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O Escritório de Gerenciamento de Projetos do Instituto Carlos

Chagas (EGP-ICC) foi criado em 2019 como um dos setores da Vice

Direção de Gestão da Fiocruz-PR . As ações iniciais do EGP-ICC

foram centradas no apoio aos projetos institucionais ,

especificamente os associados à Fiotec . Rapidamente revelou-se

necessária uma ampliação de escopo de atividades , visando o

incremento de efetividade , difusão de conhecimentos em

gerenciamento de projetos , e a adoção de padrões de referência

em governança pública .

O EGP-ICC sempre se pautou no diálogo com os servidores em atividade de pesquisa do ICC ,

detentores de conhecimento técnico-científico , mas em geral com pouca experiência no
gerenciamento administrativo dos projetos . Esse cenário motivou a migração do EGP-ICC para a
Vice Direção de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Instituto , o que aumentou a fluidez
de comunicação entre Gestão e Pesquisa . É importante apontar que o EGP-ICC é um setor ainda
embrionário na Fiocruz-PR e , dessa forma , são constantes nossas ações de ampliação de
estrutura e escopo de atividades , bem como reformulação de métodos na medida em que se
apresentam novos desafios e necessidades institucionais . 

A equipe atual do EGP-ICC é composta por duas Analistas de Projetos e pelo Vice-Diretor de
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico , a saber :
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gestão e excelência científica
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Por Alexandra Magnuskei, Isabela Rodrigues
e Marcio Rodrigues
Instituto Carlos Chagas, Fiocruz-PR

http://plataformaepp.fiocruz.br/
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As Atribuições do EGP-ICC são:

Iniciação dos trâmites administrativos e burocráticos dos projetos a serem submetidos para as
agências de fomento.

Execução dos processos de compras;

Importação com cartão de crédito pelo pesquisador (CNPQ);

Importação e exportação sem cobertura cambial (doação);

Gerenciamento das publicações e revisões de artigos científicos

Aprimoramento dos processos de gestão do conhecimento e gestão da pesquisa aplicados ao
gerenciamento de projetos; 

Criação de novos instrumentos para controle e avaliação dos projetos da Fiocruz, especialmente
ao que se refere à garantia da qualificação dos projetos; 

Gestão dos projetos institucionais no que se refere aos aspectos administrativos/burocráticos,
junto com os coordenadores dos projetos; 

Ampliar e consolidar o processo de monitoramento e avaliação de projetos e a garantia da
eficácia e efetividade dos projetos; 

Aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão de projetos existentes;

Harmonização entre os princípios e regramentos da administração pública e a dinâmica
gerencial dos projetos.
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Em 2020, o EGP-ICC iniciou um trabalho de mapeamento das atividades e fluxos de processos visando
alinhamento com os métodos e atividades da Rede de Escritórios de Projetos da FIOCRUZ.  Desde o
início desta interação, o EGP-ICC vem consolidando seus fluxos de trabalho e aperfeiçoando suas
metodologias. Nesse sentido, ilustramos a seguir os resultados a partir dessa integração.

Experiência no projeto de avaliabilidade dos escritórios:



O EGP-ICC tem buscado atender as demandas do Instituto com eficiência e capacidade de adequação

à metodologia adotada pela Fiocruz para execução de cada uma de suas atividades, consolidando

assim seu apoio à pesquisa do Instituto como um todo. Cabe apontar que o EGP-ICC atende

prioritariamente projetos institucionais, estimulando que a gestão de projetos individuais seja

conduzida por cada laboratório do ICC.

Concluímos reforçando a ideia de que o EGP-ICC é uma parte importante da construção de um ICC

eficiente, transparente e de funcionamento coletivo, promovendo integração entre boa gestão e

pesquisa de excelência. Reforçamos também a importância da integração do EGP-ICC com a Rede de

Escritórios da Fiocruz, de modo que seja constante a busca por melhor estruturação e bom

funcionamento do escritório. Dessa forma, com clareza e objetividade nos serviços que prestamos,

acreditamos que poderemos contribuir com o crescimento do ICC e da Fiocruz como um todo. 
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Equipe EGP - ICC

Marcio RodriguesMarcio Rodrigues
Agradecimentos: 

