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Apresentação
Criada em 1999, a Fiocruz-l é um dos veículos institucionais de comunicação social interna da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) que se destina ao melhor fluxo de informações, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão na
Fundação. Seu objetivo é divulgar informes, atividades e
serviços para o público interno da Instituição. O número de
usuários da lista chega a aproximadamente 2,5 mil pessoas
(dado da Rede Fiocruz até março de 2009).
No intuito de estabelecer critérios e racionalizar o uso da
lista, a Presidência da Fiocruz publicou a Portaria nºxxx, de xx
de julho de 2009, instituindo regras e fornecendo explicações
nos anexos. Os documentos foram elaborados pela Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) em parceria com os
assessores de comunicação de todas as unidades técnicocientíficas, de apoio e técnico-administrativas da Fundação.
Com a publicação da portaria, cada unidade, órgão ou entidade ligada à Fiocruz terá dois remetentes para a Fiocruz-l.
Os profissionais que não são jornalistas passarão a enviar
mensagens para a lista com a testeira Informes, fornecida
pela CCS. Ao todo, seis categorias de assuntos podem seguir
neste tipo de aviso: eventos gerais, cursos, bolsas, documentos oficiais, convênios e comunicados relevantes.
Para padronizar as mensagens enviadas por profissionais
que não são jornalistas por formação, este manual traz um
roteiro de perguntas sobre os assuntos mencionados acima
e alguns exemplos que podem ser seguidos. Com base nas
respostas, os remetentes terão condições de confeccionar
textos contemplando as informações essenciais requeridas.
As mensagens, preferencialmente, não devem ultrapassar dez
linhas, precisam seguir o padrão estilístico citado no Anexo
IV da portaria e não podem conter fotos e/ou imagens.
Manual para o Uso da Lista Fiocruz-L
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No fim deste documento, constam cópias da portaria e
dos anexos. Em caso de dúvida, o usuário pode entrar em
contato com a assessoria de comunicação social de sua
unidade ou com a CCS pelo telefone (21) 2270.5343 ou pelo
correio eletrônico divulga-ccs@fiocruz.br.
Atenciosamente,
Wagner de Oliveira
Coordenador da CCS-Presidência/Fiocruz
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1. Eventos Gerais
Enquadram-se em eventos gerais aqueles que constam
no calendário institucional, tais como: Jornada de Iniciação
Científica; Bienal de Ensino; abertura de ano letivo na Fiocruz; Congresso Interno, entre outros. Vale salientar que, para
eventos que não tenham representatividade para a maioria da
Fiocruz, é recomendado encaminhar email para a assessoria de
comunicação social da unidade ou à Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) da Presidência da Fiocruz para que o
informe seja veiculado na Agenda Fiocruz, divulgada semanalmente na Fiocruz-l.
Que informações devem preferencialmente constar no
texto do remetente:
a) Título;
b) Nome e sigla da Unidade/órgão responsável pela
realização do evento. As siglas com mais de três letras, pronunciáveis, devem seguir com a primeira letra em caixa alta e
as demais, em caixa baixa. Exemplo: Fiocruz e não FIOCRUZ,
conforme Manual de Redação da CCS;
c) Data de realização;
d) Horário;
e) Local de realização, com sala/auditório, unidade/
órgão, e endereço completo quando endereço for fora das
unidades da Fiocruz;
f) Programação, com horários, nomes completos e cargos dos participantes e títulos das atividades;
g) Público-alvo;
h) Se houver inscrição, custo para o participante, local
físico e/ou endereço de correio eletrônico para inscrição, documentos exigidos e prazo;
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i) Se for na área de pesquisa, é recomendado destacar o
prazo para inscrição de pôsteres ou envio de papers.
j) Telefone, endereço do sítio ou blog do evento.
Exemplo:
Aula inaugural sobre Darwin abre ano letivo da Fiocruz
A Presidência da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) convida
toda a comunidade para aula inaugural do ano acadêmico da
instituição, no dia 6 de abril. A apresentação será feita pelo
professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Sergio Pena, que proferirá a palestra “Charles Darwin e a seleção
natural”. O evento ocorrerá no auditório do Museu da Vida, às
10h, e contará com a participação do presidente da Fiocruz,
Paulo Gadelha, e da vice-presidente de Ensino, Informação e
Comunicação, Maria do Carmo Leal.

