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O Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto 
Leônidas & Maria Deane – PDI/ILMD Fiocruz Amazônia (2018-
2021) O PDI (2018 – 2021) é o instrumento de planejamento 
plural e colegiado que norteia as ações da Unidade. 

No âmbito do PDI (2018-2021), foram estruturados 12 
Programas Estratégicos, os quais abrigam diversas linhas 
de ação, que, por sua vez, possuem objetivos institucionais 
específicos e metas anuais voltadas para as áreas de atuação 
do Instituto: formação de recursos humanos, pesquisa e 
inovação para saúde, extensão, divulgação e popularização 
da ciência e fortalecimento institucional. Neste contexto, 
este Relatório busca evidenciar o que a Instituição, neste 
primeiro segmento temporal, o biênio 2018-2019, conseguiu 
atingir, superar ou ainda precisa buscar. 

O Relatório de Atividade Fiocruz Amazônia 2018/2019 
reflete a sinergia e esforço despreendidos para promoção do 
desenvolvimento institucional, possibilitando a visualização 
das ações realizadas e aquelas, que mesmo não estando no 
escopo inicial, se nortearam pela clareza do caminho que a 
Instituição pretende trilhar até 2021.

Sérgio Luiz Bessa Luz

Diretor

APRESENTAÇÃO

Assim, além de ser uma prestação de contas parcial dos 
compromissos assumidos por todos da instituição no PDI 
(2018-2021), este Relatório é, de certa forma, um instrumento 
que poderá reorientar rumos, estratégias e objetivos 
propostos inicialmente na construção do Plano, visando sua 
concretização para o segundo segmento temporal, isto é, o 
último biênio.

O PDI se constitui em um processo contínuo e dinâmico 
para o quadriênio 2018-2021, contendo um conjunto de 
ações planejadas que estão, desde então, orientadas para 
atingir os objetivos institucionais e os desafios postos para 
a Fiocruz na Amazônia.

Todos, pesquisadores, técnicos, tecnologistas, servidores 
admininistrativos e demais colaboradores do Instituto, 
empreendemos um esforço gigantesco para vencer os 
desafios diários postos para a Fiocruz na Amazônia.



 6  |  ILMD - Fiocruz Amazônia

texto

II. 

LÓGICA DE 
APRESENTAÇÃO 
DOS RESULTADOS:

Considerando o estabelecido no Plano de Desenvolvimento 
esse relatório trará os resultados alcançados no biênio 
2018-2019 apresentados em cada Programas ali 
instituidos. O PDI 2018-2021 ILMD/Fiocruz Amazônia 
apresenta 28 Objetivos Estratégicos e 205 Linhas de Ação, 
organizados em 12 Programas Temáticos, cruciais para o 
desenvolvimento e modernização na forma de fazer gestão 
e alcançar melhores resultados institucionais. 
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II. Lógica de apresentação dos resultados

Os 12 Programas Temáticos institucionalizados no PDI (2018-2021) Fiocruz Amazônia estão alinhados com os 
instrumentos de planejamento internos da Fiocruz (Teses do VIII Congresso Interno e as Estratégias Major do Fórum das 
Unidades Regionais - FUR 2018-2019), documentos norteadores externos à Fiocruz e aos Objetivos da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas - ODS/ ONU e os Princípios do Pacto Global.

TESES DO VIII CONGRESSO
INTERNO DA FIOCRUZ 

PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

ESTRATÉGIAS MAJOR DO 
FUR 2018-2019 

TESE 
1- Interação, Governo e Sociedade 
2 - Fortalecimento do SUS
3 - Conhecimento e Diálogo 
4 - Desafios Sanitários 
5 - SUS e CEIS: Inovação & Tecnologias 
6 - Agenda 2030 da Organização das Nações 
Unidas
7 - Vigilância em Saúde 
8 - Plataformas colaborativas, reforçar a 
integração
9 - Amazônia Estratégica 
10 - Cooperação técnica internacional
11 - Sociedade mais justa e equânime

ESTRATÉGIA MAJOR - FUR
1 - Aumento da capacidade tecnológica e 
científica
2 - Integração Fiocruz – Territórios - Sociedade
3 - Estrutura de enfrentamento de crises 
sanitárias

ODS
1- Erradicação da pobreza
2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável
3 - Saúde e Bem-Estar
4 - Educação de Qualidade

5 - Igualdade de Gênero
6 - Água Potável e Saneamento
7 - Energia Limpa e Acessível
8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico
9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura
10 - Redução das Desigualdades
11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis
12 - Consumo e Produção Responsáveis
13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima
14 - Vida na Água
15 - Vida Terrestre
16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes
17 - Parcerias e Meios de Implementação

PRINCÍPIO
1 - Respeito aos direitos humanos
2 - Não violação dos direitos humanos
3 - Liberdade e negociação coletiva
4 - Eliminar trabalho forçado
5 - Eliminar trabalho infantil
6 - Eliminar discriminação no emprego
7 - Práticas para desafios ambientais
8 - Desenvolver e disseminar a 
responsabilidade social
9 - Incentivo à difusão de tecnologias 
ambientais
10 - Combate à corrupção, extorsão e suborno
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II. Lógica de apresentação dos resultados

12 Programas
Temáticos

1.FIOCRUZ 
ESTRATÉGICA
PARA AMAZÔNIA
 – FIOAMAZÔNIA

12.PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO,
ACOMPANHAMENTO 
E AVALIAÇÃO – 
Planeja – ILMD

2.CONEXÃO
INSTITUCIONAL
– CONECTA

3.CONSOLIDAÇÃO
E EXCELÊNCIA
NA PESQUISA
– Proex – CIÊNCIA

4.DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO
E INOVAÇÃO 
(Inova-FIOAmazônia)

5.EDUCAÇÃO 
PARA O SUS
– EducaSUS

6.COMUNICAÇÃO,
DIVULGAÇÃO E
POPULARIZAÇÃO
DA CIÊNCIA
– CIÊNCIAPop

7.QUALIDADE,
BIOSSEGURANÇA
E AMBIENTE
– ILMDQuali

8.PREVENÇÃO
E PROMOÇÃO
EM SAÚDE DO
TRABALHADOR
– PromoSaúde

9.GESTÃO E
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
– ProGestão

10.GESTÃO DE 
PESSOAS – QuemFAZ

11.INFRAESTRUTURA 
– ProInfra

Assim, a estruturação deste Relatório seguirá a lógica de organização do PDI/ILMD Fiocruz Amazônia (2018-2021) 
explicitando os resultados alcançados pelo Instituto no biênio 2018-2019 a partir dos 12 Programas Temáticos, suas linhas 
de ação, objetivos e metas.

Conheça mais sobre o PDI/
ILMD FIOCRUZ AMAZÔNIA 

(2018-2021)
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III.

RESULTADOS 

2018-2019
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Programa Fio-Amazônia

O FioAmazônia foi instituído para ser um nucleador das atividades e projetos realizados 
na Amazônia, obtendo assim maior impacto de suas ações em benefício do SUS, 
graças à sinergia de seus resultados, aumentando a visibilidade e a transparência da 
ação da Fiocruz na região.

3.1
PROGRAMA 
FIOCRUZ 
ESTRATÉGICA PARA 
AMAZÔNIA –    
FIO-AMAZÔNIA
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Programa Fio-Amazônia

3.1.1 Ações realizadas no âmbito do Programa Fio-Amazônia

Atendendo aos objetivos estratégicos do Programa Fio-Amazônia, o ILMD/Fiocruz Amazônia realizou as seguintes ações 
durante o biênio 2018-2019:

Linhas de Ação Atingidas

Linhas XXXIII e XXXV

Programa CiênciaPop Linha III

Programa QuemFAZ Linha VI

Outros Programas e Linhas Atingidas

VI Oficina de trocas de saberes do projeto “Redes vivas e práticas populares de saúde: conhecimento tradicional 
das parteiras e a educação permanente em saúde para o fortalecimento da rede de atenção à saúde da mulher”

“Estamos operando não 
somente com conceitos, 
mas também com formas de 
realizar a saúde nos diferentes 
territórios e grupos sociais da 
Amazônia”. Júlio Cesar Schweickardt, 
coordenador do projeto e Chefe do 
LAHPSA.

Esta série de Oficinas é de um projeto desenvolvido pelo 
Laboratório de História, Políticas e Saúde na Amazônia 
(LAHPSA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde 
do Amazonas (Susam), e conta com aporte financeiro do 
Ministério da Saúde (MS). O projeto tem como área de 
abrangência 20 regiões de saúde do Amazonas e já foram 
realizadas em (1) Manaus; (2) Comunidade de Lindoia, 
Itacoatiara; (3) Tefé;(4) Maués; (5) Parintins; (6) Lábrea e (7) 
Nova Olinda do Norte. 

Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

A cada oficina realizada, o grupo de pesquisa ajuda 
as parteiras a escrever uma Carta de Demanda que 
é encaminhada à gestão das secretarias de saúde 
e maternidades. O projeto tem contribuído para o 
reconhecimento do trabalho das parteiras tradicionais, 
mudando concepções sobre as ações dessas mulheres no 
campo da saúde, garantindo o seu lugar como um Agente 
de Saúde nos territórios. 

Oficina de troca de saberes com parteiras, gestores e profissionais de saúde em Nova Olinda do Norte, AM. 28 de fevereiro 
a 1º. de março de 2018.

Para saber 
mais, acesse:
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Programa Fio-Amazônia

Curso de Especialização Vigilância em Saúde na Rede de Atenção Primária à Saúde (APS), na Tríplice Fronteira 
do Alto Solimões

Linhas de Ação Atingidas

Linhas XV, XVI, XXII, XXIII e XXIV

Programa EducaSUS Linhas II, V, VIII

Outros Programas e Linhas Atingidas

Este curso foi resultado de parceria do ILMD/Fiocruz 
Amazônia com a Organização Pan-Americana da 
Saúde (Opas), Organização do Tratado de Cooperação 
Amazônica (OTCA), Assessoria de Assuntos 
Internacionais (Aisa-MS) e Programa de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis-Aids (MS), Secretaria 
Estadual de Saúde do Amazonas (Susam), Fundação 
de Vigilância em Saúde (FVS), Conselho de Secretários 
Municipais de Saúde do Amazonas (Cosems-AM), 
Instituto Federal do Amazonas (Ifam/Campus Tabatinga), 
Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia 
de Campo (ProEpi) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

“É uma sensação boa, de que 
fizemos a coisa certa, de que 
escolhemos os parceiros 
certos e que foram essenciais 
para que o curso acontecesse, 
e sabemos que essa 
experiência vai ficar marcada 
na vida profissional dos alunos, 
como está marcada na Fiocruz 
Amazônia”. Sérgio Luiz Bessa Luz, 
Diretor do ILMD/Fiocruz Amazônia.

 Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.
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Durante o periodo de 7 a 9 de novembro de 2018, no 
município de Tabatinga, no Amazonas ocorreu o simpósio 
com apresentações de trabalhos nas modalidades 
de pôsteres e comunicações orais que marcou o 
encerramento do Curso de Especialização em Vigilância 
em Saúde na Rede de Atenção Primária à Saúde (APS) na 
Tríplice Fronteira do Alto Solimões. 

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. Tabatinga (AM), 7 a 9 de novembro de 2018.

Para saber 
mais, acesse:
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Programa Fio-Amazônia
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Especialistas em Vigilância em Saúde para atuarem na tríplice fronteira do Alto Solimões, formados em 2019.

 Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Iniciado ainda no final de 2017, porém desenvolvido em todo o ano de 2018 e finalizado em 2019, o curso qualificou 31 
profissionais da Colômbia, Peru e Brasil, especialmente da área da Saúde, que atuam na tríplice fronteira.

especialmente da área da Saúde,
que atuam na tríplice fronteira.

31
Profissionais da

Colômbia, Peru e Brasil

O CURSO
QUALIFICOU
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Programa Fio-Amazônia

Linhas de Ação Atingidas

Linhas  XVII, XV, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVIII

Programa CiênciaPop Linhas I, II, V, X e XVI

Outros Programas e Linhas Atingidas

“Hoje estamos aqui para 
discutir temas de saúde 
importantes para esses 
países. A intenção é que esse 
Simpósio retroalimente a 
ideia inicial da colaboração. 
Tivemos importantes falas 
sobre os problemas de saúde 
durante o evento, para que 
esse entendimento comece 
a crescer, e a gente consiga 
alcançar um objetivo maior 
de construir conhecimento e 
relações nesse território, que 
precisa ser visto como um 
território único”. Sérgio Luiz Bessa 
Luz, Diretor do ILMD/Fiocruz Amazônia

I Simpósio de Pesquisadores em Saúde da Tríplice Fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru

Em parceria com a Universidade Nacional da Colômbia 
(UN) – Sede Amazônia – Letícia (COL), o ILMD/Fiocruz 
Amazônia promoveu entre os dias 27 e 29 de novembro de 
2019, o I Simpósio de Pesquisadores em Saúde da Tríplice 
Fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. O evento oportunzou 
o encontro científico e interinstitucional, direcionado 
aos pesquisadores e profissionais da saúde, alunos de 
graduação e pós-graduação dos três países, para divulgar 
as pesquisas científicas em saúde realizadas na fronteira 
e incentivar a criação de uma Rede de Pesquisadores em 
Saúde da Tríplice Fronteira.

“Participamos com muito 
agrado deste Simpósio, 
para podermos conhecer 
e apoiar em todas as 
políticas que estão sendo 
planejadas e desenvolvidas, 
a partir de uma experiência 
que temos vivenciado em 
outros cenários, também 
de fronteira. Esperamos 
estar contribuindo para 
fortalecermos essas 
políticas através de nossas 
experiências”, destacou Juan 
José Cortez Escalante, representante 
da OPAS.

 Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.
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Programa Fio-Amazônia

A atividade resultou de debates acontecidos previamente 
durante um encontro, realizado em junho de 2019, entre 
pesquisadores do ILMD/Fiocruz Amazônia, Instituto 
Oswaldo Cruz - IOC/Fiocruz, Institut de Recherche Pour 
le Développement (IRD) e pesquisadores da Universidade 

 Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Palestra apresentada pelo Vice-Diretor de Pesquisa e Inovação do ILMD/Fiocruz Amazônia para gestores, pesquisadores e 
estudantes durante I Simpósio de Pesquisadores em Saúde da Tríplice Fronteira. Tabatinga, 27 e 29 de novembro de 2019.

Programa de Excelência em Pesquisa Básica e Aplicada em Saúde dos Laboratórios do Instituto Leônidas & 
Maria Deane - PROEP-LABS/ILMD FIOCRUZ AMAZÔNIA

Com o objetivo de apoiar projetos de pesquisa que visem 
à promoção da excelência na pesquisa, inovação e o 
desenvolvimento tecnológico em saúde nos Laboratórios 
de Pesquisa da instituição, o ILMD/Fiocruz Amazônia, por 
meio da Resolução N. 002, do Conselho Deliberativo, de 

Linhas de Ação Atingidas

Linhas III e IV

Proex-CIÊNCIA Linha IX

Outros Programas e Linhas Atingidas

22/08/2019, autorizou a criação do Programa de Excelência 
em Pesquisa Básica e Aplicada em Saúde dos Laboratórios 
do Instituto Leônidas & Maria Deane - PROEP-LABS/ILMD 
FIOCRUZ AMAZÔNIA.

O Programa, cujo edital será lançado no início de 2020, 
contará com recursos próprios da Fiocruz na ordem de 
R$ 2 milhões e será executado por meio da Fundação 
para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em 
Saúde (Fiotec). Este Programa é estratégico e atende ao 
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2018-2021 
da. O PROEP-LABS/ILMD FIOCRUZ AMAZÔNIA será um 
catalizador das ações de melhoria contínua nos processos 
de pesquisa, ensino e inovação.

Nacional da Colômbia – Sede Amazônia (UN), em Letícia 
(COL), para compartilhar informações sobre ações 
institucionais e possíveis estratégias para a saúde na 
fronteira.

Para saber 
mais, acesse:
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“O curso corresponde 
nossas expectativas. 
Estamos conseguindo 
enxergar essa abordagem 
teórica desenvolvida pelas 
pesquisadoras dentro dos 
nossos projetos de pesquisa, 
o que é importante para a 
construção dos projetos dos 
pós-graduandos e também 
para discutirmos o que 
os pesquisadores estão 
desenvolvendo dentro dessa 
linha”. Amandia Sousa, pesquisadora 
do Sagespi/ ILMD Fiocruz Amazônia, 
coordenadora do Curso.

Linhas de Ação Atingidas

Linha X

Programa EducaSUS

PROGRAMA QuemFaz

Linha II

Linha V

Outros Programas e Linhas Atingidas

Curso de Atualização em Análises de Políticas Públicas

O Curso de Atualização em Análises de Políticas Públicas 
foi promovido pelo ILMD/Fiocruz Amazônia entre os dias 
5 e 9/02/2018 e contou com apresentações ministradas 
pelas pesquisadoras Tatiana Wargas, da Escola Nacional 
de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz), e Mônica 
de Rezende, da Universidade Federal Fluminense (UFF).

A iniciativa foi proposta pelo Laboratório de Situação de 
Saúde e Gestão do Cuidado de Populações Indígenas 
e Outros Grupos Vulneráveis (Sagespi/ ILMD Fiocruz 
Amazônia) e coordenada pela pesquisadora Amandia Sousa, 
em parceria com a Vice-Diretoria de Ensino, Informação 
e Comunicação (VDEIC/ ILMD Fiocruz Amazônia), e foi 
destinado para pessoas com interesse na área de políticas 
públicas e que estivessem realizando pesquisas dentro 
desta temática. As vagas foram destinadas para pós-
graduandos e pesquisadores com interesse de investigação 
nessa linha de pesquisa.

Para saber 
mais, acesse:
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Mapa dos 
municípios e 
suas distâncias 
de Manaus.
A primeira oficina do projeto ocorreu 
no município de Parintins, no Baixo 
Rio Amazonas, entre os dias 14 e 
15/3/2019 e a segunda entre os dias 
20 e 21/3/2019 no município de Tefé, 
no Médio Rio Solimões.

Manaus

Coari

HumaitáManaus

Tefé

Barcelos

São Gabriel
da Cachoeira

Borba

Manaus
Itacoatiara

Parintins

Nhamundá

Parintins KM 369 Tefé KM 523

Itacoatiara
Borba
Parintins
Nhamundá
Barcelos
Coarí

São Gabriel da Cachoeira
Humaitá

176 KM
151 KM
369 KM
383 KM
399 KM
363 KM
590 KM
852 KM
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Oficinas de Planejamento do Projeto “O acesso da população ribeirinha à rede de urgência e emergência no 
Estado do Amazonas”

O projeto é coordenado pelo Laboratório de História, 
Políticas e Saúde na Amazônia (Lahpsa/Fiocruz Amazônia) 
e tem como objetivo analisar o acesso da população 
ribeirinha à Rede de Urgência e Emergência (RUE) no Estado, 
tendo em vista o fortalecimento do sistema de saúde, por 
meio da inclusão e da continuidade da população ribeirinha 
aos serviços de saúde, analisando os principais desafios 
relacionados ao acesso à RUE nessas regiões.

