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METODOLOGIA

ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

TÍTULO DO PROJETO: Gestão Estratégica 
com Internet das Coisas

COORDENADOR: Alice Paula Di Sabatino 
Guimarães

1) Descrever a regra de negócios junto a atores chaves;

2) Desenvolver código para API de integração com a 
plataforma SiMoNi de acordo com a regra de negócio para 

o parque de equipamentos;

3) Conectar e desenvolver central de coleta de dados e 
sensores (hardwares) para instalação nos equipamentos 

para coleta de dados.

Tomada de decisão 
sobre equipamentos 

científicos baseada em 
dados

1) API para integração com a 
plataforma SiMoNi e clientes.

2) Central e sensores (hardwares 
piloto) para conexão aos 

equipamentos.
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METODOLOGIA

ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

TÍTULO DO PROJETO: “Implantar a 

Plataforma de Gestão de Indicadores de 

Projetos na Fiocruz, Bahia”.

COORDENADORA: Andrezza K. M. Souza

• Utilizaremos as funcionalidades e o banco de dados do 

Sistema de Gerenciamento de Projetos –SGP  para capturar 

as informações relevantes dos projetos executados na 

Fiocruz Bahia;

• Identificaremos os indicadores principais;

• Mapeamento dos requisitos;

• Levantamento dos indicadores mais eficientes, que poderão 

contribuir com o fortalecimento das ações do IGM, 

considerando os seguintes requisitos: Performance, 

Oportunidades de Melhorias, Gestão do Portfólio de Projetos 

e Gestão à Vista.

• Definir a linguagem e o local onde a plataforma será 

suportada;

• Elaborar a documentação do sistema.

• Multidisciplinaridade dos profissionais que atuam 

na gestão;

*     Melhoramento dos processos de gerenciamento 

de projetos ;

• Maior domínio das atividades de pesquisa  em 

execução;

• Fomentar ações de melhoria e fortalecimento das 

informações estratégicas;

• Subsidiar as tomadas de decisões;

• Definir metas reais; 

• Otimizar o tempo gasto na tomada de decisão; 

• Engajar os colaboradores;

• Promover o aumento da produtividade e da 

governança na organização;

• Gestão dos riscos.

• Mapeamento dos indicadores 

realizado;

• Plano de requisitos construído;

• Homologar e implementar o sistema 

de Gestão de indicadores;

• Sistema implantado.

Objetivo: Implantar a Plataforma de

Gestão de Indicadores de

Desempenho no Instituto Gonçalo

Moniz, por meio da coleta de

informações gerenciais dos projetos

executados através do Sistema de

Gestão de Projetos - SGP.
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METODOLOGIA

ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

TÍTULO DO PROJETO: MONITOR PORTFÓLIO INCQS:

COORDENADOR:  EDUARDO SANTOS
Execução  da programação de 
1. Levantamentos e Diagnósticos 
2. Análise Classificação e Modelagem dos Dados;
3. Programação e Cadastro das Tabelas na Base de 

Informações;
4. Desenvolvimento, Implantação e Testes de 

Aplicações.

. 

Apoiar e instrumentalizar o planejamento, a

gestão e a análise da estratégia institucional

Agilizar a coleta e a visualização da

informações estratégicas a partir de um

ambiente informacional colaborativo ( MS

365)

Baixo impacto nas rotinas gerenciais

utilizando os dados dos acervos e sistema

legados em uso.

Viabilizar a transparência e a compreensão

da dinâmica das ações institucionais
(Portfólo)

• Categorização dos Componentes 

do Portfólio;

• Inventário dos Acervos;

• Fluxo de Gestão Documental;

• Base de informações gerenciais;

• Interfaces e Modelos Gráficos  de 

visualização do Portfólio INCQS;

• Relatórios qualitativos e 

quantitativos sobre ações e 

recursos executados no âmbito 

do Portfólio.
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METODOLOGIA

ENTREGÁVEIS
IMPACTOS 

PARA 

GESTÃO NA 

FIOCRUZ

TÍTULO DO PROJETO: Gestão de riscos corporativos: 
avaliação de risco em Direito autoral para gestão e 
difusão de acervos culturais

COORDENADOR: Erica da S. S. Lopes

1. Busca de referencial teórico;

2. Elaboração de critérios;

3. Revisão e validação jurídica de critérios;

4. Confecção da ferramenta de TI;

5. Homologação da ferramenta junto ao

público-alvo;

6. Disponibilização da ferramenta.

1. Consonância com a POLÍTICA DE

INTEGRIDADE, RISCO E CONTROLE INTERNO;

