-
concelos, IOC -
Como a Fiocruz
pode melhor pre-
parar o seu pós-
graduando, que
atuará diretamen-
te na educação e
pesquisa do país?
Como aprimorar a
formação de um
aluno que tam-
bém será um futu-
ro professor, mas
vivencia um uni-
verso de pesquisa
bem maior do que
o de ensino?

CGPG: A Fiocruz é uma
das poucas instituições do
país em que as unidades
têm missões que abarcam
pesquisa e ensino com de-
senvolvimento de C&T. Por-
tanto, há associações impor-
tantes entre as atividades de
produção de imunobiológi-
cos, vacinas, medicamentos
e atividades de aprimora-
mento deste conhecimento.
Neste contexto, iniciativas
institucionais como o Progra-
ma de Desenvolvimento
Tecnológico em Insumos
para a Saúde (PDTIS) favo-
recem o desenvolvimento
tecnológico da instituição e
formam recursos humanos
altamente qualificados em
tecnologias avançadas e úni-
cas. O engajamento dos
pós-graduandos em grupos
de pesquisa é desejável e
necessário. Eles contribuem
diretamente com sua produ-
ção científica, com os desa-
fios que colocam para o cor-
po docente.

Ingrid D’Avilla, Ensp -
Qual a compreensão da
CGPG sobre a lógica da pro-
dutividade que rege, atual-
mente, os mecanismos de
avaliação do trabalho do-
cente e de fomento à pesqui-
sa científica? Quais as impli-
cações deste processo de
“produtivismo” para o ensi-
no nos cursos de pós-gradu-
ação em saúde da Fiocruz?

CGPG - É fundamental a
avaliação do trabalho docen-
te, assim como foi o papel da
Capes como agência regula-
dora, para o desenvolvimen-
to da pós-graduação no Bra-
sil. O CNPq e as Fundações
de Amparo à Pesquisa (FAPs)
também contribuem definiti-
vamente para o fomento de
pesquisas de alto nível. A pro-
dução acadêmica é um pilar
tradicional que deve ser res-
peitado e perseguido pelos
pesquisadores e alunos, e é
ainda um mecanismo eficien-
te de prestação de contas e
universalização do conheci-
mento. 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 questio-
nada devido à redução das
avaliações a índices e núme-
ros que geram distorções,
como problemas recentes de
plágio. A Coordenação CGPG
pretende induzir iniciativas que

discutam a integridade cientí-
fica e considera necessário
apostar em iniciativas solidári-
as, em fomento à diminuição
das desigualdades regionais e
em produções que tragam im-
pacto positivo para a socieda-
de brasileira.

Miguel Oliveira , COC
- Tendo em vista que os di-
versos cursos de pós-gradu-
ação da Fiocruz possuem
regras diferentes em rela-
ção à admissão, à conces-
são de bolsas, à concessão
de auxílios, à representa-
ção discente em seus ór-
gãos colegiados e também
em relação à transparên-
cia nas contas, não seria
importante estabelecer re-
gras mínimas para todas
as unidades que têm cur-
sos 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 pac-
tuado pelo conjunto dos progra-
mas. Trabalhamos numa insti-
tuição democrática e estamos
abertos ao diálogo com os alu-
nos. Guardada a coerência com
o regimento geral, os progra-
mas têm autonomia para deci-
dir diversas questões que, as-
sociadas às regras das próprias
agências de fomento, definem
a política de concessão de bol-

sas. A concessão de
auxílios também é de-
pendente dos recursos
destinados pela Ca-
pes. Em relação à re-
presentação discente
nos órgãos colegia-
dos, essa é uma ques-
tão bastante cara à
instituição.  A presen-
ça dos alunos contri-
bui para a transparên-
cia e compartilhamen-
to das decisões. É im-
portante destacar a úl-
tima Plenária Extraor-
dinária do Congresso
Interno, na qual repre-
sentantes discentes
foram incluídos como

observadores. O objetivo da Co-
ordenação é contribuir para o
diálogo entre a associação de
alunos e os coordenadores de
programas, sem esquecer que
o stricto sensu é fortemente re-
gulado e estamos sujeitos à po-
lítica de bolsas e auxílios das
agências de fomento.

