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MENSAGEM DO DIRETOR: 
 

Convidado pelo Presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Paulo Buss, assumi a 
direção da FIOCRUZ BRASÍLIA com duas missões precípuas. A primeira, implantar em 
Brasília o Núcleo Federal de Ensino da FIOCRUZ, observando deliberação do Congresso 
Interno. E a outra, fortalecer institucionalmente a presença da FIOCRUZ na Capital 
Federal, em especial junto aos Poderes da República. 

Grata e edificante surpresa marcou minha passagem pela direção da FIOCRUZ 
BRASÍLIA. Deparei-me com uma série de atividades de ensino, pesquisa e extensão e de 
importantes articulações institucionais já em andamento, conduzidas por profissionais 
compromissados e dedicados à causa da saúde pública, o que sempre norteou as 
atividades da Fundação Oswaldo Cruz. 

Devo afirmar que encontrei o caminho preparado, aplainado por esses profissionais 
para dar consecução à tarefa a mim confiada. Ser partícipe desse processo de construção 
foi realmente gratificante. Em especial de um momento em que sonhos, desejos 
vislumbrados por outrens e compartilhados por nós vão tomando concretude.  

A implantação do Núcleo Federal de Ensino da FIOCRUZ, anseio antigo dos que 
aqui atuam, é realidade no que diz respeito a iniciar a construção de sua sede e no que 
se refere à realização de uma série de cursos e outras atividades direcionadas tanto aos 
servidores públicos federais, quanto aos diferentes atores integrantes do SUS (Sistema 
Único de Saúde).  

Com a UnB (Universidade de Brasília), que nos cedeu terreno no seu campus, 
orientamos um processo de criação compartilhada. Isso ocorreu na elaboração do projeto 
arquitetônico da nossa sede e, assim, se processa na construção da agenda de cooperação 
técnico-científica, por intermédio de seminários temáticos que reúnem representantes 
das diversas unidades da FIOCRUZ e da UnB. 

Buscando representar a FIOCRUZ, articulamos com instituições federais do 
Executivo, Legislativo e Judiciário sediadas na Capital Federal, bem como com aquelas do 
Distrito Federal, uma série de atividades descritas neste relatório. Dessa forma, 
procuramos cumprir um dos papéis a nós atribuídos: o de identificar oportunidades e 
propiciar articulações que repercutam no âmbito das diversas unidades da FIOCRUZ, em 
todo o país. 

Os 15 meses - de janeiro de 2006 a março de 2007 - nos quais estive na direção da 
FIOCRUZ BRASILIA foram de aprendizado. Partilhar do espírito democrático que orienta a 
instituição foi uma grande satisfação. A aceitação e a compreensão da importância das 
diferentes formas de ser e se fazer presentes nas reuniões dos Colegiados da FIOCRUZ - 
no Rio de Janeiro e em Brasília - foram edificantes. O respeito e a honestidade 
intelectual foram marcas dos muitos debates, alguns mais e outros menos acalorados, 
mas todos estruturantes. 

É necessário registrar que sem o apoio incondicional do Conselho Deliberativo, de 
Duca, Gadelha, Fernando, Leila e Chris não teríamos chegado aonde chegamos. Sem a 
presença marcante de Antônio Ivo, Ilma, André Malhão e Nara o caminho não teria sido 
tão enriquecedor, e sem a confiança irrestrita de Paulo Buss, um homem notadamente 
desenvolvimentista, não poderíamos ter sido tão empreendedores. 

Agradeço a todos, particularmente aos colegas da FIOCRUZ BRASÍLIA, aí incluídas 
Celina e Fabíola, a oportunidade de conviver, aprender e poder ser mais um tijolo dessa 
construção.  

 
Gerson Oliveira Penna 

Diretor da FIOCRUZ BRASÍLIA 
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APRESENTAÇÃO 
 
FIOCRUZ BRASÍLIA: Uma história, muitas realizações 
 

A FIOCRUZ BRASÍLIA é, hoje, uma realização e uma promessa. Uma realização 
porque, ao longo de seus 30 anos, vem marcando a presença da Fundação Oswaldo Cruz 
na Capital da República e no Centro-Oeste, acreditando no potencial da região e 
contribuindo para seu desenvolvimento. E uma promessa porque vem incorporando, em 
seu processo de crescimento, as expectativas de todo o complexo FIOCRUZ, amplificadas 
agora com o projeto de um Núcleo Federal de Ensino da FIOCRUZ na capital do País. 

A história da recém batizada FIOCRUZ BRASÍLIA remonta à década de 70, período 
em que a Reforma Sanitária Brasileira mobilizava seus defensores na formatação do SUS 
(Sistema Único de Saúde). Foi no ano de 1976 que, por meio da Norma Regulamentar 
26/76, assinada pelo então vice-presidente da FIOCRUZ, Vinícius Fonseca, surge um 
escritório da Fundação Oswaldo Cruz na capital do Brasil. 

O objetivo do escritório era basicamente o de representar a FIOCRUZ em Brasília 
por meio de interlocuções com os setores governamentais presentes no Distrito Federal. 
Mas as crescentes demandas regionais e o aperfeiçoamento do quadro técnico da 
instituição impulsionaram e estabeleceram novos desafios. 

De forma gradativa, uma série de atividades de ensino, pesquisa e extensão foram 
criadas. Por meio delas, muitos parceiros foram conquistados, fortalecendo o papel da 
instituição e deixando claras as suas vocações. 

Atualmente, a FIOCRUZ BRASÍLIA já tem um papel de destaque nos campos citados 
acima. Promove cursos de pós-graduação nas modalidades de especialização, 
aperfeiçoamento, atualização e aperfeiçoamento técnico para servidores de diversas 
instituições ligadas ao SUS. Além disso, realiza atividades de ensino não-formal, 
mobilizando jovens do Distrito Federal e de seu entorno para temas como saúde, ciência, 
tecnologia e meio ambiente. Na pesquisa, também centra esforços em áreas como 
Alimentação e Nutrição e Meio Ambiente. 

Mais um traço importante da FIOCRUZ BRASÍLIA é a sua Coordenação de Programas 
e Projetos Estratégicos, que forma, ao lado do NFEF (Núcleo Federal de Ensino da 
FIOCRUZ), outra área de atuação estratégica da instituição. Dentro dessa Coordenação, 
os destaques têm sido o Programa de Direito Sanitário, o Observatório da Saúde no 
Legislativo Brasileiro, o Projeto Fronteiras da Saúde, o Observatório de Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Saúde, o Acordo Multilateral de CT&I em Saúde na Amazônia e 
a Rede Pan-Amazônica de CT&I em Saúde. 

Atualmente instalada no edifício Unidade II do Ministério da Saúde, a FIOCRUZ 
BRASÍLIA já entrou em contagem regressiva para mudar-se para uma sede própria. O 
prédio, cujas obras serão iniciadas em 2007, será erguido no campus da UnB 
(Universidade de Brasília), instituição que vem se tornando uma das mais fortes e 
importantes parceiras da Fundação Oswaldo Cruz na capital da República. 

A chegada da FIOCRUZ BRASÍLIA ao patamar em que hoje se encontra não se deu 
de forma isolada. Além das importantes parcerias internas e externas firmadas ao longo 
de sua trajetória, contou com o empenho, o talento e a dedicação dos profissionais que a 
conduziram por diferentes períodos, como Edmilson Duarte, Antônio José de Souza 
Machado, Celina Roitman, Lenita Nicoletti, Marcos Mandelli, Fabíola Aguiar Nunes, Denise 
Oliveira e Silva e Gerson Penna. 

Neste novo cenário que se constrói, a FIOCRUZ BRASÍLIA tem noção dos desafios 
que terá de enfrentar. Mas é e será orientada, especialmente, pelo objetivo de elevar os 
padrões de qualidade de vida da população. 
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INTRODUÇÃO 
 

O ano de 2006 foi de construção e transformações para a FIOCRUZ BRASÍLIA, 
conforme demonstra este relatório de gestão. Consolidamos a implantação do NFEF 
(Núcleo Federal de Ensino da FIOCRUZ), observando decisão do Congresso interno, ao 
tempo em que estruturamos uma área específica de Programas e Projetos Estratégicos 
para a FIOCRUZ e para o País. 

Para consecução das nossas atividades foi vital a ampliação do espaço físico que 
ocupamos na Sede II do Ministério da Saúde, para tanto contamos com o apoio da 
Secretaria Executiva do Ministério da Saúde por intermédio da Subsecretaria de Assuntos 
Administrativos, em especial, das coordenações gerais de Modernização e 
Desenvolvimento Institucional, a de Recursos Logísticos e a de Projetos. 

Em 2006, realizamos 16 novos cursos de pós-graduação lato sensu, nas 
modalidades especialização, aperfeiçoamento e atualização. Firmamos convênios e 
acordos com diversas instituições integrantes do SUS (Sistema Único de Saúde) e com 
outras que fazem interface com o sistema objetivando oferecer à administração pública 
brasileira melhoria de seus métodos e serviços por meio da capacitação de seu pessoal. 

Parcerias fundamentais foram concretizadas com instituições governamentais e 
não governamentais, com especial destaque para a UnB (Universidade de Brasília), que 
cedeu terreno em seu campus para erguer nossa sede,  e com a qual estamos definindo 
áreas de cooperação técnico-científica, por intermédio de seminários que congregam 
técnicos das duas casas. 

Ao tempo em que firmamos parcerias externas, também buscamos construir com 
as diversas unidades integrantes do complexo FIOCRUZ uma série de atividades nos 
campos do ensino, pesquisa e extensão, com especial destaque para a ENSP (Escola 
Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca), ICICT (Instituto de Comunicação e Informação 
Científica e Tecnológica), a EPSJV (Escola Politécnica Joaquim Venâncio), a COC (Casa de 
Oswaldo Cruz) e Biomanguinhos (Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos) e o CPqLMD 
(Centro de Pesquisa Leônidas e Maria Deane).  

No âmbito administrativo, ao longo de 2006 construímos o caminho para a 
descentralização de atividades anteriormente executadas na sede, objetivando nos 
tornamos uma Unidade Gestora, o que foi concretizado em fevereiro de 2007 (anexo 01). 

Para o redesenho do nosso caminho, promovemos um Seminário de Planejamento 
Estratégico, com a presença da maior parte dos trabalhadores da FIOCRUZ BRASÍLIA e 
representante da Presidência da FIOCRUZ. Tendo como base a análise da nossa realidade 
e a missão da FIOCRUZ, redefinimos nossa visão de futuro e, consequentemente, nossa 
missão. 
 A nova missão da FIOCRUZ BRASÍLIA foi assim definida: 
 

“Representar a FIOCRUZ junto aos poderes da União, organismos nacionais e 
internacionais e contribuir para a consolidação do SUS, por meio da formação 
de quadros estratégicos, do desenvolvimento e difusão de conhecimentos e 
tecnologias inovadoras, em cooperação interna e externa, que respondam às 
necessidades da gestão da saúde, nos âmbitos federal e regional”. 
 

Propostas de reestruturação interna foram amplamente discutidas. Dos debates 
surgiram os projetos da nova estrutura organizacional, contempladas nas propostas de 
Regimento Interno (anexo 02) e de Criação do Conselho Consultivo (anexo 03) da FIOCRUZ 
BRASÍLIA. 
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1 – COORDENAÇÃO DO NÚCLEO FEDERAL DE ENSINO DA FIOCRUZ - NFEF 
 

O desenvolvimento, em Brasília, do NFEF (Núcleo Federal de Ensino da FIOCRUZ) é 
uma construção coletiva, pois observa orientação do Congresso Interno e corresponde ao 
incremento do conjunto de atividades que aqui já vinham se processando. É, também, 
uma ação estratégica no sentido de instituir um espaço que represente todas as unidades 
da Fundação Oswaldo Cruz na Capital da República capaz de apoiar o Estado brasileiro 
em sua missão de implantar o SUS (Sistema Único de Saúde). 

A finalidade da criação do NFEF é apoiar as estruturas, orgânicas e conexas, de 
gestão do SUS em suas finalidades amplas, o que inclui os sistemas de ensino e de 
ciência, tecnologia e inovação em saúde.  

Para isso, o NFEF organiza o seu processo de trabalho de forma modular, por 
projetos, e sempre considerando as necessidades e demandas objetivas de seus parceiros 
e clientes externos e internos. Gerencia projetos (de ensino, pesquisa e extensão) 
identificados como estratégicos para o desenvolvimento do SUS e do Sistema de Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Saúde. 

São parceiros e clientes externos relevantes para o NFEF os órgãos:  
a) do Sistema Único de Saúde:  
- Ministério da Saúde, Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Funasa 

(Fundação Nacional de Saúde), Secretaria de Saúde do Distrito Federal e a Fepecs 
(Fundação de Estudos e Pesquisa em Ciências da Saúde);  

b) do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde: 
- Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, do Ministério da Saúde, 

o Ministério da Ciência e Tecnologia, CNPq (Conselho Nacional de Pesquisa) e a Fap-DF 
(Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal); 

c) do Sistema de Ensino: 
- Ministério da Educação, UnB (Universidade de Brasília), Secretaria de Educação 

do Distrito Federal, Ministério Público e Magistratura, além da Embrapa (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária), ABIPTI (Associação Brasileira das Instituições de 
Pesquisa Tecnológica), Cirad (Centre de Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement) e IRD (Institut de Recherche pour le 
Développement).  