8
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2. Cursos
Abertura de inscrições de cursos de educação profissional,
pós-graduação stricto sensu, lato sensu, extensão, capacitação
e demais modalidades, além de outras ações ligadas a ensino e/
ou iniciação científica.
Vale salientar que a Agenda Fiocruz, editada semanalmente pela Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) da
Presidência da Fundação, é o único veículo na lista Fiocruz-l
para as divulgações de defesas de monografias de especialização, dissertações de mestrado e teses de doutorado.
Que informações devem preferencialmente constar no
texto do remetente:
a) Título;
b) Nome e sigla da Unidade/órgão responsável pela realização do curso e de instituições parceiras. As siglas com mais
de três letras, pronunciáveis, devem seguir com a primeira letra
em caixa alta e as demais em caixa baixa. Exemplo: Fiocruz e
não FIOCRUZ, conforme Manual de Redação da CCS;
c) Dia e mês do início e do término do curso, contabilizando carga horária total;
d) Horário das aulas, disciplinas e corpo docente;
e) Local de realização;
f) Público-alvo;
g) Local de inscrição, horário de atendimento, endereço
eletrônico, em caso de inscrições pela internet, custo para o
participante e prazo;
h) Telefone, endereço do sítio ou blog do curso.
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Exemplos:
Abertas inscrições para curso de biossegurança
Estão abertas até o dia 22 de maio as inscrições para o
Curso de Sensibilização e Informação em Biossegurança, oferecido pela Diretoria de Recursos Humanos (Direh) e a Comissão
Técnica de Biossegurança (CTBio) da Fiocruz. O evento será
realizado nos dias 1º, 3, 5 e 8 de junho, na sala 5 da Direh. As
vagas são direcionadas a trabalhadores, estagiários e estudantes que desenvolvem atividades nos serviços de saúde, estando
divididas entre as seguintes unidades: 15 IOC, 9 Biomanguinhos, 9 Ipec, 9, Farmanguinhos, 5 IFF, 5 INCQS, 5 Cecal, 3 Dirac,
3 Ensp, 2 COC, 2 Cict, 2 Dirad, 2 EPSJV, 2 Presidência, 2 Direh,
2 Direb e 1 CPqRR. Os interessados podem obter informações
pelo correio eletrônico biosseguranca@fiocruz.br ou pelos
telefones: (21) 3836-2241/2130.

10
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Inscrições abertas para workshop da Rede de Plataformas
Tecnológicas do PDTIS
A Vice-Presidência de Pesquisa e Laboratórios de Referência
(VPPLR) da Fiocruz convida a comunidade para participar do
workshop da Rede de Plataformas Tecnológicas do Programa
de Desenvolvimento Tecnológico em Insumos para a Saúde
(PDTIS). O evento começa no dia 4 de agosto e termina no dia
14 de outubro, conforme programação abaixo, e será realizado
no Museu da Vida. O workshop é gratuito e se destina a todos
os pesquisadores e técnicos de laboratório. Os interessados
podem ser inscrever enviando um email para pdtis@fiocruz.
br. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (21)
3885-1695.
Programação:
4/8 – Plataformas de Proteômica e Síntese de Peptídeos
18/8 – Plataformas de Genômica e PCR em Tempo Real
20/8 – Plataformas de Microscopia Confocal
21/8 – Plataformas de Citometria de Fluxo, Luminex e Elispot
16/9 – Plataformas de Bioinformática e Microarranjos
29/9 – Plataformas de Bioensaios e Bioprospecção
6/10 - Plataformas de Métodos Analíticos
14/10 - Plataformas de Animais de Laboratório e Transgênicos
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3. Bolsas
Abertura de inscrições para candidatos concorrerem a
bolsas de estudo para cursos de pós-graduação stricto sensu
(mestrado e doutorado), aperfeiçoamento e/ou projeto de
pesquisa no Brasil ou no exterior.
Que informações devem preferencialmente constar no
texto do remetente:
a) Órgão/instituição fornecedor(a) da bolsa de estudo,
capacitação etc;
b) Público-alvo;
c) Pré-requisitos;
d) Valor da bolsa em moeda corrente brasileira;
e) Período de vigência;
f) Local de inscrição, horário de atendimento, endereço
eletrônico, em caso de inscrições pela internet e prazo;
g) Explicação do processo seletivo, destacando o prazo
final para divulgar os nomes dos selecionados;
h) Telefone, endereço do sítio ou blog do(a) órgão/instituição fornecedor(a) da bolsa.