2. Atenderá diretamente à questão do

Compliance, nos termos do PROGRAMA DE

INTEGRIDADE PÚBLICA da Fiocruz;

3. Alinhado à GESTÃO DE RISCOS institucional;

4. Auxílio no cumprimento da POLÍTICA DE

ACESSO ABERTO AO CONHECIMENTO;

Software/ aplicativo, 
disponibilizado em versão 
1.0 para todo o público-

alvo.
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METODOLOGIA

ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

TÍTULO DO PROJETO:
Desenvolvimento de software de 
gestão integrada dos Biotérios 
apoiado por IA

COORDENADOR:
Igor Machado de Castro

Métodos ágeis de 
desenvolvimento

Scrum
Kanban

Identificar gargalos dos processos de 
produção de animais;

Aumentar a eficiência do 
cumprimento dos prazos de entrega;

Aumentar a acurácia na previsibilidade 
da demanda por Machine Learning;

Reduzir custos com insumos e 
manutenção de animais

Aplicação web para gestão de 
biotério apoiado por técnicas 

analíticas e de inteligência 
artificial
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METODOLOGIA

ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

TÍTULO DO PROJETO:  Gestão estratégica da pesquisa e da inovação no 
Instituto Oswaldo Cruz: o Sistema Integrado de Gestão da Plataforma 
de Apoio à Pesquisa e Inovação - SIGEPAPI

COORDENADOR: Jonas Perales

▪ Pré-desenvolvimento: definição da arquitetura do sistema, banco de
dados e linguagem de programação.

▪ Desenvolvimento: implementação do sistema, com compilação e geração
do código-executável para o desenvolvimento software. Também serão
realizados testes para verificação de possíveis erros, checagem das
funcionalidades, testes com usuários finais e de inicialização para
validação.

▪ Implantação: o sistema será apresentado ao DETIN com todos seus pré-
requisitos de funcionamento e instalação e entrada nas rotinas de backup
e suporte e segurança. Elaboração dos manuais de instalação e
configuração e realização de treinamento para os usuários.

• Aprimorar e otimizar o trabalho da PAPI permitindo a
organização e o monitoramento de todas as atividades,
de forma integrada, rápida e eficiente, tornando-se uma
útil ferramenta para a realização da gestão da pesquisa
e inovação no IOC.

• Uma gestão eficiente e estratégica da pesquisa e da
inovação, poderá contribuir, inclusive, para iniciativas de
fomento à inovação como o próprio Programa INOVA.

• Priorização de projetos, otimização da alocação de
recursos escassos, redimensionamento do escopo das
pesquisas, promoção de parcerias, ou seja, um
importante instrumento para subsidiar o planejamento
estratégico da unidade. A adoção do sistema trará
benefícios imediatos para o instituto, com possibilidade
de extensão para outras unidades da Fiocruz e possível
licenciamento do produto para outras ICTs.

• Informações estratégicas em CT&I,
subsidiando a elaboração do
planejamento estratégico de longo prazo
e a tomada de decisões relacionadas à
atuação futura do IOC no que tange às
atividades de PD&I em saúde.

• Desenvolvimento do Sistema Integrado de
Gestão da Plataforma de Apoio à Pesquisa
e Inovação - SIGEPAPI como uma solução
tecnológica não apenas pra uma gestão
eficiente mas também para o avanço dos
projetos para as áreas produtivas da
Fiocruz, gerando produtos e serviços para
a sociedade.
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METODOLOGIA

ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

TÍTULO DO PROJETO: MonitoraFioÉtica: tecnologia para 
gestão de pesquisas que envolvem seres humanos na 
Fiocruz

COORDENADOR: Marcio Sacramento de Oliveira

Etapa 1: montagem dos processos automatizados 
(webcrawler) voltados para documentos-alvo da Plataforma 
Brasil;
Etapa 2: transformação do pdf em TXT,  tratamento dos 
dados e a mineração;
Etapa 3: produção dos indicadores;
Etapa 4: desenvolvimento de site para publicização dos  
indicadores.

Subsidiar com informação o processo decisório 
em relação a prioridades de gestão, como 
monitoramento das pesquisas em curso, de 
investimento, identificação de parcerias, 
priorização e definição de políticas e ações 
efetivas que possam aprimorar e/ou modificar 
diretrizes e recomendações para pesquisa que 
envolvem seres humanos no âmbito local, 
regional ou nacional, afim de atender demandas 
específicas de sua missão institucional.