Linhas de Ação Atingidas

Linhas III e XV

Programa CiênciaPop Linha I

Outros Programas e Linhas Atingidas

No intuito de dialogar com gestores, trabalhadores e 
pesquisadores da saúde, na tentativa de envolvimento na 
produção conjunta de dados, para identificar possíveis 
intervenções nas políticas para esses territórios específicos 
da região amazônica, o Lahpsa realizou duas Oficinas de 
Planejamento de atividades junto a esse público.

“Estamos operando não 
somente com conceitos, 
mas também com formas de 
realizar a saúde nos diferentes 
territórios e grupos sociais da 
Amazônia”. Júlio Cesar Schweickardt, 
coordenador do projeto e Chefe do 
LAHPSA.

Para saber 
mais, acesse: 
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II Oficina de Planejamento do Projeto  “O acesso da população ribeirinha à rede de urgência e emergência no Estado do 
Amazonas”, realizada em Tefé/AM

 Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Os encontros visam o planejamento das atividades de pesquisa do projeto, que já promoveu uma oficina rápida de escrita 
científica, e que entre as atividades a serem desenvolvidas está o acompanhamento, por meio da metodologia de usuário-
guia, e da população ribeirinha que utiliza a Rede de Urgência e Emergência (RUE).

Para saber 

mais, acesse: 
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 Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Pesquisadora Mônica de Avelar (Icict/Fiocruz) ministrando aula no Curso “Geoprocessamento e Análise Espacial em Saúde”

Linhas de Ação Atingidas

Linha XIV

PROGRAMA EducaSUS

PROGRAMA QuemFaz

Linhas I e VIII

Linha V

Outros Programas e Linhas Atingidas

Curso “Geoprocessamento e Análise Espacial em Saúde”

Com o objetivo de capacitar alunos dos Programas de Pós-
graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) do ILMD/
Fiocruz Amazônia, assim como profissionais que atuam 
nos serviços de saúde do SUS para o uso de geotecnologias 
e análise espacial direcionada à abordagem prática 
de situações comuns à rotina dos serviços, o Instituto 
promoveu, entre 10 e 14 de dezembro de 2018, o Curso 
“Geoprocessamento e Análise Espacial em Saúde”. 

A atividade foi coordenada pelas pesquisadoras Fernanda 
Rodrigues Fonseca e Claudia Ríos Velásquez e as aulas 
foram ministradas pelos professores Mônica de Avelar, 
do Instituto de Comunicação e Informação Científica e 
Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz), e André Luiz Sá, do 
Instituto Aggeu Magalhães (IAM/ Fiocruz – PE).

O curso foi pautado em aulas teóricas-práticas, abordando 
desde a organização e tabulação de dados, a construção de 
mapas temáticos e cartogramas que envolvem princípios 
básicos da análise e estatística espacial. 

“A experiência foi muito 
enriquecedora para os 
alunos que estiveram 
participando do curso e 
também para firmarmos 
novas parcerias. Esse tema 
é muito mais abrangente e 
complexo. À medida que os 
participantes começam a 
conhecer o potencial do que 
uma análise espacial  e o 
geoprocessamento podem 
trazer de enriquecedor para 
os projetos de pesquisa, eles 
conseguem melhorar a tomada 
de decisão e os próprios 
projetos, com o auxílio dessa 

ferramenta”, Fernanda Fonseca, 
coordenadora do Curso.

Na ocasião, os participantes tiveram a oportunidade de 
manipular softwares de geoprocessamento e equipamentos 
necessários para aquisição e georreferenciamento de 
dados espaciais.

Para saber 
mais, acesse:
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3.1.2 - Linhas de Ação do Programa Fio-Amazônia atingidas e não atingidas 
no biênio 2018-2019

Abaixo, apresentamos uma visão panorâmica quanto ao atendimento ou não das ações planejadas nas linhas de ação do 
Programa Fio-Amazônia propostas no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021) , no primeiro biênio (2018-2019) de sua 
vigência, objetivando apontar necessidades para orientação quanto a ações que precisam ser reavaliadas e/ou priorizadas 
no 2º. biênio de vigência do Plano (2020-2021).

Atingidas

22 Atingidas 18 Não Atingidas

Não atingidas

40 linhas do 
Programa Fio-
Amazônia propostas 
no PDI- ILMD 
Fiocruz/Amazônia 
(2018-2021)

¹ Leia na íntegra as linhas do Programa Fio-Amazônia no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021, p. 125-134), acessando: https://amazonia.fiocruz.br/publicacoes/plano_de_

desenvolvimento_institucional_pdi_2018_2021.pdf

I II III IV V VI VII VIII IX X

XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX

XXXI XXXII XXXIII XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII XXXIX XL
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Linha Descrição

III

IV

VIII

X

XIII

XIV

XV

XVI

XVIII

XVII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

Priorizar e estimular a realização de projetos institucionais do ILMD que atendam a temas amazônicos de 
interesse da sociedade.

Articular junto à Fiocruz a elaboração de editais institucionais de financiamento e indução do desenvolvimento 
de projetos na Amazônia (PROEP, Programa Fiocruz de Inovação, Programas de Rede Fiocruz, ações de atuação 
internacional, entre outros).

Incentivar o desenvolvimento de projetos para o controle de endemias nas fronteiras amazônicas.

Apoiar os estudos de avaliação das políticas públicas em saúde implantadas na Amazônia.

Propor adequações e inovações nas políticas e programas para a região, em articulação com a Assessoria 
Parlamentar da Fiocruz e os movimentos sociais.

Reforçar as iniciativas de geoprocessamento dos dados de saúde na Amazônia.

Contribuir com o Programa Institucional de Vigilâncias em Saúde – Fiocruz, por meio de projetos afins 
identificados no Instituto, em especial com relação a arboviroses e doenças emergentes, com populações 
indígenas e ribeirinhas, e nas fronteiras.

Contribuir com a elaboração do Plano para a Vigilância em Doenças Crônicas não transmissíveis a partir das 
competências dos pesquisadores do ILMD já envolvidos com o assunto.

Identificar os projetos que atuam na área de Vigilância da Resistência Antimicrobiana de forma a promover a 
articulação com instância coordenadora do tema na Fiocruz.

Fortalecer as ações e atividades do Instituto que colocam a Fiocruz como um polo de referência da Panamazônia.

Mapear, buscar e divulgar as redes de colaboração em pesquisa em saúde na Panamazônia para o enfrentamento 
dos problemas de saúde da região.

Promover a discussão sobre a criação de uma Rede Panamazônica de Pesquisas de Agentes, Vetores e 
Reservatórios de Doenças.

Fortalecer as pesquisas sobre doenças transmissíveis, imunopreveníveis e endêmicas em populações 
migrantes, comunidades tradicionais e Povos Indígenas que vivem nas regiões de fronteiras na Amazônia.

Fortalecer atividades de educação feitas em cooperação na Panamazônia, nas regiões de fronteira (acolhendo 
pessoas de outros países) e por meio de material de educação mediada bilíngue (português e espanhol).

Promover a integração das discussões com as instituições que atuam nas políticas de vigilâncias em saúde 
nas fronteiras da Panamazônia.

Sistematizar as propostas e projetos de pesquisa e formação de recursos humanos do Instituto nas regiões de 
fronteira e na Panamazônia.

Linhas do Programa Fio-Amazônia atingidas no 
biênio 2018-2019.
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XXVIII

II

XXX

V

XXXI

XXXIII

XXXV

VI

Fortalecer atividades de educação e pesquisas em apoio à política institucional de vigilâncias em saúde, assim 
como a cooperação com as instituições da Panamazônia para atuação nas regiões de fronteira.

Elaborar, em parceria com a gestão superior, um programa institucional de fomento à pesquisa e indução 
ao desenvolvimento tecnológico e serviços que articule as competências do sistema Fiocruz para atuar na 
Amazônia.

Fortalecer as parcerias locais do Instituto para promover a interiorização da educação em saúde pública na 
Amazônia e na Panamazônia (UEA, SEDUC, UFAM, IFAM, INPA, FMT-HVD, FCECON, FHEMOAM e FVS-AM).

Apresentar o FIO-AMAZÔNIA a agências como o BNDES (Fundo Amazônia), Banco da Amazônia (FNO), CONFAP, 
CAPDA, setor privado, Comissão da Amazônia no Congresso Nacional, OPAS, Fundação Bill e Melinda Gates e 
outras agências financiadoras, nacionais, estrangeiras e internacionais, incluindo, se necessário, recursos do 
Instituto e da Fiocruz como contrapartida, de forma a atrair recursos para editais conjuntos.

Organizar as pesquisas em saúde e ambiente no formato de um programa, estimulando seu desenvolvimento 
em rede e em parceria com a sociedade.

Estimular a realização de estudos acerca dos impactos na saúde resultantes da expansão urbana nas cidades 
da Amazônia.

Estimular a realização de estudos de impactos de grandes empreendimentos sobre a saúde das populações 
amazônicas.

Atuar como agente de aproximação entre a Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde (VPPIS) 
da Fiocruz com a SUFRAMA, a FIEAM, a CIEAM e o CBA, atendendo as diretrizes do Complexo Econômico-
Industrial da Saúde – CEIS.

Linha

Linha

Descrição

Descrição

XXVII

I

Fortalecer as iniciativas de orientação de estudantes em programas voltados ao uso dos recursos da 
biodiversidade amazônica e conhecimento tradicional associado, em parceria com as instituições públicas e 
privadas de ensino e pesquisa locais.

Coordenar, em parceria com o Escritório Técnico de Rondônia e a Presidência da Fiocruz, a elaboração do 
Programa Fiocruz Estratégica para Amazônia.

Linhas do Programa Fio-Amazônia não atingidas no 
biênio 2018-2019
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IX

XI

XII

XXV

XXVI

XXIX

XXXII

XXXIV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

Criar um Núcleo de Saúde Indígena na Instituição que coordene linhas de trabalho estratégicas que considerem 
de forma integrada ciência e cultura amazônica.

Incentivar a participação dos pesquisadores do Instituto nos observatórios de políticas públicas, em especial 
sobre seus efeitos na região Amazônica.

Fortalecer a Rede de Determinantes Sociais da Saúde a partir da criação do Observatório de Determinantes 
Sociais da Saúde na Amazônia.

Desenvolver um programa de bolsas para captação de recursos com a finalidade de inclusão de estudantes da 
Panamazônia nos cursos de pós-graduação do ILMD.

Apoiar as iniciativas na Amazônia da Comissão Pro-equidade de Gênero e Raça/Fiocruz.

Preparar o Instituto para ser uma unidade de formação da Escola de Governo de Saúde Pública da Fiocruz para 
e na Panamazônia, por meio de cursos bilíngues, educação mediada por tecnologia e educação à distância, em 
parceria com as instituições locais.

Implementar o Programa de Saúde e Ambiente do Instituto com base nos conceitos de territórios saudáveis e 
sustentáveis.

Avaliar os impactos das mudanças do uso da terra sobre as populações humanas, de vetores e de reservatórios, 
inicialmente nas comunidades rurais amazônicas onde o Instituto já desenvolve projetos de longo prazo.

Mobilizar e participar de debates sobre saúde e ambiente contribuindo com a formulação de políticas em saúde 
pública locais, regionais e nacionais.

Identificar os Observatórios existentes na Amazônia e o locus apropriado para contribuição em saúde e 
ambiente da Fiocruz.

Criar uma Rede Amazônica de Saúde e Ambiente a partir do levantamento das pesquisas da Fiocruz na 
Amazônia e de outras instituições que atuam no tema.

Promover a aproximação dos pesquisadores do ILMD dos grupos que atuam em pesquisas acerca dos 
impactos da mudança climática na saúde.

Criar um Comitê de crise local para atender a epidemias e problemas.impactos da mudança climática na saúde.

Linha Descrição

VII
Apoiar a inserção de ações da Rede Fitos/ Fiocruz na Amazônia, em parceria com CONTAG, FETRAF e 
organizações da agricultura familiar, agricultura orgânica e dos agroextrativistas, para potencializar o 
aproveitamento de insumos amazônicos tais como fitoterápicos.
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texto

O Conecta foi instituído com o propósito de organizar as ações estratégicas de diálogo, 
ampliando as relações com instituições de diferentes Unidades da Federação e setores 
organizados da sociedade, de forma a favorecer a atuação, a transparência, a prestação 
de contas e o acesso aos resultados obtidos na Unidade.

3.2
PROGRAMA 
DE CONEXÃO 
INSTITUCIONAL –   
CONECTA
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3.2.1 Ações realizadas para atendimento do Programa Conecta

De acordo com os objetivos estratégicos estabelecidos no PDI – ILMD/Fiocruz Amazônia (2018-2021) para o Programa 
Conecta, o Instituto realizou as seguintes ações no biênio 2018-2019.

O ILMD/Fiocruz Amazônia, coorganizador do 13º 
Congresso Internacional da Rede Unida, realizou, no dia 
30/5/2018, as oficinas “Determinantes sociais da saúde 
na Amazônia: explorando uma abordagem territorial” e 
“Dança Circular: uma poderosa prática de bem-estar e 
desenvolvimento pessoal”, reunindo na sede do Instituto 
gestores, trabalhadores, movimentos sociais, estudantes 
de graduação e pós-graduação. 

A atividade, realizada por meio de parceria entre 
pesquisadores do Laboratório de História, Políticas 
Públicas e Saúde na Amazônia (Lahpsa/ILMD Fiocruz 
Amazônia) e do Centro de Estudos, Políticas e Informação 
sobre Determinantes Sociais da Saúde da Escola 

 Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Para saber 
mais, acesse:

Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz 
(CEPIDSS/Ensp/Fiocruz), apresentou e discutiu questões 
desenvolvidas no processo de realização do seminário 
intitulado “Desenvolvimento, Governança Territorial e 
Saúde: Determinantes Sociais da Saúde na Região Norte”.

Oficinas do 13º Congresso Internacional da Rede Unida

Linhas de Ação Atingidas

Linha IV, V e VI

PROGRAMA CIÊNCIAPop Linhas I, II, III, IV, V, 
VI, VII e XI

Outros Programas e Linhas Atingidas

“A partir de uma atualização 
dessas dinâmicas mais 
recentes, que se introduziram 
pela globalização, estamos 
buscando olhar novamente 
para o processo saúde-
doença como um processo 
socialmente determinado na 
configuração atual dessas 
relações no mundo”. 

Patrícia Tavares Ribeiro, coordenadora do 
CEPIDSS/Ensp/Fiocruz.
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Linhas de Ação Atingidas

Linha IV, V e VI

PROGRAMA CIÊNCIAPop Linhas I, II, III, IV, V, 
VI e VII

Outros Programas e Linhas Atingidas

Exposições “Malária – O caminho da gota espessa” e “DigiCiência”

O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz 
Amazônia), entre os dias 27 e 29/11/2019, realizou duas 
exposições com o objetivo de popularizar o conhecimento 
produzido pela Instituição. Trata-se das Exposições “Malária 
– O caminho da gota espessa” e “DigiCiência”, aprovados 
por meio do edital N. 009/2019 – POP CT&I, da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), 
realizadas no município de Tabatinga (AM) e em Letícia, na 
Colômbia.

As exposições fazem parte da Política de Extensão, 
Divulgação e Popularização da Ciência do ILMD/Fiocruz 
Amazônia, visando ao compromisso com a disseminação e 
compartilhamento de conhecimento e tecnologias voltadas 

 Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

“Ter participado desse evento 
foi muito gratificante, pois 
nos possibilita ter um contato 
maior com a comunidade. Nós 
que desenvolvemos pesquisa, 
geralmente temos dificuldade 
de passar os resultados para 
a população de uma maneira 
mais acessível. Foi uma 
experiência muito boa”. 

Eric Fabrício Marialva, membro do 
Laboratório EDTA/Fiocruz Amazônia.

Para saber 
mais, acesse:

para o fortalecimento e a consolidação do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Mais de 200 visitantes passaram pelo 
Instituto Federal do Amazonas (Ifam/Campus Tabatinga), 
para conferir as exposições que retratam pesquisas, o 
trabalho de pesquisadores e alunos da Unidade, além de 
contar a trajetória da Instituição na Amazônia.



amazonia.fiocruz.br  |  27

Programa Conecta

Celebração de Acordo de Cooperação para Implementação do Qualifica SUS: Fiocruz Amazônia e Secretarias 
Municipais de Saúde do Amazonas

O ILMD/Fiocruz Amazônia, no dia 28/5/2019, durante o 
VII Congresso de Secretários Municipais de Saúde do 
Amazonas, realizado no município de Presidente Figueiredo 
(AM), oficializou parceria com o Conselho de Secretários 
Municipais de Saúde do Amazonas (Cosems-AM) e 59 
dos 62 municípios do Estado, para o desenvolvimento do 
Programa de Qualificação e Capacitação de Profissionais do 
Sistema Municipal de Saúde do Amazonas (Qualifica SUS), 
que, estima-se, irá qualificar mais de 5 mil trabalhadores do 
Sistema Único de Saúde (SUS) no Amazonas. 

 Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Linhas de Ação Atingidas

Linhas IX, XIII e XV

PROGRAMA EducaSUS

PROGRAMA ProGestão

Linhas I, II e IV

Linha XX e XXI

Outros Programas e Linhas Atingidas

“Nós pretendemos contribuir 
para o aprimoramento do 
desempenho profissional dos 
trabalhadores, para que atuem 
em conformidade com as 
políticas e diretrizes de saúde, 
de forma integrada, articulando 
o ensino com a aplicação 
prática do conhecimento em 
suas funções”.

Sérgio Luz, diretor do ILMD/Fiocruz 
Amazônia.

O Qualifica SUS vai ofertar cursos de atualização, 
especialização e mestrado que estarão disponíveis para 
que os trabalhadores do SUS sejam capacitados por meio 
de um modelo pedagógico pautado na integração ensino-
serviço, diante da realidade de cada localidade, respeitando 
o conhecimento e a experiência dos alunos.

Para saber 
mais, acesse:
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Cooperação Técnica entre Detran-AM e Fiocruz Amazônia

Linhas de Ação Atingidas

Linhas V

PROGRAMA Gestão Linhas XII e XX 

Outros Programas e Linhas Atingidas

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-
AM) realizou, no dia 9/5/2019, a cerimônia de encerramento 
do evento “Maio Amarelo”. Na ocasião, o Detran-AM assinou 
um Termo de Cooperação Técnica com o ILMD/ Fiocruz 
Amazônia, que visa possibilitar a integração de dados 
ao projeto de pesquisa Plataforma Digital Colaborativa 
da Prevenção e Vigilância das Violências, coordenado 
pelos pesquisadores Marcílio Medeiros e Rita Bacuri, do 
Laboratório Território, Ambiente, Saúde e Sustentabilidade 
(TASS/ ILMD/ Fiocruz Amazônia).