Além das estruturas da FIOCRUZ BRASÍLIA, são parceiros internos da maior 
relevância para o cumprimento de sua missão institucional: a Presidência e Vices-
Presidências, bem como as demais unidades técnicas de apoio e técnico-científicas da 
FIOCRUZ, com destaque para a ENSP (Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca), 
ICICT (Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica), a EPSJV (Escola 
Politécnica Joaquim Venâncio) e a COC (Casa de Oswaldo Cruz) e Biomanguinhos 
(Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos). 

 
1.1 - Articulação interinstitucional e construção de parcerias 
 

Visando a organizar a oferta de atividades de ensino, pesquisa e extensão e 
articular projetos de cooperação técnica em função das necessidades e demandas do SUS, 
foram realizadas visitas de representação institucional e, muitas vezes, reuniões de 
trabalho com os seguintes órgãos: Anvisa, Ministério da Saúde e Funasa, Secretaria de 
Saúde do Distrito Federal, Fap-DF e Fepecs, secretarias municipais de saúde, conselhos e 
associações de categorias profissionais, além de outros centros de ensino e pesquisa em 
saúde. 

Destaque deve ser dado à articulação em desenvolvimento com a Universidade de 
Brasília, sob a coordenação da Presidência da FIOCRUZ e da Reitoria da UnB, para o 
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desenvolvimento de programa de cooperação técnica. A cessão de terreno no campus da 
UnB para construção da sede própria da FIOCRUZ em Brasília integra esse esforço de 
articulação interinstitucional. Outras articulações são descritas a seguir: 

 
1.1.1 - Governo Federal 
 

No âmbito do Governo Federal, as articulações do NFEF (Núcleo Federal de Ensino 
da FIOCRUZ) se deram junto a várias instituições. Com o Ministério da Saúde, diversas 
reuniões foram realizadas junto à SGTES (Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação 
em Saúde), com a participação da Presidência e Vice-Presidência de Ensino da FIOCRUZ, 
diretorias da ENSP e da Escola Politécnica; e representação da Opas (Organização Pan-
Americana de Saúde), para tratar do Termo de Cooperação MS-Opas-FIOCRUZ. Ainda 
foram elaborados quatro projetos de desenvolvimento de recursos humanos para serem 
financiados pelo TC 41, dos quais dois foram aprovados pelo Comitê Gestor do TC. 

Já com a CGRH (Coordenação Geral de Recursos Humanos), da Secretaria 
Executiva do Ministério da Saúde, iniciou-se processo de identificação de estratégias de 
trabalho conjunto entre o NFEF e a CGRH para o Programa de Educação Permanente dos 
servidores do Ministério da Saúde. Por solicitação da assessoria da CGRH foi feito contato 
com a ENSP para a realização do Curso de Especialização a Distância em Saúde do 
Trabalhador. 

Com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, do Ministério da 
Saúde, representantes do CDS/UnB (Centro de Desenvolvimento Sustentável) da 
Universidade de Brasília e da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) foram 
tratadas estratégias de qualificação das pessoas que trabalham no sistema de Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Saúde, em consórcio ou rede. Em outras duas reuniões com o 
CDS/UnB e o DECIT/MS (Departamento de Ciência e Tecnologia), do Ministério da Saúde, 
discutiu-se a formatação de Doutorado em Gestão de Sistema de Ciência e Tecnologia em 
Saúde.  

A Saúde Mental foi outro tema que favoreceu articulações por parte do NFEF. Com 
a Coordenação de Saúde Mental do Departamento de Programas Especiais, da Secretaria 
de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, foram realizadas reuniões de trabalho para 
tratar do tema da Reforma Psiquiátrica e formas de contribuição da FIOCRUZ. Elaborou-
se, também, o Projeto de Curso de Especialização em Saúde Mental e Atenção 
Psicossocial para 50 trabalhadores de Centros de Atenção Psicossocial da Região da 
Borborema, no estado da Paraíba. Aprovado pelo FNS (Fundo Nacional de Saúde) no valor 
de R$ 100.600,00 (cem mil e seiscentos reais), o curso será realizado no período de abril 
de 2007 a abril de 2008 e o LAPS/ ENSP (Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde 
Mental). 

Na área da Segurança Alimentar e Nutricional, foi solicitada assessoria técnica ao 
NFEF. Por isso, foram realizadas quatro oficinas de trabalho com a participação dos 
técnicos da Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição, da Secretaria de 
Assistência à Saúde, do Ministério da Saúde para elaborar proposta de vigilância 
alimentar e nutricional para o nível federal. A proposta será apresentada ao Comitê 
Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional. Há, ainda, artigo sobre o tema em 
elaboração. 

Com o Programa Nacional de DST/Aids/SVS foi elaborado projeto em parceria com 
o NFEF e realizaram-se sete cursos de Atualização em Planejamento em DST e Aids, no 
período de agosto a novembro de 2006, envolvendo 250 profissionais das coordenações 
estaduais de DST e Aids das 27 Unidades da Federação. Também houve a celebração de 
um convênio entre o Programa Nacional de DST/Aids e a Fiotec, no valor de R$ 90.000,00 
(noventa mil reais), para a realização dessa atividade. 
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As fundações públicas e as autarquias especiais estiveram entre os objetivos 
centrais das articulações feitas pelo NFEF ao longo de 2006. Junto à Funasa (Fundação 
Nacional de Saúde) foram feitas reuniões de trabalho para tratar da realização do Curso 
de Especialização em Gestão Sanitária Aplicada ao Tratamento de Águas Residuárias e do 
planejamento institucional em saúde indígena. O primeiro não teve seguimento por falta 
de recursos na Funasa. 

Por solicitação do Desai (Departamento de Saúde Indígena), foi elaborada proposta 
de Curso de Especialização em Planejamento em Saúde Indígena. O projeto foi aprovado, 
mas ainda está sem fonte de financiamento. O Núcleo Federal de Ensino da FIOCRUZ 
prestou assessoria técnica ao Desai para a formação da Rede de Implantação do Sisvan 
(Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena no Brasil), operacionalizado como 
um curso de atualização. Articulou-se, ainda, a realização de exposição Itinerante sobre 
Saúde Indígena. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi outro grande interlocutor. Com ela, 
o NFEF elaborou um projeto para o Curso de Especialização em Vigilância Sanitária a 
partir de carta-convite. Ao todo, participarão do curso 600 servidores analistas e 
especialistas ingressados após concurso público. Serão onze turmas para atender a Anvisa 
em Brasília e uma turma para os servidores lotados no Rio de Janeiro. Foram iniciadas em 
2006 duas turmas, com 50 alunos cada. Para a realização dessa atividade, foi celebrado 
um convênio entre a Anvisa e a FIOCRUZ BRASÍLIA, no valor total de 2.949.746,40 (dois 
milhões, novecentos e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta 
centavos). 

Ainda no âmbito federal, outras instituições estiveram entre as prioridades de 
articulação do NFEF. Foram realizadas parcerias com a Embrapa, Ministério do Meio 
Ambiente e Ibama, Ministério da Ciência e Tecnologia e CNPq, Ministério da Educação e 
Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), entre outras 
instituições governamentais federais, para o desenvolvimento de projetos e programas de 
popularização da ciência no sistema escolar de ensino. 

 
1.1.2 - Governo do Distrito Federal 
 

Assim como ocorreu com o nível federal, o NFEF também se articulou com o nível 
local. Por solicitação da Subsecretaria de Vigilância da Saúde, foram realizadas oficinas 
de trabalho com os gestores e, posteriormente, com cada Diretoria (Vigilância Sanitária, 
Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e Laboratório Central de Saúde Pública) 
para tratar das necessidades e demandas da subsecretaria em termos de qualificação do 
seu quadro de recursos humanos. Houve a elaboração de proposta, que chegou a ser 
apresentada, mas que ainda se encontra sem fonte de financiamento. 

A partir desses contatos, foram viabilizados e executados cursos de especialização 
e aperfeiçoamento em Direito Sanitário para a Diretoria de Vigilância Sanitária. O NFEF 
também teve participação em processos de planejamento institucional, inclusive os de 
elaboração do Plano de Promoção da Saúde e o PDVISA-DF (Plano Diretor de Vigilância 
Sanitária do Distrito Federal). 

A Subsecretaria de Atenção à Saúde, por intermédio da Coordenação de Saúde 
Mental, solicitou a participação do NFEF em atividades técnico-científicas. Por isso, 
estabeleceu-se articulação para o desenvolvimento de Curso de Aperfeiçoamento (50 
vagas) e Curso de Atualização (100 vagas) em Saúde Mental na Atenção Básica para 
trabalhadores da Secretaria de Saúde do DF, que serão realizados de maio a dezembro de 
2007. Os recursos financeiros já foram aprovados pelo FNS (Fundo Nacional de Saúde), no 
valor de R$110.900 (centro e dez mil e novecentos reais). 

Iniciou-se supervisão técnica à equipe do Hospital Psiquiátrico do Governo do 
Distrito Federal visando a sua descentralização para implantação de uma rede de 
cuidados em Saúde Mental.  
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Com a Coordenação de Nutrição da Subsecretaria de Atenção à Saúde estabeleceu-
se articulação para a realização de Curso de Atualização em Planejamento em Saúde para 
nutricionistas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal em 2007, após a participação do 
NFEF em atividades de planejamento institucional, em 2006. 

Com a Fepecs (Fundação de Estudos e Pesquisas em Ciências da Saúde), foi 
realizada reunião inicial que envolveu a direção das duas instituições e, posteriormente, 
foram organizadas reuniões com as Coordenações da Pós-graduação da Fepecs e da ENSP 
para a realização de Mestrado Profissional para os servidores da Secretaria de Saúde do 
Distrito Federal. 

O NFEF participou de reuniões de reconhecimento institucional com a Secretaria 
de Estado de Ciência e Tecnologia e a Fap (Fundação de Amparo à Pesquisa). Desses 
encontros participaram toda a alta administração das duas instituições para 
desenvolvimento de cooperação técnica no âmbito do Sistema de Ciência, Tecnologia e 
Inovação em Saúde. A Fap-DF já é parceira de alguns projetos da área de Extensão do 
NFEF, como o Fórum Ciência e Sociedade e o projeto Parcerias Educativas. 

No campo da Educação, foram realizadas reuniões para desenvolvimento de 
cooperação técnica no âmbito de projetos e programas de popularização da ciência no 
sistema escolar de ensino com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, que também 
é parceira dos projetos Fórum Ciência e Sociedade e Parcerias Educativas. 

Com a Caesb (Companhia de Água e Esgotamento Sanitário de Brasília) foi 
elaborado, em parceria com seus técnicos, o projeto do Curso de Especialização em 
Gestão Sanitária Aplicada ao Tratamento de Águas Residuárias, a ser financiado pelo TC 
15. 

 
1.1.3 - Universidades e Unidades da FIOCRUZ 
 

Universidades do Centro-Oeste e de outras regiões do país foram de grande 
importância para as atividades do NFEF em 2006. A Presidência da FIOCRUZ articulou-se 
com a Reitoria da UnB (Universidade de Brasília) para desenvolver um programa de 
cooperação técnica do qual participam as diversas unidades das duas instituições. Uma 
Oficina Temática foi realizada. É importante ressaltar, ainda, que professores do 
Departamento de Saúde Coletiva e de Nutrição já integram o corpo de docentes de cursos 
realizados pelo NFEF. 

Com a UFBA (Universidade Federal da Bahia), realizou-se reunião de trabalho com 
o ISC (Instituto de Saúde Coletiva), para o desenvolvimento de um acordo de cooperação 
técnica. Professores do ISC já vinham participando de diversos cursos de pós-graduação 
do NFEF, inclusive como coordenadores de disciplinas. 

Na Região Nordeste, realizou-se uma reunião de trabalho com a UEPB 
(Universidade Estadual da Paraíba) para o desenvolvimento de um projeto de cooperação 
técnica na área de Saúde Mental. Um curso de Especialização em Saúde Mental e Atenção 
Psicossocial, titulado pela FIOCRUZ BRASÍLIA, será realizado em 2007, em parceria com o 
LAPS/ENSP (Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental). 

As unidades da FIOCRUZ também tiveram um papel fundamental na elaboração do 
projeto de implantação do Núcleo Federal de Ensino, que sob a coordenação da Vice-
Presidência de Ensino, Informação e Comunicação, contou com a participação dos 
gestores da ENSP (Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca) e da EPSJV (Escola 
Politécnica Joaquim Venâncio). Professores da ENSP atuam como docentes e coordenam 
cursos realizados na FIOCRUZ BRASÍLIA. 

Estabeleceu-se parceria com o Laboratório de Atenção Psicossocial da ENSP para 
desenvolvimento de estudos, pesquisas e cursos de Especialização em Saúde Mental. 
Também foram estabelecidas articulações com a Vice-Presidência de Ambiente e Serviços 
de Referência e o CESTEH (Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador e Ecologia 
Humana) para o desenvolvimento de estudo multicêntrico sobre o impacto do uso de 
agrotóxicos na saúde humana. O Estudo já foi aprovado em edital público e aguarda 
financiamento do CNPq. 
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Com o ICICT (Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica), foi 
estabelecida parceria para a realização, em Brasília, do Curso de Especialização em 
Comunicação e Saúde. O ICICT participa também em outros cursos titulados pelo NFEF. 