Virgínia Gon-
zalez, IOC - Como
a Fiocruz, por meio
da Pós-Graduação,
atua nas políticas
públicas do Brasil
traduzidas em pro-
gramas como o Bra-
sil Sem Miséria,
Bolsa Família e en-
tre outros de gran-
de relevância para
a sociedade brasi-
leira? Como a Co-
ordenação enxerga
o seu papel nessa
atuação?

CGPG - Consi-
deramos fundamen-
tal o alinhamento da
Fiocruz às políticas
públicas de combate
á pobreza e diminui-
ção das desigualda-
des regionais. Vivemos em um
país com realidades bastante
heterogêneas, no qual o aces-
so a serviços de saúde, à edu-
cação e a itens básicos de ci-
dadania é desigual. O papel da
pós-graduação é oferecer fer-
ramentas aos alunos para que

possam compreender a re-
alidade do país e dar às
suas teses, dissertações e
artigos um caráter de trans-
formação social. A pós-gra-
duação na Fiocruz trabalha
em diversas áreas e a pro-
dução do conhecimento vai
desde a pesquisa básica
até a formulação de políti-
cas públicas, passando pela
história da saúde pública e
o desenvolvimento tecno-
lógico. Recentemente,
realizamos o seminário
A pós-graduação na Fio-
cruz e o Plano Brasil Sem
Miséria, no qual foram
apresentados trabalhos
de doutorandos e pós-
doutores. Do ponto de
vista mais específico, é
preciso destacar a ofer-
ta de mestrados profissi-
onais e acadêmicos em
regiões menos favoreci-
das, como dois novos cur-
sos que se iniciaram ago-

ra na Fiocruz-Piauí.  A mai-
or procura no portal da Fi-
ocruz diz respeito aos cur-
sos.  Esse fato é motivo
de orgulho e de grande
responsabilidade para a
Coordenação Geral de
Pós-Graduação.

 Peter Ilicciev

 Peter Ilicciev

 Guilherme Kanno /Ensp
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Por Talita Barroco

ortalecer a relação
entre as unidades da
Fundação instaladas
no Campus de Man-

guinhos e Expansão para co-
meçar o processo de transfor-
mação. Este é o principal ob-
jetivo do Plano Diretor Fiocruz
Campus Manguinhos Saudá-
vel, instrumento que norteará
a política de desenvolvimento
urbano dos campi. Os estudos
começaram em julho deste
ano e o período para elabora-
ção é de nove meses, com pre-
visão de finalização para mar-
ço de 2014.

A elaboração do docu-
mento não é missão exclusiva
da Diretoria de Administração
do Campus (Dirac), mas sim
uma construção coletiva.

afirma a coordenadora do pro-
jeto, 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 Bio-
Manguinhos, Cecal, COC, Icict
e Direh.

Instrumento de
gestão

Mas o que é um plano di-
retor? É um instrumento de
gestão que ajuda a orientar a
política de ordenamento terri-
torial. O processo de elabora-
ção envolve compreender a
situação física e espacial, com
o objetivo de uma maior qua-
lificação ambiental e urbanís-
tica do espaço. Ao conhecer
melhor a realidade e necessi-
dades, o documento servirá de
apoio para estabelecer critéri-
os para futuras intervenções e
prioridades de ações nas áre-
as de mobilidade, acessibilida-
de, meio ambiente, paisagis-
mo, infraestrutura e gestão de
patrimônio, entre outras.

A elaboração do plano
terá três grandes vertentes: téc-
nica, validação e eventos pú-
blicos. A instância técnica agru-
pa profissionais da Dirac, técni-
cos contratados e o grupo ges-
tor formado por dois profissio-
nais de cada unidade da insti-
tuição. Já a fase de validação
e pactuação dos estudos e ori-
entações será realizada pelos
integrantes do Conselho Deli-

Dirac inicia estudo para o
Plano Diretor Fiocruz Campus
Manguinhos Saudável

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

F

“

berativo da Fiocruz. Os even-
tos públicos têm o intuito de
disseminar as informações e
etapas do plano para a co-
munidade, além de colher
sugestões e críticas dos usu-
ários. Ao todo, serão quatro
eventos públicos.