1. Download dos arquivos, a classificação e 
guarda dos documentos e a classificação 
dos artefatos baixados.
2. Gráficos e sistemas de visualização do 
corpus e amostras de frequência.
3. Indicadores de gestão das pesquisas, em 
curso, que envolvem seres humanos na 
Fiocruz.
4. Publicação de portal que demonstre a 
operação dos robôs que realizam os 
scrappers das páginas envolvidas, os tipos 
de documentos baixados, as seções 
analisadas e as análises realizadas com as 
prévias dos corpus e as metodologias 
realizadas para otimizar o processo.
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METODOLOGIA

ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

TÍTULO DO PROJETO: A integração 
do fluxo de informações da Cadeia 
de Suprimentos de Material 
Médico-hospitalar do Instituto 
Nacional de Infectologia Evandro 

Chagas a partir da aplicação da 
Inteligência de Negócios.

COORDENADOR: Solange Siqueira 
Duarte dos Santos

➢ Fase 1: Mapeamento das necessidades com gestores e 
especialistas  (O QUE É RELEVANTE?).

➢ Fase 2: Análise dos bancos de dados, sistemas 
computacionais utilizados, localização e qualidade dos 
dados para construção do Armazém de dados. (ONDE 
ESTÃO OS DADOS?)

➢ Fase 3: Documentação da estrutura do projeto e validação 
junto aos gestores que utilizarão as informações geradas. 
(QUAL A EXPECTATIVA?)

➢ Fase 4: Implementação da solução: dados sendo 
transformados em informações nos dashboards (O QUE É 
ESTRATÉGICO?) 

➢ Fase 5: Entrega da ferramenta aos gestores envolvidos no 
processo. (INFORMAÇÃO À MÃO!)

Uma maior velocidade na disponibilidade e 
acesso aos dados dos 6 diferentes estoques 
de Material Médico Hospitalar irá melhorar a 
gestão dos indicadores, contribuindo para 
tomadas de decisão mais eficientes com 
redução significativa de perdas e aumento 
na confiabilidade. O cruzamento de dados 
de fontes provenientes de diferentes sistemas 
de informação, com solução de BI, permitirá 
uma visão global da cadeia de suprimentos 
do INI. Os resultados poderão beneficiar 
outras unidades da FIOCRUZ, em particular, a 
unidade central de gestão da FIOCRUZ 
(COGEAD), e demais unidades finalísticas 
que possuam estoques.

✓ Relatórios de capacitação, necessidades e 
requisitos técnicos para o sistema do 
Ambiente Virtual e seus dados.

✓ Relatório das análises dos bancos de dados, 
sistemas computacionais, localização, 
formatação e qualidade dos dados.

✓ Fluxograma do sistema do Ambiente Virtual
✓ Código-fonte do sistema do Ambiente Virtual
✓ Relatórios relevantes das análises geradas
✓ Código-fonte do painel interativo de dados 

e indicadores
✓ Realização do treinamento

+
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METODOLOGIA

ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

TÍTULO DO PROJETO:  Mapeamento de Competências 
Científicas e Tecnológicas

COORDENADOR: Wania Santiago

▪ Realização de 144 entrevistas semiestruturadas = 2 membros por

laboratório.

▪ Entrevistas semiestruturadas - online ou presencial.

▪ As entrevistas serão transcritas por profissional especializado

garantindo, assim, a reprodução e qualidade das informações

levantadas.

▪ Ao final, os resultados serão apresentados em forma de relatório

da pesquisa

▪ Diagnóstico visando subsidiar a

elaboração de um planejamento de

longo prazo e a adoção de

estratégias de inovação no âmbito
da unidade.

▪ Avaliação dos recursos produtivos

detidos pela organização, dos limites

de atuação no campo da PDI e da

necessidade de capacidades

tecnológicas localizadas fora da
fronteira organizacional.

• Informações estratégicas em CT&I,

subsidiando a elaboração do

planejamento estratégico de longo

prazo e a tomada de decisões

relacionadas à atuação futura do IOC

no que tange às atividades de PD&I em

saúde.

• Sistema Quem é Quem através do qual

será possível identificar de forma ágil os

pesquisadores, suas competências,

produção científica e infraestrutura

instalada nos laboratórios.