Exemplo:
Seleção de bolsista para projeto de pesquisa
O Instituto de Comunicação e Informação Científica e
Tecnológica em Saúde (Icict) seleciona profissional para atuar
em projeto de pesquisa no Programa Faperj. Os interessados
deverão possuir graduação em uma das seguintes áreas: direito, ciências sociais, economia ou história. O profissional atuará
no projeto “O processo de implementação do marco regulató12

Manual para o Uso da Lista Fiocruz-L

rio da Lei de Inovação na área de biomedicina no Brasil”. São
requisitos mínimos: especialização concluída e conhecimentos
de informática (editor de texto e planilhas). O tempo de duração da bolsa, no valor de R$ 1.267,00 (mês), é de nove meses.
Os interessados devem enviar currículo até o dia 23 de abril
de 2009 para o seguinte correio eletrônico: csaldanha@icict.
fiocruz.br.
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4. Documentos Oficiais
Enquadram-se neste item acórdãos, notas técnicas, portarias e demais atos normativos expedidos pela Fiocruz ou
provenientes de órgãos e entidades da administração pública
cuja divulgação seja de interesse institucional ou compulsória, por determinação governamental.
a)
b)
c)
d)

Órgão/unidade emissor(a) do documento;
Objetivo;
Público-alvo;
Enviar o texto da portaria em anexo, no fomato PDF.

Exemplo:
Publicada portaria para promover gestão integrada de
inovação da Fiocruz
A Presidência da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) publicou,
no dia 12 de maio, a portaria 133/2009, que institui o Sistema
de Gestão Tecnológica e Inovação da Fundação (Sistema Gestec/NIT) como o Núcleo de Inovação Tecnológica da instituição.
Coordenado pela Vice-Presidência de Produção e Inovação em
Saúde (VPPIS), o Sistema Gestec-NIT é composto pelos Núcleos
de Inovação Tecnológica das unidades da Fiocruz.
Pelo documento, cabe ao Sistema Gestec-NIT atuar na
promoção e na articulação das unidades da Fiocruz e de
parceiros externos para estimular a inovação em saúde.
Zelar pela manutenção da política institucional de estímulo
à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras
formas de transferência de tecnologia também é uma de
suas atribuições. O núcleo trabalhará, ainda, pela capacitação

14
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de seus integrantes para atuar nas questões relacionadas à
propriedade intelectual e à transferência de tecnologia.
Os detalhes da portaria podem ser conferidos no arquivo
anexo ou na Intranet Fiocruz (http://intranet.fiocruz.br).
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5. Convênios
Informes sobre o estabelecimento de convênios ou sobre
chamadas para projetos bilaterais/multilaterais envolvendo a
Fiocruz e outras instituições.
a) Unidades/instituições firmadoras do convênio;
b) Tipo de convênio, objetivo e/ou público-alvo;
c) Telefone, endereço eletrônico, sítio ou blog das unidades/instituições que firmaram ou firmarão convênio.

Exemplo:
Chamada para projetos bilaterais no Convênio
Fiocruz/Inserm 2010-2011
Está aberta a chamada para a apresentação de projetos
de pesquisa conjuntos entre os laboratórios da Fiocruz e do
Inserm (sigla em francês para Instituto Nacional da Saúde
e da Pesquisa Médica), no âmbito do acordo de cooperação
bilateral entre as duas instituições. A duração dos projetos
é de dois anos – de 2010 a 2011 -, renovável por mais dois
anos. Os interessados devem apresentar as propostas em
português e em francês, simultaneamente, à Fiocruz e ao
Inserm, seguindo as especificações de cada instituição. Para
a Fiocruz, o projeto deve ser incluído na página na internet
www.inserm.fiocruz.br e também ter uma cópia impressa
enviada para o Centro de Relações Internacionais em Saúde
(Cris). Para o Inserm, a recomendação é que os pesquisadores
enviem três vias impressas do projeto ao instituto. O
formulário está disponível no sítio www.inserm.fr.

16
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6. Comunicados relevantes
São exemplos de comunicados relevantes: inscrições
para prêmios, lançamento de editais de pesquisa e outras
oportunidades.
a) Órgão/unidade comunicadora;
b) Fato;
c) Objetivo;
d) Público-alvo.
e) Telefone, endereço de correio eletrônico, sítio ou
blog para informações aos interessados.