Estabeleceu-se parceria com a COC (Casa de Oswaldo Cruz) para o 
desenvolvimento de vários projetos de popularização da ciência, tais como o Fórum 
Ciência & Sociedade e a pesquisa Observatório de Museus e Centros Culturais. 
 
1.1.4 - Outras articulações 
 

Ao longo de 2006, também foram realizadas parcerias com secretarias municipais 
de saúde da região da Borborema, no Estado da Paraíba, com coordenações de saúde 
mental das secretarias municipais de saúde de Campinas, São Paulo, e Goiânia, Goiás, 
com o Departamento de Terapia Ocupacional da FMUSP (Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo), Abipti, CFP (Conselho Federal de Psicologia) e Abep 
(Associação Brasileira de Ensino em Psicologia), entre outras organizações relevantes.  
 
1.2 - Atividades técnico-científicas 
 

O Núcleo Federal de Ensino da FIOCRUZ comporta três grandes áreas de atuação: 
Ensino, Pesquisa e Extensão. Embora o desenvolvimento de conhecimentos corresponda, 
grosso modo, à função social da pesquisa e a sua disseminação seja, historicamente, 
atribuição do ensino e da extensão, todos têm a oportunidade de realizar uma e/ou 
outra, sendo mesmo desejável que pesquisadores possam ministrar cursos e/ou participar 
de atividades de popularização da ciência. 
 
1.2.1 - Ensino 
 

A criação do NFEF em 2006 deu um novo impulso às atividades de Ensino da 
FIOCRUZ BRASÍLIA em sua missão de apoiar as políticas de qualificação profissional dos 
servidores públicos. Além de ter ampliado a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu 
(atualização, aperfeiçoamento e especialização), o que já vinha realizando desde a 
criação do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Saúde Coletiva, em 2004, passou a 
desenvolver cursos para profissionais de nível médio e mestrados profissionalizantes, 
estes titulados por outras unidades da FIOCRUZ. 

Seu caráter inovador reside no desenvolvimento de métodos pedagógicos 
apropriados às necessidades de cada clientela específica. Assim, todos os cursos que 
compõem esse Programa deverão trabalhar dentro de uma perspectiva multiprofissional, 
interdisciplinar e de fortalecimento da capacidade de governo das instituições. 

Na modalidade Atualização, foram desenvolvidos em 2006, ou ainda estão em 
andamento, os seguintes cursos: 

 - Planejamento em DST/Aids. Realizado em Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, 
São Paulo, Salvador e Curitiba (250 alunos);  

 - Metodologia do Ensino e seu Significado Pedagógico: (19 alunos); 
 - Formação da Rede de Implantação do SISVAN Indígena no Brasil (40 alunos); 
 - Antropologia Alimentação e Cultura: FIOCRUZ BRASÍLIA (22 alunos); 
 - Antropologia Alimentação e Cultura: ISC/UFBA (24 alunos); 
 - Antropologia Alimentação e Cultura: ENSP (25 alunos); 
 - Direito Sanitário (15 alunos) 
Na modalidade Aperfeiçoamento foi realizado, em 2006, o curso Bases Legais da 

Vigilância Sanitária (40 alunos). E, na modalidade Especialização, o ano de 2006 contou 
com os cursos de Comunicação e Saúde, em parceria com o ICICT (30 alunos), Direito 
Sanitário (45 alunos) e Vigilância Sanitária (100 alunos). 
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1.2.1.1 - Organização da Divisão de Ensino e da Secretaria Acadêmica  
 

O aumento da demanda pelas atividades de ensino promovidas pelo NFEF exigiu 
um redesenho do processo de trabalho tanto da Divisão de Ensino como da Secretaria 
Acadêmica. O Catálogo de Cursos/2007 e o desenvolvimento do Banco de Docentes 
traduzem a consolidação dos processos de trabalho da Divisão de Ensino, do seu 
Colegiado e da Secretaria Acadêmica. 
 
1.2.2 - Pesquisa 
 

A área de Pesquisa tem a missão de coordenar as atividades de produção de 
conhecimento da unidade no sentido de garantir que atendam prioritariamente às 
necessidades institucionais do SUS. Desenvolve projetos decorrentes das atividades de 
ensino de pós-graduação, em articulação com instituições da região, sempre que possível, 
integrados a investigações desenvolvidas por outras unidades da FIOCRUZ e com ênfase no 
apoio às pesquisas que se realizam nos serviços de saúde. A produção técnico-científica 
está organizada em sete programas de pesquisa, quais sejam: Direito Sanitário, Saúde 
Global, Alimentação e Nutrição, Saúde Mental, Saúde e Ambiente, Vigilância em Saúde e 
Educação Não-Formal. 

Os resultados obtidos pelo Programa de Direito Sanitário estão apresentados em 
outra seção deste Relatório. Em relação ao Programa de Alimentação e Nutrição, o 
projeto “Análise de Estratégias de Informação, Comunicação e Educação para a Promoção 
da Alimentação Saudável” teve como produtos: uma dissertação de mestrado, defendida 
em 2006; três artigos científicos em elaboração; um software para a promoção da 
alimentação saudável para utilização de usuários adolescentes em serviços de saúde; um 
livro de estratégias de informação, comunicação e educação para a promoção da 
alimentação saudável a ser publicado em 2007. 

Também integrante desse programa, o projeto “Situação de Segurança Alimentar 
em Populações Remanescentes de Quilombos de Área de Terra Firme e sua Relação com a 
Abertura da BR-163, Santarém-Pará”, gerou três artigos científicos, no prelo para 
publicação em periódicos científicos nacionais e internacionais; uma homepage, 
desenvolvida e disponibilizada para consulta na Internet (www.quilombolas.com.br); uma 
tese de doutorado a ser defendida em 2007; quatro apresentações em congressos 
nacionais e internacionais. 

O projeto “Avaliação da tendência de sobrepeso e obesidade e a Influência da 
renda monetária de crianças da 1ª Série do Ensino Fundamental na escolha de alimentos 
dito não-saudáveis e sua determinação no estado nutricional” produziu uma dissertação 
de mestrado defendida e três artigos científicos em elaboração. 

Já o projeto “Concepção do Desenho Metodológico e Operacional do Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional em Distritos Sanitários Indígenas” teve como produtos: 
um desenho técnico operacional do sistema desenvolvido e em funcionamento para todos 
os distritos sanitários indígenas do país; uma norma técnica desenvolvida e implantada; 
um modelo de capacitação a distância de recursos humanos; um modelo de formação de 
uma rede de desenvolvimento do sistema desenvolvida e implantada. 

Por fim, o projeto “Análise do Programa Bolsa Família no Distrito Federal” gerou 
uma dissertação de mestrado, em andamento. 

O Programa de Saúde & Ambiente desenvolveu um estudo multicêntrico sobre o 
impacto do uso de agrotóxicos na saúde humana, elaborado e aprovado em Edital 
público, mas aguardando financiamento do CNPq. Foi elaborado em parceria com o 
CESTEH/ENSP e a Vice-Presidência de Meio Ambiente e Serviços de Referência da 
Fundação Oswaldo Cruz. 

Pelo Programa de Estudos e Pesquisas em Vigilância em Saúde foi elaborado o 
artigo “Sexual behavior and HIV-infection among pregnant women receiving prenatal 
care: an information system for HIV epidemiological surveillance in Brazil”, em parceria 
com pesquisadores do IOC e USP. O artigo foi aprovado para publicação na Revista de 
Saúde Pública da USP. 
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No Programa de Estudos e Pesquisas em Educação Não-Formal, o Projeto 
“Observatório de Museus e Centros Culturais”, proposto pela Casa de Oswaldo Cruz, em 
parceria com o Departamento de Museus e Centros Culturais do IPHAN, o Museu de 
Astronomia e Ciências Afins e a Escola Nacional de Ciências Estatísticas, realizou uma 
Pesquisa-Piloto 2005 junto a nove museus da cidade do Rio de Janeiro e dois de Niterói. A 
FIOCRUZ BRASÍLIA tem a coordenação executiva desse projeto. Por essa pesquisa, foram 
produzidos, em 2006, um relatório, um boletim, um trabalho apresentado e publicado na 
íntegra nos anais da 30° reunião da Associação Nacional da Pesquisa em Ciências Sociais 
(Caxambu-MG, 26 a 28 de outubro de 2006) e um livro (com previsão para abril 2007). A 
pesquisa atualmente se espalha por 43 museus de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo 
e Rio Grande do Sul.  
 
1.1.3 - Extensão 
 

A extensão responde pelas atividades de educação não-formal e de popularização 
da ciência do NFEF, sempre em parceria com secretarias de saúde e educação, museus e 
instituições acadêmicas. Essas atividades, organizadas na forma de projetos, 
correspondem à produção de materiais educativos e de divulgação científica, realização 
de eventos regulares e pontuais, de pesquisas e desenvolvimento de tecnologias 
educativas. 

O Fórum Ciência e Sociedade, que em 2006 estabeleceu o tema “O homem no 
Cerrado: Água, Energia e Clima”, teve como objetivo contribuir para a iniciação do jovem 
na cultura científica, despertar vocações científicas, aproximar a comunidade científica 
da comunidade escolar. Contou com a participação de 80 alunos e 20 professores de seis 
escolas do Distrito Federal, além dos estudantes e pesquisadores da UnB e da Embrapa e 
de escolas do Rio de Janeiro, perfazendo um total de 142 participantes. As instituições 
parceiras foram: ENSP, Embrapa, Cirad, Abipti, Secretaria de Estado de Educação do DF, 
Fap/DF, Decit, UnB, Ibama, Ministério do Meio Ambiente, Caesb, IRD, Inmetro e o Jardim 
Botânico. De seus resultados, figuram a Carta de Paris, publicada durante a fase 
preparatória do Fórum 2006 com o apoio do Decit, e o site do Fórum, ainda em 
construção. 

O I Seminário de Parcerias Educativas, realizado em 20 e 21 de setembro, teve o 
objetivo de intercambiar experiências pedagógicas voltadas para a promoção da saúde na 
escola e o desenvolvimento de temas transversais, como meio ambiente, saúde, ética, 
focalizando as situações de parceria com instituições de pesquisa. O evento contou com a 
participação de 71 pessoas, entre professores e pesquisadores, e parceiros como UnB, 
Embrapa, Cirad, Funasa, Jardim Botânico e Fap-DF. Foi apresentado um total de 11 
trabalhos. Os parceiros do seminário foram: Secretarias de Educação, da Saúde, da 
Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do DF e Entorno, Abipti, 
Embrapa, Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e Fap-DF. 

O projeto Exposição Itinerante sobre Percepções da Saúde, que pretende abordar 
noções de saúde entre grupos específicos, como indígenas, ribeirinhos, quilombolas, etc, 
realizou, no 1º e 2º semestres, reuniões técnicas, visitas a instituições que desenvolvem 
trabalhos relativos a questões indígenas, consultas bibliográficas e iconográficas para 
descrição de gravuras, fotografias e produção de material para a execução do primeiro 
módulo. Preparou o I Módulo sobre Espaço-Saúde, no qual serão tratadas questões sobre 
as realidades do primeiro grupo selecionado (indígena). 

A Premiação Literária o Jovem e a Saúde Pública, uma das mais antigas atividades 
da Extensão, realizou, em 2006, a sua quinta versão. A Premiação é uma atividade bi-
anual realizada em parceria com secretarias de educação dos municípios do entorno do 
Distrito Federal. Seu objetivo precípuo é estimular o interesse dos estudantes do Ensino 
Fundamental em relação à ciência da saúde. Realizada no período de 26 de junho a 11 de 
setembro, abordou dois temas: “Águas Limpas” e “Nosso lixo vale ouro”. A Premiação dos 
estudantes foi realizada durante 1ª Festa Latina de Bonequeiros Brincantes e Pensantes.e 
teve como público participante 50 professores e 97 alunos de 33 escolas do município de 
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Águas Lindas de Goiás. As instituições parceiras da Premiação são a Secretaria Municipal 
de Educação de Águas Lindas/GO, Caesb e UnB. 

A FIOCRUZ BRASÍLIA participou da Semana Nacional de C&T com um estande 
visitado por mais de dois mil estudantes, onde foram promovidas atividades de educação 
em saúde com apresentação de vídeos, debates e montagem de um mini-laboratório de 
vacinas, dentre outros. O objetivo do evento foi mobilizar a população, em especial 
crianças e jovens, sobre temas e atividades de C&T, valorizando a criatividade e a 
atitude científica. Foram parceiras na Semana de C&T: Biomanguinhos, Vídeo Saúde, COC 
e Ministério de Ciência e Tecnologia. 

A Olimpíada de Saúde e Meio Ambiente, outra importante atividade da Extensão, 
iniciou em 2006 os preparativos para o evento, que será realizado em 2007. O objetivo da 
atividade é incentivar o desenvolvimento de projetos multidisciplinares e cooperativos 
que promovam a reflexão sobre temas ligados à ciência, saúde e meio ambiente, com as 
modalidades Arte e Ciência, Produção de Textos e Projetos de Ciências. A premiação 
Regional será em março de 2007, e a Nacional, em abril de 2007. Participam escolas de 
ensino Médio e Fundamental da regional Centro-Oeste, o que resultou num total de 43 
trabalhos inscritos. Realizada pela FIOCRUZ e pela Abrasco, a Olimpíada tem como apoio: 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência e 
Tecnologia para Inclusão Social do MCT e Secretaria de Estado da Educação do Governo 
de SP. 
 
