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DESAFIOS E ESPERANÇA

PÁGINA 03

   Vivenciamos um contexto bastante

desafiador no Brasil cuja crise econômica,

política, ambiental e epidemiológica, tem

grandes repercussões nos sistemas de

Saúde, de Ciência, Tecnologia & Inovação e

de Educação, assim como nos valores da

sociedade e com ameaças ao ambiente e

aos processos democráticos. O rumo

atual do país não garante o compromisso

com a Ciência, a Saúde, a Educação e a

Vida. A agressão sistemática com corte

de gastos para o SUS, para a educação e

pesquisa, a perseguição aos cientistas, a

perda de direitos de servidoras e

servidores públicos e demais

trabalhadoras e trabalhadores, a política

de redução de investimentos nos diversos

setores sociais e a situação caótica

advinda da pandemia Covid-19, que em

alguns países como o nosso se configura

como sindemia, cobram a urgência de uma

atuação coesa, colaborativa e solidária de

todas e todos que fazem o Instituto

Aggeu Magalhães (IAM) em defesa da

Saúde, da Ciência e da Vida com a

participação de todos. 

   Como maior representante regional da

Fiocruz, o papel a ser desempenhado pelo

IAM traz grandes responsabilidades. É a

condição de atuarmos localmente, no

estado de Pernambuco, na região

Nordeste e, em conjunto com toda a Rede

de Unidades da Fiocruz, que está a nos

desafiar, cobrando de todos nós o papel 

de destaque em um movimento de

promoção da cidadania, da liberdade e da

oferta de ciência, ensino e saúde de

qualidade para toda nossa população. 

   É com este espírito que trazemos

nossos compromissos e propostas de

gestão democrática para o IAM, que

envolva toda a comunidade, que traga

novos recursos de investimentos e de

manutenção, que amplie nossa

capacidade de pesquisa e ensino,

desenvolvendo a função estratégica da

gestão dos diversos processos

envolvidos. Com estes valores reiteramos

a missão do IAM de “Contribuir para a

redução de iniquidades e melhoria das

condições sociossanitárias da população,

particularmente na região Nordeste

brasileira, mediante geração de evidências

científicas e tecnológicas indutoras de

políticas de saúde e de ciência e

tecnologia em saúde e de ações

integradas de pesquisa, ensino, serviços e

cooperação técnica.”.

    Este é um programa dinâmico,

construído com a participação de muitos

colegas e que será sempre atualizado com

a chegada de novas contribuições

coletivas. Sabemos como foi importante a

união do pensamento da Saúde Coletiva

com o das Ciências Biológicas para a

criação e implementação de várias

iniciativas de sucesso no IAM como o

Lavite, o Laboratório NB3, as Plataformas  
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Tecnológicas e da Pós-Graduação em nível

stricto sensu, inicialmente com o

Programa de Saúde Pública e depois com o

Programa de Biociências e Biotecnologia

em Saúde. 

   Assumimos com a coletividade o

compromisso de que nossa união será
buscada todos os dias e em todos os

processos da nossa gestão. Só assim

conquistaremos o melhor para o IAM e

conseguiremos garantir o cumprimento de

sua missão institucional em favor da

ciência, do ensino e da vida.

Abraços democráticos a todos! 
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QUEM SOMOS

Direção IAM 
2021-2025

Vice de Ensino e
Informação Científica

Idê Gomes Dantas Gurgel é graduada em Medicina pela Universidade

Federal da Paraíba/UFPB (1989), Mestre (1998) e Doutora (2007) em

Saúde Pública pelo Instituto Aggeu Magalhães/Fundação Oswaldo Cruz.

Realizou Estágio de Doutorando (Doutorado Sandwich) na Escola de

Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Manchester (UK). Possui

Especialização em Saúde do Trabalhador pela UFRN (1993) e Residência

em Medicina Preventiva e Social pela UFPB (1992). Atualmente é membro

do GT de Agrotóxicos da Fiocruz, do GT de Saúde  da Associação Brasileira

de Agroecologia (ABA) e representa a Fiocruz na: Comissão de Produção

Orgânica de Pernambuco; Comissão de Ciências Sociais e Humanas em

Saúde da ABRASCO; Cebes/Núcleo Recife; Fórum Pernambucano de

Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos (que coordenou

entre 2014 a 2016); Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e pela

Vida - Comitê de Recife.  É docente e pesquisadora do Laboratório de

Saúde, Ambiente e Trabalho do Departamento de Saúde Coletiva/ IAM/

FIOCRUZ,  coordena o Prograna de Pós Graduação em Saúde Pública-

Modalidade Profissional/IAM/Fiocruz e a turma de doutorado profissional

para servidores da Fiocruz. Tem desenvolvido estudos acerca da relação

Saúde, Ambiente, Trabalho e Vulnerabilidades Socioambientais e

Determinação Social da Saúde; Análise de Política de Saúde e Translação

do Conhecimento na Política de Saúde. Coordena atualmente 5 projetos

de pesquisa e integra a equipe de outros 4 projetos, com financiamento

externo ao IAM.