Aprovado no edital Ideias Inovadoras da Fundação Oswaldo 
Cruz, o projeto pretende mobilizar a sociedade para a 
necessidade de construção de uma agenda pública de 
saúde e de segurança no trânsito para o enfrentamento 
das lesões e mortes por ele causados em Manaus, 

Fonte: Portal Fiocruz (Foto: Eduardo Gomes)

“Temos muita coisa para 
trabalharmos juntos em termo 
de prevenção e também 
para aproveitar melhor as 
informações que são geradas 
dos sinistros, dos casos 
de acidente. Com esses 
dados, poderemos ter uma 
melhor avaliação sobre o real 
problema do que acontece, 
contribuindo para a criação de 
políticas públicas específicas 
relacionadas ao trânsito”. Sérgio 
Luz, diretor do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Para saber 
mais, acesse:

desenvolver conhecimento, competências e habilidades 
em plataformas digitais colaborativas, além de integrar e 
qualificar os sistemas de informações dos diversos órgãos 
responsáveis pelo registro e atendimento das vítimas da 
violência no trânsito.
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Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Debate sobre Agenda Jovem Fiocruz

Com o objetivo de apresentar os projetos e pesquisas 
organizados nos últimos anos, e os que ainda estão 
em andamento pela Agenda Jovem Fiocruz, o  Instituto 
Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) 
promoveu , no dia 25/11/2019, o encontro “Agenda Jovem 
Fiocruz: Encontro nas Regionais”, com participação 
dos pesquisadores Luciane Ferrareto, representante 
da Coordenação de Cooperação Social da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), e André Sobrinho, coordenador 
da área de educação do Programa de Desenvolvimento, 
do Campus Fiocruz Mata Atlântica.

O projeto engloba disputas de concepções e práticas 
situados no campo da juventude, na faixa etária de 15 

Linhas de Ação Atingidas

Linhas XVII

PROGRAMA Gestão Linhas XV

Outros Programas e Linhas Atingidas

“É importante envolver não só 
as Unidades do Rio de Janeiro, 
mas também as regionais, 
visando a particularidade 
de cada uma. Dentro desse 
projeto temos a perspectiva de 
construir espaços de diálogo, 
mais abertos e mais amplos 
com os movimentos sociais”. 
Luciane Ferrareto, representante da 
Coordenação de Cooperação Social da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Para saber 
mais, acesse:

a 29 anos, seguindo as políticas públicas. Os principais 
objetivos da Agenda Jovem da Fiocruz são: produzir 
insumos conceituais e metodológicos; fomentar debates 
e ações articuladas; desenvolver diretrizes políticas; 
e aproximar saúde e juventude como campos de 
conhecimento e de ação política.
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3.2.2 Linhas de Ação do Programa Conecta atingidas e não atingidas no biênio 
2018-2019

Abaixo, apresentamos uma visão panorâmica quanto ao atendimento ou não das ações planejadas nas linhas de ação do 
Programa Conecta propostas no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021) , no primeiro biênio (2018-2019) de sua vigência, 
objetivando apontar necessidades para orientação quanto a ações que precisam ser reavaliadas e/ou priorizadas no 2º. 
biênio de vigência do Plano (2020-2021).

9 Atingidas 9 Não atingidas

²Leia na íntegra as linhas do Programa Conecta no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021, p. 136-139), acessando: https://amazonia.fiocruz.br/publicacoes/plano_de_desenvolvimento_

institucional_pdi_2018_2021.pdf

Atingidas Não atingidas

18 Linhas de Ação 
do Programa 
Conecta atingidas 
e não atingidas no 
biênio 2018-2019

I II III IV V VI VII VIII IX X

XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII
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V Ampliar ações de itinerância em instituições de pesquisa, de assistência em saúde e em outros espaços 
públicos.

VI

IX 

XIII

XV

XVI

XVII

XVIII

Potencializar as cooperações já existentes com movimentos sociais e fortalecer as atividades de extensão 
junto à sociedade organizada.

Incentivar a participação de representantes do Instituto nos Conselhos de Saúde Municipais e Estadual e em 
outros fóruns, desde que estratégicos para a instituição.

Aperfeiçoar o relacionamento com as instituições responsáveis pela definição das políticas para a educação, 
a extensão, a pesquisa e a inovação e com órgãos governamentais como o Conselho Federal de Saúde, 
Ministérios, Governo do Estado do Amazonas, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.

Instituir acordos de cooperação com as Secretarias Municipais e Estadual de saúde para aperfeiçoamento das 
políticas públicas voltadas para a realidade amazônica e ao fortalecimento do SUS no território.

Fortalecer o Fórum das Unidades Regionais – FUR, a partir da intensificação do diálogo e a participação em 
ações coordenadas.

Aproximar-se de outras Unidades da Fiocruz para a promoção de ações conjuntas que atendam às necessidades 
de fortalecimento da Instituição.

Fortalecer e qualificar com propostas de pautas discutidas no Instituto os espaços coletivos internos da Fiocruz, 
em especial o FUR, o CD Fiocruz e as Câmaras Técnicas.

Linha Descrição

IV Incentivar a realização de ações de extensão por meio de redes interinstitucionais.

Linhas do Programa Conecta atingidas no biênio 
2018-2019.
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II

III

Consolidar, por meio do Núcleo de Extensão, as políticas de incentivo à promoção de atividades conjuntas entre 
o ILMD e a sociedade.

Implementar um Plano Institucional de Extensão e uma ação de fomento institucional associada.

VII

VIII

X

XI

XII

XIV

Incentivar o desenvolvimento de pesquisa-ação e outros métodos e ações destinados a construir novas pontes 
entre a ciência e os saberes dos povos tradicionais

Mapear competências internas entre os servidores e promover formação com vistas a representação do 

Instituir um Programa de Acompanhamento dos Egressos (alunos de pós-graduação, de iniciação à pesquisa).

Incentivar a participação de representantes do instituto em comissões parlamentares e audiências públicas, 
visando influenciar a tomada de decisões e a formulação de políticas públicas, aproveitando audiências na área 
da saúde para prestação de contas das ações na ALEAM e CMM.

Incentivar a participação de representantes do Instituto em comissões parlamentares do Congresso Nacional, 
em especial a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia.

Ampliar as relações do Instituto com o setor privado

Linha Descrição

I
Criar e estruturar o Núcleo de Extensão do ILMD/Fiocruz Amazônia visando a coordenação das ações de 
extensão já desenvolvidas na Instituição, dando visibilidade e promovendo articulação sistêmica e contínua 
junto à sociedade.

Linhas do Programa Conecta não atingidas no biênio 
2018-2019.
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O Proex-Ciência visa organizar as linhas de ação que sustentam e potencializam a 
realização de pesquisa de excelência na Unidade por meio de suas parcerias e interação 
com a sociedade.

3.3
PROGRAMA DE 
CONSOLIDAÇÃO 
E EXCELÊNCIA NA 
PESQUISA - PROEX-
CIÊNCIA
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3.3.1 Ações realizadas para atendimento do Programa Proex-Ciência

De acordo com os objetivos estratégicos estabelecidos no PDI – ILMD/Fiocruz Amazônia (2018-2021) para o Programa 
Proex-Ciência, o Instituto realizou as seguintes ações no biênio 2018-201.

Participação no III Encontro das Coleções Biológicas da Fiocruz

Linhas de Ação Atingidas

Linhas I e XI

PROGRAMA CIÊNCIAPop Linhas XIII

Outros Programas e Linhas Atingidas

O 3º Encontro das Coleções Biológicas da Fiocruz 
aconteceu de 7 a 9 de maio de 2019 no Auditório do 
Museu da Vida, no Campus Manguinhos, Rio de Janeiro. 
Profissionais das Coleções da Fiocruz se reuniram 
para atualização, capacitação e debate de questões 
fundamentais na rotina das atividades das equipes que 
atuam nas Unidades da instituição. A programação, que 
contou com a participação de cerca de 100 trabalhadores 
da Fiocruz, abordou temas relevantes como: o marco 
legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e a 
Política de Inovação da Fiocruz; a gestão da qualidade; a 

 “Estava excelente. Abordou 
temas importantes, como a 
digitalização dos acervos, o 
planejamento estratégico e 
a captação de recursos por 
mecanismos de repartição de 
benefícios prevista na Lei da 
Biodiversidade”, Paloma Helen a 
Fernandes Shimabukuro, curadora adjunta 
da Coleção de Flebotomíneos do Instituto 
René Rachou (IRR/Fiocruz Minas).

 Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Para saber 
mais, acesse:

Veja os vídeos 
do encontro:

30 Encontro das Coleçôes Biológicas da Fiocruz, Rio de Janeiro, maio de 2019.

sustentabilidade e infraestrutura das Coleções. Além disso, 
foram realizadas palestras sobre aspectos específicos 
das atividades desenvolvidas pelo serviço de Coleções 
nas Unidades, seguidas de discussão com a plenária.
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Pesquisadores da Fiocruz Amazônia alertam para o elevado risco de suicídio entre indígenas no País

O suicídio é reconhecido como um importante problema 
de saúde em algumas áreas do Brasil, porém não há 
estudos nacionais ou regionais sobre essa temática, suas 
motivações e como ocorre na população indígena. Neste 
sentido, o grupo coordenado pelo pesquisador Maximiliano 
Loiola Ponte de Souza, que atuou por 11 anos no então 
Laboratório de Estudos Interdisciplinares em Saúde 
Indígena (LEIS) do ILMD/Fiocruz Amazônia, empreendeu 
estudos sobre a temática desde 2010.

A ideia desde o princípio era que o grupo pudesse agregar no 
mesmo projeto investigações do ponto de vista qualitativo 
e quantitativo sob uma ótica interdisciplinar, por isso os 
estudos envolveram profissionais de diversas áreas do 
conhecimento. Essas pessoas ligadas a outras instituições 
se envolveram de forma direta ou indireta no trabalho, dada 
a complexidade do tema de investigação. O trabalho foi 
realizado também em parceria com o Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia (INCT) Brasil Plural.

Para saber 
mais, acesse:

Linhas de Ação Atingidas

Linhas III e XIII

PROGRAMA FIO-Amazônia Linhas XV, XXI

Outros Programas e Linhas Atingidas

“Entendemos que o suicídio 
indígena é um daqueles objetos 
chamados rebeldes aos limites 
disciplinares que demandam 
tanto uma compreensão em 
profundidade quanto uma 
descrição em extensão”, 
Maximiliano Ponte de Souza, ex-chefe do 
Laboratório de Estudos Interdisciplinares 
em Saúde Indígena (LEIS/Fiocruz 
Amazônia).

Acordo de cooperação entre FMT-HVD e Fiocruz Amazônia

Linhas de Ação Atingidas

Linhas IV e XI

PROGRAMA FIO-Amazônia

PROGRAMA ProGestão

Linha XXX

Linhas XIX e XX

Outros Programas e Linhas Atingidas

A Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira 
Dourado (FMT-HVD) e o Instituto Leônidas & Maria Deane 
(ILMD/Fiocruz Amazônia) formalizaram, em agosto de 
2018, a assinatura de um acordo de cooperação técnico-
científica que vai permitir o desenvolvimento de projetos de 
ensino e pesquisa, de forma compartilhada. No evento, no 
auditório da FMT-HVD, representantes das duas instituições 
falaram dos trabalhos que ambas já vêm desenvolvendo 
em parceria e das perspectivas para novos projetos a partir 
da formalização do acordo.
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Foto: Eduardo Gomes

“Antes da formalização 
do acordo, já tínhamos 
pesquisadores que 
trabalhavam em colaboração 
entre as duas instituições, 
especialmente na área de 
malária. O que a gente espera 
com essa formalização é 
que as interações entre os 
pesquisadores aumentem e 
que a gente tenha projetos em 
outras doenças, como HIV, 
leishmaniose e outras doenças 
infecciosas”, Wuelton Monteiro, 

Diretor de Ensino e Pesquisa da FMT-HVD.

Para saber 
mais, acesse:

O acordo vai trazer benefícios recíprocos para as 
instituições, permitindo que pesquisadores de ambas 
as partes compartilhem nos seus estudos os mesmos 
espaços e equipamentos das duas instituições. 

Os primeiros resultados do acordo entre as duas 
instituições são os estudos de novos medicamentos e 
testes de diagnósticos para malária, que já estão em 
andamento. O acordo de cooperação técnico-científica 
terá duração de 5 anos.
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Encerramento da 16ª Reunião Anual de Iniciação Científica (Raic) com Premiação de Projetos

O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) 
realizou, em junho de 2018, a 16ª Reunião Anual de Iniciação 
Científica (Raic), do Instituto. A cerimônia foi marcada pela 
tradicional premiação, que, anualmente, destaca projetos 
desenvolvidos por estudantes que integram o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIC) da Fiocruz 
Amazônia, em suas respectivas áreas. Na oportunidade, 
foram apresentados 27 projetos de graduandos de 
diferentes Instituições de Ensino de Manaus, divididos nas 
seguintes sessões temáticas: Microbiologia, Biotecnologia e 
Bioprospecção, Parasitologia, Entomologia, Saúde Coletiva e 
Epidemiologia.

A Raic é um evento que acontece anualmente em todas as 
unidades da Fiocruz. Durante a Raic, os bolsistas do PIC 
apresentam os resultados dos projetos desenvolvidos no 
período de vigência do Programa, por meio da exposição 

Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia

“Esse é um dos programas 
de grande importância para 
qualquer Instituição de ensino 
e pesquisa. É o inicio da cadeia 
de formação, onde o aluno 
começa a desenvolver contato 
com o fazer científico, com o 
desenvolvimento de projetos 
e de sua vida profissional. É 
fundamental a gente fazer 
parte desta cadeia, formando 
desde o início esses alunos 
de iniciação científica, para 
que possamos consolidar 
a formação de recursos 
humanos”, Sérgio Luz, Diretor do 
ILMD/Fiocruz Amazônia.

Linhas de Ação Atingidas

Linha VI

PROGRAMA EducaSUS

PROGRAMA CIÊNCIAPop

Linha VIII

Linha III

Outros Programas e Linhas Atingidas

e discussão de seus trabalhos, para avaliação dos 
projetos e intercâmbio de experiências entre estudantes, 
pesquisadores e demais profissionais.  Essa experiência 
reforça a importância da iniciação científica na construção 
do conhecimento e incentiva os jovens pesquisadores a 
prosseguirem nas carreiras acadêmicas. 

Para saber 
mais, acesse:
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Seminário Interno de Avaliação Institucional da Pesquisa

O Seminário Interno de Avaliação Institucional da Pesquisa 
do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz 
Amazônia) ocorreu nos dias 17 e 18/04/2019, com o 
objetivo de compartilhar informações e resultados de 
projetos de pesquisa apoiados institucionalmente, entre 
laboratórios, pesquisadores e alunos dos cursos de pós-
graduação do Instituto.

A programação contou com a apresentação dos 
pesquisadores seniores Bernardo Horta, Yara Cseko e Ana 
Carolina Vicente, que atuam para potencializar a excelência 
da pesquisa no ILMD/Fiocruz Amazônia. 

Na ocasião, cada um falou sobre sua atuação na Fiocruz 
Amazônia e sobre estudos e pesquisas para os quais 
estão contribuindo no Instituto. A pesquisadora sênior Ana 
Carolina Vicente ressaltou a importância do momento de 
compartilhamento de informações entre os pesquisadores, 
laboratórios e áreas de atuação do Instituto, bem como 
lembrou que os projetos dos seniores têm dois vieses: a 
pós-graduação e os laboratórios.

Outro ponto de destaque da programação foi a 
apresentação dos indicadores institucionais da pesquisa, 
referentes aos anos 2016/2017 e 2018. Esses indicadores 
foram, inicialmente, escolhidos por decisão colegiada a 
partir de levantamento feito por uma comissão institucional 
de servidores do Instituto.

Linhas de Ação Atingidas

Linhas VII, VIII, IX e XII

PROGRAMA  PlanejaILMD

PROGRAMA QuemFaz

PROGRAMA ProGestão

Linhas XII, XIII, XIV 
e XXI

Linha XIV

Linhas IX XXIII e 
XXIX

Outros Programas e Linhas Atingidas

 A partir disso, a equipe técnica de assessoramento da 
VDPI-ILMD/Fiocruz Amazônia (bolsistas Matilde Contreras 
- dados de 2016 -  e Edilson Soares - dados de 2017 e 2018) 
procedeu à captação e sistematização de dados para 
alimentação, em planilhas, da Matriz, tendo o ano de 2016 
como ponto inicial para cômputo dos dados. 

Tendo conseguido sistematizar dos dados do triênio 
2016/2017/2018, a Vice-Diretoria de Pesquisa realizou 
reuniões com o corpo de pesquisadores do Instituto para 
apresentar e validar os dados no âmbito da Câmara Técnica 
de Pesquisa e Inovação. Este processo foi finalizado no 
Seminário, quando o Vice-Diretor de Pesquisa e Inovação 
apresentou ao público presente os dados sistematizados e 
finalizados referentes ao triênio 2016-2018.

O próximo passo é que esses dados e indicadores migrem 
para um Sistema Informatizado de Dados, cuja construção 
está em andamento por meio de um grupo de trabalho, 
composto pelos bolsistas Edilson Soares e Jean Phelipe, do 
Programa PGDI Amazônia, em conjunto com técnicos da 
Vice-Diretoria de Pesquisa e Inovação (VDPI) e do Serviço 
de Gestão de Tecnologia da Informação (SeGTI). Com isso, 
a Instituição propiciará maior segurança na guarda, uso e 
socialização dessas informações, promovendo a cultura da 
gestão da pesquisa por meio de indicadores.
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Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia

Os indicadores do Instituto são fruto de vários anos de discussão de um 
grupo de trabalho que envolveu representantes de todos os laboratórios, 
mas eles não são imutáveis, e precisam estar sempre sendo aprimorados. 
A ideia dos indicadores é saber se a gente está melhorando, em que 
caminhos se deve seguir e o que fortalecer, no sentido do planejamento a 
médio e longo prazos. A partir desses indicadores, temos três anos para 
avaliação e planejamento para os anos seguintes”.

Para saber 
mais, acesse:

Felipe Naveca, Vice-diretor de Pesquisa 
do ILMD/Fiocruz Amazônia. 

“
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3.3.2 Linhas de Ação do Programa Proex-Ciência atingidas e não atingidas no 
biênio 2018-2019
Abaixo, apresentamos uma visão panorâmica quanto ao atendimento ou não das ações planejadas nas linhas de ação do 
Programa Proex-Ciência propostas no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021) , no primeiro biênio (2018-2019) de sua 
vigência, objetivando apontar necessidades para orientação quanto a ações que precisam ser reavaliadas e/ou priorizadas 
no 2º. biênio de vigência do Plano (2020-2021).