1.3 - Atividades de Desenvolvimento Institucional 
 

O NFEF tem participação em foros internos e externos de deliberação sobre 
ensino. Internamente, o coordenador do Núcleo participa do Colegiado Gestor da 
Unidade, e as três áreas – ensino, pesquisa e extensão - participam das reuniões do 
Colegiado Gestor ampliado. O Núcleo ainda possui uma Plenária da Divisão de Ensino. 

Externamente, a Divisão de Ensino participa da Câmara Técnica de Recursos 
Humanos do MS. O Núcleo Federal participa das Câmaras Técnicas de Ensino e Pesquisa 
da FIOCRUZ, do Colegiado Nacional de Saúde Mental e do Colegiado de Coordenação da 
Saúde Mental do GDF. 

Com o objetivo de aperfeiçoar constantemente suas atividades, o NFEF investe no 
desenvolvimento das pessoas que o compõem. Para isso, promoveu treinamentos em 
serviço da Secretária Acadêmica na ENSP e em noções básicas de informática 
(funcionários da Secretaria Acadêmica). Proporcionou também a participação em eventos 
como o VII Congresso da Rede Unida; III Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária, II 
Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão.  
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2 - COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS 
 
A Coordenação de Programas e Projetos Estratégicos (PPE), mais recente área da 

FIOCRUZ BRASÍLIA, é a instância de articulação interinstitucional para o desenvolvimento 
de projetos e programas matriciais e estratégicos para a FIOCRUZ, especialmente aqueles 
voltados à promoção da integração regional, ao desenvolvimento sustentável, à 
qualificação da inteligência estratégica intra e extra-institucional e à implantação de 
tecnologias de gestão inovadoras voltadas para as necessidades dos sistemas de saúde e 
de ciência e tecnologia. 

Durante o ano de 2006, a PPE coordenou o Programa de Direito Sanitário, o Acordo 
Multilateral de Cooperação Técnico-Científica em Saúde das Instituições da Amazônia, a 
Rede Pan-Amazônica de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (CT&IS), o projeto 
Fronteiras da Saúde, o Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, e o 
Programa Avançado de Qualificação em Gestão da Saúde Global.  
 
2.1 - Acordo Multilateral de Cooperação Técnico-Científica em Saúde das Instituições 
da Amazônia 
 

Em 2003, o Governo Federal declarou a Amazônia uma prioridade, e vem 
articulando fóruns com Ministérios e instituições regionais, embasados no Programa de 
Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Além de implementar ações para produção de 
saber científico voltado à realidade local e para a integração da pesquisa básica e 
aplicada, ensino e tecnologia, o Programa tem como um dos seus objetivos estratégicos 
incentivar a cooperação entre instituições afins, regionais, nacionais e internacionais. A 
partir desse movimento, resultou, em 2004, o Acordo Multilateral de Cooperação 
Técnico-Científica em Saúde das Instituições da Amazônia (Acordo Amazônico), cuja 
proposta é constituir uma rede de pesquisa, formação de recursos humanos, cooperação 
técnica com gestores do SUS e cooperação internacional em saúde, visando a desenvolver 
atividades de investigação conjunta para conhecer as realidades sócio-sanitárias e 
epidemiológicas da região e implementar respostas do sistema de saúde, da ciência, 
tecnologia e inovação. 

São signatários do Acordo os representantes de instituições de ensino e pesquisa 
dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além de 
representações do Ministério da Saúde, Sistema de Proteção da Amazônia, Fundos de 
Amparo à Pesquisa, Furnas, Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), 
Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde). A estrutura do Acordo 
é composta pelo Conselho Diretor, que delibera e avalia anualmente o planejamento; 
pelo Conselho Gestor, que implementa, monitora e avalia o Plano de Ação do Acordo; 
pela Secretaria Executiva, que dá suporte operacional às atividades, representada pelo 
Centro de Pesquisa Leônidas e Maria Deane (CPqLMD/FIOCRUZ), e pela Coordenação 
Geral, representada pela FIOCRUZ BRASÍLIA, por meio da PPE. 

Pelo Acordo, a PPE assumiu o compromisso de buscar e incentivar a geração de 
ações em CT&I em Saúde na Região Amazônica, pressuposto básico para superar as 
condições críticas de saúde da região e reduzir as desigualdades regionais do país. 

Em fevereiro de 2006, foi realizada a reunião do Conselho Diretor do Acordo, na 
qual foi elaborado o planejamento das áreas de pesquisa e ensino para o ano. A partir 
desse planejamento, foram realizadas quatro reuniões do Conselho Gestor do Acordo, nas 
quais foram relatadas as ações previstas, traçadas novas ações e criados os 
planejamentos para as áreas de gestão, cooperação técnica com o SUS e cooperação 
internacional. Para cada uma das áreas mencionadas, foram obtidos os seguintes 
resultados, ao longo do ano: 
 
2.1.1 - Pesquisa: 
 
- Levantamento dos grupos de pesquisa em saúde na região, objetivando a identificação 
de parceiros para o Acordo; 
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- Levantamento das instituições regionais que não fazem parte do Acordo, visando à 
ampliação do mesmo; 
- Mapeamento das ações/atividades apoiadas pela Suframa (Superintendência da Zona 
Franca de Manaus) e divulgação para os signatários do Acordo, permitindo o 
desenvolvimento de ações integradas para o crescimento da Região; 
- Preparação de catálogo com a identificação das diversas agências de fomento à 
pesquisa e informações pertinentes, objetivando ampliar o financiamento para a área de 
pesquisa na Região.  
 
2.1.2 - Ensino: 
 
- Criação de um curso interinstitucional de Mestrado em Saúde Pública, integrando a 
UFAM (Universidade Federal do Amazonas) e a UFPA (Universidade Federal do Pará); 
- Articulação de um grupo de trabalho para identificação das políticas vigentes nos 
hospitais de ensino e elaboração de uma proposta de acreditação desses hospitais, com o 
objetivo de melhorar a atenção à saúde e a formação dos profissionais da Região. 
 
2.1.3 - Cooperação Técnica: 
 
- Aprovação da participação do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), 
Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) e SGTES (Secretaria de 
Gestão do Trabalho e Educação em Saúde do Ministério da Saúde), no Acordo, com 
representação no Conselho Gestor; 
- Participação ativa do Acordo nas reuniões do Núcleo de Articulação Interinstitucional 
para Desenvolvimento da Amazônia Legal (NAID), coordenado pelo Departamento de 
Apoio à Descentralização do Ministério da Saúde (DAD/MS), para o desenvolvimento do 
Plano de Qualificação da Atenção à Saúde na Amazônia Legal (PSAL), do Ministério da 
Saúde. 
  
2.1.4 - Gestão: 
 
- Realização de Oficina para Elaboração da Política de Comunicação do Acordo, que 
contou com representantes da área de comunicação de todas as instituições integrantes 
do Conselho Gestor, um representante do Canal Saúde (FIOCRUZ) e a Assessoria de 
Comunicação da FIOCRUZ BRASÍLIA; 
- Criação de um site provisório do Acordo, pelo CPqLMD, e contratação de equipe para 
construção de site permanente, pela PPE; 
- Participação dos signatários do Acordo Multilateral na Rede Cooperasus/MS, que tem 
como função criar uma cultura de cooperação e co-responsabilidade, na qualificação do 
processo de descentralização do SUS; 
- Inclusão do Acordo no Plano Orçamentário (POM) da FIOCRUZ;  
- Elaboração de uma proposta de Regimento Interno do Acordo, a ser apreciada na 
próxima reunião do Conselho Diretor. 
 
2.1.5 - Cooperação Internacional: 
 
- Articulação com a OTCA (Organização do Tratado Cooperação Amazônica), com a 
Associação das Universidades da Amazônia (Unamaz), Organismo Andino de Saúde e 
Ministérios de Saúde dos países amazônicos, visando à cooperação internacional em 
ciência, tecnologia e inovação em saúde, na Região Amazônica; 
 
2.2 - Rede Pan-Amazônica de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 

 
No dia 22 de março de 2006, na reunião de Ministros de Saúde e de Proteção Social 

da América do Sul, que contou com a presença dos ministros de Saúde dos Países 
Membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, foi solicitada à Fundação 
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Oswaldo Cruz a elaboração de planos de gestão, com o objetivo de promover Redes de 
Ciência e Tecnologia em Saúde na Região Amazônica. 

A partir dessa demanda, o Acordo Amazônico (coordenado pela PPE) iniciou um 
processo de articulação com organismos transnacionais e ministérios da Saúde dos países 
Amazônicos (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela), 
elaborando o projeto Rede Pan-amazônica de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. 
Essa Rede tem como entidades constituintes e financiadoras a FIOCRUZ, OTCA, Opas 
(Organização Pan-americana de Saúde), Unamaz, Organismo Andino de Saúde e Ministério 
da Saúde do Brasil. Sua Agência Executora é representada pela Fundação Oswaldo Cruz, 
por intermédio da Coordenação de Programas e Projetos Estratégicos da FIOCRUZ 
BRASILIA. 

Sua proposta é constituir uma Rede Cooperativa em Ciência, Tecnologia e 
Inovação em Saúde, visando à colaboração com o desenvolvimento sócio-econômico, por 
meio da implementação de macro políticas convergentes, que possibilitem a expansão de 
pólos tecnológicos voltados à produção de insumos estratégicos e ao gerenciamento dos 
sistemas de saúde. Como resultado inicial da demanda de implantação da Rede Pan-
Amazônica, foi realizado, nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2006, na cidade de 
Manaus, o “I Encontro Internacional Pró-Rede Pan-amazônica de Ciência, Tecnologia e 
Inovação em Saúde”, em conjunto com o “IV Encontro das Comissões Intergestoras 
Bipartites da Amazônia Legal”. 

O Encontro Pró-Rede Pan-amazônica, organizado pela PPE e pelo CPqLMD, 
representando a Coordenação do Acordo Amazônico, e pelo DAD/MS (Departamento de 
Apoio à Descentralização, do Ministério da Saúde), contou com representantes da Opas, 
da Unamaz, Conasems, do Conass, do Conselho Nacional de Saúde, do DECIT/MS 
(Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde), DIPE/MS (Departamento 
de Investimentos e Projetos Estratégicos), do IDRC (Centro de Pesquisa em 
Desenvolvimento Internacional), do Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República, do Centro de Gestão em Estudos Estratégicos, do BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social), de Farmanguinhos/FIOCRUZ e do Instituto Butantã. 

Nesse Encontro foi aprovado um Plano de Trabalho das instituições presentes, 
contendo os desafios, ações e compromissos assumidos por estas, para a implantação da 
Rede. Foi elaborada a Carta de Manaus, documento no qual foi acordada a importância da 
iniciativa e afirmado o interesse em implantar e garantir a sustentabilidade da Rede Pan-
Amazônica de CT&I/S. 

 
A Carta de Manaus ressalta: 

 - “a importância geopolítica estratégica da Amazônia e seu potencial de 
contribuição para o desenvolvimento sustentável dos países amazônicos, assim 
como da humanidade e sobrevivência do planeta; a importância do 
desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a inovação como 
instrumento de promoção da equidade, qualidade de vida e saúde da 
população; (...) a integração dos países da região como caminho para o 
desenvolvimento humano e sustentável e a justiça social; a importância de 
políticas transnacionais e intersetoriais articuladas para o alcance das metas 
do milênio; a necessidade de ações que promovam sistemas de saúde 
universais e equânimes, respeitando as diferentes culturas dos povos da 
região; e a urgência de se construir e implantar políticas e mecanismos 
eficazes que melhorem a excelência técnica das instituições de pesquisa e 
formadoras de recursos humanos que contribuam na diminuição de 
desigualdades, e que promovam compromisso solidário com as gerações 
futuras”. 
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2.3 - Projeto Fronteira da Saúde 
 

A estratégia de qualificação de desenvolvimento científico, tecnológico e 
institucional desponta como alternativa válida não somente para o avanço da saúde 
pública no país, mas também para seu desenvolvimento sócio-econômico.  

Nesse contexto, a PPE elaborou o projeto “Fronteira da Saúde”, que tem por 
objetivo criar mecanismos de prospecção, monitoramento e avaliação que subsidiem a 
tomada de decisão das redes de atenção, redes de pesquisa e inovação, redes de 
avaliação de tecnologias e redes de desenvolvimento e integração regional, assim como 
definir temas e nichos estratégicos para investimentos a longo prazo, buscando maior 
autonomia nacional, maior influência internacional e maiores benefícios à saúde da 
população, e melhor monitoramento, acerca das demandas do Sistema Único de Saúde. 
Esse projeto permitirá, numa visão estratégica, promover a qualificação dos 
investimentos em desenvolvimento científico, tecnológico e institucional em saúde. 

O “Fronteira da Saúde” tem como proposta metodológica a utilização de técnicas 
de previsão extrapolativas, exploratórias e normativas no escopo do método Delphi, que 
se constitui em uma tentativa de previsão do comportamento de variáveis e vetores, por 
meio de um processo de consultas subseqüentes a especialistas no tema em análise.  Em 
2006, realizou-se: 
- Estruturação da Equipe Coordenadora do Projeto; 
- Apresentação do Projeto ao Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República (NAE). 
- Elaboração da ementa do Curso Planejamento Estratégico e Cenários Prospectivos, a ser 
ministrado para a equipe do projeto em 2007. 
 