Outros trabalhos so-
bre o assunto elaborados na
Fiocruz foram agregados ao
estudo como o Plano Dire-
tor do Campus Manguinhos
de 1988, Plano de Ocupa-
ção da Casa de Oswaldo
Cruz, Plano de Intervenções
Urbanísticas da Dirac e le-
vantamento paisagístico da
área. O Instituto Brasileiro
de Administração Munici-
pal (Ibam) é o órgão técni-
co responsável pela elabo-
ração do plano, com coor-
denação da Dirac.

O Ibam foi o escolhi-
do 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 dis-
cussões e conheça algumas
das principais dificuldades
dos campi. A participação
ativa da comunidade Fio-
cruz é essencial para iden-
tificar e discutir problemas,
potencialidades e soluções
para os campi com o obje-
tivo de construir um ambi-
ente saudável.

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/

Blog como canal de comunicação direta
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Por Keila Maia

mãe que busca aten-
dimento para o filho
portador de uma do-
ença rara, o morador

de outro estado que procura por
um curso de atualização à dis-
tância ou o estudante que pre-
cisa de um estágio. E também
o profissional do posto de saú-
de com dúvidas sobre vacina-
ção e a pessoa que se oferece
para fazer parte de alguma pes-
quisa desenvolvida pela Funda-
ção. Demandas como essas che-
gam diariamente ao Fale Conos-
co Fiocruz. Dúvidas de quem,
muitas vezes, nem conhece a
Fundação, mas está depositan-
do nela todas as esperanças de
resolver algum problema.

Na Fiocruz existem, atual-
mente, 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 formu-
lários. “Os locais que dispõem
da ferramenta em suas pági-
nas 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 integra-
da, dando agilidade ao proces-
so”, informa.

O Fale Conosco pode ser
a porta de entrada para a Fun-

A
dação, já que, em muitos ca-
sos, quem visita o portal veio
por algum site de busca e nem
sabe exatamente o que é a ins-
tituição. O serviço é ainda uma
importante ferramenta de ges-
tão, que permite aperfeiçoar o
atendimento prestado ao públi-
co. 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 ve-
rifica 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 cida-
dão é a essência do nosso tra-
balho”, destaca a vice-direto-
ra de Desenvolvimento Institu-
cional do Icict,  Adir Glüsing.

Boa resposta
Uma das unidades que re-

cebe o maior número de de-
mandas é o Instituto Nacional
de Saúde da Mulher, da Crian-
ça e do Adolescente Fernandes
Figueira (IFF/Fiocruz). Segundo
a responsável pelo serviço, Va-
léria Souza, 70% das solicita-
ções se referem à assistência e
30%, à secretaria acadêmica.
“Cada mensagem que chega
aqui é respondida da maneira

Portas abertas
para o
cidadão
Na Fiocruz, 11 serviços Fale Conosco atendem
demandas de forma autônoma e integrada

mais didática possível. Às ve-
zes, nem se trata de um assun-
to do escopo do IFF ou da Fio-
cruz, mas, ainda assim, procu-
ramos fornecer um direciona-
mento para que ela possa en-
contrar uma solução para o pro-
blema”, conta.

De acordo com Valéria,
uma boa resposta evita até
mesmo que o usuário se des-
loque sem necessidade. “Um
retorno esclarecedor facilita a
vida do paciente que, em mui-
tos casos, tem dificuldade até
de conseguir o dinheiro de pas-
sagem. Desta forma, também
reduzimos as demandas aqui
em nosso balcão”, comenta.

No Instituto Oswaldo Cruz
(IOC), o número de demandas
também é elevado. Para aten-
der com eficiência, a unidade
conta com um time de especi-
alistas cadastrados, que aju-
dam a responder as solicitações.
“Hoje, temos 64 consultores,
possibilitando-nos oferecer ao
usuário um retorno rápido so-
bre os mais diversos assuntos”,
conta Kátia Simões, responsá-
vel pelo Fale Conosco no IOC.