³Leia na íntegra as linhas do Programa Proex-Ciência no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021, p. 141-144), acessando: https://amazonia.fiocruz.br/publicacoes/plano_de_

desenvolvimento_institucional_pdi_2018_2021.pdf

11 Atingidas 2 Não atingidas

Atingidas Não atingidas

13 Linhas do 
Programa Proex-
Ciência atingidas 
e não atingidas no 
biênio 2018-2019  

I II III IV V VI VII VIII IX X

XI XII XIII
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Fortalecer os INCTs nos seus componentes de análise e propostas de políticas públicas em temas emergentes 
ou de inovação em saúde pública.

Fortalecer as parcerias com unidades de atenção e promoção à saúde, como o FMT- HVD, FCECON, FUAM, 
Cardoso Fontes, para a realização de pesquisas e formação de recursos humanos.

Fortalecer o Programa de Iniciação Científica e Tecnológica – PIC/ ILMD Fiocruz Amazônia.

Fortalecer o Programa de Pesquisador Visitante Sênior do ILMD/ Fiocruz Amazônia, permitindo o envolvimento 
de professores – pesquisadores de consagrado mérito científico e reconhecida experiência acadêmica, oriundos 
de outras Unidades da Fiocruz e Instituições de Pesquisa e/ou Ensino Superior brasileiras e estrangeiras, em 
atividades de pesquisa e ensino do Instituto.

Manter o Programa de Excelência em Pesquisa Básica e Aplicada em Saúde (ILMD/Fiotec).

Fortalecer o Programa Institucional de Estruturação dos Laboratórios de Pesquisa do Instituto – LABsAMAZÔNIA 
– ILMD/ CNPq com aporte de recursos do orçamento do Instituto, visando subsidiar a implementação de ações 
técnico-científicas estruturantes para o alcance da excelência em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 
inovação nas áreas/ temas de atuação dos Laboratórios de Pesquisa.

Realizar regularmente Oficinas de Comunicação Científica de forma a capacitar novos pesquisadores para a 
apresentação de trabalhos científicos em eventos nacionais e internacionais de relevância e publicações em 
revistas científicas indexadas de alto impacto.

Implementar ações de melhoria do gerenciamento e de apoio aos Espaços Multiusuários de Pesquisa e 
Inovação, Núcleo de Apoio à Pesquisa, Coleções Biológicas, Plataformas Tecnológicas e Centro de Pesquisa 
em Vigilância – ILMD/FMT-HVD.

Criar e manter um Sistema Informatizado de Dados para dar suporte a visibilidade, monitoramento e avaliação 
institucional da Pesquisa, fortalecendo a cultura de gestão da pesquisa por meio de indicadores.

III

IV

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Linha Descrição

I Definir papéis e atribuições dos serviços de Coleções Biológicas de forma a evitar sobreposição/ duplicação 
com outras Unidades da Fiocruz.

Linhas do Programa Proex-Ciência atingidas no 
biênio 2018-2019.

Promover ações de integração entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional (populações 
indígenas, ribeirinhas, caboclas etc.).

XIII
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Programa Consolidação e Excelência

V Apoiar e participar dos Programas de Pesquisa Translacional da Fiocruz, em especial, o Fio-Emerge e o Fio-
Promos

Linha Descrição

II Estruturar parcerias para potencializar a participação na Rede de Biobancos da Fiocruz.

Linhas do Programa Proex-Ciência não atingidas no 
biênio 2018-2019.
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texto

O Programa Inova-FioAmazônia é voltado para potencializar a inovação e o 
desenvolvimento tecnológico em saúde e incentivar a implementação de processos 
compatíveis com o desenvolvimento sustentável e o uso dos produtos da biodiversidade 
amazônica que o Instituto quer potencializar.

3.4
PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO E 
INOVAÇÃO - INOVA - 
FIOAMAZÔNIA



 44  |  ILMD - Fiocruz Amazônia

Programa InovaFioAmazônia

3.4.1 Ações realizadas para atendimento do Programa Inova-FioAmazônia

De acordo com os objetivos estratégicos estabelecidos no PDI – ILMD/Fiocruz Amazônia (2018-2021) para o Programa 
Inova-FioAmazônia, o Instituto realizou as seguintes ações no biênio 2018-2019. 

Orientação dos pesquisadores para orientar pesquisadores sobre Lei da Biodiversidade e o SisGen

Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia

Com o objetivo de esclarecer questões relacionadas à 
legislação que rege o uso do patrimônio genético brasileiro e 
o conhecimento tradicional associado (CTA) em pesquisas, 
a Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas 
da Fiocruz (VPPCB/Fiocruz) realizou, em maio/2018, no 
ILMD/Fiocruz Amazônia, a palestra “Os impactos da Lei da 
Biodiversidade nas atividades de P&D e o SisGen na prática”, 
em parceria com o Núcleo de Inovação (NIT) da Unidade.

Linhas de Ação Atingidas

Linhas II, III e VIII

PROGRAMA FIO-Amazônia Linha XXVII

Outros Programas e Linhas Atingidas
“Na Unidade, o Núcleo vai 
auxiliar e monitorar os 
cadastros dos projetos 
de pesquisadores. A 
recomendação na Fiocruz é 
de que os orientadores façam 
o cadastro das pesquisas a 
eles vinculadas”, André Mariuba, 
coordenador do NIT, do ILMD/Fiocruz 
Amazônia.

Na ocasião, esteve na sede do Instituto a técnica Aline Christine de Morais Santos, advogada e servidora da Gestão 
Tecnológica, da Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde (Gestec-VPPIS/Fiocruz), para falar sobre o assunto. 
Além dos eventos de conscientização para a importância dos cadastros de pesquisas e da relevância dos (NITs) na 
conscientização de pesquisadores da Fiocruz sobre a Lei da Biodiversidade e o SisGen.

Para saber 
mais, acesse:
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Programa Centelha é apresentado a pesquisadores e alunos da Fiocruz Amazônia

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC) e a Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), em parceria com o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),   o 
Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo 
à Pesquisa (Confap) e a Fundação Certi lançaram o 
Programa Centelha em 21 estados, cujos objetivos são 
gerar novas empresas, a partir do conhecimento concebido 
nas instituições de ciência, tecnologia e inovação; gerar 
inovações de interesse direto da sociedade e de empresas; 
além de formar cultura e fortalecer ecossistema de 
empreendedorismo inovador.  

No Amazonas, o Programa está sendo executado pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 
(Fapeam). Para falar sobre o Centelha, esteve no ILMD/
Fiocruz Amazônia, no dia 23/5/2019, a diretora técnico-
científica da Fapeam, Dra. Marne Vasconcellos, que, na 
ocasião, apresentou em linhas gerais o programa, seus 
objetivos e forma de participação.

Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia

Para saber mais sobre o Programa 
Centelha, acesse:

Participaram do encontro com a diretora técnico-científica 
da Fapeam, estudantes, pesquisadores e equipe do Núcleo 
de Inovação Tecnológica (NIT-ILMD/Fiocruz Amazônia).

Linhas de Ação Atingidas

Linhas VI e XI

PROGRAMA FIO-Amazônia Linha XXVII

Outros Programas e Linhas Atingidas

“Dentre as instituições 
visitadas, a Fiocruz tem 
como diferencial trabalhar 
com conhecimentos e 
tecnologias voltados para a 
saúde, especialmente para o 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
Então, nossa expectativa é 
de que pelo Amazonas sejam 
submetidas ao Programa 
Centelha boas ideias para a 
área da Saúde”, Marne Vasconcellos, 

diretora técnico-científica da Fapeam.

Para saber 
mais, acesse:



 46  |  ILMD - Fiocruz Amazônia

Programa InovaFioAmazônia

Palestra do Centro de Estudos da Fiocruz Amazônia abordando o desenvolvimento e aplicações da tecnologia 
do DNA recombinante

Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia

O Centro de Estudos do ILMD/Fiocruz Amazônia 
promoveu, no dia 14/6/2019, a palestra “Desenvolvimento 
e aplicações da tecnologia do DNA recombinante”, 
ministrada pelo pesquisador, Luis André Moraes Mariuba, 
pesquisador e coordenador do NIT da Unidade. Na 
ocasião, o pesquisador explanou sobre as atividades 
desenvolvidas na Fiocruz Amazônia, no âmbito do NIT, 
em especial sobre depósito de patentes e aplicações de 
tecnologias que beneficiam diretamente a sociedade.

Linhas de Ação Atingidas

Linha IX

PROGRAMA FIO-Amazônia

PROGRAMA CiênciaPop

Linha XXVII

Linha XI

Outros Programas e Linhas Atingidas

“A gente tem trabalhado 
muito com o desenvolvimento 
de imunoensaios, voltados 
principalmente para malária e 
também em outras linhas que 
atuam com outras doenças”, 
André Mariuba, coordenador do NIT, do 
ILMD/Fiocruz Amazônia.

Durante a apresentação, o coordenador do NIT 
apresentou também projetos com potencial de 
inovação que foram aprovados recentemente por 
agências financiadoras, assim como destacou algumas 
alternativas desenvolvidas nos laboratórios, publicações 
e patentes depositadas pelo Instituto.

Para saber 
mais, acesse:
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Desenvolvimento de dispositivo inovador para diagnóstico de doenças

A Fundação Oswaldo Cruz, por meio do ILMD/Fiocruz 
Amazônia, e a empresa Wama Produtos para Laboratório 
Ltda. celebraram, em novembro/2019, Acordo de 
Cooperação Técnica para a transferência de tecnologia 
e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de 
exploração (para produção em escala) da criação de 
dispositivo de diagnóstico, capaz de ler as reações LAMP 
ou outros ensaios de amplificação isotérmica colorimétrica, 
ou seja, um dispositivo capaz de identificar qualquer doença 
que se use o mesmo princípio do teste.

O invento, que se caracteriza como um equipamento 
portátil para detecção rápida de doenças, foi depositado 
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e em 
seus correspondentes no exterior, em fevereiro de 2018, 
sob o título “Dispositivo de ensaios LAMP”. Para a produção 
do protótipo, o pesquisador contou com o apoio do Instituto 
Senai de Inovação em Microeletrônica (ISI-Amazonas). A 
pesquisa que deu origem ao produto contou com recursos 
do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de 

 Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Para saber 
mais, acesse:

“Foi graças ao financiamento 
recebido através de um edital 
do PPSUS que foi possível 
trabalharmos em uma 
abordagem multidisciplinar, 
com biólogos, biomédicos e 
engenheiros, chegando à um 
protótipo de equipamento 
que despertou o interesse de 
uma empresa privada como a 
Wama”. 

Felipe Naveca, pesquisador do ILMD/
Fiocruz Amazônia.

Linhas de Ação atingidas

Linhas XVI, XVII e XVIII

PROGRAMA Conecta

PROGRAMA ProGestão

Linhas XVI, XVII e XVIII

Linha XX

Outros Programas e Linhas Atingidas

Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), em 
parceria com o Ministério da Saúde, sendo amparada pela 
Chamada Pública N. 002/2012, do Programa Pesquisa para 
o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS).
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3.4.2 - Linhas de Ação do Programa Inova-FioAmazônia atingidas e não 
atingidas no biênio 2018-2019

Abaixo, apresentamos uma visão panorâmica quanto ao atendimento ou não das ações planejadas nas linhas de ação 
do Programa Inova-FioAmazônia propostas no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021) , no primeiro biênio (2018-2019) 
de sua vigência, objetivando apontar necessidades para orientação quanto a ações que precisam ser reavaliadas e/ou 
priorizadas no 2º. biênio de vigência do Plano (2020-2021).

4Leia na íntegra as linhas do Programa Inova-FioAmazônia no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021, p. 146-147), acessando: https://amazonia.fiocruz.br/publicacoes/plano_de_

desenvolvimento_institucional_pdi_2018_2021.pdf

6 Atingidas 5 Não atingidas

Atingidas Não atingidas

11 Linhas do 
Programa Inova-
FioAmazônia 
atingidas e não 
atingidas no biênio 
2018-2019

I II III IV V VI VII VIII IX X

XI
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Melhorar a divulgação de ações e do papel do NIT/ILMD para sensibilizar todos os setores do Instituto.

Prover meios para que o NIT/ILMD, em diálogo com outras instituições de pesquisa e inovação e a sociedade 
amazônica, identifique necessidades de desenvolvimento tecnológico e tecnologias sociais para a saúde.

III

VI

Criar ambiente institucional de Inovação em Saúde comprometida com o SUS, tendo como base o novo marco 
legal da CT&I.

Estruturar mecanismos de apoio à transferência de tecnologias com os setores público e privado.

Dar maior visibilidade à realização de ações com a Rede AMOCI – Arranjo NIT Amazônia Ocidental.

Criar competências institucionais para a agenda das tecnologias sociais, em parcerias com organizações da 
sociedade.

Identificar as dificuldades no ambiente institucional para o desenvolvimento tecnológico, a inovação e captação 
de recursos internacionais para o seu desenvolvimento.

Instituir ações multiprofissionais, inter/trans/multidisciplinares, que promovam a cultura da inovação e da 
produção tecnológica de vanguarda.

VIII

I

IX

IV

XI

V

VII

X

Linha Descrição

II Estimular a sinergia entre NIT/ILMD e pesquisadores e Laboratórios que atuam diretamente em pesquisas 
ligadas à sociodiversidade e produzam tecnologias sociais e tecnologias associadas ao uso da biodiversidade.

Linhas do Programa Inova-FioAmazônia atingidas no 
biênio 2018-2019.

Estimular o desenvolvimento e sistematização de produtos de tecnologias sociais na Instituição.

Linha Descrição

Ampliar a capacidade e a estrutura do NIT/ILMD para atender as demandas e os novos desafios postos para 
a instituição.

Linhas do Programa Inova-FioAmazônia não 
atingidas no biênio 2018-2019.
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texto

O Programa EducaSUS congrega as linhas de ação voltadas para a preparação de 
recursos humanos visando a atuação com excelência no Sistema Único de Saúde, 
buscando enfrentar as peculiaridades e desafios postos para uma atuação na Grande 
Amazônia.

3.5
PROGRAMA 
EDUCAÇÃO PARA O 
SUS - EDUCASUS
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3.5.1 Ações realizadas para atendimento do Programa EducaSUS

De acordo com os objetivos estratégicos estabelecidos no PDI – ILMD/Fiocruz Amazônia (2018-2021) para o Programa 
EducaSUS, o Instituto realizou as seguintes ações no biênio 2018-2019.

Pesquisadores, pós-graduandos, bolsistas e estudantes de 
iniciação científica do ILMD/Fiocruz Amazônia discutiram, 
no dia 21/5/2019, estratégias de integração e cooperação 
para programas de pós-graduação no país. A temática foi 
abordada durante a apresentação da palestra “Desafios 
para os programas de pós-graduação e estratégias de 
integração e cooperação”, ministrada pelo professor José 
Roberto Mineo, coordenador da área de Ciências Biológicas 
3, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes).

Durante a apresentação, Mineo abordou aspectos 
relevantes para o avanço, crescimento e fortalecimento 
dos programas de pós-graduação. Entre as principais 
ações promovidas pela Capes, o palestrante destacou 
as seguintes estratégias: investimento na formação de 
recursos humanos de alto nível no país e no exterior e 
a indução e fomento da formação inicial e continuada 
de professores para a educação básica nos formatos 
presencial e a distância. Durante a tarde, o representante 
da Capes reuniu-se com o colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Biologia da Interação Patógeno-Hospedeiro 
(PPGBIO-Interação), para tratar de assuntos relacionados 
ao acompanhamento dos dois anos de atividades 
desenvolvidas pelo Programa.

Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia

Para saber 
mais, acesse:

Palestra na Fiocruz Amazônia abordando estratégias de integração e cooperação para programas de pós-
graduação

Linha de Ação Atingida

Linha I
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Especialização em Vigilância em Saúde na Rede de Atenção Primária à Saúde em Tefé

O ILMD/Fiocruz Amazônia realizou, em outubro de 2019, 
processo de seleção pública para ingresso no Curso 
Lato Sensu em Vigilância em Saúde na Rede de Atenção 
Primária à Saúde, oferecido pelo Instituto em parceria 
com o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde – 
COSEMS-AM, no âmbito do Projeto QualificaSUS. O curso 
é gratuito e destina-se a profissionais com nível superior 
das Secretarias Municipais de Saúde de Tefé e municípios 
vizinhos, que desempenham suas funções e/ou atividades 
na área de Vigilância em Saúde.

Linhas de Ação Atingidas

Linhas II, IV e VIII

PROGRAMA FIO-Amazônia Linhas XV, XXIII, 
XXVIII e XXX

Outros Programas e Linhas Atingidas

Fonte: Ilustração da página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

O Programa QualificaSUS  é uma iniciativa do ILMD/
Fiocruz Amazônia  que tem como objetivo qualificar o 
corpo de trabalhadores no nível da gestão e do serviço das 
Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Amazonas 
e órgãos parceiros, a fim de proporcionar um serviço 
de melhor qualidade e efetividade aos usuários do SUS, 
ofertando cursos de atualização, especialização e mestrado 
que adotarão modelo pedagógico pautado na integração 
ensino-serviço, na problematização da realidade local, na 
valorização do conhecimento e experiência do trabalhador, 
entendido como sujeito das práticas de gestão e sanitárias 
desenvolvidas nas unidades de saúde.

Para saber 
mais, acesse:
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Curso sobre software para uso da Referência e consulta bibliográfica na pesquisa

O ILMD/Fiocruz Amazônia, por meio da Vice-Diretora Ensino, 
Informação e Comunicação, promoveu, entre os dias 25 e 
27/9/2019, o curso “Zotero: Uso da Referência e Consulta 
Bibliográfica na Pesquisa”, ministrado por Leonardo 
Simonini, da Biblioteca de Saúde Pública do Instituto de 
Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em 
Saúde (ICICT). Participaram da atividade alunos de pós-
graduação do Instituto.

O Zotero é um software livre para gestão e compartilhamento 
de referências, que visa facilitar a elaboração de trabalhos 
acadêmicos e científicos, como teses, dissertações, 
trabalhos de conclusão de curso e artigos científicos. Dentre 
suas utilidades destacam-se a formação e a organização de 
uma biblioteca pessoal do pesquisador de acordo com sua 
temática de interesse. Esta biblioteca poderá armazenar 
os textos completos das publicações, sendo acessada de 
qualquer computador com acesso à internet.

Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Linhas de Ação atingidas

Linha I

PROGRAMA CiênciaPoP

PROGRAMA QuemFaz

Linha IX

Linhas III e V

Outros Programas e Linhas Atingidas

“A atividade de capacitação 
possibilitará as alunos 
um maior desempenho na 
produção científica. A turma 
e o aproveitamento foram 
ótimos, a gente percebe o 
quanto eles aproveitaram a 
ferramenta e principalmente 
o quanto irão usar. Esse curso 
vai auxiliar diretamente na 
produção científica desses 
alunos”, Leonardo Simonini, servidor do 
ICICT/Fiocruz e instrutor do Curso Zotero.