2.4 - Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde: Uma parceria    

DECIT/SCT&I e FIOCRUZ 
 

Desde o ano de 2004 as pesquisas financiadas pelo Ministério da Saúde são 
estrategicamente orientadas pela PNCTIS (Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação em Saúde) e pela ANPPS (Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em 
Saúde). A partir de então, tornou-se tarefa prioritária acompanhar a aplicação da PNCTIS 
e da ANPPS, bem como iniciar um processo de monitoramento e análise de informações 
que possibilitassem avaliar o desenvolvimento e o impacto das pesquisas financiadas na 
produção de inovações, modificação da situação de saúde, desenvolvimento institucional 
e promoção da eqüidade em saúde. 

Nesse contexto, a Direção do DECIT/MS formulou a demanda de solução 
tecnológica e operacional para seus processos de análise e tomada de decisão, capaz de 
utilizar indicadores que não encontram suporte nas bases de dados existentes. 

Iniciou-se, então, em parceria com o DECIT, um projeto para o desenvolvimento e 
implementação de um Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, 
composto por um conjunto de soluções tecnológicas e operacionais que abrangem 
aspectos tecnológicos e político-organizacionais, visando a qualificar o monitoramento e 
avaliação da aplicação da PNCTIS e da ANPPS, bem como criar meios que facilitem o 
acesso e a troca de informações entre os diversos atores envolvidos direta ou 
indiretamente com pesquisas em saúde, estabelecendo a base para um processo 
permanente e contínuo de gestão. 

Esse projeto engloba um conjunto de soluções capazes de captar, tratar e 
disseminar informações e conhecimentos para suporte à tomada de decisões a uma rede 
de atores definidos, envolvidos com processos de gestão setorial ou temática. 

Com base na demanda formulada e nos conceitos que embasam esse projeto, vem 
se trabalhando para fornecer subsídios tecnológicos e político-organizacionais para a 
gestão da política de ciência, tecnologia e inovação do Departamento de Ciência & 
Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da 
Saúde e da rede de atores que participam dessa gestão. 

Em 2006, realizaram-se: 
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- Desenvolvimento do projeto visando à construção da ferramenta que permitirá 
atender à solicitação do DECIT. 

- Em relação ao aspecto informacional, avançou-se na utilização da padronização 
de indicadores e sua adequação às bases de dados existentes (IBGE) e à tecnologia de 
estruturação de indicadores utilizada pela RIPSA. A estruturação de indicadores 
qualificados foi etapa crucial para construção do Observatório. Foi realizada com a 
participação de diversos atores internos do DECIT e consultores ad-hoc. 

- Também foi desenvolvida a versão beta do portal do Observatório, disponível on-
line desde junho de 2006, sucedida por duas outras focalizadas no NICTIS (agosto de 2006 
e janeiro de 2007); e várias versões para a aplicação para digitação dos dados (junho, 
agosto e novembro de 2006 e a última em fevereiro de 2007). 
 
2.5 - Programa Avançado de Qualificação em Gestão da Saúde Global 
 

O setor saúde demanda a sistematização, ensino e capacitação de pessoal e 
incorporação dos novos conhecimentos e tecnologias ao Sistema Único de Saúde. 

Para tanto, faz-se necessário, dentre outras ações prioritárias, enfatizar o 
fortalecimento dos sistemas de informação, formação, qualificação e capacitação de 
recursos humanos em saúde, a partir de especialidades e necessidades das regiões. Nesse 
sentido, foi elaborado, com base no Termo de Cooperação e Assistência Técnica assinado 
entre o Governo Brasileiro e a Opas/OMS, um Programa Avançado de Qualificação em 
Gestão da Saúde Global, tendo como justificativa a gestão local e a gestão global como 
desafio para o cotidiano do sistema de saúde. 

Esse Programa estabelece um processo de qualificação permanente de recursos 
humanos para o Brasil e países vizinhos, por meio da realização de cursos de 
especialização e de mestrado profissionalizante, por intermédio da FIOCRUZ e FIOCRUZ 
BRASÍLIA, com cooperação das instituições parceiras, pelo compartilhamento de 
experiências, desenvolvimento de iniciativas solidárias entre países, envolvendo gestores, 
consultores, pesquisadores e docentes, além de alunos de cursos de especialização e 
mestrado profissionalizante. Das realizações de 206, destacam-se: 

- Elaboração da ementa do Curso de Especialização em Gestão de Saúde Global 
direcionado a gestores, pesquisadores e técnicos de nível superior do Brasil e paises 
vizinhos; 

- Elaboração da ementa do Curso de Aperfeiçoamento em Saúde Global, Gestão de 
Tecnologia e Inovação; 

- Elaboração da ementa do Curso de Aperfeiçoamento em Saúde Global, Sistemas 
de Saúde e Modelos Tecno-assistenciais. 

 
2.6 - Programa de Direito Sanitário (Prodisa) 

 
É o programa que proporciona, por meio de estudos e pesquisas, conhecimento em 

Direito Sanitário para o fortalecimento do SUS. Colabora com entidades nacionais para o 
ensino e pesquisa em Direito Sanitário e fornece informações sobre o tema à população. 
Promove cursos nas modalidades de Especialização, Aperfeiçoamento e Atualização e 
coordena o projeto Observatório da Saúde no Legislativo Brasileiro.  

As atividades de ensino, pesquisa e extensão em Direito Sanitário tornaram 
possível a geração de conhecimentos na área, difundidos para a sociedade por intermédio 
de livros, internet e artigos indexados. Dentre os seus produtos, destacam-se: o livro 
Questões Atuais em Direito Sanitário, editado pelo Ministério da Saúde, em versão 
impressa e eletrônica, a última disponível no site do Ministério da Saúde, e quatro artigos 
publicados em revista científica. 

O Prodisa desenvolveu, em 2006, atividades de ensino, pesquisa e extensão, além 
de prestação de serviços e consultorias. Em cada uma dessas áreas, os destaques foram: 
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2.6.1 - Ensino 
 

No que se refere às atividades de Ensino, o Prodisa realizou três cursos. O curso 
Bases Legais para as Ações de Saúde possibilitou a diplomação de 31 alunos em 
aperfeiçoamento em Direito Sanitário; a formulação de um CD ROM denominado “Direito 
Sanitário para a Cidadania”, com 500 cópias distribuídas entre diversas Secretarias de 
Saúde no Brasil e a publicação de dois trabalhos científicos na I Mostra Científica da 
FIOCRUZ BRASÍLIA. 

O II Curso de Especialização em Direito Sanitário proporcionou a formação de 40 
alunos e resultou na conclusão de 03 artigos e 07 trabalhos científicos apresentados no III 
Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária. O III Curso de Atualização em Direito Sanitário 
formou 15 alunos em Direito Sanitário. 

 

2.6.2 - Pesquisa 
 

O Observatório da Saúde no Legislativo Brasileiro revelou-se uma das principais 
atividades do Prodisa em 2006. Composto por vários projetos, o Observatório tem por 
objetivo permitir amplo acesso às informações e análises sobre o processo legislativo em 
saúde. Dessa forma, pretende facilitar a produção de estudos e pesquisas, bem como a 
melhor formulação, acompanhamento e avaliação da política setorial na área, 
contribuindo para o desenvolvimento de um efetivo controle social.  

Em 2006, o Observatório iniciou articulações com a UnB (Universidade de Brasília) 
e firmou parcerias com a Câmara dos Deputados e com o Senado. A partir daí, realizou 
uma série de reuniões nas quais foram definidas metas e estratégias para o Observatório. 
Uma delas é a criação de um site de internet por meio do qual seja possível acompanhar 
todas as proposições que versem sobre saúde no Congresso. Além do acompanhamento da 
tramitação de tais proposições, o site deve permitir discussões e debates sobre os temas, 
envolvendo a sociedade de forma geral e as instâncias que a representam.  

Também dentro do projeto Observatório, a pesquisa Prática Legislativa no âmbito 
da Saúde no Congresso Nacional no Biênio 2004/2005 teve por objetivo analisar a atuação 
dos parlamentares federais em relação às políticas de saúde durante o período de 2004 e 
2005, identificando proposições de sua iniciativa e o perfil dos respectivos proponentes e 
relatores, a fim de gerar informação sistematizada sobre o tema. Resultou em 
apresentações o XI Congresso Mundial de Saúde Pública e VIII Congresso Brasileiro de 
Saúde Coletiva. 

Já a pesquisa Controle Democrático e Participação nas Agências Reguladoras de 
Saúde: Aspectos Comparativos entre ANVISA e ANS propiciou dissertação de Mestrado, em 
fase de elaboração, e publicação em revista científica indexada. 

Outra pesquisa, “Participação Social nas Políticas Públicas de Vigilância Sanitária: 
A Experiência do Conselho Nacional de Saúde (CNS)”, teve o objetivo de analisar a 
atuação do CNS no que tange à elaboração, discussão e implementação de políticas 
públicas de Vigilância Sanitária, com destaque para: observação da importância dada 
pelo Ministério da Saúde às questões de Vigilância Sanitária; identificação da participação 
social nessas questões e levantamento consolidado das atividades e dos documentos 
emanados pelo CNS no que se refere ao tema. Resultou na apresentação, em 
comunicação coordenada, e em publicação nos Anais do XI Congresso Brasileiro de Saúde 
Pública e VIII Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. O projeto “Sistematização das 
normas legais de vigilância sanitária, no âmbito do Distrito Federal, como estratégia para 
a tomada de decisão e informação à comunidade”, teve a proposta de disponibilizar, após 
completo levantamento, a estrutura legal da vigilância sanitária distrital, em um CD ROM. 
Nele, se indicam os principais preceitos legais, favorecendo sua interpretação pelo 
usuário. Resultou em publicação nos Anais do III Simpósio Brasileiro de Vigilância 
Sanitária; na distribuição do CD-ROM à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 
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2.6.3 - Extensão 
 

Em 2006, o Prodisa promoveu os “Seminários Avançados em Direito Sanitário”, 
com palestras e debates sobre Direito e Saúde, abertos aos alunos da FIOCRUZ BRASÍLIA e 
também à comunidade, com uma média de 60 inscritos por palestra. 

O Programa de Direito Sanitário também atende às demandas de instituições 
diversas, sejam públicas ou privadas, com o propósito de difundir não somente o nome da 
FIOCRUZ BRASÍLIA, mas, especialmente, informações em Direito Sanitário e construir, 
com isso, um pensamento crítico para a consolidação desse conhecimento. Isso se deu por 
meio da promoção de aulas de Direito Sanitário para os cursos de: Especialização em 
Vigilância Sanitária de Sangue, Outros Tecidos, Células e Órgãos, da Unesp (Universidade 
Estadual Paulista)-Campus Botucatu; Especialização em Políticas Públicas de Saúde, da 
Faculdade de Saúde Pública da UnB; Especialização em Vigilância Sanitária, da Faculdade 
Cândido Mendes, em Vitória/ES; Especialização em Comunicação em Saúde, do 
ICICT/FIOCRUZ; palestra sobre Direito Sanitário para o Encontro da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica, no Rio de Janeiro; palestra “O Controle Social nas Agências 
Reguladoras”, nos Seminários Avançados da FIOCRUZ BRASÍLIA. 
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3 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

A Coordenação de Administração foi a primeira área a ser implantada em Brasília, 
com a finalidade de dar suporte às diversas unidades da FIOCRUZ, principalmente à 
Presidência e vices-presidências. Ao longo dos anos, várias atividades foram incorporadas 
à administração, com destaque para a logística de afastamento do país. 

Tradicionalmente, o orçamento da FIOCRUZ BRASILIA era elaborado em Brasília, 
sendo finalizado e digitalizado no Rio de Janeiro. No decorrer do ano, as solicitações 
eram autorizadas ou não pela Presidência, não existindo na FIOCRUZ BRASILIA registro 
histórico da evolução do custo anual da unidade, quer de custeio quer de capital. No que 
tange aos gastos com pessoal, o cenário era ainda mais complexo, uma vez que os 
trabalhadores aqui lotados eram pagos por diversas das unidades do Campus de 
Manguinhos, sendo deslocados para Brasília na medida da conveniência das respectivas 
unidades. 

As novas atribuições – implantar o NFEF e fortalecer a presença da Fiocruz na 
Capital Federal – acrescidas, a partir de janeiro de 2006, das já desenvolvidas no âmbito 
da FIOCRUZ BRASILIA não tiveram, de imediato, correspondência no que tange aos 
recursos orçamentários e humanos. O concurso público realizado em 2006 destinou 
apenas cinco vagas além das dos servidores aqui lotados. Tal cenário ocasionou a busca 
de estratégias para contornar o problema, quando contamos com o apoio incondicional da 
Dirac, Dirad, Direh e Diplan. 

Uma série de providências foi adotada ao longo do ano com o objetivo de preparar 
a Administração para assumir novas atribuições, como a capacitação de pessoal em cursos 
do SIASG (Sistema Integrado de Serviços Gerais), SIAFE (Sistema Integrado de 
Administração Financeira) e Sistema de Compras. Tais medidas resultaram na otimização 
dos procedimentos administrativos na área de contratos, com a formalização de 72 
procedimentos contratuais fechados, gerando economia, celeridade e maior controle dos 
atos administrativos, tais como: terceirização de pessoal; contratos de manutenção de 
infra-estrutura; serviços gráficos etc. 