• Apoiar a identificação de

competências e monitoramento de

oportunidades de ações para resposta

a emergências em Saúde Pública,

como surtos, epidemias, desastres

ambientais, etc
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METODOLOGIA

ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

Inovação em Gestão Inteligente de

Dados das Coleções Fiocruz

COORDENADOR: Dr. Zilton Vasconcelos - Seleção dos Biobancos e Coleções participantes
- Visitação / entrevista
- Contratação de mão-de-obra
- Criação do banco de dados
- Análise e ciência de dados
- Criação de painéis gerenciais

- Decisões embasadas em dados 
(data driven)

- Gestão moderna
- Agilidade nas tomadas de decisões
- Mapeamento de processos
- Otimização da distribuição/alocação de 

recursos

- Banco de dados

- Painéis gerenciais

- Relatórios sob demanda

- Módulos iniciais de gestão 
do sistema
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METODOLOGIA

ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 

PARA 
GESTÃO NA 

FIOCRUZ

QUALIDADE E GESTÃO: INOVAÇÃO 
E INTEGRAÇÃO DAS PLATAFORMAS 
DE BIOENSAIOS RPT11J E RPT11M

1. Mapear e modelar processos 

2. Diagnosticar a gestão de documentos (17025)
3. Criar metodologia para compartilhar documentos (uso de 
software)
4. Estabelecer cadeia de custódia de amostras
5. Realizar Ensaio piloto de integração das plataformas

1. Integração de processos
2. Harmonização de 

documentos
3. Avanços no SGQ – Foco 

em 17025

4. Piloto modular: agregar 

novas subunidades

1. Processos Mapeados

2. SGQ integrados 

eletronicamente

3. Cadeia de custódia e fluxo 

de amostras entre 

subunidades da RPT

4. Oferta de pacotes de 

serviços e laudos integrados

COORDENADORES:
Alessandra Melo de Aguiar (ICC)
André Luiz Franco Sampaio (FAR)
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METODOLOGIA

ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

TÍTULO DO PROJETO: Implementação do Núcleo de Gestão de Dados em 
Pesquisa Biomédica (NGD_PBio) no IGM-FIocruz Bahia

COORDENADOR: Ricardo Khouri

1. Geranciamento de banco de dados clínicos e sociodemográficos das pesquisas clínicas: 
Implementar e garantir o uso correto, seguro e ampliado de ferramentas de gerenciamento
de banco de dados, RedCap e RegaDB. 

2. Armazenamento e análises de dados de genômica e
transcriptômica de amostras do hospedeiro e dos patógenos. Disponibilização de uso de 
hardware de análise através de virtualização de servidores da plataforma de bioinformática
através de software. Serviço de assessoria em OMICAS.

3.Biorreposítorio e biobanco digitais: Adquirir e adaptar um sistema de livro de registros, 
planilhas digitais e código de barras para permitir a rastreabilidade de amostras coletadas e 
armazenadas. 

O presente projeto visa criar um núcleo
especializado para gerenciar os
conjuntos de dados gerados nas
pesquisas biomédicas do IGM, a fim de 
otimizar os procedimentos que 
sustentam a Ciência Aberta. Esta
iniciativa transformará como o 
conhecimento científico é produzido, 
compartilhado e comunicado, 
possibilitando um ambiente ainda mais
colaborativo, transparente e sustentável.

Estabelecimento de espaço físico e 
implementação de bolsas para suporte dos 
recursos humanos.

Confecção de site, a ser hospedado dentro
da Plataforma de Bioinformática do IGM,
com acesso seguro, para consulta dos SAPs.

Confecção de um guia de referência sobre o 
funcionamento do NGD_PBio, desde os
critérios para a coleta e o armazenamento
de dados, até o processamento e 
disponibilização para uso/reuso.
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METODOLOGIA

ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

✓ Planejar execução

✓ Contratar bolsistas

✓ Mapear os processos e procedimentos 

para a consolidação dos Planos Anuais 

de Contratação.

✓ Consolidar Plano Anual de Contratação 

para EPIs

✓ Estudos de Viabilidade

✓ Executar Plano

✓ Monitorar e Avaliar

✓ Propor Estrutura de Planejamento e 

Governança de Compras em Rede

1. Otimização dos processos e 

recursos de Compras.

2. Maior controle da informação dos 

processos e procedimentos de 

contratação.

3. Padronização de materiais, 

insumos e processos de compras.

4. Economia financeira.

Apresentar um modelo de compras em 
rede para a Fiocruz, com participação de 

todas as Unidades, como uma das 
estruturas da Governança de Compras da 

Fiocruz

TÍTULO DO PROJETO: 
Compras em Rede: estruturação de um modelo de gestão 
compartilhada a partir das aquisições de materiais de 
proteção individual para Covid-19 para toda a Fiocruz.