Para saber 
mais, acesse:
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Linhas de Ação Atingidas

Linha VI

PROGRAMA FIO-Amazônia Linhas VIII, XIII, XIX, 
XX, XXII, XXIII, XXIV, 
XXVIII e XXX

Outros Programas e Linhas Atingidas

Capacitação de novos especialistas em Vigilância em Saúde para atuarem na tríplice fronteira do Alto Solimões

O ILMD/Fiocruz Amazônia realizou o Simpósio de 
encerramento do Curso de Especialização em Vigilância 
em Saúde na Rede de Atenção Primária à Saúde (APS) 
na Tríplice Fronteira do Alto Solimões, no período de 7 a 
9 de novembro, no município de Tabatinga, no Amazonas. 
O curso foi oferecido pelo Instituto em parceria com a 
Organização Panamericana de Saúde (Opas), Organização 
do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), Assessoria 
de Assuntos Internacionais de Saúde do Ministério da 
Saúde (Aisa/MS), Programa de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis – Aids do Ministério da Saúde, Secretaria 
Estadual de Saúde do Amazonas (Susam), Fundação 
de Vigilância em Saúde (FVS), Conselho de Secretários 
Municipais de Saúde do Amazonas (Cosems-AM), 
Instituto Federal do Amazonas (Ifam/Campus Tabatinga), 
Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia 
de Campo (ProEpi) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

 Participaram da especialização profissionais da Colômbia, 
Peru e Brasil, especialmente área da Saúde que atuam na 

tríplice fronteira. Os trabalhos desenvolvidos pelos alunos 
foram divididos em 8 temas, que integraram uma Carta de 
Recomendações elaboradas pela turma, com propostas 
de aprimoramentos das ações de vigilância em Saúde 
na região do Alto Solimões e da saúde pública para a 
população da fronteira.

“O curso nos deu oportunidade 
para pensar em projetos na área 
de epidemiologia, principalmente 
quando sabemos que ainda existe 
uma debilidade muito grande de 
políticas públicas de saúde, para 
a prevenção, controle e combate 
de agravos peculiares da região 
de fronteira. Tenho certeza que 
os colegas de turma vão fazer a 
diferença nas unidades de saúde 
onde trabalham e nos municípios 
onde residem, pois temos colegas 
não só de Tabatinga, mas de 
Amaturá, São Paulo de Olivença, 
Benjamin Constant, além dos países 
vizinhos.” - Gonçalo Filho, enfermeiro e aluno 
da especialização.

Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Para saber 
mais, acesse:
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3.5.2 Linhas de Ação do Programa EducaSUS atingidas e não atingidas no 
biênio 2018-2019

Abaixo, apresentamos uma visão panorâmica quanto ao atendimento ou não das ações planejadas nas linhas de ação 
do Programa EducaSUS propostas no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021)5, no primeiro biênio (2018-2019) de sua 
vigência, objetivando apontar necessidades para orientação quanto a ações que precisam ser reavaliadas e/ou priorizadas 
no 2º. biênio de vigência do Plano (2020-2021).

5 Leia na íntegra as linhas do Programa EducaSUS no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021, p. 149-151), acessando: https://amazonia.fiocruz.br/publicacoes/plano_de_

desenvolvimento_institucional_pdi_2018_2021.pdf

7 Atingidas 5 Não atingidas

Atingidas Não atingidas

12 Linhas do 
Programa EducaSUS 
atingidas e não 
atingidas no biênio 
2018-2019

I II III IV V VI VII VIII IX X

XI XII
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Promover, na pós-graduação Lato e Stricto Sensu, disciplinas que atendam ao campo das vigilâncias em saúde

Fortalecer as ações de interiorização da educação.

II

IV

Iniciar as discussões internas sobre EAD e Educação Mediada por Tecnologia visando o aproveitamento 
da infraestrutura oferecida por instituições parceiras (UEA, UNASUS Amazônia, SEDUC, SUSAM estúdio de 
educação em saúde, CRIS e ENSP + OTCA).

Fortalecer atividades de educação por meio da cooperação internacional, em especial com instituições da 
Panamazônia.

Intensificar a divulgação das ações institucionais de apoio ofertadas aos estudantes.

Ampliar o acesso público à Biblioteca Dr. Antônio Levino da Silva Neto, intensificando as ações de divulgação 
para a sociedade local e a atualização do ARCA, em sintonia com a Fiocruz/RJ.

Implementar no Instituto as Políticas Afirmativas e Inclusivas em todos os níveis de formação.

Desenvolver estratégias de acompanhamento dos estudantes cotistas, inserindo as peculiaridades da região.

Consolidar a Política de Cotas na Educação

V

III

VI

VII

VIII

XII

IX

X

XI

Linha Descrição

I Fortalecer a formação continuada (atualização, aperfeiçoamento e qualificação) e a pós-graduação Lato e 
Stricto Sensu, em especial a retomada dos cursos voltados aos profissionais do SUS.

Linhas do Programa EducaSUS atingidas no biênio 
2018-2019

Incentivar o desenvolvimento de ações de solidariedade da educação com os países africanos lusófonos.

Linha Descrição

Preparar os alunos para a compreensão e interação com comunidades tradicionais, gerando protocolos de 
pesquisa inclusivos.

Linhas do Programa EducaSUS não atingidas no 
biênio 2018-2019
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O Programa CiênciaPop busca levar o conhecimento produzido pelo ILMD/Fiocruz 
Amazônia em linguagem acessível e apropriada para diferentes públicos, fortalecendo 
sua imagem e contribuindo para o controle social sobre suas atividades e sobre o SUS. 
Além disto, organiza a produção de informações, a comunicação e a divulgação interna 
do Instituto.

3.6
PROGRAMA DE 
COMUNICAÇÃO, 
DIVULGAÇÃO E 
POPULARIZAÇÃO 
DA CIÊNCIA - 
CIÊNCIAPOP
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3.6.1 Ações realizadas para atendimento do Programa CiênciaPop

De acordo com os objetivos estratégicos estabelecidos no PDI – ILMD/Fiocruz Amazônia (2018-2021) para o Programa 
CiênciaPop, o Instituto realizou as seguintes ações no biênio 2018-2019.

Atividades realizadas na 15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Amazonas 

Linhas de Ação Atingidas

Linhas III, IV, V, X, XVI e XXI

PROGRAMA Conecta

Program EducaSUS

Programa FIO-Amazônia

Linha V

Linha IV

Linha XXX

Outros Programas e Linhas Atingidas

O ILMD/ Fiocruz Amazônia realizou, entre os dias 
15 e 24/10/2018, oficinas, palestras, exposições e 
intervenções no âmbito da 15ª Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia (SNCT), em Manaus e na 
Comunidade Rural de Rio Pardo, no município de 
Presidente Figueiredo (AM).

Com o tema “Ciência para a redução das desigualdades”, 
o evento teve o intuito de aproximar a Ciência e 

Tecnologia da população, promovendo atividades que 
reuniram diversas instituições, a fim de tornar acessível 
o conhecimento científico. A iniciativa visa criar uma 
linguagem compreensível, por meios inovadores que 
estimulem a curiosidade e motivem a população a discutir 
as implicações sociais da Ciência, além de aprofundarem 
seus conhecimentos sobre os temas apresentados.

Uma das atividades ocorridas durante o período foi 
o encontro “Intervenção reflexiva: Experiências com 
o SUS”.  Na ocasião, estudantes de graduação, do 
Programa de Iniciação Científica (PIC) do Instituto, 
trabalhadores e gestores de Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) participaram de um momento de troca e partilha 
de conhecimentos e experiências com o objetivo de 
promover uma reflexão sobre o Sistema Único de Saúde 
(SUS) com foco na redução das desigualdades sociais , 
como instrumento de empoderamento para a promoção 
da ciência envolvida com a cidadania.

Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Para saber 
mais, acesse:
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Fiocruz Amazônia Revista destaca Saúde 4.0

Para saber 
mais, acesse:

Com o objetivo de divulgar para a sociedade as ações, 
os esforços e os resultados científicos desenvolvidos 
por pesquisadores da Fiocruz e de outras instituições 
de pesquisa, a Fiocruz Amazônia Revista é um veículo 
de popularização da ciência que adota o jornalismo 
científico para divulgar pesquisas, cursos, ações e 
eventos que possam contribuir para a melhoria das 
condições de vida e saúde das populações amazônicas e 
para o desenvolvimento científico e tecnológico regional.

Criada ainda em 2017, a Revista teve três edições 
lançadas entre 2018 e 2019, com destaque para a 3ª 
edição, que abordou o acesso a tecnologias e inovações 
na saúde, a chamada Saúde Digital ou Saúde 4.0, e 
apresentou alguns exemplos inovadores de atuação 

Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Linhas de Ação Atingidas

Linhas XIV e XVII

PROGRAMA Inova FIO-Amazônia Linha XVIII

Outros Programas e Linhas Atingidas

“Este é um meio que 
complementa e fortalece 
ainda mais a política de 
comunicação institucional da 
Fiocruz Amazônia, que já tem 
agregados outros produtos 
como o portal institucional, o 
mural, os eventos institucionais 
e científicos e as mídias 
sociais digitais”, Sérgio Luz, diretor 
do ILMD/Fiocruz Amazônia.

da Fiocruz Amazônia nesse campo; e para a 4ª edição, 
que fez um resgate histórico dos 25 anos de atuação da 
Fiocruz na Amazônia, em comemoração ao aniversário 
(jubileu de prata) do Instituto.
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Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia

Para saber 
mais, acesse:

 “No ILMD/Fiocruz Amazônia 
temos diversos trabalhos 
que envolvem essa vertente, 
seja o animal, o ambiente ou 
homem que são realizados 
pelos docentes e discentes 
da Unidade (...). Convidamos 
palestrantes tanto da Unidade, 
como também de outras 
instituições do Amazonas 
e também do Brasil para 
participar das diferentes mesas 
redondas e rodas de conversa, 
esperamos que os alunos 
aproveitem bastante esse 
evento que foi feito para eles e 
que eles consigam agregar um 
pouco do que vai ser passado, 
ao longo dessa Semana”, Priscila 
Aquino, pesquisadora do ILMD/Fiocruz 
Amazônia e coorganizadora do evento.

I Encontro da Pós-Graduação

Com o tema One Health, o ILMD/Fiocruz Amazônia 
promoveu, entre os dias 29/10 e 1/11/2019, o I Encontro 
da Pós-graduação da Instituição, um evento científico 
direcionado aos pesquisadores, alunos de pós-graduação e 
iniciação científica, com o objetivo de divulgar as pesquisas 
realizadas e promover a integração dos programas de pós-
graduação da Unidade, além de fomentar discussões sobre 
os estudos que estão sendo desenvolvidos de acordo com 
a especificidade de cada área.

De acordo com os organizadores do evento, o tema foi 
escolhido pela sua pertinência e atualidade, uma vez 
que se trata de um momento ímpar na história em que 
se discute a saúde do planeta e sua relação direta com a 
continuação da existência de muitas espécies, incluindo 
a humana. Nesse sentido, o tema One Health permeia 
diversas pesquisas científicas na Fiocruz Amazônia, 
que possuem diferentes abordagens e perspectivas, 

Linhas de Ação atingidas

Linha XII

PROGRAMA EducaSUS

PROGRAMA Conecta

Linha I

Linha XIII

Outros  Programas  e  Linhas Atingidas

atendendo, assim, um dos objetivos do Encontro, que é 
mostrar o que está sendo realizado na instituição para a 
sociedade e estudantes de pós-graduação.
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Fiocruz Amazônia promove Oficina de Comunicação Científica

Linhas de Ação atingidas

Linha X

PROGRAMA Proex-Ciência

PROGRAMA  EducaSUS

PROGRAMA QuemFaz

Linhas X

Linha XII

Linhas III e V

Outros Programas e Linhas Atingidas

Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia

Como o tema “Plataformas digitais de Comunicação 
Científica para a área da Saúde”, o ILMD/Fiocruz Amazônia 
realizou, no dia 4/10/2019, a Oficina de Comunicação 
Científica “ComunicaCiência”, que contou com os 
facilitadores Ycaro Verçosa, bibliotecário do Instituto, e a 
Jornalista Cristiane Barbosa.

Bibliotecário da Unidade há 13 anos, Ycaro Verçosa 
compartilhou com o público presente sua vasta experiência 
em plataformas digitais de informação, destacando as 
características e funcionalidades das Bibliotecas Virtuais 
em Saúde (BVS) da Fiocruz.

“Todas as produções 
científicas desenvolvidas 
dentro da instituição são 
publicadas nesse ambiente 
virtual e podem ser acessadas 
livremente e de forma gratuita 
por todos. Basta ter acesso à 
internet”, Ycaro Verçosa, bibliotecário 
do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Para saber 
mais, acesse:

O ComunicaCiência faz parte das iniciativas do ILMD/
Fiocruz Amazônia no intuito de manter diálogo com a 
sociedade por meio de estratégias variadas, a começar 
com o próprio pesquisador, que deve apresentar seus 
projetos e resultados, reforçando a importância do Instituto 
e da ciência para a sociedade, por meio das publicações de 
artigos em revistas e congressos de alta relevância.
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Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia

“Muita gente ajudou. Fazer 
uma coisa dessas não é 
simples. De uma demanda 
dos índios do Rio Negro, com 
o apoio da a Federação das 
Organizações Indígenas e de 
outras entidades, e do próprio 
Conselho Distrital de Saúde 
do Alto Rio Negro deu-se o 
processo de qualificação da 
força de trabalho dos agentes 
de saúde”, Luiza Garnelo, pesquisadora 
do ILMD/Fiocruz Amazônia e coautora do 
livro.

Lançamento de Livro e biblioteca virtual sobre formação e saúde indígena

Linhas de Ação Atingidas

Linhas VIII e XVIII

PROGRAMA CiênciaPop

PROGRAMA Conecta

Linha VIII

Linha XVII

Outros Programas e Linhas Atingidas

O livro “Atenção diferenciada: a formação técnica de agentes 
indígenas de saúde do Alto Rio Negro”, dos pesquisadores 
Luiza Garnelo, Sully de Souza Sampaio e Ana Lúcia Pontes 
foi lançado no dia 25 e 26/11/2010, na sede do ILMD/
Fiocruz Amazônia. A publicação é da Editora Fiocruz e 
integra a “Coleção Fazer Saúde”.

A autora Luiza Garnelo ressalta que o livro é produto de uma 
iniciativa do Instituto e contou com contribuição da Escola 
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) e 
de outros pesquisadores.

Para saber 
mais, acesse:
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3.6.2 Linhas de Ação do Programa CiênciaPop atingidas e não atingidas no 
biênio 2018-2019

Abaixo, apresentamos uma visão panorâmica quanto ao atendimento ou não das ações planejadas nas linhas de ação 
do Programa CiênciaPop propostas no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021) , no primeiro biênio (2018-2019) de sua 
vigência, objetivando apontar necessidades para orientação quanto a ações que precisam ser reavaliadas e/ou priorizadas 
no 2º. biênio de vigência do Plano (2020-2021).

6Leia na íntegra as linhas do Programa CiênciaPop no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021, p. 153-156), acessando: https://amazonia.fiocruz.br/publicacoes/plano_de_

desenvolvimento_institucional_pdi_2018_2021.pdf

17 Atingidas 4 Não atingidas

Atingidas Não atingidas

21 Linhas do 
Programa 
CiênciaPop atingidas 
e não atingidas no 
biênio 2018-201

I II III IV V VI VII VIII IX X

XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

XXI
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I

II

III

Coordenar publicação sobre Saúde na Amazônia.

Ampliar parcerias com ASCOM Fiocruz, ICICT e COC.

Dar visibilidade e ampla divulgação às atividades do Instituto associadas aos ODS.

Fortalecer a produção de notas técnicas e sugestões de políticas públicas, utilizando entre outras estratégias, a 
Fiocruz Amazônia Revista e o Centro de Estudo como instrumentos de diálogo com a sociedade.

Divulgar as coleções do ILMD como ambiente de prospecção e guarda de biodiversidade amazônica.

Publicar uma síntese dos 25 anos do ILMD – “Um olhar sobre saúde e doença na Amazônia, 25 anos depois”.

Ampliar os mecanismos de comunicação interna, inclusive do cronograma de reuniões do CD e CTs.

Aumentar o número de Exposições da Fiocruz para itinerância no Amazonas.

Manter a Fiocruz Amazônia Revista e os Cadernos Técnicos do ILMD.

Preparar os pesquisadores (mídia training) para apresentar seus trabalhos e resultados nas rádios, programas 
de televisão, revistas e câmaras municipais onde realizam suas pesquisas, com apoio da ASCOM/ ILMD Fiocruz 
Amazônia.

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XX

Ampliar a visibilidade da Instituição em âmbito nacional e internacional por meio da produção de materiais 
trilíngue.

Incentivar a implementação de mecanismos de devolutiva de resultados de pesquisas para gestores e 
profissionais de saúde.

Estruturar e ampliar as atividades do Núcleo de Informação com a implementação de ações de popularização 
da ciência, contribuindo para o fortalecimento da imagem da Instituição junto à sociedade.

Instituir por meio de evento regular, a divulgação pública dos relatórios de atividade anual do Instituto, envolvendo 
parceiros e movimentos da sociedade civil.

Aplicar recursos multimídia disponibilizados em rede para divulgação das atividades de educação, extensão, 
pesquisa e inovação.

Renovar o processo de divulgação das atividades, a partir da combinação do jornalismo científico com o 
jornalismo hipermídia.

Linha Descrição

Planejar e desenvolver ações de comunicação articuladas com linguagem e instrumentos adequados aos 
diferentes públicos visando a acessibilidade à informação.

Linhas do Programa CiênciaPop atingidas no biênio 
2018-2019
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Incentivar a produção bibliográfica a partir dos projetos de Extensão.

Divulgar as iniciativas na Amazônia da Comissão Pró-equidade de Gênero e Raça.

Resgatar atividades de divulgação e popularização da ciência tais como o “Fiocruz Pra Você” e outros.

XVIII

XIX

XXI

XII

Linha Descrição

Dar visibilidade às análises de políticas públicas feitas no Instituto e buscar sistematizar propostas de melhoria 
e atualização das mesmas para levar aos fóruns apropriados.

Linhas do Programa CiênciaPop não atingidas no 
biênio 2018-2019
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O Programa ILMDQuali tem por finalidade aprimorar os procedimentos da Unidade, 
na busca por um serviço de excelência, seguro e em conformidade com as normas 
apropriadas.

3.7
PROGRAMA DE 
QUALIDADE, 
BIOSSEGURANÇA 
E AMBIENTE - 
ILMDQUALI



amazonia.fiocruz.br  |  67

Programa ILMDQuali

3.7.1 Ações realizadas para atendimento do Programa ILMDQuali

De acordo com os objetivos estratégicos estabelecidos no PDI – ILMD/Fiocruz Amazônia (2018-2021) para o Programa 
ILMDQuali, o Instituto realizou as seguintes ações no biênio 2018-2019.

Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Curso Boas Práticas na Pesquisa Científica

A Assessoria de Gestão da Qualidade do ILMD/Fiocruz 
Amazônia promoveu, nos dias 24 e 25/4/2018, o 
curso “Implementação de Boas Práticas na Pesquisa 
Científica”, como parte do Programa de Capacitação 
da Coordenação da Qualidade, da Vice-Presidência de 
Gestão e Desenvolvimento Institucional (CQuali/VPGDI) 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O curso aconteceu em período integral, com aulas 
ministradas pela servidora Saada Lima Chequer 
Fernandez, tecnologista em Saúde Pública da Fiocruz, 
com atuação em Sistemas da Qualidade. A ação 
teve como alvo os profissionais do Instituto que 
participam de atividades de pesquisa, beneficiando 
bolsistas, terceirizados, tecnologistas, pesquisadores, 
especialistas e profissionais externos que contribuem 
com as atividades de pesquisa da Fiocruz Amazônia.

Linhas de Ação Atingidas

Linhas III, V e VIII

PROGRAMA QuemFaz Linhas III, V e XV

Outros Programas e Linhas Atingidas
“Todas as Unidades da Fiocruz 
terão essa programação. O 
ILMD é a segunda Unidade 
Regional que visitamos para 
falar sobre qualidade na 
pesquisa, desde 2016, época 
em que nos tornamos adesos 
ao manual da OMS. Isso 
mostra não só o alinhamento 
do ILMD com a política 
institucional, mas a vontade 
da própria Unidade em querer 
fazer isso acontecer”, Saada 
Fernandez, tecnologista em Saúde Pública 
da Fiocruz.

Para saber 
mais, acesse:
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Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Regras e procedimentos de biossegurança na Fiocruz Amazônia

A Comissão de Biossegurança do ILMD/Fiocruz Amazônia 
promoveu, no dia 9/9/2019, as palestras “Organismo 
Geneticamente Modificado (OGM) e Biossegurança” e 
“Atualização, regras e procedimentos de Biossegurança”, 
ministradas pelos pesquisadores Paulo Roberto de Carvalho, 
da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/

Linhas de Ação Atingidas

Linhas III, V, VIII e IX

PROGRAMA QuemFaz

PROGRAMA EducaSUS

Linha XV

Linha VII

Outros Programas e Linhas Atingidas

Curso Boas Práticas Laboratoriais

Entre os dias 5 e 9/8/2019, o ILMD/Fiocruz Amazônia 
promoveu o “Curso de Atualização em Boas Práticas 
Laboratoriais: Diagnóstico de Agentes Infecciosos de 
Importância para  Saúde”. O curso teve o objetivo de 
capacitar profissionais da área da saúde a utilizarem 
técnicas laboratoriais de modo seguro, a fazerem 
interpretação dos diferentes métodos de diagnósticos de 
microrganismos e parasitos, normas da qualidade e de 
biossegurança.

Linhas de Ação Atingidas

Linhas VIII e IX

PROGRAMA QuemFaz Linhas III, V e XV

Outros Programas e Linhas Atingidas

Fiocruz) e Simone Cavalher Machado, da Vice-Presidência 
de Pesquisa e Coleções Biológicas (VPPCB/ Fiocruz.

Participaram das palestras pesquisadores, técnicos e 
bolsistas de iniciação científica, cujo objetivo foi capacitar 
e disseminar informações sobre regras e procedimentos de 
biossegurança aos colaboradores e servidores da Fiocruz 
Amazônia. A biossegurança é uma orientação prioritária no 
ILMD/Fiocruz Amazônia, uma vez que há o desenvolvimento 
de atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e inovação, realizadas no Laboratório Multiusuários e nas 
cinco Plataformas Tecnológicas.

Para saber 
mais, acesse:
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Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

“O objetivo da aula foi passar 
um pouco do conteúdo sobre 
virologia ambiental, que é 
uma área muito desconhecida 
ainda para estes profissionais 
que atuam na área da saúde, 
e possui relação direta com 
pacientes infectados, através 
do contato com os ambientes 
contaminados”, Carmen Baur Vieira, 
professora da Universidade Federal 
Fluminense (UFF/RJ) e instrutora do 
Curso.

Além disso, a ação objetivou atualizar os profissionais 
quanto às técnicas de esterilização e pipetagem, 
preparação de meios de cultura, soluções e lâminas, e, 
ainda, buscou aprimorar técnicas de identificação de 
microrganismos e parasitos de importância para saúde.

Para saber 
mais, acesse:
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Linhas de Ação atingidas

Linha II, III e IV

PROGRAMA  Proex-Ciência

PROGRAMA CiênciaPoP

PROGRAMA ProGestão

Linhas XI

Linhas I, III, VII e XX

Linhas XXXIII, 
XXXIV e XXXVIII

Outros Programas e Linhas Atingidas

Implementação de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para melhoria do gerenciamento e de apoio 
aos espaços de pesquisa e inovação do ILMD/Fiocruz Amazônia

Com o intuito de melhorar o gerenciamento e qualidade 
dos processos de pesquisa e inovação no Instituto, o ILMD/
Fiocruz Amazônia criou e implementou, nos anos de 2018 
e 2019, uma série de Procedimentos Operacionais Padrão 
(POPs). A implementação dos POPs trouxe significativas 
melhorias, sobretudo no que se refere aos Espaços 
Multiusuários de Pesquisa e Inovação, às Coleções 
Biológicas e às Plataformas Tecnológicas disponíveis no 
Instituto. A seguir, alguns dos principais procedimentos 
implementados e seus respectivos objetivos.

Identificação do POP Objetivo

Este POP fixa condições, padroniza, define e estabelece regras que devem ser 
aplicadas para a aquisição da autorização de compra produtos controlados 
pelo Exército.

Este POP fixa condições, padroniza, define e estabelece regras que devem ser 
aplicadas na obtenção da autorização de produtos químicos controlados pela 
Policia Federal.

Descrever os procedimentos de manutenção, limpeza e registros de 
temperatura dos refrigeradores e freezers -20ºC. A verificação da temperatura 
(máxima e mínima) é necessária para detectar variações fora dos valores 
normais, previamente estabelecidos.

Descrever os procedimentos para o adequado controle de temperatura dos 
ambientes laboratoriais. Este procedimento se faz necessário para manter 
ambiente dentro dos padrões estabelecidos para realização dos processos 
analíticos, bom funcionamento e conservação de equipamentos, reagentes 
e material biológico. A verificação da temperatura (máxima e mínima) é 
necessária para detectar variações fora dos valores normais, previamente 
estabelecidos.

ILMD-SLM-POP.001 
Solicitação para autorização de 
compra de produtos controlados pelo 
Exército

ILMD-SLM-POP.003 
Solicitação para autorização de 
compra de produtos controlados pela 
Polícia Federal

ILMD-SLM-POP.006  
Uso e manutenção de refrigeradores 
e freezers

ILMD-SLM-POP.008  
Controle de temperatura ambiente

Criar e manter um Sistema Informatizado de Dados para dar suporte a visibilidade, monitoramento e avaliação institucional 
da Pesquisa, fortalecendo a cultura de gestão da pesquisa por meio de indicadores.
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Identificação do POP Objetivo

Estabelecer o protocolo de lavagem das mãos para todas as pessoas que 
realizarem atividades Laboratoriais.

ILMD-SLM-POP.010  
Lavagem das mãos

Abordar e orientar as condutas indicadas, quando da ocorrência de acidentes 
de trabalho no manuseio de materiais perfurocortante com agentes 
contaminantes, sendo este um dos mais importantes acidentes de trabalho.

Definir diretrizes para realização de serviços de limpeza e desinfecção das 
bancadas de trabalho das diversas áreas laboratoriais do ILMD/Fiocruz 
Amazônia.

ILMD-SLM-POP.011  
Acidentes com perfurocortantes

ILMD-SLM-POP.012  
Limpeza e higienização das bancadas 
de trabalho do laboratório

Essas ações de melhoria possibilitaram a pesquisadores, estudantes e técnicos de pesquisa desenvolverem um trabalho 
com maior segurança, eficácia e excelência, contribuindo para o alcance dos objetivos institucionais e potencializando a 
devolutiva de bons resultados em pesquisa e inovação para a sociedade.
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3.7.2 Linhas de Ação do Programa ILMDQuali atingidas e não atingidas no 
biênio 2018-2019

Abaixo, apresentamos uma visão panorâmica quanto ao atendimento ou não das ações planejadas nas linhas de ação 
do Programa ILMDQuali propostas no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021) , no primeiro biênio (2018-2019) de sua 
vigência, objetivando apontar necessidades para orientação quanto a ações que precisam ser reavaliadas e/ou priorizadas 
no 2º. biênio de vigência do Plano (2020-2021).

7Leia na íntegra as linhas do Programa ILMDQuali no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021, p. 158-159), acessando: https://amazonia.fiocruz.br/publicacoes/plano_de_

desenvolvimento_institucional_pdi_2018_2021.pdf

6 Atingidas 3 Não atingidas

Atingidas Não atingidas

9 Linhas de 
Programa ILMDQuali 
atingidas e não 
atingidas no biênio 
2018-2019

I II III IV V VI VII VIII IX X
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Implantar os Termos de Confidencialidade como obrigatórios para todos os trabalhadores e colaboradores 
envolvidos nos processos de gestão, pesquisa e ensino.

Fortalecer os mecanismos de proteção do patrimônio científico do Instituto.

Adequar e Implantar a Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Fiocruz no ILMD, 
integrando-a ao modelo de controle interno central.

Inserir no Plano de Qualidade da Instituição o Sistema de Avaliação pelos usuários e parceiros.

Mapear competências internas entre os trabalhadores e promover formação com vistas ao fortalecimento da 
cultura da Qualidade, Biossegurança e Ambiente no Instituto.

Garantir qualidade na geração e disseminação do conhecimento através do investimento na formação e 
qualificação dos servidores.

Garantir qualidade na geração e disseminação do conhecimento através do investimento na formação e 
Promover a formação dos estudantes com vistas ao fortalecimento da cultura da Qualidade, Biossegurança e 
Ambiente no Instituto.

III

V

VIII

VII

IX

II

Linha Descrição

Elaborar, manter atualizados e intensificar a divulgação de Procedimentos Operacionais Padrão para a Gestão, 
Pesquisa, Educação, Plataformas Tecnológicas, Laboratório Multiusuários e Coleções Biológicas.

Linhas do Programa ILMDQuali atingidas no biênio 
2018-2019

I

VI

VII

Linha Descrição

Atualizar o Plano de Qualidade, Biossegurança e Ambiente do Instituto.

Linhas do Programa ILMDQuali não atingidas no biênio 
2018-2019
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O Programa PromoSaúde se propõe a dar visibilidade a um conjunto de ações 
sistemáticas voltadas a prevenir e promover a saúde física e mental dos trabalhadores 
e colaboradores do ILMD/Fiocruz Amazônia.

3.8
PROGRAMA DE 
PREVENÇÃO 
E PROMOÇÃO 
EM SAÚDE DO 
TRABALHADOR - 
PROMOSAÚDE
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3.8.1 Ações realizadas para atendimento do Programa PromoSaúde

De acordo com os objetivos estratégicos estabelecidos no PDI – ILMD/Fiocruz Amazônia (2018-2021) para o Programa 
PromoSaúde, o Instituto realizou as seguintes ações no biênio 2018-2019.

Publicação do Caderno Técnico “Diagnóstico Situacional em Saúde do Trabalhador do Instituto Leônidas & 
Maria Deane da Fundação Oswaldo Cruz”

Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Para saber mais, 
acesse o Caderno:

Em 2018, o ILMD/Fiocruz Amazônia disponibilizou, em 
sua página eletrônica, o Caderno Técnico “Diagnóstico 
Situacional em Saúde do Trabalhador do Instituto Leônidas 
& Maria Deane da Fundação Oswaldo Cruz”, de autoria do 
servidor Rafael de Souza Petersen, à época, tecnologista em 
saúde pública e chefe do Núcleo de Saúde do Trabalhador 
(NUST) do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Linhas de Ação Atingidas

Linhas IX

PROGRAMA ProGestão Linha VII

Outros Programas e Linhas Atingidas

“Espero que este material 
informativo incentive a reflexão 
de profissionais e gestores na 
formulação de novas práticas e 
políticas de interesse público, 
baseadas em evidências e 
novos conhecimentos”, Sérgio 
Luz, diretor do ILMD/Fiocruz Amazônia.

O Caderno foi concebido com o objetivo de desenvolver um 
diagnóstico situacional inicial de saúde dos trabalhadores 
do ILMD/Fiocruz Amazônia e propor ações de intervenção 
em Saúde do Trabalhador do ILMD/Fiocruz Amazônia.
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Linhas de Ação Atingidas

Linhas II e VI

PROGRAMA QuemFaz Linhas III, V e X

Outros Programas e Linhas Atingidas

Evento sobre Saúde Mental no trabalho

O Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz no Amazonas 
(Asfoc-AM) promoveu, no dia 11/5/2018, no ILMD/Fiocruz 
Amazônia a roda de conversa “Hora de ir ao trabalho, 
o que você sente nesse momento?”, ministrada pelas 
pesquisadoras e psicólogas, Rosângela Dutra de Moraes 
e Socorro de Moraes Nina. O debate foi mediado pela 
pesquisadora do Instituto, Amandia Braga Souza e abordou 
as relações profissionais, situações de estresse, assédio 
moral, normas regulatórias, jornada de trabalho, além de 
trazer à tona fatores que afetam direta ou indiretamente a 
saúde mental do trabalhador.

A atividade visou aproximar os profissionais e 
oportunizar um debate mais amplo sobre o tema “Saúde 
mental do trabalhador”.

Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Para saber 
mais, acesse:

 “A saúde mental relacionada 
ao trabalho vem sendo 
discutida no âmbito nacional, 
como uma possibilidade, de 
através da fala suscitarmos 
movimentos de saúde. Nós 
trabalhadores vivemos para 
o trabalho, mas viver para 
o trabalho é também viver 
para si, e reconhecer em si a 
possibilidade de viver melhor 
nesse lugar”, Socorro Nina, 
pesquisadora e psicóloga, palestrante da 
roda de conversa.
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Linhas de Ação Atingidas

Linhas VI e IX

PROGRAMA Conecta Linhas IV e V

Outros Programas e Linhas Atingidas

Consumo de Plantas Alimentícias Não-Convencionais é estimulado

“Sou moradora da Comunidade 
São Francisco de Assis, do 
município de Rio Preto da Eva 
(AM), e desde o início deste 
ano tenho trazido, uma vez 
por semana, junto com meus 
vizinhos, frutas e hortaliças 
para vender em Manaus. 
Essas iniciativas nos ajudam 
bastante, são recursos para 
nós e também evitam que os 
produtos estraguem, além 
disso temos hortaliças que não 
são comercializadas em outros 
lugares”. Ivanete Mota, agricultora e 
participante da Feira.

Chamar a atenção para a importância da adoção de uma 
dieta livre de agrotóxicos e estimular o consumo de Plantas 
Alimentícias Não-Convencionais (Pancs) foi o que motivou 
a equipe do Laboratório Território, Ambiente, Saúde e 
Sustentabilidade (Tass), do Instituto Leônidas & Maria 
Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), a promover, no dia 04/10, 
uma feira de produtos orgânicos, na Praça Sérgio Arouca, 
localizada na frente do ILMD/Fiocruz Amazônia.

O evento aconteceu em parceria com o Núcleo de Saúde 
do Trabalhador (Nust/Fiocruz Amazônia), com a Escola de 
Enfermagem da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) 
e com a Rede Maniva de Agroecologia do Amazonas 
(Rema). A Feira de Orgânicos foi um sucesso e agradou 
a todos. A agricultora Ivanete Mota elogiou o evento e a 
oportunidade de apresentar e vender seus produtos.

A atividade visou aproximar os profissionais e oportunizar um debate mais amplo sobre o tema “Saúde mental do 
trabalhador”.
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3.8.2 Linhas de Ação do Programa PromoSaúde atingidas e não atingidas no 
biênio 2018-2019

Abaixo, apresentamos uma visão panorâmica quanto ao atendimento ou não das ações planejadas nas linhas de ação do 
Programa PromoSaúde propostas no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021) , no primeiro biênio (2018-2019) de sua 
vigência, objetivando apontar necessidades para orientação quanto a ações que precisam ser reavaliadas e/ou priorizadas 
no 2º. biênio de vigência do Plano (2020-2021).

8Leia na íntegra as linhas do Programa PromoSaúde no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021, p. 161-163), acessando: https://amazonia.fiocruz.br/publicacoes/plano_de_

desenvolvimento_institucional_pdi_2018_2021.pdf

3 Atingidas 7 Não atingidas

Atingidas Não atingidas

10 Linhas do 
Programa 
PromoSaúde 
atingidas e não 
atingidas no biênio 
2018-2019

I II III IV V VI VII VIII IX X
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Reduzir as doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, proporcionando melhor qualidade de vida aos 
trabalhadores.

Promover a vigilância em saúde do trabalhador, além da realização de atividades de assistência e exames 
periódicos.

Implantar atividades de saúde do trabalhador, levando em consideração os indicadores controlados, 
relacionados principalmente à capacidade de trabalho, saúde mental, clima organizacional, ergonomia, nutrição 
e qualidade de vida, entre outros.

Incentivar a participação de todos os trabalhadores nas atividades de monitoramento da condição de saúde.

Oportunizar a participação dos colaboradores e estudantes do ILMD em atividades do NUST.

IV

V

VII

VIII

X

Criar e estimular a participação dos trabalhadores para o direcionamento das ações em Saúde do Trabalhador 
e estabelecer condições para o seu controle social.

Realizar atividades de prevenção e promoção da saúde.

Promover atividades educativas e de informação na área de Saúde do Trabalhador.

Promover a qualidade de vida no trabalho.

VI

IX

II

Linha Descrição

Linhas do Programa PromoSaúde atingidas no biênio 
2018-2019

I

III

Linha Descrição

Desenvolver avaliação e diagnóstico continuado das situações de trabalho que possam colocar em risco a 
relação sustentável entre saúde, trabalho e ambiente.

Linhas do Programa PromoSaúde não atingidas no 
biênio 2018-2019
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O ProGestão organiza as linhas de ação voltadas à gestão de qualidade das atividades 
desenvolvidas no ILMD/Fiocruz Amazônia, provendo as atividades fins de meios e 
estrutura para alcançar resultados com eficiência, eficácia e transparência, conforme 
os preceitos da boa gestão pública.

3.9
PROGRAMA 
DE GESTÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL - 
PROGESTÃO
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3.9.1 Ações realizadas para atendimento do Programa ProGestão

De acordo com os objetivos estratégicos estabelecidos no PDI – ILMD/Fiocruz Amazônia (2018-2021) para o Programa 
ProGestão, o Instituto realizou as seguintes ações no biênio 2018-2019.