A FIOCRUZ BRASÍLIA não dispunha do serviço de protocolo, e todo trâmite era 
executado pelo Departamento de Administração do Rio de Janeiro. No final do segundo 
semestre de 2006, em parceria com a Dirad, trabalhamos junto ao Ministério de 
Orçamento e Gestão para a descentralização do Protocolo da FIOCRUZ BRASÍLIA, 
recebendo, daquele Ministério, o prefixo processual da unidade, sob o número 25027.  

Esse conjunto de medidas foi fundamental para a FIOCRUZ BRASILIA se tornar 
Unidade Gestora Descentralizada, o que ocorreu por intermédio da portaria Nº053/2007 - 
PR, de 25 de janeiro de 2007 (anexo 01). Cabe destacar que do nosso orçamento para 
2007, 47,31% serão provenientes de recursos externos, captados junto a instituições 
nacionais e internacionais. 

Simultaneamente, desencadeamos um processo interno de discussão visando a 
adequar nossa estrutura para o melhor cumprimento de nossa missão institucional. Tais 
discussões culminaram com a realização de Seminário de Planejamento Estratégico, 
quando reformulamos nossa missão (vide página 09) de modo a incorporar as 
recomendações do Congresso Interno da FIOCRUZ. Participaram do seminário 
representantes de todos os departamentos da FIOCRUZ BRASILIA e da Presidência da 
FIOCRUZ. 

Outra área a ser destacada na Administração é o setor de Informática que 
viabilizou a inclusão da FIOCRUZ BRASÍLIA no Projeto Redecomep (Redes Comunitárias de 
Educação e Pesquisa), do Ministério de Ciência e Tecnologia, coordenado pela RNP (Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa). Esse projeto prevê a implantação de um “anel ótico” ao 
longo do Plano Piloto, o que permitirá a interligação de todas as instituições de ensino e 
pesquisa ali sediadas. Tal medida permitirá autonomia com o link de dados além de 
redução significativa nos custos com pagamentos para acesso à internet e de infra-
estrutura de rede. Participam da Rede dois representantes da FIOCRUZ BRASÍLIA nos 
comitês Gestor e Técnico, respectivamente. 
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A informática também promoveu a modernização e ampliação dos serviços na 
FIOCRUZ BRASÍLIA, possibilitando um melhor desempenho de atividades técnico-
administrativas, bem como apoio aos diversos eventos que a unidade participou durante o 
ano de 2006. 

Trabalhando em sintonia com a Assessoria de Comunicação Social, o setor de 
informática atuou na reestruturação do sítio de internet da FIOCRUZ BRASÍLIA, 
modernizando seu visual e serviços e fazendo-o migrar para a ferramenta “Publique!”, 
usada no Portal Fiocruz, visando à integração dos diversos sítios das unidades. O setor 
propiciou o treinamento de pessoal técnico de informática para desenvolver aplicações 
para a web. 

Dentre outras realizações do setor de informática, destacam-se o apoio técnico a 
projetos como Fórum Ciência e Sociedade, II Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 
Olimpíada de Saúde e Meio Ambiente, Premiação Literária. Também coube à Informática, 
junto a Ascom, a elaboração de material de divulgação e apoio (banners, folders, 
cartazes, catálogo) para os diversos projetos e cursos realizados no âmbito da unidade. 
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4 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

A Assessoria de Comunicação Social (Ascom) da FIOCRUZ BRASÍLIA, que em 2006 
estruturou-se com dois jornalistas especialistas em Comunicação e Saúde, exerce 
atividades que perpassam todas as áreas da instituição, dando-lhes suporte na definição 
de estratégias de comunicação para o alcance de seus objetivos. Além disso, atua como 
instância de articulação da FIOCRUZ BRASÍLIA com outras instituições da Região Centro-
Oeste, bem como com a mídia. Ao longo de 2006, diversas foram as atividades da Ascom. 
A Reformulação do sítio de internet da FIOCRUZ BRASÍLIA foi uma delas. A Ascom realizou 
estudos, avaliações e redefinições a respeito do atual sítio da FIOCRUZ BRASÍLIA na 
internet com o propósito de cumprir, primeiramente, dois objetivos principais:  

a) permitir que o sítio atenda às necessidades da FIOCRUZ BRASÍLIA, tendo em 
vista o seu novo desenho institucional;  

b) permitir interação do sítio da FIOCRUZ BRASÍLIA com os sítios das demais 
unidades da Fundação Oswaldo Cruz (a partir da ferramenta “Publique!”), segundo o que 
vem sendo preconizado pela Câmara Técnica de Informação, Comunicação e Informática 
da Fundação Oswaldo Cruz. 

A Assessoria de Comunicação Social da FIOCRUZ BRASÍLIA também foi responsável 
pela produção de materiais de divulgação referentes a todas as áreas da instituição. 
Incluem-se, aí, a produção de cartazes, banners, folders, além de textos de naturezas 
diversas, tais como releases, matérias para o sítio da instituição, para a lista Fiocruz-L, 
para a Agência Fiocruz de Notícias etc. Os materiais produzidos ao longo de 2006 
atenderam às atividades das diversas áreas, como Extensão (Fórum Ciência e Sociedade, 
Premiação Literária), Pesquisa e Ensino (cartazes de cursos e textos de divulgação dos 
mesmos no sítio de internet e na lista Fiocruz-L) e Programas e Projetos Estratégicos. 
Para o 8º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e 11º Congresso Internacional de Saúde 
Pública, promovido pela Abrasco, em agosto de 2006, a Ascom coordenou a produção de 
todos os banners apresentados no evento pelos técnicos que representaram a instituição. 
Produziu o banner institucional da FIOCRUZ BRASÍLIA, medindo 2 x 2 metros, e utilizado 
em diversas ocasiões.  

O Catálogo de Cursos ofertados pela instituição em 2007 também foi produzido em 
2006 pela Ascom, que definiu seu formato de acordo com as necessidades da Divisão de 
Ensino e articulou sua impressão pela Editora do Ministério da Saúde. 

Coube à Ascom produzir materiais de uso interno da instituição, como um manual 
cujo objetivo é orientar a equipe da FIOCRUZ BRASÍLIA sobre procedimentos para a 
confecção de banners, cartazes, folders etc.  

Produziu, ainda, uma matriz de eventos a serem realizados por todas as áreas da 
instituição ou dos quais essas áreas participarão ao longo de 2007. A tabela servirá para 
coordenar, de forma mais eficiente e eficaz, a organização e preparação para esses 
eventos naquilo que compete à Ascom.  

A Assessoria de Comunicação Social da FIOCRUZ BRASÍLIA desempenhou papel de 
articulação com outras instituições locais, sobretudo com a Universidade de Brasília 
(UnB), produzindo documentos para a formulação de parceria especialmente para a 
construção da sede da Fundação Oswaldo Cruz em Brasília. Participou do primeiro 
Seminário Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, realizado em 30 de outubro de 2006, 
na UnB, com o objetivo de aproximar as duas instituições, a partir de exposições dos 
projetos que cada instituição desenvolve na área, e permitir a formação de novas 
parcerias estratégicas. 

Em dezembro de 2006, a Assessoria de Comunicação da FIOCRUZ BRASÍLIA 
participou do 2º Seminário de Integração do Portal Fiocruz, que, em resumo, tem por 
objetivo possibilitar a interação e integração entre todos os sítios de internet das 
unidades da Fundação Oswaldo Cruz. O seminário, bem como as discussões dele 
decorrentes, serviram de base e indicaram diretrizes para a reformulação do sítio de 
internet da FIOCRUZ BRASÍLIA.  

A Assessoria de Comunicação Social da FIOCRUZ BRASÍLIA elaborou o plano de 
comunicação do projeto Observatório da Saúde no Legislativo Brasileiro, que tem por 
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objetivo mapear, analisar, discutir e difundir as matérias referentes ao setor saúde que 
tramitam no Congresso Nacional. O projeto é feito em parceria entre a FIOCRUZ 
BRASÍLIA, o Senado e a Câmara dos Deputados, e tem permitido um bom diálogo entre as 
instituições.  

A Ascom também foi responsável, junto a outros setores da FIOCRUZ BRASÍLIA, 
pela elaboração do Regimento Interno da instituição, produzido de acordo com as linhas 
estratégicas estabelecidas pela Diretoria da FIOCRUZ BRASÍLIA, para atender as diretrizes 
da presidência da Fundação Oswaldo Cruz. 
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Portaria da Presidência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Vice-Presidente no 
exercício da Presidência da 
Fundação Oswaldo Cruz, no 
uso de suas atribuições,  

RESOLVE: 

1.0 – PROPÓSITO 

Dar competência à Fiocruz Brasília para atuar como Unidade Gestora 
Responsável. 
 

2.0 – OBJETIVO 

A partir de 01.02.2007, a Fiocruz Brasília passará a atuar como Unidade 
Gestora Responsável, podendo exercer as atribuições definidas nesta Portaria. 
 

3.0 – RESPONSABILIDADES DO ORDENADOR DE UMA UNIDADE 
GESTORA RESPONSÁVEL 

3.1  Ao Diretor da UGR compete as seguintes responsabilidades: 

3.1.1 Exercer a função de Ordenador de Despesas de sua Unidade; 
3.1.2 Autorizar contratações de obras, serviços e compras; 
3.1.3 Autorizar despesas e pagamentos, bem como cancelá-los; 
3.1.4 Homologar, revogar e anular procedimentos licitatórios nas suas 

diversas modalidades, bem como ratificar contratações e aquisições 
por dispensa e inexigibilidade de licitação; 

3.1.5 Celebrar contratos, convênios,  Portarias ou acordos de cooperação 
técnica, nacionais e internacionais e seus respectivos termos aditivos, 
inclusive quando não envolvam dispêndios financeiros, após análise e 
aprovação da Procuradoria Federal; 

3.1.6 Nomear Comissão Permanente e/ou especial, em conformidade com 
a Lei 8666 de 21 de junho de 1993,  a Lei 10520 de 17 de julho de 2002 
e as suas alterações posteriores; 

3.1.7 Aplicar sanções de advertência, multa e suspensão temporária de 
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3.1.8 Havendo a prévia defesa, obrigatoriamente deverá ser ouvida a 
Procuradoria Federal, que emitirá parecer conclusivo sobre a 
legalidade da sanção aplicada em razão da defesa apresentada; 

3.1.9 Autorizar a concessão de diárias e emissão de passagens; 
3.1.10 Indicar preposto e assinatura de Cartas de Preposição, a qual deve ser 

elaborada pelo Setor de Recursos Humanos da Unidade e 
apresentada nas audiências relativas aos processos judiciais em que a 
Fiocruz é autora, ré ou parte interessada.  

3.1.11 Participar na elaboração da proposta orçamentária anual, bem como 
avaliar a execução orçamentária da Unidade, promovendo os ajustes 
e reformulações pertinentes, com base nas orientações da 
Administração Central – DIRAD e DIPLAN. 

 
4.0 ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DA UNIDADE 

  
4.1  Compete à Unidade Gestora Responsável exercer as seguintes atribuições: 

4.1.1 Participar na elaboração da Proposta Orçamentária Anual e 
Plurianual da Fiocruz, com base nas orientações da Administração 
Central – DIRAD e DIPLAN; 

4.1.2 Acompanhar e controlar a execução dos objetivos da Unidade 
previstos no Plano Anual, promovendo os ajustes e reformulações 
pertinentes, com base nas orientações da DIRAD e DIPLAN. 

4.1.3 Elaborar ou reformular o orçamento da Unidade, que deverá ser 
encaminhado à DIPLAN. 

4.1.4 Acompanhar o orçamento de projetos com recursos de outras fontes; 
4.1.5 Planejar, coordenar e controlar as aquisições de materiais, 

equipamentos e contratação de serviços da Unidade, no mercado 
interno; 

4.1.6 Estabelecer um processo adequado para a aquisição de bens de 
consumo e contratação de serviços em regime de pronto 
pagamento; 

4.1.7 Coordenar, supervisionar, controlar e registrar as atividades 
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   Cancela 

 

 
4.1.9  Controlar, substituir e/ou devolver materiais e equipamentos 

defeituosos ou que não atendam às especificações dos usuários, 
acompanhando os prazos de entrega dos produtos ou serviços 
contratados providenciando sempre que necessária a aplicação das 
penalidades previstas; 

4.1.10 Controlar os bens patrimoniais da Unidade. 
4.1.11 Realizar a avaliação, tombamento, carga, permuta, e transferência de 

bens móveis, de acordo com as orientações da DIRAD. 
4.1.12 Realizar os inventários de bens móveis, conforme orientações da 

DIRAD. 
 

  5.0 – VIGÊNCIA 

A presente Portaria tem vigência a partir de 01.02.2007. 
 