Exemplo:
Fundação Bill e Melinda Gates recebe propostas de
pesquisas na área de saúde
A Fundação Bill e Melinda Gates recebe, até o dia 28 de
maio de 2009, propostas de projetos de pesquisas voltados
à resolução de problemas de saúde globais. A Fundação
investirá 100 milhões de dólares nos projetos, sendo 100
mil dólares o financiamento inicial para cada projeto. As
propostas inovadoras podem receber um fundo adicional
de 1 milhão de dólares ou mais. Mais instruções para
submeter os projetos à Fundação Bill e Melinda Gates podem
ser obtidas acessando o sítio www.grandchallenges.org/
explorations.
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7. Portaria
Texto na íntegra da Portaria nº xx/ 2009 - PR de //2009
1.0. Propósito
Definir e racionalizar o uso da lista do correio eletrônico
institucional Fiocruz-L.

2.0. Objetivo
Instituir orientações sobre conteúdo e formato para o envio
de mensagens pela lista Fiocruz-L.

3.0. Definições
3.1. Fiocruz-L - é um dos veículos institucionais de
comunicação social interna da Fiocruz que se destina
ao melhor fluxo de informações, contribuindo para o
aperfeiçoamento da gestão na Fundação. Seu objetivo
é divulgar informes, atividades e serviços para o público
interno da Instituição.
3.2. Remetente da Fiocruz-L – é o jornalista por formação
de uma das unidades, assessorias e/ou órgãos indicados nos
Anexos e/ou profissional de outra área de atuação indicado
pela direção/chefia de unidade, assessoria ou órgão para
responder por este encargo.
3.2.1. Cada unidade, assessoria e/ou órgão deverá contar
com dois endereços de correio eletrônico autorizados
para envio de mensagens pela lista Fiocruz-L.
3.2.2. O nome de exibição (display name) dos endereços
de correio eletrônico deverão seguir um formato
padrão, acordado entre os jornalistas da Fiocruz.
18
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3.2.3. As futuras unidades da Fiocruz terão permissão
para incluir dois remetentes na lista Fiocruz-L.
3.3. Assuntos que atendem aos objetivos da lista
Fiocruz-L:
3.3.1. Informes da Presidência, das Vice-Presidências,
das assessorias e órgãos diretos – Auditoria Interna
(Audin); Campus Fiocruz Mata Atlântica; Centro de
Relações Internacionais em Saúde (Cris); Coordenação
de Projetos Sociais; Coordenadoria de Comunicação
Social (CCS); Diretoria Regional de Brasília (Direb);
Escritório Executivo da Fiocruz na África; Ouvidoria e
Procuradoria Geral. Exemplos recorrentes nos Anexos.
3.3.2. Informes sobre a área de recursos humanos para
a força de trabalho da Fiocruz (servidores, terceirizados,
bolsistas e demais vínculos). Exemplos recorrentes nos
Anexos.
3.3.3. Informes de infraestrutura e/ou relativos à gestão
da Fiocruz e de suas unidades e órgãos. Exemplos
recorrentes nos Anexos.
3.3.4. Informes sobre cursos de educação profissional,
pós-graduação stricto sensu, lato sensu, extensão,
capacitação e demais modalidades, além de outras
ações ligadas a ensino e/ou iniciação científica.
Exemplos recorrentes, inclusive casos para veiculação na
Agenda Fiocruz, nos Anexos.
3.3.5. Informes sobre eventos científicos de interesse
da maioria da comunidade da Fiocruz, tais como,
congressos, simpósios, conferências, entre outros.
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3.3.6. Informes sobre eventos desenvolvidos nas
unidades técnico-científicas e órgãos da Fiocruz ou
que atendam seu público geral interno. Exemplos
recorrentes nos Anexos.
3.3.7. Avisos sobre publicações impressas, eletrônicas e
produtos audiovisuais da Fiocruz.
3.3.8. Informes sobre datas comemorativas e
campanhas do calendário institucional da Fiocruz,
a ser definido, anualmente, pela Coordenadoria de
Comunicação Social (CCS) da Presidência da Fundação
em parceria com os assessores de comunicação social
da Instituição, fazendo-se os devidos ajustes quando
necessário.
3.3.9. Informes sobre premiações de cunho institucional
a profissionais, estudantes e/ou unidades, órgãos e à
própria Fiocruz.
3.3.10. Avisos sobre o processo eleitoral de diretores de
unidades técnico-científicas e da Presidência da Fiocruz,
que serão definidos segundo os regulamentos eleitorais.
3.4. Assuntos que não atendem aos objetivos da lista
Fiocruz-L:
3.4.1. Informes de caráter pessoal, sem interesse geral.
Exemplos recorrentes nos Anexos.
3.4.2. Informes administrativos com público-alvo
específico. Exemplos recorrentes nos Anexos.
3.4.3. Eventos internos das unidades e/ou órgãos sem
apelo institucional para a maioria da comunidade da
Fiocruz. Exemplos recorrentes nos Anexos.
20
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3.4.4. Informes sobre datas comemorativas e
campanhas que não atendam plenamente aos interesses
institucionais e/ou que não estejam diretamente ligadas
à Fundação. Exemplos recorrentes nos Anexos.