Linhas de Ação Atingidas

Linhas XX e XXI

PROGRAMA Conecta

PROGRAMA Proex-CIÊNCIA

PROGRAMA FIO-Amazônia

Linha XIII

Linha XIII

Linha XV e XXI

Outros Programas e Linhas Atingidas

Acordo de Cooperação com a FUNASA

A Superintendência Estadual da Fundação Nacional de 
Saúde (Suest/Funasa-AM) e o ILMD/Fiocruz Amazônia 
assinaram dois importantes acordos em setembro de 
2019. Um dos termos diz respeito à cessão de uso de 
espaço físico, o outro para Apoio ao Controle e Vigilância 
em Saúde Ambiental. Os acordos foram assinados 
pelo superintendente da Suest/Funasa-AM, Wenderson 
Monteiro, e pelo diretor do ILMD/Fiocruz Amazônia, Sérgio 
Luz. A formalização dos acordos aconteceu na Suest/
Funasa-AM, em Manaus. Um dos acordos assinados tem 
por objeto a elaboração conjunta de um Plano de Apoio 
ao Controle e Vigilância em Saúde Ambiental, por meio 
do monitoramento da qualidade da água consumida pela 
população das comunidades rurais do Amazonas.

Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

“Hoje estabelecemos uma 
parceria para desenvolvermos 
um projeto estratégico para 
o estado e para Amazônia 
com a questão da qualidade 
da água. Um convênio que vai 
ser útil para podermos ajudar 
a Funasa no cumprimento da 
sua missão, da qualidade da 
água nas localidades mais 
afastadas. Esse é o papel 
da Fiocruz. Fortalecer essas 
ações é o papel do SUS e o da 
Funasa.” Sérgio Luz, diretor do ILMD/
Fiocruz Amazônia.

Para saber 
mais, acesse:
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Implementação do Escritório de Projetos

Fonte: arquivo do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Em 2019, o ILMD/Fiocruz Amazônia implementou, em 
sua estrutura, o Escritório de Projetos, cujo objetivo é 
prestar apoio logístico, administrativo e operacional aos 
pesquisadores e Laboratórios de Pesquisa do Instituto 
na execução, monitoramento e prestação de contas de 
projetos de pesquisa, ensino, extensão e gestão.

O Escritório está vinculado ao Serviço de Planejamento 
e Cooperação da Vice-Diretoria de Gestão e 
Desenvolvimento Institucional, atendendo a uma 
meta prevista no PDI (2018-2021) Fiocruz Amazônia 
– Programa: Gestão e Desenvolvimento Institucional. 
Dentre as atribuições do Escritório, estão: assessorar 
a administração superior em relação aos projetos 
estratégicos do Instituto; prestar consultoria interna na 
área de gestão de projetos; realizar o gerenciamento 
administrativo e financeiro dos projetos estratégicos da 
Unidade; e zelar pela padronização e regulamentação da 
gestão de projetos no ILMD/Fiocruz Amazônia.

Linhas de Ação Atingidas

Linha XXII

PROGRAMA PlanejaILMD Linha XV

Outros Programas e Linhas Atingidas “O Escritório de Projetos do 
ILMD ajudará na execução 

de projetos institucionais 
relevantes, trazendo mais 

agilidade e excelência para 
os processos de gestão no 

Instituto”. Fábio Cabral, Vice-diretor 
de Gestão Institucional do ILMD/Fiocruz 

Amazônia

O Escritório atualmente é composto por trabalhadores 
terceirizados, que executam não apenas projetos geridos pela 
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
em Saúde (Fiotec), que presta apoio administrativo às 
Unidades da Fiocruz,  como também projetos com outras 
fontes de financiamento, quer sejam captados diretamente 
pela Unidade ou por meio de seus pesquisadores.
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Fonte: arquivo do ILMD/Fiocruz Amazônia.

55º Fórum de Unidades Regionais da Fiocruz

Linhas de Ação Atingidas

Linha VII

PROGRAMA Conecta Linhas XVI e XVII

Outros Programas e Linhas Atingidas

Manaus sediou a 55ª Reunião do Fórum de Unidades 
Regionais da Fiocruz (FUR) nos dias 7 e 8 de agosto. O 
evento reuniu diretores e vice-diretores de Educação, 
Informação e Comunicação das Unidades Regionais 
da Fiocruz, coordenação de Estratégias de Integração 
Regional e Nacional, coordenação do Grupo de Trabalho 
em Ciência Aberta (GTCA), a equipe técnica do Instituto e 
a coordenação geral do FUR.

Dentre os assuntos discutidos no Fórum, foram 
apresentados os princípios, diretrizes e estratégias 
para implantação da Ciência Aberta na Fiocruz, pela 
representante da Vice-presidência de Educação, 
Informação e Comunicação,

e coordenadora do GTCA, Paula Xavier. Além disso, 
foi apresentado aos participantes o Projeto ‘Elimina 
Malária’, do Instituto Nacional de Ciência da Eliminação 
da Malária, coordenado pelo pesquisador da Fiocruz 
Amazônia, Marcus Lacerda, que visa especialmente gerar 
conhecimento para avançar no processo de eliminação da 
malária no Brasil.

O 55º FUR aconteceu em diferentes pontos da cidade 
Manaus. Uma parte das reuniões ocorreu na sede da 
Fiocruz Amazônia, outra no Instituto de Pesquisa Clínica 
Carlos Borborema, da Fundação de Medicina Tropical 
Heitor Vieira Dourado (FMT-HDV), e outra na Unidade 
Básica Fluvial de Fiscalização Metrológica do Brasil (UBFF), 
do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas 
(Ipem/Inmetro), instituições parceiras da Fiocruz 
Amazônia. Neste evento também foram apresentados o 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018-2021 
do ILMD/Fiocruz Amazônia e uma proposta para controle 
de frequência nas Unidades Regionais.

Equipe de coordenação do FUR e gestores das Unidades na abertura do 55º Fórum de Unidades Regionais da Fiocruz

“O Fórum hoje avança para 
novas discussões importantes 
para as Unidades Regionais, 
especialmente sobre como 
a Fiocruz deve ocupar os 
espaços nos Estados nos quais 
está inserida, o que torna o 
Fórum uma conexão entre a 
realidade desses territórios, as 
Unidades e a presidência da 
Fiocruz”. Gerson Penna, coordenador 
do FUR.
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3.9.2 Linhas de Ação do Programa ProGestão atingidas e não atingidas no 
biênio 2018-2019
Abaixo, apresentamos uma visão panorâmica quanto ao atendimento ou não das ações planejadas nas linhas de ação 
do Programa ProGestão propostas no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021) , no primeiro biênio (2018-2019) de sua 
vigência, objetivando apontar necessidades para orientação quanto a ações que precisam ser reavaliadas e/ou priorizadas 
no 2º. biênio de vigência do Plano (2020-2021).

8Leia na íntegra as linhas do Programa ProGestão no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021, p. 164-171), acessando: https://amazonia.fiocruz.br/publicacoes/plano_de_

desenvolvimento_institucional_pdi_2018_2021.pdf

Atingidas

12 Atingidas 27 Não Atingidas

Não atingidas

39 Linhas do 
Programa ProGestão 
atingidas e não 
atingidas no biênio 
2018-2019

I II III IV V VI VII VIII IX X

XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX

XXXI XXXII XXXIII XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII XXXIX
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Criar e manter um Sistema Informatizado de Dados a fim de facilitar a visibilidade, monitoramento e avaliação 
institucional da Pesquisa e do Ensino, fortalecendo a cultura de gestão por meio de indicadores.

Implementar requisitos para inserção nos contratos com empresas de terceirização das diretrizes da Política 
de Inclusão da Fiocruz.

Acompanhar o desenvolvimento da Política Institucional de Juventude e Saúde da Fiocruz, buscando as 
interfaces e as formas de implementação no Instituto.

Fortalecer e ampliar as estruturas de gestão de Convênios e de Captação de Recursos

Ampliar a captação de recursos destinados ao desenvolvimento das políticas institucionais, através do 
fortalecimento de parcerias.

Criar um Núcleo de Apoio à Gestão de Projetos.

IX

XII

XV

XX

XXI

XXII

Criar um Banco de Projetos.

Aperfeiçoar as práticas de governança publica na Instituição.

Integrar e automatizar processos de gestão com participação de todos os setores.

Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão.

Fortalecer os controles institucionais internos.

XXIII

XXIX

XXXIII

XXXIV

XXXVIII

VII

Linha Descrição

Apresentar ao Sistema FIOCRUZ as experiências de planejamento, gestão, ações desenvolvidas e resultados 
do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Linhas do Programa PromoGestão atingidas no 
biênio 2018-2019
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Mapear as necessidades de cargos conforme a atual e futura estrutura organizacional do Instituto, oficializando 
o pedido fundamentado à administração superior.

Mapear as transferências   dos   servidores   para   outras Unidades e buscar mecanismos   de   substituição/
reposição junto à administração superior.

Mapear e otimizar as potencialidades dos recursos humanos na Unidade para adequação de funções 
(mobilidade vertical) e formação complementar.

II

III

IV

XI

XIII

XIV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XXIV

Articular, em conjunto com a gestão superior, a obtenção de funções gratificadas para atender ao quadro atual 
de cargos que as requerem.

V

Fornecer ao centro de estudos estratégico da Fiocruz informações sobre as pesquisas realizadas no Instituto, 
de forma analítica, contribuindo para o mapeamento de propostas e temas emergentes.

Implementar Agenda Ambiental Pública – A3P na Instituição.

Resgatar os documentos que constituem a memória institucional, sistematizando as informações e dando 
condições apropriadas para o arquivo.

Implementar modelo de gestão para a operacionalização e oferta de serviços do Laboratório Multiusuário e 
Plataformas Tecnológicas para a sociedade, nos momentos de ociosidade dos equipamentos.

Implementar no Instituto a Política de Enfrentamento à Violência e Assédio Moral e Sexual no Trabalho da 
Fiocruz.

Implementar no Instituto as Políticas e Propostas de Equidade da Fiocruz.

Melhorar a integração entre as discussões e definições das Câmaras Técnicas e o Conselho Deliberativo do 
ILMD.

Criar uma Comissão para o Desenvolvimento da Estratégia do ILMD para agenda 2030.

Estimular a implantação de estruturas compartilhadas, sustentáveis e de apoio às ações desenvolvidas.

Definir as diretrizes estratégicas de gestão de TI, otimizando recursos e atividades relacionadas ao provimento 
e à manutenção técnico-estruturais, para o desenvolvimento das atividades do ILMD.

VI

VIII

X

Estruturar financeiramente os gastos do ILMD, através do esforço continuado de redução e racionalização das 
despesas e na distribuição de recursos, objetivando níveis de aproveitamento cada vez mais eficientes dos 
recursos disponíveis.

I

Linha Descrição

Identificar perfis de trabalhadores    que    tenham    habilidades para a atuação na Política local para articular 
institucionalmente junto à   bancada   do   Amazonas   propostas de alteração da Lei que institui o plano de 
cargos, carreira e salário da Fiocruz, visando atender as necessidades de funcionamento do Instituto.

Linhas do Programa ProGestão não atingidas no 
biênio 2018-2019
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Discutir e divulgar de forma transparente a aplicação dos recursos financeiros gerenciados pela Instituição.

Disseminar a cultura de gestão por resultados e do modelo de excelência na gestão pública, maximizados pela 
cooperação intra e interinstitucional.

Promover a melhoria da qualidade do processo administrativo nas diversas áreas de atuação da instituição, por 
meio da modelagem de processos, da melhoria dos sistemas de informação, da capacitação profissional dos 
servidores e da modernização da estrutura organizacional.

Fortalecer e ampliar os mecanismos de transparência.

Intensificar a mudança qualitativa dos serviços prestados em função dos clientes internos e externos.

Institucionalizar o processo de gestão em diversos níveis, iniciando pelo processo de planejamento amplo e 
integrado, desdobrado a partir do nível estratégico até o nível operacional.

Implantar a modelagem e gestão por processos.

Elaborar e divulgar o Manual de Competências dos setores da estrutura organizacional.

Elaborar e divulgar o Manual de Atribuições dos servidores do quadro efetivo.

Elaborar e divulgar o Manual da Organização.

Implementar a Política da Fiocruz de Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência e Pessoas com 
Patologias.

XXVI

XXVII

XXVIII

XXX

XXXI

XXXII

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXIX

XXV

Linha Descrição
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O Programa QuemFAZ¹0  busca ir além da visão do ser humano como um recurso, 
inserindo uma dimensão de valorização das capacidades individuais e adequação das 
habilidades.

3.10
PROGRAMA 
DE GESTÃO 
DE PESSOAS - 
QUEMFAZ
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Participação no I FórumRegional de Gestão de Pessoas da Fiocruz

Com o objetivo de discutir com os trabalhadores questões 
como aposentadoria, insalubridade, ponto eletrônico, e 
projeto mobilidade dentre outras questões, iniciou nesta 
segunda-feira, 24/6, a primeira edição do Fórum Regional 
de Gestão de Pessoas da Fiocruz.

As unidades regionais da Fiocruz do Amazonas e de 
Rondônia realizaram, de 24 a 26/6/2019, em parceria 
com Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (Cogepe/
Fiocruz), a primeira edição do Fórum Regional de Gestão 
de Pessoas da Fiocruz, na sede do ILMD. O objetivo do 
evento foi discutir com os trabalhadores questões como 
aposentadoria, insalubridade, ponto eletrônico, e projeto 
mobilidade dentre outras questões.

Linhas de Ação Atingidas

Linhas VII e X

PROGRAMA Conecta

PROGRAMA PlanejaILMD

PROGRAMA EducaSUS

PROGRAMA ProGestão

Linhas XVI, XVII e XVII

Linhas IX

Linhas I, II e IV

Linhas XXXII, XXXIII 
e XXXIV

Outros Programas e Linhas Atingidas

“Quando vi a pauta desse 
evento acontecendo no Rio de 
Janeiro, fiquei com inveja e 
quis trazê-lo para a Unidade do 
Amazonas, pois são assuntos 
do dia a dia e sobre os quais 
temos dúvidas, que precisam 
ser esclarecidas. Então, para 
um melhor aproveitamento 
dessas informações e 
otimização de pessoal e 
recursos, conversamos com 
a Unidade de Rondônia, 
que conosco faz parte da 
Amazônia, da mesma Região, 
para que trouxéssemos o 
Fórum para Manaus”. 

Sérgio Luz, diretor do ILMD/Fiocruz 
Amazônia.

 Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Para saber 
mais, acesse:



 90  |  ILMD - Fiocruz Amazônia

Programa QuemFAZ

Uma característica peculiar do Programa QuemFAZ é que quase todas as suas linhas de ação possuem caráter 
transversal, isto é, são atingidas por outros Programas do PDI – ILMD/Fiocruz Amazônia (2018-2021) e suas respectivas 
linhas de ação, que já foram assinaladas em outros momentos deste Relatório. Desse modo, apresentamos a seguir, 
de forma panorâmica, as linhas que foram atingidas no biênio 2018-2019 e aquelas ainda não atingidas que precisam 
ser buscadas no biênio seguinte.

¹0Leia na íntegra as linhas do Programa QuemFAZ no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021, p. 173-175), acessando: https://amazonia.fiocruz.br/publicacoes/plano_de_

desenvolvimento_institucional_pdi_2018_2021.pdf

Atingidas

5 Atingidas 11 Não Atingidas

Não atingidas

16 Linhas do 
Programa QuemFAZ 
atingidas e não 
atingidas no biênio 
2018-2019

I II III IV V VI VII VIII IX X

XI XII XIII XIV XV XVI



amazonia.fiocruz.br  |  91

Programa QuemFAZ

Promover ações de formação dos professores e potenciais professores do ILMD que atuam na pós-graduação 
para atender os públicos cotistas.

Investir na capacitação dos pesquisadores para a compreensão e interação com comunidades tradicionais, 
gerando protocolos de pesquisa inclusivos.

Reforçar a cultura da avaliação de desempenho e da responsabilidade gerencial no uso dos recursos públicos 
como ferramenta importante para um melhor desempenho institucional e relacionamento interpessoal.

Aperfeiçoar o sistema de governança, observando boas práticas, tais como: monitoramento e retroalimentação, 
atendendo as novas legislações do sistema público.

III

VI

XIV

XV

V

Linha Descrição

Oferecer cursos de curta duração e oficinas de desenvolvimento de metodologias interdisciplinares ou 
inovadoras para os professores e potenciais professores dos Programas de Pós-graduação do ILMD.

Linhas do Programa QuemFAZ atingidas no biênio 
2018-2019

Mapear competência dos RH da unidade para adequação de funções (mobilidade vertical) e promoção de 
formação complementar.

Preparar um processo de formação dos pesquisadores e demais servidores/colaboradores do Instituto para o 
acompanhamento de estudantes cotistas.

Capacitar a gestão, por meio de práticas de planejamento, da racionalização, do aperfeiçoamento de processos 
e sistemas e da apropriação das novas legislações.

Desenvolver metodologias de planejamento e dimensionamento da força de trabalho, de forma a subsidiar a 
tomada de decisão estratégica no âmbito da gestão de recursos humanos.

II

IV

VII

VIII

I

Linha Descrição

Mapear as necessidades de cargos para atendimento da estrutura organizacional do ILMD e execução do seu 
plano quadrienal, oficializando o pedido fundamentado à administração superior.

Linhas do Programa QuemFAZ não atingidas no 
biênio 2018-2019
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IX

X

XI

XII

XIII

XVI

Linha Descrição

Implantar projetos de desenvolvimento de pessoas de acordo com cada programa estratégico.

Criar condições e incentivo ao aperfeiçoamento e ao desenvolvimento profissional.

Desenvolver as competências dos servidores via educação corporativa e outros meios de qualificação 
profissional.

Reforçar o desenvolvimento individual, promovendo as potencialidades das pessoas e aprimorando a 
compreensão da função social do trabalho no serviço público, de forma integrada com os objetivos institucionais.

Promover a formação continuada dos servidores, definindo procedimentos para acompanhamento do processo 
de qualificação institucional, bem como do aproveitamento das competências e habilidades adquiridas pelos 
servidores.

Aperfeiçoar processos e produtos de apresentação e integração de servidores, colaboradores, estudantes e 
público em geral à estrutura e cultura institucional do ILMD.
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Programa ProInfra

O ProInfra foi idealizado para organizar a gestão do espaço e manutenção da 
infraestrutura que dá suporte ao trabalho do ILMD/Fiocruz Amazônia para gerar e 
divulgar conhecimento e formar recursos humanos para o SUS.

3.11
PROGRAMA DE 
INFRAESTRUTURA - 
PROINFRA
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3.11.1 Ações realizadas para atendimento do Programa ProInfra

De acordo com os objetivos estratégicos estabelecidos no PDI – ILMD/Fiocruz Amazônia (2018-2021) para o Programa 
ProInfra, o Instituto realizou as seguintes ações no biênio 2018-2019.