Ferramenta
de gestão

A Rede Brasileira de Ban-
cos de Leite Humano (RBLH) é
outro exemplo de área que dis-
põe de Fale Conosco. A respon-
sável pelo serviço, Ana Carmem
Besserman, explica que a ferra-
menta também é um mecanis-
mo de interação que auxilia no
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fluxo de informa-
ção interna da pró-
pria rede. O perfil
do usuário é bas-
tante variado, in-
cluindo mulheres
que estão ama-
mentando, estu-
dantes, pessoas
interessadas em
doar leite e, prin-
cipalmente, pro-
fissionais de saú-
de que atuam na
Rede BLH.

“As mensa-
gens que chegam
por meio da ferra-
menta ajudam o
gestor a conhecer as necessi-
dades da rede. Por meio de-
las, 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
casos do dia a dia”, destaca
Ana Carmem.

Em 2012, só pelo Fale Co-
nosco do Portal Fiocruz, foram
recebidas 6.697 mensagens. Já
neste ano, de janeiro a junho,
foram 2.187 solicitações. A
área de ensino é sempre a mais
procurada, especialmente no
segundo semestre, quando
abrem as inscrições para os pro-
gramas de pós-graduação. Tan-
to em 2012 como em 2013,
mais de 90% das mensagens
foram respondidas em até três
dias úteis, prazo bem inferior ao
estabelecido pela Lei de Aces-
so à Informação, que é de 20
dias, prorrogáveis por mais 10.

A agilidade nas respostas
está refletida na Pesquisa de
Satisfação do Usuário, funcio-
nalidade da ferramenta por
meio da qual o cidadão pode
dar uma nota de 1 (nada satis-
feito) a 5 (muito satisfeito) para
o tempo de resposta, bem
como para a qualidade da
mensagem. Desde que foi im-
plantada, 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 in-
formação. Para saber mais so-
bre as demandas que entram
pelo Fale Conosco, acesse os
relatórios anuais (2011 e 2012),
disponíveis na Intranet Fiocruz
(https://intranet.fiocruz.br).

Pedidos geram
melhorias dos
produtos em
Bio-Manguinho

Em Bio-Manguinhos,
as demandas do público ex-
terno chegam por meio do
Fale Conosco, pelo 08000,
fax, ofícios ou ainda por qua-
tro endereços de e-mail.
Para atender as solicitações
de todos esses canais, foi
criado o SAC, Serviço de
Atendimento ao Cliente,
prestado pela Divisão de
Atendimento ao Cliente e
Pós-Marketing (DIACM). É
um setor que quase nunca
para. “Atendemos o cida-
dão comum e também o
profissional de saúde. Na
maioria das vezes, são pes-
soas que nos procuram por-
que precisam de orientações
para utilizar nossos produtos.
Por isso, temos que estar
sempre disponíveis”, afirma
Linda Khalili Boukai, geren-
te da Divisão.

Todas as demandas são

inseridas em um banco de da-
dos e as atividades de registro
são baseadas em um Procedi-
mento Operacional Padrão
(POP), que mostra o fluxo pas-
so a passo. São basicamente
cinco etapas: contato do clien-
te, notificação da demanda,
análise, registro e solução. Em
boa parte das vezes, profissio-
nal técnico consegue resolver
imediatamente, já que é ca-
pacitado para dar resposta a
muitas solicitações. Se ele não
tiver as informações necessá-
rias, repassa para o setor res-
ponsável por meio de um sis-
tema integrado.