4.0. Casos omissos
Os casos não previstos nesta portaria, em especial, no que
concerne às hipóteses de que tratam os subitens 3.3 a
3.4 acima e rol dos Anexos I e II, devem ser submetidos à
apreciação da Coordenadoria de Comunicação Social (CCS)
da Presidência da Fiocruz que decidirá sobre a pertinência ou
não da veiculação do assunto na lista Fiocruz-L.

5.0 Adequação e cumprimento da norma
5.1. Todas as unidades e órgãos da Fiocruz com profissionais
autorizados a enviar mensagens pela lista Fiocruz-L deverão
se adequar às normas deste ato, num prazo máximo
de 90 dias, não só respeitando a padronização descrita
neste documento, mas também supervisionando o pleno
cumprimento desta portaria.
5.2. No período de 90 dias de adaptação da norma, a
Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) da Presidência
da Fiocruz atuará de forma ativa na orientação e na
moderação da lista Fiocruz-L.
5.3. O não-cumprimento das normas acarretará em:
• Advertência da Coordenadoria de Comunicação
Social (CCS) da Presidência da Fiocruz ao remetente por
conteúdo e/ou formato inadequado;
• Em caso de reincidência, a CCS informará à chefia
Manual para o Uso da Lista Fiocruz-L
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direta do remetente o problema ocorrido;
• Caso o problema não seja resolvido, a CCS
recomendará à direção da unidade ou chefia do setor a
substituição temporária do remetente da Fiocruz-L, até
que o mesmo se adapte às recomendações da portaria;
ou em definitivo, com indicação de novo nome que se
enquadre no perfil exigido pela portaria.

6.0. Disposições gerais
6.1. Não é permitido o envio de mensagens em outro idioma
que não o português;
6.2. No caso de necessidade de retificação, recomenda-se
evitar mais de uma correção por mensagem.
6.3. Recomenda-se evitar o envio de mais de uma mensagem
por dia, por unidade e/ou órgão.
6.4. Recomenda-se evitar o envio de mais de uma mensagem
por semana sobre uma mesma informação.
6.5. Para fins de padronização visual da comunicação interna
da Fiocruz, deve-se utilizar o modelo estabelecido e aprovado
pelo grupo de assessores de comunicação social da Fundação
conforme Anexos.
6.6. Cabe salientar que, sempre que julgar necessário, a
Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) da Presidência
da Fiocruz proporá novos padrões de formatação da
Fiocruz-L a serem apreciados pelo conjunto de assessores de
comunicação social das unidades da Fundação.