COORDENADOR: 

Augusto João Américo de Sousa
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METODOLOGIA

ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

TÍTULO DO PROJETO: Criação da Rede Integrada de 
Relacionamento com o Cidadão (RIRC) para apoio à 
comunicação integrada da FIOCRUZ com o cidadão

COORDENADORA: Daniela Bueno
• Etapa 1: elaboração das tabelas de 

equivalência para classificação das mensagens
• Etapa 2: integração técnica entre os sistemas
• Etapa 3: sensibilização e inclusão das unidades
• Etapa 4: treinamento dos profissionais e 

definição do padrão de atuação 
• Etapa 5: elaboração do modelo de avaliação 

de maturidade

• Melhoria na integração entre os canais de 
comunicação da Fiocruz.

• Melhoria na qualidade da  comunicação 
direta com o cidadão, principalmente em 
momentos de emergência sanitária.

• Melhoria na gestão das informações que 
chegam pelos canais de comunicação da 
Fiocruz (Ouvidoria e Fale Conosco)

• Adequação à legislação vigente: Lei 
13.460/17, Decreto 9492/18, Decreto 
10.153/19, Portaria CGU 581 9 de março 
2021.

• Integração entre os sistemas do Fale 
Conosco, Ouvidoria e Fala.BR

• Integração entre as taxonomias 
utilizadas nos 3 sistemas

• Treinamento das equipes para uso 
dos sistemas

• Elaboração de modelo de 
maturidade esperada para a Rede

• Criação da RIRC (Rede Integrada de 
Relacionamento com o Cidadão)
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METODOLOGIA

ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

PROJETO REDE CONECTA CONHECIMENTO 

Coordenadora: Elaine Lucia

Os dados serão coletados a partir do ScriptLattes/E-
lattes dos pesquisadores, informações sobre a 

produção científica  nos últimos 5 anos, documentos 
internos, como editais de fomento do Inova Fiocruz 

e Convênios Firmados.  Após a identificação das 
redes haverá um recorte e deste ocorrerão 

entrevistas semiestruturadas com atores  sobre 
aspectos relacionados aos dados, informações, 
conhecimento e competências relacionados à 
pesquisa da rede colaborativa da pesquisa na 
instituição. Resultado: Quanti e qualitativa.

Através de uma análise das redes colaborativas, a 
Fiocruz poderá ter  acesso a algumas redes, podendo 

avaliar e acompanhar as competências e perfis, 
identificar se a produção segue os parâmetros da 
Ciência Aberta e ter ainda um levantamento das 
práticas e iniciativas de Gestão do Conhecimento 

instauradas (utilizadas). A identificação dessas redes 
poderá apoiar ainda a Política de Inovação da Fiocruz,  
por meio da identificação de processos, metodologias 

e ferramentas utilizadas para apoiar o fluxo de 
informações e conhecimento nas redes de 

colaboração científicas.

Disponibilizar de forma organizada,  
informações sobre as redes de 

colaborações científicas 
identificadas da Fiocruz por meio 

de uma plataforma on-line, 
contendo redes de colaboração 

científicas mapeadas. 
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METODOLOGIA

ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

TÍTULO DO PROJETO: SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO E GESTÃO DE REDES DE COLABORAÇÃO EM PESQUISA

COORDENADORES:

- Laura Cristina Simões Viana (FIOCRUZ)

- Jesús P. Mena-Chalco (UFABC)

Colaboração FIOCRUZ- UFABC

● Identificação automática dos pesquisadores associados à Fiocruz 
(portal Tansparência).

● Desenvolvimento do módulo de captura e integração dos dados dos 
CVs Lattes dos pesquisadores da Fiocruz.

● Desenvolvimento do módulo de coautoria entre pesquisadores da 
Fiocruz e comunidade acadêmica fora da Fiocruz (mundo Lattes).

● Desenvolvimento do módulo de criação de relatórios sobre 
colaboração endógena e exôgena à Fiocruz.

Poderão ser respondidas várias perguntas 
que auxiliem a tomada de decisão 
política/científica, e.g.:

● Como é a evolução na colaboração 
entre membros da Fiocruz?

● Quais são os grupos de pesquisa, 
fora da Fiocruz, que interagem ao 
longo dos anos com a Fiocruz?

● Redes de colaboração (em termos de 
coautoria) endogena e exogena à 
Fiocruz.