No fim do mês é gerado um
relatório estatístico com as infor-
mações mais relevantes, o que
permite avaliar a necessidade
de mudanças. “Todas as solici-
tações são analisadas minucio-
samente. Em Bio, tudo o que o
cliente diz é valorizado e enca-
rado como possibilidade de ge-
rar melhorias”, conta Linda.
Exemplo disso foram as mudan-
ças realizadas nos kits de Imu-
nofluorescência Indireta. Aten-
dendo solicitações dos usuários,
o kit para detecção de Doença
de Chagas recebeu maior volu-

O SAC de Bio funciona de segunda a sexta-
feira, de 8 às 17 h, para atendimento aos produ-
tos 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 sex-
ta-feira de 7h às 22h, e aos sábados, domingos e
feriados, de 7h às 19h.

me do corante. Outra mudança
se deu na placa do teste para
detecção de leishmaniose visce-
ral canina, que teve a folha ade-
siva eliminada.

 Em 2012, o SAC de Bio
realizou 4.453 atendimentos. Já
de janeiro a junho de 2013, fo-
ram contabilizadas 2.134 solici-
tações. A maioria das deman-
das se refere ao teste molecu-
lar NAT (detecção HIV e vírus
da hepatite C) que, desde o lan-
çamento, em 2010, vem evolu-
indo em número de atendimen-
tos - incluindo solicitações de trei-
namentos e manutenções pre-
ventivas -, 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-

Contatos

de para fazer um acompanha-
mento e verificar se está tudo
de acordo. Além disso, também
realizamos um trabalho proati-
vo, fazendo contatos para acom-
panhar a rotina dos produtos
reativos para diagnóstico”, afir-
ma Linda. Assim como o Fale
Conosco Fiocruz, o SAC de Bio
também dispõe de uma pesqui-
sa 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 de-
claram satisfeitos com o retor-
no recebido de Bio-Manguinhos.

O Fale Conosco é
o canal que esclare-
ce dúvidas e fornece
informações sobre os
serviços da Fundação
e cada unidade da Fi-
ocruz dispõe de es-
trutura para respon-
der às reclamações e
sugestões que lhe
forem dirigidas. Caso
o cidadão não consi-
ga atendimento que
considere adequado
ou satisfatório na
própria unidade res-
ponsável deve procu-
rar a Ouvidoria, que
recebe denúncias,
reclamações, elogios
e sugestões.

Ouvidoria

Gabriella Pontes

Gabriella Pontes
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Por Leonardo Azevedo

ão 8h da manhã e o
ônibus sai pontual-
mente do Trenzinho
da Alegria, no Cam-

pus de Manguinhos, rumo à
Jacarepaguá, Zona Oeste do
Rio.  Pelo caminho, nenhum
acidente, trânsito fluindo per-
feitamente – um dia de sorte.
Pouco mais de uma hora de
viagem, chegamos ao destino:
Campus Fiocruz Mata Atlânti-
ca. Localizado junto ao Parque
Nacional da Pedra Branca, em
uma área de 5 milhões de
metros quadrados, o campus
tem 80% do seu território co-
berto predominante por espé-
cies típicas da Mata Atlântica.

Desde 2010, profissionais
da Fundação podem fazer vi-
sitas guiadas, todas as quartas-
feiras, na área cedida pelo go-
verno federal à Fiocruz. O per-
curso, de pouco mais de 2 km,
começa no Pavilhão Agrícola
da Colônia Juliano Moreira.
Após passar pela entrada do

sas espécies botânicas pelo
caminho. São orquídeas, sa-
mambaias, bromélias, figuei-
ras. Com casca rugosa e flo-
res alvas, o pau-d’alho pro-
duz uma essência com aro-
ma semelhante ao do alho.
“Na época da floração, a
mata parece uma cozinha”,
brinca Domingos.

Quando pensamos em
interação ecológica, a im-
baúba 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 co-
leta 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, ara-
ras e tucanos se mostram para
os caminhantes. Os pássaros
e as cigarras são responsáveis
pela melodia da mata, en-

S
Horto, mais a frente começa a
trilha, que lentamente vai se
afunilando. No passeio vale ou-
vir os sons dos “habitantes” do
local e perceber as cores da ve-
getação 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 organi-
zação 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 ar-
quiteto e paisagista Domin-
gos Naime, é possível conhe-
cer um pouco mais das diver-

Fotos: Lin Lima e Peter Ilicciev



quanto as formigas e outros
animais ajudam na dispersão
das sementes das árvores.