22
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7.0. Revogação e vigência
O presente ato tem vigência a partir da data de sua
publicação e servirá de referência para regulamentar o
uso das listas eletrônicas internas de todas as unidades
integrantes da estrutura da Fiocruz. Ficam revogadas todas as
disposições em contrário.
Dr. Paulo Ernani Gadelha
Presidente da Fiocruz
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ANEXO I
Definição e racionalização do uso da lista Fiocruz-L
Unidades, assessorias e órgãos com direito a remetentes para
a Lista Fiocruz-L:
1. Auditoria Interna (Audin);
2. Campus Fiocruz Mata Atlântica;
3. Canal Saúde;
4. Casa de Oswaldo Cruz (COC);
5. Centro de Criação de Animais de Laboratório (Cecal);
6. Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães (CPqAM);
7. Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz (CPqGM);
8. Centro de Pesquisa Leônidas e Maria Deane (CPqLMD);
9. Centro de Pesquisa René Rachou (CPqRR);
10. Centro de Relações Internacionais em Saúde (Cris);
11. Coordenação de Projetos Sociais;
12. Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) da Presidência da Fiocruz;
13. Diretoria de Administração (Dirad);
14. Diretoria de Administração do Campus (Dirac);
15. Diretoria de Planejamento Estratégico (Diplan);
16. Diretoria de Recursos Humanos (Direh);
17. Diretoria Regional de Brasília (Direb);
18. Editora Fiocruz;
19. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp);
20. Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV);
21. Escritório Executivo da Fiocruz na África;
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22. FioPrev;
23. FioSaúde;
24. Instituto Carlos Chagas (ICC);
25. Instituto de Comunicação e Informação Científica e
Tecnológica em Saúde (Icict);
26. Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas (Ipec);
27. Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos);
28. Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Biomanguinhos);
29. Instituto Fernandes Figueira (IFF);
30. Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS)
31. Instituto Oswaldo Cruz (IOC);
32. Ouvidoria;
33. Procuradoria Federal;
34. Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (Asfoc-SN);
35. Vice-Presidência de Ambiente e Promoção da Saúde;
36. Vice-Presidência de Desenvolvimento Institucional e
Gestão do Trabalho;
37. Vice-Presidência de Ensino, Informação e Comunicação;
38. Vice-Presidência de Pesquisa e Laboratórios de Referência;
39. Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde.
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ANEXO II
Definição e racionalização do uso da lista Fiocruz-l
Exemplos recorrentes de assuntos que atendem aos objetivos
da lista Fiocruz-L:
3.3.1. Informe institucional, isto é, alinhado com a missão da
Fiocruz, bem como com seus programas e ações previstos no
Plano Anual (PA), Plano Plurianual (PPA) e no Plano Quadrienal
(PQ); oportunidade de cooperação nacional e/ou internacional,
individuais ou entre unidades, que envolva as áreas de ensino,
pesquisa ou área que contemple a missão da Fiocruz; acórdão;
nota técnica, portaria e demais atos normativos expedidos pela
Fundação ou provenientes de órgãos e entidades da administração pública, de interesse institucional ou de divulgação
compulsória, por determinação governamental. Esse informe
deve apresentar redação adaptada para a lista, com link do
documento original ou anexo do mesmo. Também se enquadram como informes institucionais avisos sobre participação
em instâncias decisórias do Sistema Único de Saúde (SUS) ou
sobre eventos do calendário da Fiocruz, tais como: Jornada de
Iniciação Científica; Bienal de Ensino; abertura de ano letivo
na Fundação; Congresso Interno, entre outros.
3.3.2. Mobilizações do Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz
(Asfoc-SN), conforme previstas em seu Estatuto; informes sobre o FioPrev; informes sobre o FioSaúde; nota de falecimento
de estudante ou integrante da força de trabalho da Fiocruz
(servidores da ativa, aposentados, terceirizados e bolsistas);
processos seletivos para estágio ou outros de interesse institucional e ofertas de cursos de capacitação para servidores.
3.3.3. Problemas na rede de informática e nas linhas telefônicas; aviso sobre novas centrais telefônicas; informes sobre
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segurança; mudanças de horários de ônibus; interrupções
no fornecimento de energia e no abastecimento de água em
dias úteis; interdição de portões e ruas de acesso aos campi
da Fiocruz, informes sobre mudança no horário do expediente
de qualquer unidade da Fiocruz ou serviço prestado à comunidade da Fundação.
3.3.4. Abertura de inscrições de cursos de pós-graduação
lato sensu, stricto sensu, formação inicial e continuada, técnicos, de especialização técnica e de extensão direcionados
à comunidade da Fiocruz e convite para aula inaugural das
unidades que tenham interesse em fazê-lo. A Agenda Fiocruz, editada semanalmente pela Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) da Presidência da Fundação, será o único
veículo na lista Fiocruz-L para as divulgações de defesas