● Relatórios (planilhas) de produção 
científica atrelada à colaboração da 
Fiocruz com pesquisadores 
internos/externos à Fiocruz

● Programa de software livre 
independente de sistema operacional 
para acompanhamento da produção 
colaborativa da Fiocruz.
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METODOLOGIA

ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

“PROJETO SILÊNCIO: GESTÃO DO RUÍDO NA 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO”

COORDENADOR: MARTA R. V. MACEDO 
• Definição de critérios de avaliação  e 

medições de NPS com base na ISO 11.690/96 

e NBR 10.152/2017;

• Levantamento da situação do ambiente;

• Consulta aos fabricantes de equipamentos;

• Simulação com o programa de acústica 

previsional;

• Limites de emissão sonora de equipamentos e 

de imissão nos postos de trabalho;

• Definição de critérios acústicos para a 

especificação de equipamentos a serem 

adquiridos.

• Contribuir para a redução da 

exposição sonora e de agravos à 

saúde auditiva e extra-auditiva

dos trabalhadores;

• Melhorar a qualidade de vida no 

trabalho e, consequentemente, o 

desempenho no 

desenvolvimento das atividades.

• Política de gestão do ruído no 

processo de aquisição de 

equipamentos, de modo a 

orientar gestores, técnicos e 

demais atores envolvidos no 

processo de compras.
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METODOLOGIA

ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

TÍTULO DO PROJETO: O chatbot como ferramenta de 
gestão da informação sobre ensino na Fiocruz

COORDENADORA: Valéria Machado

• Melhoria na gestão da informação sobre 
ensino e cursos através da análise dos 
dados coletados pelo chatbot e ferramenta 
do Fale Conosco

• Melhorias nos produtos/serviços/processos 
de comunicação direta com o cidadão no 
que tange a área de Ensino e Cursos

• Maior integração entre as unidades
• Possibilidade de aplicação deste tipo de 

solução tecnológica em outras áreas da 
Fiocruz

• Chatbot sobre Ensino e Cursos da 
Fiocruz (já em funcionamento)

• Chatbot acessível e disponível para 
implementação nas páginas das 
unidades da Fiocruz

• Dashboards e relatórios sobre a área 
de Ensino e Cursos da Fiocruz

• Integração do chatbot com o Campus 
Virtual, visando a melhoria do 
atendimento com uso de IA

• Pesquisa junto ao público-alvo para 
identificar suas necessidades.

• Ciclos de desenvolvimento iterativos: 
levantamento de requisitos do produto, 
criação de protótipo, teste, revisões, volta 
ao início do processo (métodos ágeis). 

• Testes de usabilidade e acessibilidade.
• Documentação e criação dos Guias Oficiais 

do bot visando sua continuidade e 
escalabilidade.

https://portal.fiocruz.br/fale-conosco
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ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 

FIOCRUZ

TÍTULO DO PROJETO: Gestão de Portfólio de 

Projetos do Instituto Rene Rachou

COORDENADOR: Ana Paula Granato Ribeiro, 

NIT IRR
- Definição de critérios* para priorização de projetos (reuniões e
levantamento de dados);
- Aplicação de método para priorização (AHP) e seleção de projetos;
-Definição das ações/estratégias a serem implementadas
juntamente com alta gestão e coordenadores dos projetos
selecionados;
- Execução das atividades estabelecidas nos planos de ação.

* Identificação de gargalos para o controle da doença (leishmaniose) e
elaboração de estudos de prospecção.

Gestão estratégica do portfólio de
projetos do IRR com o objetivo de apoiar
os projetos, acelerando a obtenção dos
resultados e a entrega de produtos,
serviços e soluções para a saúde pública.

- Metodologia estabelecida e
incluída na rotina da
Unidade;

- Estudos de Prospecção;
- Apoio intensivo aos projetos

selecionados.
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METODOLOGIA

ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

TÍTULO DO PROJETO: Viabilidade 
de uso do Livro de Registro 
Eletrônico de código aberto

COORDENADOR: Ivanete Milagres 
Presot

1. Identificar laboratórios/grupos de 
pesquisa participantes

2. Selecionar e testar softwares 
viáveis

3. Analisar a percepção dos usuários 
sobre a viabilidade de uso do 

software

Contribuir para o fortalecimento 
do SGQ com foco nos 

documentos e dados gerados 
pelas pesquisas. Proteger as 

informações, garantindo 
rastreabilidade, confiabilidade, 

integridade dos dados, condições 
de acesso e  recuperação. 