Acordo de Cooperação para liberação de espaço para construção da nova sede da Fiocruz Amazônia

No dia 12/2/2019, uma comitiva institucional composta 
pelo diretor da Fiocruz Amazônia, Sérgio Luz, pela 
assessora de planejamento, Analice Carvalho, e por 
representantes da Vice-Presidência de Gestão e 
Desenvolvimento Institucional (VPGDI/Fiocruz), Juliano 
Lima (assessor), Roberto Pierre Chagnon (coordenador-
geral da Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi 
– Cogic/Fiocruz) e Jorge Pessanha (assessor da Cogic/
Fiocruz) esteve reunida, no 2º Grupamento de Engenharia 
(2º Gpt E) com o comandante General-de-Brigada Marcus 
Vinicius Fontoura de Melo e equipe.

O objetivo do encontro foi discutir os ajustes finais do 
acordo para doação de terreno localizado no 1º Batalhão 
de Infantaria de Selva (1ºBIS Aeromóvel), no bairro de 

São Jorge, Zona Oeste de Manaus, espaço onde será 
construída a nova sede da Fiocruz Amazônia.

Dentre os eventos de comemorações do Jubileu de Prata 
do ILMD Fiocruz Amazônia,  no dia 22 de agosto de 2019, 
ocorreu a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Comando do Exército por meio do Comando Militar 
da Amazônia (CMA) e o Instituto Leônidas & Maria Deane 
(ILMD/Fiocruz Amazônia). 

O Acordo foi assinado no 2º Grupamento de Engenharia 
do Exército, pela presidente da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), Nísia Trindade, e pelo comandante do CMA, 
general César Augusto Nardi de Souza.

No âmbito deste Acordo, ocorreu a cessão de imóvel da 
União para a construção da nova sede da Fiocruz Amazônia. 
De acordo com a presidente da Fiocruz, a nova sede é 
fundamental para consolidar e ampliar o papel da Fiocruz 
na Amazônia, por meio do ILMD/Fiocruz Amazônia.“Ado 
ILMD/Fiocruz Amazônia. 

Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia

Linhas de Ação Atingidas

Linha I

PROGRAMA ProGestão Linha XXI

Outros Programas e Linhas Atingidas
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Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia

Para saber 
mais, acesse:

“Estamos avançando na questão 
da infraestrutura física e por meio 

de uma parceria com o Exército 
Brasileiro, que nos dá a cessão de um 

terreno, vamos aos poucos avançar 
na construção de uma nova sede, para 

isso buscaremos unir forças e captar 
recursos, a fim de abreviar esse 

sonho”. Sérgio Luz, diretor do ILMD/Fiocruz 
Amazônia.

“A estrutura física, combinada com 
o que nós já temos, que é a nossa 

riqueza humana, será primordial para 
que o Instituto cumpra plenamente o 

seu papel, pensando não só nos seus 
25 anos, mas também no período que 

vem pela frente, no futuro da saúde no 
Brasil e no papel da Amazônia, nesse 

momento em que a Fiocruz está 
caminhando para os seus 120 anos”, 

Nísia Trindade Lima, presidente da Fiocruz.

Protocolo de Cooperação entre o Governo do Estado e a Fiocruz

Em agosto de 2019, durante as comemrações do Jubileu 
de Prata do ILMD/Fiocruz Amazônia, ocorreu assinatura de 
um Protocolo de Cooperação entre o Governo do Estado, 
representado pelo vice-governador Carlos Almeida, e a 
Fiocruz, representada por sua presidente. Neste Procoloto 
os participantes se propõem a desenvolver programas de 
mútua cooperação, que podem subsidiar futuras parcerias.

O diretor do ILMD/Fiocruz Amazônia, Sérgio Luz, destacou 
que as assinaturas do Acordo com o Comando do Exército e 
do Protocolo de Cooperação com o Governo do Amazonas 
fortalecem o compromisso da Fiocruz com a Amazônia. 
“Sabemos que esse compromisso não se limita ao estudo 
de sua biodiversidade, mas, sobretudo, enxerga e abraça 
as pessoas que vivem nesta região, e, para isso, a Fiocruz 
Amazônia vem desenvolvendo pesquisas e ações na área 
da saúde voltadas para as populações, estudos sobre 
endemias, e capacitação de recursos humanos, sempre 
considerando as singularidades da região e os modelos de 
atenção, qualidade e acessibilidade aos serviços, com foco 
na Atenção Primária à Saúde”.

Presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, diretor do ILMD, Sérgio Luz, e vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, 
assinam protocolo de cooperação.
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Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) implementados para o Serviço de Gestão de Infraestrutura do 
ILMD/Fiocruz Amazônia

PROGRAMA ProGestão Linha XXXIV

Em 2018, no bojo das melhorias implementadas na 
infraestrutura do Instituto, o Serviço de Gestão de 
Infraestrutura (Seinfra/ ILMD Fiocruz Amazônia), 
implementou Procedimentos Operacionais Padrão 
(POPs). Um desses foi o ILMD-SGI-POP.001, que define 
diretrizes para realização de serviços de limpeza, além 
de desinfecção, quando pertinente, das áreas internas e 
externas da Unidade. 

Outro POP implementado foi o ILMD-SGI-POP.002, cujo 
objetivo foi estabelecer procedimentos para a padronização 
de utilização e vistoria de extintores de incêndio do Instituto, 
visando à segurança e bem-estar dos trabalhadores, 
estudantes e demais pessoas que visitam o espaço físico 
do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Linhas de Ação Atingidas

Linha III

PROGRAMA ILMDQuali Linha II

Outros Programas e Linhas Atingidas
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SUSAM e processo de inclusão da Unidade no CNES

PROGRAMA Proex-CIÊNCIA Linha XI

O ILMD/Fiocruz Amazônia recebeu, no dia 6/2/2019, 
técnicos da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas 
(SUSAM), para vistoriar o Laboratório Multiusuário da 
Unidade, visando acelerar o processo de análise para o 
cadastramento da instituição no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES).

A concretização do cadastramento da Unidade no CNES 
possui grande relevância para o reconhecimento da 
Instituição como referência na área da saúde, em âmbito 
nacional. Após essa etapa, o ILMD/Fiocruz Amazônia 
poderá prosseguir com o cadastro no Gerenciamento de 
Ambiente Laboratorial (GAL/Fiocruz). 

Linhas de Ação Atingidas

Linha IV

PROGRAMA ILMDQuali Linha II

Outros Programas e Linhas Atingidas

Para saber 
mais, acesse:

Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia

“Desde 2016 passamos por um 
processo de implementação da 
Qualidade no ILMD, quando se 
verificou a falta de importantes 
informações e do cadastro da 
instituição para que as pessoas 
pudessem acessar o CNES e 
visualizar nossa Instituição, 
com o que trabalhamos, quais 
os profissionais na área de 
saúde que atuam na Unidade, 
assim como as pesquisas 
desenvolvidas aqui. Isso 
pode nos dar visibilidade 
como referência como 
estabelecimento de saúde, 
dentro das especificidades 
das nossas pesquisas”. Giovana 

Pinheiro, coordenadora do Núcleo Técnico 
de Suporte à Pesquisa, da Vice Diretoria de 
Pesquisa e Inovação ((NUTP/ VDPI/ ILMD 
Fiocruz Amazônia).
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3.11.2 - Linhas de Ação do Programa ProInfra atingidas e não atingidas no 
biênio 2018-2019
Abaixo, apresentamos uma visão panorâmica quanto ao atendimento ou não das ações planejadas nas linhas de ação do 
Programa ProInfra propostas no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021) , no primeiro biênio (2018-2019) de sua vigência, 
objetivando apontar necessidades para orientação quanto a ações que precisam ser reavaliadas e/ou priorizadas no 2º. 
biênio de vigência do Plano (2020-2021).

¹¹Leia na íntegra as linhas do Programa ProInfra no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021, p. 177-178), acessando: https://amazonia.fiocruz.br/publicacoes/plano_de_desenvolvimento_

institucional_pdi_2018_2021.pdf

Atingidas

3 Atingidas 4 Não Atingidas

Não atingidas

7 Linhas do 
Programa ProInfra 
atingidas e não 
atingidas no biênio 
2018-2019

I II III IV V VI VII
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Prover a Instituição de espaços e infraestrutura física adequada ao desenvolvimento de suas atividades.

Potencializar e adequar a estrutura física da Instituição a pessoas com deficiências físicas.

Otimizar o uso, a conservação e a racionalização da infraestrutura, em uma perspectiva integrativa, favorecendo 
os modelos multiusuários e contemplando a expansão institucional.

Aprimorar programas de segurança patrimonial da Unidade (iluminação, vigilância eletrônica, controle de 
acesso e outros).

Modernizar a infraestrutura tecnológica do Instituto.

III

IV

I

Linha Descrição

Priorizar esforços e recursos para construção da nova sede do ILMD, buscando apoios políticos e financeiro, 
internos e externos à Unidade.

Linhas do Programa ProInfra atingidas no biênio 
2018-2019

II

V

VI

VII

Linha Descrição

Criar uma Unidade Gestora do Projeto (UGP) para acompanhamento e execução da construção da nova sede.

Linhas do Programa ProInfra não atingidas no biênio 
2018-2019
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O PlanejaILMD foi idealizado com base na experiência do Projeto de Gestão e Desenvolvimento 
Institucional - PGDI e a elaboração, por meio de metodologias participativas, do diagnóstico 
organizacional e planejamento estratégico institucional, ferramentas que provaram ser úteis, pois 
levaram a resultados valiosos para a instituição. Assim, é natural que o ciclo seja completado pelo 
monitoramento da implantação do planejamento com a implementação dos projetos e planos 
de ação, retroalimentando o ciclo e promovendo a constante melhoria no sistema formado pelo 
funcionamento da Unidade, promovendo, assim, um planejamento coordenado, integrado e 
permanente.

3.12
PROGRAMA 
PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO, 
ACOMPANHAMENTO 
E AVALIAÇÃO - 
PLANEJAILMD
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3.12.1 Ações realizadas para atendimento do Programa PlanejaILMD

De acordo com os objetivos estratégicos estabelecidos no PDI – ILMD/Fiocruz Amazônia (2018-2021) para o Programa 
PlanejaILMD, o Instituto realizou as seguintes ações no biênio 2018-2019.

1ª Oficina do PDI-ILMD para discussão dos programas estratégicos para o protagonismo Institucional

No primeiro semestre do ano de 2018, foram integradas 
as informações do Diagnóstico Institucional e do VIII 
Congresso Fiocruz para a consolidação, validação e 
aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 
(2018-2021). A Comissão Executiva (Portaria nº 017/2018 
de 28/03/2018) do PDI promoveu, no dia 4 e 11 de julho 
de 2018, as Oficinas do PDI-ILMD/Fiocruz Amazônia. A 
atividade teve o objetivo de alinhar o documento com os 
instrumentos de planejamento institucional, considerando 
o modelo sistêmico de organização e o repasse de macros 
comandos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para todas 
suas Unidades, visando o cumprimento dos objetivos da 
Instituição. Na ocasião, foram apresentados e discutidos 
os programas, objetivos estratégicos e as linhas de ação 
para o período 2018-2021. 

Linhas de Ação Atingidas

Linhas I, II, III, IV, V, VI, X, XI, XII, XV e XVII

PROGRAMA CIÊNCIAPop Linha X

Outros Programas e Linhas Atingidas

Os participantes discutiram e propuseram melhorias em 
13 Programas Temáticos, 31 Objetivos Estratégicos e 
236 Linhas de Ação que compôem a primeira versão do 
Plano. O debate entre os grupos foi realizado por meio da 
metodologia “World café”, um método que busca gerar e 
fomentar diálogos entre os indivíduos, criando uma rede 
viva de diálogo colaborativo que acessa e aproveita a 
inteligência coletiva para responder questões de grande 
relevância para organizações e comunidades.

Após essa discussão, ocorreu a consolidação do 
documento PDI (2018-2021) ILMD/Fiocruz Amazônia por 
membros da Comissão Executiva e apresentação para 
apreciação, análise e aprovação da Comissão Central. 

Uma versão consolidada do Plano foi encaminhada ao 
Conselho Deliberativo para aprovação. Para tanto, em 
conformidade com o § 8º, art. 6º do Regimento Interno 
do ILMD/Fiocruz Amazônia, foi realizado um Seminário 
Interno para deliberação da Assembleia Geral quanto à 
análise e à aprovação do documento PDI (2018-2021) 
ILMD/ Fiocruz Amazônia. 
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Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia

Para saber 
mais, acesse:

“É muito importante esse 
momento em que estamos 
indo para a fase de ampliação 
da participação. Essas oficinas 
são para que a gente possa 
mediar a visão das pessoas 
que estavam no Congresso 
Interno da Fiocruz com as 
pessoas que vivem o ILMD 
cotidianamente, fazendo 
um elo para potencializar 
as ações que a Instituição 
irá desenvolver para seu 
protagonismo, voltadas para 
atender a missão da Fiocruz”. 
Maria Olívia Simão, presidente da 
Comissão Executiva do PDI-ILMD/Fiocruz 
Amazônia.
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Linhas de Ação Atingidas

Linhas VIII

PROGRAMA QuemFAZ Linha XIV

Outros Programas e Linhas Atingidas

Segurança e apoio ao gerenciamento de projetos

Conselheiros, pesquisadores, bolsistas e demais 
colaboradores do ILMD/Fiocruz Amazônia participaram, 
no dia 6/5/2019, no Salão Canoas, de Reunião Ordinária do 
Conselho Deliberativo (CD-ILMD/Fiocruz Amazônia), cuja 
pauta girou em torno do serviço de apoio ao gerenciamento 
de projetos, biossegurança e regulamento de acesso ao 
prédio da Fiocruz Amazônia, além da programação do 
Jubileu de Prata: aniversário de 25 anos do Instituto.

Fonte: página eletrônica do ILMD/Fiocruz Amazônia

Para saber 
mais, acesse:

Na ocasião, foram apresentados novos servidores 
aprovados no concurso de 2016, cujas atividades de 
acolhimento e integração iniciadas após a posse em maio 
e, quando eles concluíram o processo de visitação a todos 
os setores da Unidade, tendo a oportunidade de conhecer o 
trabalho de cada área de atuação do Instituto.
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3.12.2 - Linhas de Ação do Programa PlanejaILMD atingidas e não atingidas 
no biênio 2018-2019

Abaixo, apresentamos uma visão panorâmica quanto ao atendimento ou não das ações planejadas nas linhas de ação do 
Programa PlanejaILMD propostas no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021) , no primeiro biênio (2018-2019) de sua 
vigência, objetivando apontar necessidades para orientação quanto a ações que precisam ser reavaliadas e/ou priorizadas 
no 2º. biênio de vigência do Plano (2020-2021).

¹²Leia na íntegra as linhas do Programa PlanejaILMD no PDI- ILMD Fiocruz/Amazônia (2018-2021, p. 180-183), acessando: https://amazonia.fiocruz.br/publicacoes/plano_de_

desenvolvimento_institucional_pdi_2018_2021.pdf

Atingidas

15 Atingidas 6 Não Atingidas

Não atingidas

21 Linhas do 
Programa 
PlanejaILMD 
atingidas e não 
atingidas no biênio 
2018-2019

I II III IV V VI VII VIII IX X

XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

XXI
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Programa PlanejaILMD

Promover o envolvimento da administração superior e dos demais funcionários e colaboradores em todas as 
etapas da implementação, acompanhamento e avaliação do PDI 2018-2021.

Consolidar o planejamento participativo, de busca da unidade de ações e de orientação para o desenvolvimento 
da Instituição.

Desenvolver o processo de planejamento estratégico na visão sistêmica (planejamento coordenado), 
assegurando que todos os setores trabalhem juntos, em prol da missão do ILMD.

Tornar visível a vinculação do processo de planejamento estratégico às Teses e Diretrizes do VIII Congresso 
Interno da Fiocruz, aos Direcionadores Estratégicos do FUR e ao Diagnóstico Organizacional (planejamento 
integrado).

Ajustar regularmente o processo de planejamento estratégico às necessidades e mudanças do ambiente no 
qual se insere o ILMD (planejamento permanente).

II

III

IV

V

VI

Fortalecer a atuação dos órgãos colegiados na definição de ações estratégicas nas áreas de planejamento, 
regulamentação e avaliação.

Estabelecer mecanismos que visem verificar a conformidade na consecução dos objetivos, metas e programas.

Criar ações sistematizadas e periódicas, além de materiais gráficos/visuais, visando a integração de novos 
servidores e a promoção de uma visão sistêmica da Instituição.

Desenvolver os processos de planejamento, monitoramento e avaliação do Instituto.

Aprimorar os critérios de avaliação institucional relativos ao diálogo com a sociedade.

Incorporar indicadores de desempenho global, intermediário e individual correlacionados às atividades 
finalísticas e apurados em períodos equivalentes.

Instituir mecanismo de acompanhamento dos projetos do Instituto vinculados aos Programas do PDI 2018-
2021 Fiocruz Amazônia.

Implementar os processos de acompanhamento, revisão e atualização do PDI 2018-2021 Fiocruz Amazônia.

Monitorar o modelo de organização em Laboratório de Pesquisa, avaliando a sua eficácia.

VIII

X

XI

XII

XIII

XV

XIV

XVII

XXI

I

Linha Descrição

Implementar o PDI 2018- 2021 e seu processo de Avaliação e Acompanhamento.

Linhas do Programa PlanejaILMD atingidas no biênio 
2018-2019
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Programa PlanejaILMD

Desenvolver um Sistema de Acompanhamento dos egressos dos cursos do ILMD, a partir da iniciação científica.

Desenvolver indicadores de efetividade das ações do PDI 2018-2021 Fiocruz Amazônia.

VII

IX

XVI

XVIII

Promover a Avaliação Sistemática das Ações de Extensão.

Criar mecanismos sistemáticos de divulgação de todos os manuais, procedimentos e afins aos trabalhadores, 
independentemente da área ou setor de atuação.

XIX

XX

Fomentar programas e atividades visando reforçar a cultura organizacional do ILMD/Fiocruz Amazônia junto 
aos servidores, de modo a ampliar o quadro de referência e pertencimento a uma história institucional, aos 
fazeres culturais e aos valores definidos em sua missão, promovendo o engajamento e o compromisso para 
melhor servir a sociedade.

Linha Descrição

Ampliar a infraestrutura de planejamento institucional de curto, médio e longo prazos, criando núcleos de 
planejamento nas áreas de pesquisa e inovação, educação e extensão.

Linhas do Programa PlanejaILMD não atingidas no 
biênio 2018-2019
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IV. EPÍLOGO

O Relatório que vocês tiveram a oportunidade de ler buscou comunicar, 
de forma sistematizada, algumas ações que empreendemos no biênio 
2018-2019, que entendemos refletirem o esforço e o compromisso 
institucional no sentido de contribuir para o desenvolvimento científico 
e tecnológico regional, integrando a pesquisa, a educação e ações de 
saúde pública. Esperamos ter alcançado este propósito e reafirmamos 
nosso compromisso de buscar continuamente contribuir para a 
melhoria das condições de vida e de saúde das pessoas.
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texto
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