 
 
 

Dr.Paulo Ernani Gadelha Vieira 
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Proposta de Regimento Interno 

Diretoria Regional de Brasília - FIOCRUZ BRASÍLIA 

 

CAPÍTULO I 
Da Categoria, Missão e Finalidades: 
  
Art. 1º. A Diretoria Regional de Brasília, criada pelo Ato da Presidência nº �002 de 
22/3/1979, doravante denominada FIOCRUZ BRASÍLIA, sediada em Brasília – DF, é 
uma Unidade de caráter corporativo estratégico e técnico-científico, ligada 
diretamente à Presidência da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), instituída pelo 
Decreto nº 4.725, de 09 de junho de 2003, mas descentralizada pela Portaria 
53/2007-PR de 25/01/2007 como uma Unidade Gestora Responsável, com a missão de 
representar a FIOCRUZ junto aos poderes da União, organismos nacionais e 
internacionais, e contribuir para a consolidação do SUS, por meio da formação de 
quadros estratégicos, do desenvolvimento e difusão de conhecimentos e tecnologias 
inovadoras, em cooperação interna e externa, que respondam às necessidades da 
gestão da saúde, nos âmbitos federal e regional, e rege-se por este Regimento 
Interno, pelo Estatuto da FIOCRUZ e pela legislação vigente. 
 
Parágrafo Único: São finalidades da FIOCRUZ BRASÍLIA:  

a. Formar e capacitar recursos humanos na gestão para a saúde, 
ciência e tecnologia;  

b. Prestar assessoria técnica científica nas áreas de expertise da 
FIOCRUZ, apoiando o desenvolvimento dos sistemas de saúde e de ciência e 
tecnologia, bem como de suas instituições; 

c. Desenvolver inovações, tecnologias de produção, produtos e 
processos e outras tecnologias de interesse estratégico para a saúde;  

d. Desenvolver inteligência estratégica em saúde, ciência e 
tecnologia; 

e.  Realizar atividades de produção, captação e armazenamento, 
análise e difusão da informação situacional e prospectiva para apoio à gestão 
governamental; 

f. Desenvolver atividades de prestação de serviços e cooperação 
técnica no campo da saúde, ciência e tecnologia, articulando a rede de atuação 
da FIOCRUZ;  

g. Apoiar ações governamentais para o desenvolvimento e a 
integração institucional e regional no campo da saúde e da ciência e 
tecnologia; 

h. Desenvolver pesquisa aplicada em tecnologia de gestão para a 
saúde, a ciência e tecnologia; 

i. Assistir o Presidente e demais autoridades da FIOCRUZ em 
Brasília; 

 
Art. 2º. Para a consecução de sua finalidade, a FIOCRUZ BRASÍLIA poderá, por 
delegação do presidente da FIOCRUZ: 

 
I - Celebrar convênios, contratos, acordos e ajustes com entidades 
nacionais, estrangeiras e internacionais, públicas, filantrópicas ou 
privadas; 
 
II - Estabelecer relações de parceria com entidades públicas e 
privadas, desde que evidenciados o interesse e objetivos comuns; 
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III - Propor a constituição ou a participação em sociedades civis e 
empresas.  

 
CAPÍTULO II 
Da estrutura organizacional  
 
Art. 3º. A FIOCRUZ BRASÍLIA tem a seguinte estrutura organizacional: 

I - Órgãos colegiados: 
a) Colegiado da Direção;  
b) Plenário da Divisão de Ensino;  
 
II - Órgãos de Direção, de Assessoria e Execução: 
a) Gabinete do Diretor;  
 a.1) Diretor 

a.2) Assessoria de Gestão Estratégica, Integração e Administração; 
 a.3) Assessoria de Comunicação Social; 

a.4) Conselho Consultivo. 
 
b) Coordenação do Núcleo Federal de Ensino; 
 
c) Coordenação de Programas e Projetos Estratégicos; 

 
CAPITULO III  
Da Nomeação 
 
Art. 4º – A FIOCRUZ BRASÍLIA será dirigida por Diretor, indicado e nomeado pelo 
presidente da Fiocruz. 
§ 1º - Estão aptos a atuarem como Diretor, profissionais de reconhecida competência 
técnico-científica, pertencentes ou não ao quadro de funcionários da Fiocruz. 
§ 2º - O Diretor será substituído em seus impedimentos eventuais por profissional por 
ele designado. 
§ 3º - O Diretor designará os ocupantes dos cargos em comissão e funções gratificadas 
da unidade por meio de ato legal. 
Art. 5º. As áreas finalísticas serão dirigidas, cada qual, por um Coordenador, 
designado pelo Diretor da unidade. 
§ 1º - Estão aptos a atuar como Coordenadores das áreas finalísticas, profissionais de 
reconhecida competência técnico-científica, pertencentes ou não ao quadro de 
funcionários da Fiocruz.  
§ 2º - Os Coordenadores das áreas de execução serão substituídos em seus 
impedimentos eventuais por profissional por ele indicado e nomeado pelo Diretor.  
 
CAPÍTULO IV 
Das Competências dos Órgãos 
Seção I 
Dos Órgãos Colegiados 
 
Art. 6º. O Colegiado da Direção é o órgão de deliberação, composto pelos dirigentes 
das áreas finalísticas, assessores e representante dos trabalhadores indicado pelo 
conjunto de profissionais da unidade.  
§ 1º. O Colegiado da Direção é presidido pelo Diretor da unidade, e terá por 
Secretário-Executivo o Coordenador da Assessoria de Gestão Estratégica, Integração 
e Administração. 
 § 2º. O Colegiado da Direção se reunirá mensalmente ou extraordinariamente, por 
convocação de seu presidente ou por 2/3 (dois terço) de seus membros. 
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 § 3º. Ao Colegiado da Direção compete: 
I – Deliberar sobre a proposta orçamentária anual definida no Plano 

Estratégico da Unidade e no PPA da Fiocruz; sobre a política de desenvolvimento 
institucional e sobre a política de gestão do trabalho da unidade, assim como 
acompanhar e analisar as suas execuções; 

II – Deliberar sobre os regulamentos e as normas de funcionamento da 
organização que constam deste Regimento;  

III – Pronunciar-se, quando solicitado, sobre a celebração de convênios, 
contratos, acordos e ajustes com entidades públicas, privadas, filantrópicas, 
nacionais, internacionais e estrangeiras;  
§ 4º. As matérias para discussão deverão ser previamente encaminhadas à Direção 
para formação da pauta,  
§ 5º. As deliberações do Colegiado da Direção deverão ser, privilegiadamente, por 
consenso, cabendo ao presidente decidir se e quando a matéria será encaminhada à 
votação. 
Art. 7º.  O Presidente do Colegiado da Direção tem como atribuições: 

I. Compor a pauta de discussões e presidir as reuniões; 
II. Decidir sobre questões de ordem; 
III. Convocar reuniões extraordinárias; 
IV. Convidar participantes, internos ou externos, com direito a voz, para 

acompanhar ou subsidiar temas específicos da pauta. 
Art. 8º.  O Secretário Executivo tem como atribuição: 

I. Organizar a reunião; 
II. Convocar os participantes da reunião; 
III. Tornar pública a pauta do dia; 
IV. Antecipar aos membros do colegiado os documentos e informações 

necessárias à tomada de decisão; 
V. Elaborar as atas das reuniões; 
VI. Tornar públicas as decisões e acompanhar a execução das 

deliberações. 
Art. 9º. A Divisão de Ensino da Coordenação do Núcleo Federal de Ensino tem por 
finalidade coordenar todas as atividades de educação formal no âmbito de atuação 
da Unidade.  
§ 1º. O Plenário da Divisão de Ensino será integrado pelos seguintes membros: 

I. Coordenador do Núcleo Federal de Ensino e Chefe da Divisão de 
Ensino, designados pelo Diretor da Unidade em portaria; 

II. Todos os técnicos da Unidade envolvidos na coordenação de cursos de 
pós-graduação e atividades de educação formal. 

 § 2º. O Plenário da Divisão de Ensino reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, 
segundo calendário aprovado na primeira reunião ordinária de cada ano, e 
extraordinariamente quando convocado pelo Chefe da Divisão de Ensino ou por um 
terço (1/3) de seus membros, deliberando por maioria de votos, presente a maioria 
dos seus membros. 
§ 3º. Para o desenvolvimento de suas atividades, a Divisão de Ensino disporá de uma 
Secretaria Acadêmica, cujo Secretário será designado pelo Diretor da Unidade.   
§ 4º. As matérias para discussão deverão ser previamente encaminhadas para 
formação da pauta e toda matéria objeto de deliberação deverá ser previamente 
relatada por um dos seus membros, designado pelo Chefe da Divisão de Ensino  
§ 5º. Todas as deliberações do plenário deverão ser precedidas de discussão, 
concedendo-se a palavra aos membros pela ordem de inscrição e a aprovação das 
matérias se dará por votação nominal. 
 
Art. 10. Ao Plenário da Divisão de Ensino compete: 
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I - Elaborar e aprovar as normas de seu funcionamento, obedecidas as 
diretrizes fixadas pela legislação vigente e pela Câmara Técnica de Ensino 
da Fiocruz;  
II - Propor uma política de desenvolvimento do ensino para a FIOCRUZ 
BRASÍLIA; 
III - Coordenar a programação das atividades de ensino, de modo a evitar a 
duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes; 
IV - Propor, opinar e deliberar sobre a criação e extinção de cursos de 
educação formal; 
V - Fixar normas complementares sobre concurso, currículos, calendário 
escolar, matrículas, verificação de rendimento escolar e aproveitamento de 
estudos, entre outras matérias afeitas à sua finalidade; 
VI - Subsidiar a Direção na elaboração do Plano Anual do Programa de 
Ensino da Unidade; 
VII - Propor e/ou assessorar a Direção da Unidade quanto à celebração de 
contratos e/ou convênios referentes ao ensino; 
VIII - Avaliar os relatórios e os resultados referentes aos projetos e cursos de 
educação formal; 
IX - Elaborar relatório anual de atividades e submetê-lo ao Colegiado da 
Direção da FIOCRUZ BRASÍLIA; 
X - Julgar, em grau de recurso, matéria de sua competência, garantida a 
representação discente do curso correspondente na sessão de julgamento do 
recurso. 

Art. 11. O Chefe da Divisão de Ensino tem como atribuições: 
I - Abrir, presidir e encerrar as reuniões, dirigir os trabalhos e manter a 
ordem, cumprindo e fazendo cumprir este Regimento;  
II - Propor a pauta das reuniões, consultados os demais membros; 
III - Constituir comissões e/ou designar relator para os assuntos a serem 
tratados pelo Plenário; 
IV - Exercer o voto comum e, nos casos de empate, o de qualidade; 
V - Resolver os casos omissos e urgentes, ad referendum do plenário, 
conforme as normas vigentes; 
VI - Coordenar os trabalhos administrativos da Secretaria Acadêmica; 
VII - Encaminhar à Direção da Unidade as deliberações do Plenário para as 
devidas providências. 

Art. 12. O Secretário Acadêmico tem como atribuição: 
I. Executar os procedimentos relativos a concursos de seleção, 

certificação, divulgação do calendário, matrículas, verificação de 
rendimento e aproveitamento de estudos;  

II. Secretariar as reuniões da Divisão de Ensino;  
III. Redigir e guardar as atas das reuniões e demais documentos que 

expressem as deliberações e recomendações da Divisão de Ensino; 
IV. Redigir e guardar as atas das reuniões e demais documentos que 

expressem as deliberações e recomendações do Plenário da Divisão de 
Ensino; 

V. Acompanhar e manter sob sua guarda os processos em tramitação na 
Divisão; 

VI. Organizar a correspondência e realizar as atividades de apoio 
administrativo necessárias ao bom funcionamento da Divisão de Ensino, 
em cumprimento às determinações do Plenário e do Chefe da Divisão. 
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Seção II 
Dos Órgãos de Direção, de Assessoria e Execução. 
 
Art. 13. O Gabinete do Diretor é o órgão executivo que coordena e superintende 
todas as atividades da unidade e é constituído pelo Diretor, pela Assessoria de 
Integração e Gestão Estratégica, a Assessoria de Comunicação Social e o Conselho 
Consultivo. 
Parágrafo único: Ao gabinete do diretor compete fazer com que a missão 
institucional seja realizada e para isso deve coordenar, supervisionar e executar as 
atividades inerentes à área de gestão política, estratégica, educacional e 
administrativa da unidade. 
Art. 14. A Assessoria de Gestão Estratégica, Integração e Administração (AGEIA) é 
composta pelas áreas de administração, planejamento estratégico, e orçamento e 
finanças com a missão de assessorar a Direção na gestão estratégica dos projetos 
desta unidade, promovendo a integração e sinergias na organização, sistematizando 
informações para gerar inteligência corporativa para a tomada de decisão. 
Art. 15. A Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) é órgão de assessoramento da 
Direção responsável pela política institucional de comunicação social e por divulgar e 
informar a sociedade sobre a atuação da Fundação por intermédio da edição de 
publicações impressas e eletrônicas, de ações em assessoria de imprensa, de 
elaboração de publicidade institucional e do planejamento das demais ações 
comunicativas. 
Art. 16. O Conselho Consultivo é instância colegiada de natureza consultiva e que 
tem por finalidade subsidiar formulações de políticas para FIOCRUZ BRASÍLIA. 
Art.17 - O Plenário da Divisão de Ensino é a instância colegiada no âmbito do Núcleo 
Federal de Ensino e tem natureza consultiva e deliberativa e sua finalidade é 
subsidiar formulações de políticas no âmbito da educação formal para a FIOCRUZ 
BRASILIA. 
Art. 18. O Núcleo Federal de Ensino (NFE) é órgão de articulação interinstitucional 
para a produção e socialização do conhecimento em Saúde, visando a apoiar as 
estruturas do Sistema Único de Saúde em suas finalidades amplas, contribuindo, 
dessa forma, para a modernização dos seus órgãos e fortalecimento da sua 
capacidade de governo. 
Art. 19. A Coordenação de Programas e Projetos Estratégicos (CPPE) é órgão de 
articulação interinstitucional para o desenvolvimento de projetos e programas 
matriciais e estratégicos para a Fiocruz, especialmente aqueles voltados à promoção 
da integração regional, ao desenvolvimento sustentável, à qualificação da 
inteligência estratégica intra e extra-institucional e à implantação de tecnologias de 
gestão inovadoras voltadas para as necessidades dos sistemas de saúde e de ciência e 
tecnologia. 
 