1.Matriz de comparação dos 
softwares concluída. 2. Software 

instalado, testado e validado para 
uso. 3. Relatórios de dados dos 

projetos de pesquisa gerados. 4. 
Plano de desenvolvimento e 

aplicação do  projeto elaborado, 
visando ampla implementação 

institucional.
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ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

• Dinamização do processo de evidenciação

e compartilhamento e replicação de

práticas de saúde do SUS;
• Ampliação do processo de reflexão crítica e

gestão do conhecimento sobre o trabalho
cotidiano do SUS;

• Desenvolvimento de metodologia e expertise na
implementação do apoio e acompanhamento
continuado de práticas de saúde, através da
Curadoria;

• Potencialização de rede colaborativa do SUS,
através das parcerias com universidades e
instituições da gestão municipal e estadual da
saúde promovendo a aproximação da academia-
serviços;

• Fortalecimento da missão da Fiocruz de produzir
conhecimento à serviço da população brasileira.

• Relatórios com os produtos de web -

conferências e we - oficinas (de

planejamento e nivelamento de

conhecimento, de produção e gestão de

conhecimento com as práticas de saúde,

parceiros e colaboradores;

• Manual de Curadoria em Saúde;

• Recursos tecnológicos da CoP

(Comunidade de Práticas), com e - Fórum,,

agregados ao Portal IdeiaSUS em

funcionamento;

• Livro (digital) de difusão de práticas de

saúde e desenvolvimento do processo de

Curadoria;

• Vídeos e materiais Instrucionais.

• Revisão bibliográfica sobre os temas afins ao processo de Curadoria em

Saúde:sistematização de práticas, comunidade de práticas e cooperação horizontal;

• Identificação das 04 (quatro) práticas de saúde municipais participantes do projeto;

• Identificação dos parceiros institucionais e colaboradores para estruturação conceitual,

atividades de altos estudos e gestão do conhecimento;

• Desenvolvimento de recursos tecnológicos da COP – Comunidade de Práticas - agregados

ao Portal IdeiaSUS, com Fórum Eletrônico / e - Fórum para encontros de curadoria,

compartilhamento de conhecimento, atividades síncronas e assíncronas;

• Implementação de ações de apoio e acompanhamento continuado das práticas de saúde, no

movimento de ação – reflexão - ação da pesquisa - ação;

• Realização de atividades virtuais (web-conferências e web-oficinas) com registro e análise

do material produzido para o aperfeiçoamento das técnicas e métodos em desenvolvimento;

• Ações para elaboração, registro e análise de material para livro digital, vídeo de difusão de

práticas de saúde e desenvolvimento do processo de curadoria, assim como produção de

Manual de Curadoria em Saúde.

TÍTULO DO PROJETO: IdeiaSUS – Curadoria em Saúde, o 

desafio de apoiar, qualificar e multiplicar práticas e 

soluções em saúde

COORDENADORA: Marta Gama 

de Magalhães 
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ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

TÍTULO DO PROJETO: Desenvolvimento de um 
sistema informatizado, para 
operacionalização de uma plataforma de 
gestão tecnológica multiusuários para a 
Fiocruz

COORDENADOR: Melissa Carvalho

• Mapeamento do fluxo e 
requisitos do sistema

• Desenvolvimento em linguagem 
compatível e interoperável com 
outros sistemas Fiocruz

• Melhoria na gestão dos ativos 
intelectuais da instituição

• Acompanhamento dos serviços 
e histórico da tecnologia pelos 
diversos atores envolvidos

• Estruturação para atuação em 
plataforma institucional

Sistema informatizado com:
• Acesso via login único
• Formulários online c/ campos 

exportáveis
• Workflow para solicitação e 

atendimento de serviços e tarefas 
• Potencialidade p/ descentralização 

da execução de tarefas p/ 
integrantes c/ competência para 
tal 
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ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

⚫ Jogo testado e aprovado 

pelos usuários convidados 

para o teste; 

⚫ Relatório de capacitação 

através da mensuração 

quantidade de acessos ao 

jogo;

Desenvolvimento da ferramenta, 
realização de testes para 

validação e disponibilização do 
jogo para os usuários finais.

Trabalhadores 
requisitantes e demais 

profissionais das áreas de 
compras da FIOCRUZ e 
capacitados em larga 

escala.

TÍTULO DO PROJETO: 

Criação de um jogo interativo relacionado à 

temática de Compras Públicas para 

capacitação dos trabalhadores da Fiocruz.