O EGP-ICC expressa seu agradecimento às direções atual e anteriores da Fiocruz-PR pelo
constante suporte, em especial à Dra. Andrea Rodrigues Ávila pela estruturação inicial do

escritório

Alexandra MagnuskeiAlexandra MagnuskeiIsabela RodriguesIsabela Rodrigues

Marcio RodriguesMarcio Rodrigues



O Núcleo de Projetos Estratégicos do Instituto de Ciências e Tecnologia em Biomodelos criado

em 2015 cujo foco principal é a gestão dos projetos do ICTB em pareceria com a Fiotec. Em setembro de

2016, o Cecal tornou-se ICTB, saindo da condição de unidade de técnica de apoio para unidade técnica-

científica. O NPE é subordinado à Vice-Diretoria de Ensino e Pesquisa, trabalhando em parceria com a

direção do ICTB.
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Apresentação do Núcleo de Projetos
Estratégicos do Instituto de Ciência e
Tecnologia em Biomodelos 
Por Thays Gonçalves Martins Costa 

Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos

histórico e contexto atual



objetivo

Por quê? COMO?
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Dar suporte ao modelo de negócios do

ICTB, por meio da gestão de projetos.

Para ajudar a promover a

sustentabilidade econômica e o

crescimento da unidade.

Orientar, acompanhar e

monitorar a gestão dos projetos do

ICTB.

Projetos de prestação de serviços; 

Projetos de inovação; 

Projetos de pesquisa que envolvam a transferência

de tecnologias da unidade para parceiros.

TIPOS DE PROJETOS ATENDIDOS PELO
NPE-ICTB:
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As Atribuições do NPE-ICTB são:

Gerenciar métodos e ferramentas de gerenciamento de projetos para o seu funcionamento
lógico;

Gestão e acompanhamento de contratos com a Fiotec;

Acompanhamento de performance dos projetos;

Gestão de compras e contratações realizadas por projetos;

Elaborar documentos e instruir processos de pagamento da Fiotec;

Apoio na elaboração de projetos básicos (fase de iniciação);

Acompanhar o andamento dos projetos, garantindo que sigam os cronogramas estabelecidos,
bem como permanência dentro do escopo (fase de execução);

Acompanhar execução financeira dos projetos;

Realizar prestação de contas dos projetos encerrados (fase de conclusão).
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Microrede -NPE - ICTB Macrorede -NPE - ICTB

Thays Costa
Coordenação do NEP

Analista de gestão

Equipe NPE - ICTB

 
 Luiz Carlos Soares 

 Assistente de gestão
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Apresentação do Escritório de Projeto Instituto
Leônidas & Maria Deane / Fiocruz Amazônia
Por Analice Pereira Carvalho
Instituto Leônidas & Maria Deane

O Instituto Leônidas & Marie Deane – ILMD / Fiocruz Amazônia fez constar no seu Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI (2018-2011), especificamente na Linha de Ação XXII do Programa
de Gestão e Desenvolvimento Institucional – Pro Gestão, a necessidade da criação de um Núcleo de
Apoio à Gestão de Projetos, de forma a prover, aos meios e estrutura para alcançar resultados com
eficiência, eficácia e transparência, conforme os preceitos da boa gestão pública. 

A proposta estava embasada na premissa de que o volume de recursos e atividades executadas pelos
projetos apontava para a necessidade de uma estrutura física, material e intelectual que visasse atender
às demandas apresentadas de apoio a gestão de projetos dos Laboratórios e demais setores no
ILMD/Fiocruz Amazônia.

O entendimento da alta gestão era de que “repousar essa carga de trabalho sobre os chefes de
laboratório e demais pesquisadores não se demonstra uma estratégia eficaz visando à excelência da
gestão as ações e recursos que circulam no ILMD. Nesse contexto, como uma medida aconselhável e
desejável sugeriu-se a criação de uma estrutura institucional que funcionasse externa aos laboratórios
gerindo atividades e recursos referentes a esses projetos, que vão desde a concepção, formação,
mapeamento de possíveis financiadores, execução, acompanhamento e prestação de contas técnica e
financeira.

A criação dessa estrutura fomentaria, de um lado a excelência na pesquisa, uma vez que os
pesquisadores teriam mais foco em aspectos eminentemente técnicos da atividade de pesquisa e não
ficariam preocupados com aspectos extrínsecos e, por outro lado, a instituição conseguiria
administrativamente ter mais acuidade na gestão de recursos financeiros, otimizando seus serviços.

