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Cenário
A Fiocruz, em diversos âmbitos de sua atuação, tem programas de fomento e
programas temáticos para incentivar iniciativas e projetos de suas unidades. Dentro
deste cenário, a Cogeplan propôs a estruturação e o monitoramento dos programas e
projetos da Fiocruz, possibilitando a avaliação mais detalhada das iniciativas, além de
assegurar o alinhamento aos macroprocessos da Fiocruz, e, consequentemente, a
possível
replicação
de
boas
práticas.
O PIDI foi concebido em maio de 2018, pela Vice-presidência de Gestão e
Desenvolvimento Institucional (VPGDI), como um programa de fomento ao
desenvolvimento institucional da Fiocruz, consoante às condições estabelecidas nos
documentos Edital do PIDI, Regulamento do Programa de Desenvolvimento
Institucional e Política de Desenvolvimento Institucional (Portaria PR 596/2018).
O primeiro ciclo do programa teve início em outubro de 2018, com duração de 24
meses (2018 a 2020), com processo de seleção realizado pela Diretoria Executiva
(DE) da VPGDI, tendo sido aprovado um conjunto de 16 projetos.
O atual edital do PIDI, lançado em novembro de 2021, é de fluxo contínuo e tem o
processo de seleção e acompanhamento de projetos realizado pela Coordenação
Geral de Planejamento Estratégico (Cogeplan). O processo de submissão e avaliação
de projetos é realizado pelo SEI e o monitoramento ocorre por meio do sistema SAGE
GP.
Periodicamente serão publicados, no site do PIDI, relatórios atualizados com um
panorama do programa, contendo números, dados e informações sobre o programa e
os projetos fomentados, sendo este o primeiro relatório do monitoramento do PIDI.
Importante esclarecer que os projetos que foram propostos no intervalo entre o final do
primeiro ciclo do PIDI I e o lançamento do atual edital estão se adequando aos
parâmetros vigentes e também serão monitorados.
Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Institucional - PIDI
Relatório 1 – 20/07/2022
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Indicadores
Indicadores de monitoramento do PIDI








25 projetos em execução
1 projeto em análise pela Cogeplan
1 projeto em contratação com Fiotec
12 projetos e respectivas metas cadastrados no SAGE GP
13 projetos pendentes de cadastramento no SAGE GP
14 projetos com processos de submissão regularizados no SEI
11 projetos com processos ainda não regularizados no SEI

Projetos em execução em 7 estados:
Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, Pernambuco, Amazonas, Bahia e Minas Gerais.
Macroprocessos relacionados aos projetos em execução:







Análise de qualidade
Atenção de referência
Educação e formação
Gestão
Informação, comunicação e divulgação científica
Pesquisa, C&T&I

Situação dos projetos:

Fonte: Cogeplan/Fiocruz/2022
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Sistemas de monitoramento:

Fonte: Cogeplan/Fiocruz/2022

Estados com projetos em execução:

Fonte: Cogeplan/Fiocruz/2022
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Macroprocessos relacionados às metas:

Fonte: Cogeplan/Fiocruz/2022

Unidades, Macroprocessos e Metas/Atividades:

Fonte: Cogeplan/Fiocruz/2022
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