COORDENADOR: 

Paulo Roberto de Souza Lopes
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ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

TÍTULO DO PROJETO:  Gerenciamento de dados de 
Pesquisa do Instituto René Rachou

COORDENADOR: Renato Guimaraes Delfino

❖ Banco de dados adaptado ao 
sistema framework  com 
retroalimentação automática 
e apresentação em 
diferentes modelos métricos

❖ Dados dispostos em rede de 
domínio público 

❖ Avaliação dos dados atuais e 
definição de novas entradas e 
modelos de apresentação: Temos 
hoje módulos de produções, 
projetos, patentes, recursos 
humanos. 

❖ Aprimoramento da ferramenta / 
sistema

❖ Avaliação e monitoramento do 
sistema 

❖ Capacidade interna de avaliação de 
projetos de pesquisa e seus 
produtos, ao nível de grupo e 
indivíduo 

❖ Mapeamento das competências
❖ Vitrine para interação com 

instituições públicas e privadas
❖ Transparência das informações 
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ENTREGÁVEIS

IMPACTOS 
PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

TÍTULO DO PROJETO: 
DESENVOLVIMENTO DO PORTFÓLIO INTEGRADO DE INOVAÇÃO DA 
FIOCRUZ PARA SUBSIDIAR O PROCESSO DE OFERTA TECNOLÓGICA 

DA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR:
TERESA CRISTINA RAPOSO LÖWEN

•GT Oferta Tecnológica 
•GT Arquitetura Site 
•Contratação de profissional para 
migração do site e design dos sumários
•Contratação de empresa para gravação e 
edição dos vídeos 
•Contratação de empresa para tradução 
dos conteúdos 

Portfólio integrado de inovação da 

Fiocruz para subsidiar a estruturação do 
processo de transferência de

tecnologia e das atividades que o 

compõe, como a oferta tecnológica, 

a viabilização de parcerias e 

a comercialização de ativos
de propriedade intelectual.

•Site do Portfólio 
•20 sumários executivos PT/IN 
•10 vídeos das tecnologias
•20 planos de marketing 
•Layouts padrões para atividades de 
oferta
•Oferta das 20 tecnologias
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IMPACTOS 
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FIOCRUZ

TÍTULO DO PROJETO: Ações estratégicas 

relacionadas a patentes visando a 

redução de preço de medicamentos

COORDENADOR: Dra. Wanise Barroso

• Fortalecimento do SUS
• Disseminação da cultura da 

Propriedade Industrial na 
Fiocruz

• Internalização de tecnologia 
de medicamentos no país

• Produção de medicamentos 
estratégicos na Fiocruz

• Equipe multidisciplinar
• Identificação de Medicamentos 

Excepcionais (Junto ao MS/Farmanguinhos)
• Identificação e análise dos pedidos de 

patente brasileiros
• Busca em bases de dados (FDA, INPI, 

espacenet, Integrity, Scifinder, Cortellis, 
Newport, outras)

• Produção local ou elaboração e 
apresentação de subsídios ao exame de 
pedidos de patente no INPI

• Utilização da PI para fortalecer o 
SUS

• Elaboração de subsídios ao para 
evitar o patenteado indevido de 
medicamentos

• Viabilização da produção local 
de medicamentos

• Redução do preço de 
medicamentos

• Maior acesso a medicamentos
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PARA 

GESTÃO NA 
FIOCRUZ

TÍTULO DO PROJETO: FORESIGHT ESTRATÉGICO COMO SUBSÍDIO À 
COLABORAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA FIOCRUZ PELA ABORDAGEM 
DE MATRIZ CRUZADA DAS TENDÊNCIAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E 
MERCADOLÓGICAS EM ONCOLÓGICOS COMO MODELO PARA OUTRAS 
APLICAÇÕES

COORDENADOR: Jorge Magalhães
Coord. Adjunto: Carla Silveira

• Identificar ciência, tecnologia e mercado
Radiofarmácia no Brasil
• Gerar cenário prospectivo e mapa do
conhecimento – matriz cruzada
Correlacionar o modelo para empreender em HIV,
hepatites etc

• Auxiliar na prospecção e mapa do
conhecimento; com matriz cruzada; e
empreender em outras doenças;
• Permitir socializar uso em
repositórios da informação essencial
• Subsidiar tomadas de decisão para
o SUS

• Banco de dados das ações sinérgicas
nos últimos 10 anos;

• Prospecção tecnológica dos
resultados para o próximo decênio;

• Identificar potenciais fármacos que
minimizem a toxidade e, por
conseguinte, não onere SUS;

• Protótipos obtidos compartilhados
com SUS e as indústrias.