Algumas espécies espa-
lham suas sementes pela
mata com frutos alados. Um
exemplo é o araribá, respon-
sável por um fruto que tem
duas adaptações: espinhos
em torno da semente, que
inibem os roedores, e a fo-
lha, no formato de uma asa.
Assim, a semente se disper-
sa ao cair da árvore, afasta-
da pelo vento da “planta
mãe”. Esse mecanismo dimi-
nui a competição e impede
o cruzamento entre a “plan-
ta mãe” e a planta nova, o
que garante a qualidade ge-
nética desse grupo de árvo-
res. O desenvolvimento e a
maturação do fruto coinci-
dem 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 le-
vava a água até o aqueduto
da Colônia Juliano Moreira.
Como estamos em uma área
de proteção ambiental, o
banho na cachoeira é proi-
bido. 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 visi-
tante parece chegar a uma
pequena cidade do século
passado. O arquiteto Eduar-
do Koatz conta um pouco da
história da colônia, implanta-
da entre 1919 e 1924 na área
da antiga Fazenda do Enge-

Roteiro da visitaRoteiro da visitaRoteiro da visitaRoteiro da visitaRoteiro da visita

As visitas guiadas ocorrem
todas as quartas-feiras e devem
ser agendadas pelos e-mails
d o m i n g o s @ f i o c r u z . b r
ou koatz@fiocruz.br. Mais infor-
mações com Domingos ou Eduar-
do 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 apro-
ximadamente duas horas. À tar-
de, 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 ocor-
re por volta de 16h, com ponto
de encontro em frente à sede ad-
ministrativa do Campus Fiocruz
Mata Atlântica.
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nho Novo da Curicica - co-
nhecido 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 Insti-
tuto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan).
As construções, como a an-
tiga sede da Fazenda do En-
genho Novo, sob responsa-
bilidade 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 exteriormen-
te, a parte interior se encon-
tra 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 do-
entes mentais transfe-
ridos das colônias da
Ilha do Governador,
de importante valor
histórico e cultural,
referentes à medici-
na 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 men-
tais graves e persis-
tentes, tendo vivido
boa parte de suas vi-
das em hospitais psi-
quiátricos.

Voltamos à sede
do campus. É hora de
pegar o ônibus de vol-
ta a Manguinhos e ir
para casa. Para você
leitor, fica o relato e o
convite. O passeio ter-
mina, com um gosti-
nho de quero mais.

Dicas para a caminhadaDicas para a caminhadaDicas para a caminhadaDicas para a caminhadaDicas para a caminhada

Use calçados fechados e apropria-
dos para caminhadas;

As roupas devem ser confor-
táveis, de preferência calça e ca-
misa de manga comprida;

Evite calças jeans, pois restrin-
gem os movimentos e dificultam a
transpiração. Também ficam pesa-
das se molhadas de suor e demo-
ram 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 sintéti-
cos que secam com facilidade e evi-
tar as de algodão, pois encharcam
rápido e custam a secar;

Ainda falando de transpiração,
se você sua muito quando pratica al-
guma atividade física, leve uma ca-
misa extra para trocar ou uma toa-
lhinha para se enxugar;

Não se esqueça de usar repe-
lente e protetor solar;

Estar hidratado é sempre im-
portante. Por isso, lembre-se de
levar água.



Por Fernanda Marques

anguinhos  > Teresi-
na > Belém > Porto
Alegre > Natal > Cam-
po Grande > Mangui-

nhos: esta é uma das muitas ro-
tas que os livros da Editora Fio-
cruz já percorreram em 2013.
Com a motivação de que ‘livro
bom é livro fora da prateleira’,
a Editora, ano após ano, parti-
cipa de uma variedade de even-
tos, o que inclui congressos ci-
entíficos e feiras do livro. O es-
forço de levar seus títulos de Nor-
te a Sul do Brasil é uma forma
de disseminação do conheci-
mento científico. A importância
dessa estratégia se destaca à luz
de algumas das estatísticas na-
cionais: em um país com mais
de 190 milhões de habitantes,
existem apenas cerca de
3.500 livrarias, o que represen-
ta 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-