Assim, o Escritório de Projetos passou a existir em abril de 2019, ligado ao Serviço de Planejamento e
Cooperação da Vice-Diretoria de Gestão de Desenvolvimento Institucional. 

Hoje o Escritório de Projetos funciona com uma equipe de 5 colaboradores, sendo 1 servidor, 1 bolsista
e 3 profissionais terceirizados ( 2 via Fiotec e 1 pelo ILMD). 

Trecho da proposta de implantação da atividade de apoio ao gerenciamento de projetos no Serviço de Planejamento e Cooperação da Vice-Diretoria de
Gestão e Desenvolvimento Institucional, apresentado ao CD do ILMD / Fiocruz Amazônia

histórico e contexto atual
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Gerenciando 23 projetos em setembro de 2021, o Escritório de Projetos da Fiocruz Amazônia está
operacionalizando a execução de cerca de 20 milhões de reais:

Fonte: Escritório de Projetos da Fiocruz Amazônia: Setembro/2021

competências

Assessorar a administração superior em relação aos projetos estratégicos do Instituto Leônidas
& Marie Deane – ILMD / Fiocruz Amazônia;

Prestar consultoria interna na área de gestão de projeto;

Realizar o gerenciamento administrativo e financeiro dos projetos estratégicos do Instituto
Leônidas & Marie Deane – ILMD / Fiocruz Amazônia;

Zelar pela padronização e regulamentação da gestão de projetos no ILMD/ Fiocruz Amazônia

Promover a gestão do conhecimento em gerenciamento de projetos.
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Equipe EP - ILMD

Analice Pereira
Carvalho

Chefe do Escritório

Carla de Paula e Leonanda
Albuquerque

Éder Nascimento Roberta Gonçalves

Desafios e Perspectivas

Diante das necessidades de estruturação, inovação e novas responsabilidades a que foram submetidos
para a execução das ações para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, passou-se por um
momento de pressão, mas sobretudo de crescimento e maturidade da equipe do Escritório de Projetos
e de seus processos. 

Além disso, a mudança de gestão do ILMD / Fiocruz Amazônia, forçou a equipe do Escritório de Projetos
a auto-avaliação e redefinição de objetivos e metas.

Assim, para o próximo ano, busca-se a readequação do Escritório de Projetos do ILMD / Fiocruz
Amazônia dentro da estrutura organizacional considerando-se a quantidade de atividades e sua
relevância estratégica; a consolidação da atividade de captação para projetos institucionais junto à
financiados externos; e, uma maior divulgação das atividades do Escritório de Projetos para o público
interno, visando a captação de projetos individuais dos pesquisadores.

Acredita-se que empenhando esforços nestas frentes, aliado à profissionalização dos processos, é
natural o caminho para que o Escritório de Projetos do ILMD / Fiocruz Amazônia se torne referência
junto aos pesquisadores e às instituições de pesquisa e saúde do Amazonas.



Página  12

SUGESTÃO DE EVENTOS 
ABEE9 promove webinário sobre
Ecossistema de Inovação 

O Labee9, Laboratório de Inovação do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, irá realizar o webinário
Inovação e Ecossistema: a importância da rede no
crescimento de novas ideias.

O debate pretende conectar agentes locais de
inovação e vai tratar do cenário ideal para o surgimento
de novas ideias, de inovação e de formas inovadoras de
entender a realidade.

� Quarta-feira, 13 de outubro
� 17h
� https://bit.ly/3v0kmNQ (ao vivo pelo Youtube)

Semana de Inovação 2021
A Semana de Inovação, que terá como
tema “Ousar Transformar”, chega a sua
sétima edição em 2021.

Mais informações em:

semanadeinovacao.enap.gov.br/

https://bit.ly/3v0kmNQ
http://semanadeinovacao.enap.gov.br/


Dia 21/10 - horário: 9 às 11h- PAINEL COM EPs: apresentação
do processo de Roadmaping.

Dia 28/10 - início às 14h - Encontro Mensal da Rede

PRÓXIMOS EVENTOS DA REDE

ANIVERSARIANTES MÊS DE OUTUBRO
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15/10 - Aldo Nogueira Venâncio do IRR

29/10 - Alexandra Magnuske do ICC

29/10 - Débora Azevedo do EPP

31/10 - Lucas Ribeiro do EPP