de monografias de especialização, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Também devem ser divulgados na
Agenda Fiocruz – embora não exclusivamente – convites
das seguintes atividades relacionadas a ensino e/ou à iniciação científica abertas ao público em geral e de interesse da
maioria da comunidade da Fiocruz: seminários internos; jornadas de iniciação científica das unidades; oficinas; palestras
e eventos de centros de estudo. Os assessores das unidades
devem encaminhar o texto para a Agenda Fiocruz conforme
prazo estabelecido pela CCS.
3.3.6. Inscrições e/ou convites para conferências; fóruns;
congressos nacionais e internacionais; exposições culturais e
eventos em geral, desde que tenham relevância institucional
e estejam acordados com a Coordenadoria de Comunicação
Social (CCS) da Presidência da Fiocruz, que poderá direcionálos prioritariamente à Agenda Fiocruz.
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ANEXO III
Definição e racionalização do uso da lista Fiocruz-L
Exemplos recorrentes de assuntos que não atendem aos objetivos da lista Fiocruz-L
3.4.1. Informes pessoais: nascimentos, aniversários, batizados, casamentos, falecimento de familiares de qualquer grau
de parentesco de funcionários (servidores e terceirizados),
missa de 7º dia e temas afins.
3.4.2. Informes administrativos: alienação/disponibilização
de bens, móveis, produtos e afins; atestado de capacidade
técnica; desaparecimento e/ou busca de processos; punição
de fornecedores; requisição de material de almoxarifado; dedetização de prédios; suspensão de fornecimento de energia
elétrica, gás ou água nos fins de semana que não atinjam
todo o campus da Fiocruz em Manguinhos.
3.4.3. Eventos internos das unidades recorrentes sem interesse para a maioria da comunidade da Fiocruz: exibição de
filmes e promoção de eventos, atividades esportivas, festividades, passeios e excursões que não tenham envolvimento institucional, isto é, sem alinhamento com a missão da
Fundação ou com seus programas e ações previstos no Plano
Anual (PA), Plano Plurianual (PPA) e no Plano Quadrienal
(PQ) e/ou missão de cada uma das unidades da Instituição,
do FioPrev, do FioSaúde e do sindicato que representa seus
trabalhadores (Asfoc-SN).
3.4.4. Datas comemorativas e campanhas sem alinhamento com os interesses institucionais da Fundação, isto é, em
desacordo com a missão da Instituição, bem como com seus
programas e ações previstos no Plano Anual (PA), Plano
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Plurianual (PPA) e no Plano Quadrienal (PQ): de orientação
religiosa, afetiva, sexual ou político-partidária, dedicadas
a grupo profissional específico e de doação de sangue para
familiares de integrante da força de trabalho da Instituição.
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ANEXO IV
Definição e racionalização do uso da lista Fiocruz-L
Formato desenhado para a lista Fiocruz-L
6.5. O formato desenhado pela Programação Visual da
Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) da Presidência
da Fiocruz que atenderá cada unidade, assessoria e órgão
com remetente da Fiocruz-l – e será entregue junto com um
tutorial - tem, permite e estabelece:
– Testeiras temáticas divididas em: Notícias, Convites
e Publicações para informações jornalísticas; Informes,
para avisos administrativos; e Cursos para ambos os setores. Cada testeira trará nome e sigla de órgão/unidade, obedecendo mesma cor e padrão, com exceção para
Asfoc, FioPrev e FioSaúde, que terão cores diferenciadas,
por serem órgãos independentes da Fiocruz.
– Testeira temática Agenda Fiocruz para a CCS.
– Testeira temática Linha Direta para a CCS destinada à
veiculação de mensagens da Presidência da Fiocruz.
– Rodapé com contatos (telefone e endereço do correio
eletrônico) do remetente da unidade, assessoria ou
órgão; chamada para o link da intranet da unidade,
assessoria ou órgão e chamada para o link da Intranet
Fiocruz ou recurso virtual de comunicação interna que
venha substituí-la.
– Uso de convite eletrônico, desde que se mantenha
a testeira temática da unidade e que o tamanho da
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imagem esteja de acordo com a resolução recomendada
pela Rede Fiocruz, administradora da lista Fiocruz-L.
– Uso de uma (1) foto ou uma (1) imagem por mensagem - para remetentes jornalistas por formação -, desde
que tenha qualidade técnica e editorial e esteja em
resolução adequada a este tipo de veículo de comunicação interna eletrônica, atendendo, assim, à recomendação da Rede Fiocruz, administradora da lista Fiocruz-L.
– Envio de documentos anexos, desde que o tipo e o tamanho estejam dentro das especificações estabelecidas
pela Rede Fiocruz, administradora da lista Fiocruz-L.
– Padronização da fonte tipográfica em “Arial”, tamanho “10”, cor “padrão” para título e conteúdo da
mensagem. O título deve ser em negrito e centralizado
e o conteúdo da mensagem alinhado à esquerda.
– Emprego das regras descritas no Manual para o Uso
da Fiocruz-L, elaborado pela CCS e direcionado aos
remetentes da lista sem formação jornalística.
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