Livro Itinerante

onal de Livrarias (ANL).
Além de faltarem livrarias,

as que existem estão concen-
tradas no Sul e no Sudeste. Das
cerca de 3.500 livrarias exis-
tentes, quase 1.000 estão no
Estado de São Paulo. “Por si
só isso já justifica o nosso em-
penho em participar de even-
tos no Norte e no Nordeste,
apesar das despesas com trans-
porte e de outros custos signi-
ficativos”, 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 per-
centual chega a 84% e 80%
nas regiões Norte e Nordeste,
respectivamente.

“Nosso estande é bastante
procurado nos eventos. Esse tra-
balho de viabilizar o acesso das
pessoas aos livros é gratifican-
te”, conta a responsável pelo
setor de Divulgação e Eventos

da Editora Fiocruz, Sonia Silva.
Pelos cálculos de Sonia, ela pas-
sa, 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 via-
jam mais do que os funcionári-
os. “Nem sempre participamos
dos eventos com estande pró-
prio. Muitas vezes, integramos
estandes coletivos, sobretudo
por meio da Associação Brasi-
leira das Editoras Universitárias
(Abeu)”, explica ela.

É por intermédio da Abeu
que os livros da Editora têm al-
çado voos também internacio-
nais. Em 2013, já passaram por
países como Costa Rica, Co-
lômbia e Argentina. Em outu-
bro, 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 brasi-
leira”, arremata João.

Por Eduardo Muller

equipe de Er-
gonomia da Co-
ordenação de
Saúde do Traba-

lhador (CST/Direh) produ-
ziu o primeiro guia de ori-
entações técnicas para
compra de mobiliários
adequados à rotina de tra-
balho na Fundação. Par-
te do Fiocruz Saudável, o
documento é uma respos-
ta à crescente demanda
das unidades. O primeiro
volume é dirigido para a
aquisição de cadeiras,
mesas e apoios para pés

A
que compõem os postos de tra-
balho com computador.

O material, voltado para
profissionais envolvidos direta-
mente nos processos de espe-
cificação e preparação de pe-
didos de compras e às equipes
ligadas à abertura e elaboração
do processo de licitação, apre-
senta orientações gerais e re-
quisitos mínimos necessários
que as mobílias devem aten-
der para garantir uma condição
de trabalho saudável. Os pro-
fissionais receberão versão im-
pressa do guia, que ficará dis-
ponível na Intranet Fiocruz.

A equipe de Ergonomia da
Direh verifica potenciais mu-

danças nos mobiliários funcio-
nais da Fiocruz, sendo este o
segundo motivo de demandas
recebidas. “As análises ergonô-
micas do trabalho mantém um
olhar global sobre as questões
relacionadas ao trabalho, ana-
lisando processos, espaço, am-
biente, mobiliário e equipa-
mentos”, afirma a coordenado-
ra da equipe, Renata Mendes.

“Em quase 100% das aná-
lises realizadas é verificada a
necessidade de mudanças ou
adaptação no mobiliário de
postos de trabalho com com-
putador, identificando a falta de
diversos ajustes, manutenção
ou aquisição de produtos que

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

atendam aos padrões de quali-
dade e especificações ergonô-
micas”, avalia Renata Mendes.

Renata conta que outros
guias serão produzidos futura-
mente pela equipe. “O próxi-
mo projeto é confeccionar um
guia de orientação para o usu-
ário de postos de trabalho com
computador. Seu objetivo é re-
comendar qual a melhor forma
de utilização do mobiliário, pre-
venindo as inadequações pos-
turais que ocasionam descon-
forto e dor”, anuncia Renata.
Também está prevista a elabo-
ração de um guia para a com-
pra de mobiliário para os labo-
ratórios de pesquisa.

Para disseminar o conhecimento cientifico, Editora Fiocruz
participa de feiras por todo o país

M

O pesquisador Júlio Cesar Schweickart (camisa
verde e chapéu), da Fiocruz Amazonas, lançou
seu livro num barco
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