Seção III 
Das atribuições. 
 
Art. 20. São atribuições do Diretor:  

I. Dirigir as atividades da Unidade em conformidade com o Regimento 
Interno, o Projeto Institucional, o seu Plano de Ação e o Estatuto da 
FIOCRUZ; 

II. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares pertinentes ao 
âmbito de atuação da Unidade; 

III. Participar, em representação da Unidade, nas reuniões do Conselho 
Deliberativo da Fiocruz; 

IV. Promover o desenvolvimento científico e tecnológico da Unidade, de 
acordo com as prioridades estabelecidas pelo Plano Plurianual do Governo 
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Federal para a Fiocruz; 
V. Seguir e fazer seguir as diretrizes emanadas da Presidência e dos 

órgãos colegiados de condução da Fiocruz e da Unidade;  
VI. Negociar convênios e contratos de cooperação técnica e financeira 

com organismos nacionais e internacionais; 
VII. Indicar os titulares dos demais cargos de assessoramento superior e 

funções gratificadas, de acordo com o estabelecido no Regimento Interno da 
unidade;  

VIII. Indicar representantes da Unidade nos fóruns colegiados técnicos 
(comissões, câmaras técnicas, etc.) da instituição; 

IX. Representar a Unidade no Ministério da Saúde e outros órgãos 
públicos, privados e do Terceiro Setor, vinculados à área de atuação da 
Unidade; e  

X. Autorizar e credenciar cursos e demais atividades da área de Ensino, 
de acordo com a legislação vigente. 

Art. 21. São atribuições da Assessoria de Gestão Estratégica, Integração e 
Administração-AGEIA: 

I.  Apoiar o desenvolvimento institucional promovendo a integração 
organizacional; 

II.  Desenvolver atividades de prospecção, análise e simulação referente 
ao planejamento estratégico da unidade; 

III. Produzir informação e estruturar bancos de dados; 
IV. Planejar, programar e executar o orçamento da unidade; 
V. Cuidar da contabilidade e execução dos recursos financeiros 

provenientes da União, de convênios, de cooperação técnica nacional e 
internacional ou empréstimos com instituições públicas ou privadas, 
realizados com a unidade ou diretamente com pesquisadores vinculados à 
unidade, que utilizem os recursos organizacionais na captação dos recursos 
e/ou na execução do projeto;  

VI. Coordenar e executar as atividades administrativas, logísticas e de 
infra-estrutura nas áreas de recursos humanos, arquivo documental, 
administração de materiais, patrimônio e compras, serviços gerais, 
informática e manutenção predial; 

Parágrafo Único – Cabe à Chefia planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução 
das atividades, bem como exercer outras atribuições que lhe forem conferidas. 
Art. 22. São atribuições da Assessoria de Comunicação (ASCOM): 

I - Elaborar, planejar e implementar a política de comunicação em 
conformidade com a política institucional e o Plano Quadrienal da Fiocruz; 
II - Planejar, coordenar e executar ações de divulgação e publicidade; 
III - promover a articulação com instituições responsáveis pela captação, 
produção e difusão de notícias; 
IV - Coordenar a execução e apoiar a produção e a distribuição de material 
gráfico e audiovisual destinado às ações promocionais e institucionais, bem 
como definir normas, critérios e padrões para cada uma dessas produções; 
V - Supervisionar a elaboração de material destinado a públicos 
especializados e outros, assim como a mídias alternativas; 
VI - Elaborar conteúdos para os veículos de comunicação internos e 
externos; 
VII - Redigir, editar e divulgar matérias e notícias de interesse da unidade e 
entidades integrantes do complexo Fiocruz; 
VIII - Elaborar conteúdo e definir normas e padrões para a divulgação de 
informações na Internet e na Intranet, exceto os conteúdos dos fóruns, cuja 
administração será responsabilidade do moderador, e das páginas de ensino, 
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cuja administração será regulamentada pela coordenação do Núcleo Federal 
de Ensino; 
IX - Produzir, criar e gerenciar instrumentos de informação das ações da 
FIOCRUZ BRASÍLIA dirigidas ao público interno e aos formadores de opinião; 
X - Administrar a utilização da Lista L em consonância com as normas 
estabelecidas;  
XI - Acompanhar, promover e zelar pela imagem institucional da FIOCRUZ 
BRASÍLIA; 
XII - Elaborar planos de divulgação das ações, programas e projetos da 
unidade; 
XIII - Executar as campanhas publicitárias de utilidade pública de educação, 
informação e promoção da saúde no âmbito da FIOCRUZ BRASÍLIA; 
XIV - Prestar assessoria direta ao Colegiado de Direção e apoiar ações de 
Comunicação Social da Fiocruz e unidades vinculadas;  
XV - Definir normas, critérios e padrões relativos à identidade visual da 
unidade. 

Parágrafo Único - Cabe a Chefia planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução 
das atividades, bem como exercer outras atribuições que lhe forem conferidas. 
Art. 23. São atribuições do Núcleo Federal de Ensino (NFE): 

I.  Organizar a oferta de atividades de ensino, pesquisa e extensão da 
Unidade em função das necessidades e demandas do Sistema Único de 
Saúde; 

II.  Apoiar as políticas de qualificação profissional dos servidores públicos, 
visando ao fortalecimento das políticas públicas de saúde; 

III.  Promover a integração ensino-serviço e a articulação permanente com 
os centros formadores da Fiocruz, Instituições de Ensino Superior e Escolas 
de Pós-graduação do país e do exterior; 

IV.  Prestar assessoria técnica às instituições públicas com atuação na área 
de saúde e ciência e tecnologia em saúde; 

V.  Desenvolver atividades de produção de conhecimento e 
desenvolvimento tecnológico nas suas áreas de atuação de modo que 
atendam prioritariamente às necessidades institucionais do Sistema Único 
de Saúde; 

VI.  Desenvolvimento de atividades de educação não-formal e de 
popularização da ciência em parceria com secretarias de saúde e educação, 
museus e instituições acadêmicas, visando a contribuir para o 
desenvolvimento humano e para a melhoria da qualidade de vida da 
população; 

VII.  Realização de ações de comunicação e educação em saúde nas suas 
áreas de atuação; 

VIII. Prestar assessoria direta ao Colegiado de Direção. 
Parágrafo Único - Cabe a Chefia planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução 
das atividades, bem como exercer outras atribuições que lhe forem conferidas. 
Art. 24. São atribuições da Coordenação de Programas e Projetos Estratégicos 
(CPPE): 

I. Participar e apoiar à gestão das redes de ciência e tecnologia e saúde 
e biotecnologia;  

II. Articular e integrar a Fiocruz aos centros de produção de 
conhecimento, pesquisa e análise estratégica; 

III. Implementar programas de qualificação de recursos humanos em saúde 
global em articulação com o Núcleo Federal de Ensino; 

IV. Desenvolver projetos, processos, serviços e produtos em parcerias com 
instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, no âmbito da 
sua atuação; 
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V. Apoiar as ações governamentais que contribuam para a integração 
regional, o desenvolvimento sustentável e o uso da biodiversidade; 

VI. Fomentar o uso de tecnologias inovadoras de gestão em saúde, ciência 
e tecnologia; 

VII. Apoiar a inteligência estratégica em saúde, ciência e tecnologia, 
realizando atividades de produção, captação e armazenamento, análise e 
difusão da informação situacional e prospectiva para a gestão em saúde, 
ciência e tecnologia; 

VIII. Assessorar tecnicamente o Sistema Único de Saúde e às instituições 
com atuação na área de saúde e ciência e tecnologia; 

IX. Prestar assessoria direta ao Colegiado de Direção; 
X. Acompanhar e subsidiar a formulação das políticas de saúde e C,T&I 

em saúde no executivo e legislativo. 
Parágrafo Único - Cabe à Chefia planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução 
das atividades, bem como exercer outras atribuições que lhe forem conferidas. 
 
CAPÍTULO V  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  
Art. 25. Consideradas as disponibilidades orçamentárias e financeiras, a FIOCRUZ 
BRASÍLIA poderá conceder bolsas de estudo, subsídios para pesquisa e outras formas 
de apoio que visem a permitir desenvolvimento de suas áreas prioritárias de atuação.  
Art. 26. O presente Regimento Interno poderá ser alterado, respeitadas as 
disposições legais vigentes e o Estatuto da Fiocruz, por 2/3 (dois terços) dos 
membros presentes à reunião do Colegiado de Direção da Unidade, especialmente 
convocada para este fim com antecedência mínima de 15 dias.  
§1º As alterações deverão ser aprovadas em dois turnos de votação, caso em primeira 
votação nenhuma das propostas tenha alcançado a maioria dos votos dos membros 
presentes.  
§ 2º Para o segundo turno deverão ser apreciadas somente as duas propostas mais 
votadas no primeiro turno de votação.  
§ 3º A reunião do Colegiado de Direção da Unidade convocada para este fim deverá 
observar o quorum mínimo de 50% + 1 do total de membros desse órgão colegiado.  
Art. 27. O Diretor expedirá todos os atos para cumprimento deste Regimento. 
Art. 28. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Diretor, ad 
referendum do Colegiado de Direção da Unidade. 
 
Aprovado em Reunião do Colegiado de Direção da Unidade de 08 de março de 
2007. 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 03 
 

PROPOSTA DE PORTARIA PARA CRIAÇÃO DO 
CONSELHO CONSULTIVO 
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PROPOSTA DE PORTARIA PARA CRIAÇÃO DO 
CONSELHO CONSULTIVO 

 
PROPOSTA DE PORTARIA 

 
O Diretor da FIOCRUZ BRASÍLIA, no uso de suas atribuições, e: 
 
Considerando que FIOCRUZ BRASÍLIA constitui-se em Unidade de caráter corporativo 
e estratégico para a Fiocruz, diretamente vinculada à presidência da instituição; 
 
Considerando a função de representação da FIOCRUZ BRASÍLIA no Distrito Federal; 
 
Considerando a instalação de um Núcleo Federal de Ensino da Fiocruz (NFEF) na 
FIOCRUZ BRASÍLIA; 
 
Considerando a instalação da Coordenação de Programas e Projetos Estratégicos na 
FIOCRUZ BRASÍLIA; 
 
Considerando a necessidade de estabelecer parcerias formais para a consolidação do 
NFE da FIOCRUZ na formação de quadros de recursos humanos para atuação no 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
 
Resolve: 
 
Instituir um Conselho, de caráter Consultivo, presidido pelo primeiro componente e 
secretariado pelo segundo. 
 

1. Diretor da FIOCRUZ BRASÍLIA. 
2. Coordenador do Núcleo Federal de Ensino. 
3. Coordenador de Programas e Projetos Estratégicos 
4. Vice-Presidente de Ensino, Informação e Comunicação. 
5. Vice-presidente de Desenvolvimento Institucional 
6. Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. 
7. Diretor da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. 
8. Diretor do Centro de Informação Científica e Tecnológica. 
9. Um Representante do Ministério da Saúde. 
10. Um Representante da Universidade de Brasília. 
11. Um Representante da Escola Nacional de Administração Pública 
12. Um Representante do Poder Legislativo Federal. 
13. Um Representante do Poder Judiciário Federal. 
14. Um Representante do Ministério Público Federal 
15. Um Representante da Secretaria de Saúde do Distrito Federal 
16. Um representante do Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República 
 
O Conselho poderá utilizar-se de consultores ad-hoc para assuntos especializados e, 
ainda, poderá incorporar novos componentes internos ou externos a Fiocruz, na 
medida em que isso se caracterizar necessário às ações da Fiocruz no Distrito 
Federal. O número máximo de Conselheiros não poderá exceder a 20 componentes. 
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São atribuições do Conselho Consultivo da FIOCRUZ BRASÍLIA 
 

1. Assessorar a FIOCRUZ BRASÍLIA na consolidação de suas atividades de 
Representação da Fiocruz no Distrito Federal; na instalação e Consolidação 
do NFE, na instalação e consolidação de Programas e Projetos estratégicos 
para a Fiocruz 

2. Propor e/ou rever o Plano de Atividades da FIOCRUZ BRASÍLIA para os 
quadriênios, coincidentes com o mandato do presidente eleito da Fiocruz; 

3. Examinar o Relatório de Atividades Anual da FIOCRUZ BRASÍLIA e recomendar, 
se necessário, alterações e reorientações em seu Plano de Atividades para o 
exercício seguinte. 

 
O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada semestre e, 
extraordinariamente por convocação do seu Presidente ou de dois terços de seus 
componentes.  
 
 

 
Gerson Oliveira Penna 

Fiocruz Brasília 
Diretor 
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