Pedro Miguel dos Santos Neto é doutor em Saúde Pública pela

Fundação Oswaldo Cruz (2012), possui graduação em Medicina pela

Universidade Federal de Pernambuco (1985), Residência em Medicina

Preventiva e Social pela Universidade Federal de Pernambuco (1988),

Mestrado em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da

Fundação Oswaldo Cruz (1993) e Especialização em Planejamento e

Gestão de Recursos Humanos em Saúde pelo NUFFIELD INSTITUTE da

LEEDS UNIVERSITY da Inglaterra (1997). Em 2000 assumiu a função de

Gerente de Área de Desenvolvimento de Recursos Humanos do projeto

VIGISUS, da Fundação Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (MS). Em

2003 assumiu o cargo de Coordenador de Planejamento e Orçamento da

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do MS. É
docente permanente do Programa de Pós-graduação em Saúde Pública e

Tecnologista em Saúde Pública Sênior III do Instituto Aggeu Magalhães-

FIOCRUZ. Tem formação na área de Saúde Coletiva, com ênfase na

Pesquisa, Gestão e Ensino em Saúde Pública atuando principalmente nos

seguintes temas: administração e gestão de serviços de saúde, gestão

de instituições de C&T, gestão do conhecimento, produção de

informações para a tomada de decisões em saúde, recursos humanos em

saúde, planejamento de recursos humanos, trabalho em saúde,

profissões de saúde, medicina e sociologia das profissões.
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Manoel  Sebastião da Costa Lima Junior  possui

l icenciatura  e  bacharelado em Ciências Bio lógicas e  pós-

graduação lato sensu em Biologia  molecular  pela

Universidade Cató l ica  Dom Bosco.  Recebeu pela

Universidade Federal  de Mato Grosso do Sul  o  t ítulo  de

mestre em Ciência  Animal  na  á rea de sanidade animal  e  o

t ítulo  de doutor  em doenças infecciosas e  parasitá r ias.

Tem exper iência  nas á reas de parasitologia  humana e

veter iná r ia ,  imunologia  molecular ,  b iotecnologia ,

d iagnóstico molecular  de le ishmaniose v isceral ,

caracter ização molecular  de espécies de Leishmania  em

diferentes hospedeiros (domésticos ou s i lvestres) ,

ident if icação molecular  de T .  cruzi  em humanos e

tr íatom íneos,  genét ica  molecular  e  t ipagem molecular  de

isolados c l ínicos e  ambientais  de Cryptococcus.  É  autor  de

publ icações em per iódicos nacionais  e  internacionais  no

campo da parasitologia ,  especia lmente sobre

le ishmanioses.  Atualmente é  membro da Sociedade

Brasi le i ra  de Medicina Tropical ,  pesquisador  em saúde

públ ica  da F IOCRUZ -  Inst ituto Aggeu Magalhães,  real izando

estudos de infecção assintomát ica  por  Leishmania  em

bancos de sangue no Brasi l .  É  chefe do departamento de

Imunologia  do Inst ituto Aggeu Magalhães,  membro da CEUA

e do CEP.

Ana Cláudia de Andrade de Souza Leão é graduada em

Administração de Empresas pela UPE (1998.2), possui especialização

em Gestão de Organizações de Ciência e Tecnologia em Saúde pela

Escola Nacional de Saúde Pública - RJ(2012), MBA- Executivo em

Administração de Instituições de Saúde pela Universidade Federal de

Pernambuco (2001), Especialização em Controladoria, Contabilidade e

Finanças pela Faculdade de Boa Viagem (2007). Mestrado em

Administração Pública na EBAPE - FGV-RJ (2018), intercâmbio na

Universidade de Warwick - Inglaterra. Foi eleita e reeleita

representante de Carreira de Gestão da Fiocruz PE. É Doutoranda em

Saúde Pública (Fiocruz PE); Atuou na iniciativa privada como Analista

de Custos, Assessora de Diretoria, Gerente de Faturamento e Contas

Médicas no Grupo Fernandes Vieira (Hospital Residência e Hospital

Santa Joana). Em seguida, como  servidora pública, foi Administradora

Hospitalar do Hospital Santo Cristo de Ipojuca. Atualmente é Analista

de Gestão em Saúde da Fiocruz, trabalhou na unidade de Bio-

manguinhos no RJ, na Fiocruz PE atuou como Assessora da Vice-

diretoria de Pesquisa e no Núcleo de Inovações Tecnológicas (NIT).

Hoje coordena a Seção de Desenvolvimento de Recursos Humanos, o

Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Institucional, o Programa

de Vocação Científica, o Programa de Estágio e o Programa de

Avaliação de Desempenho do IAM.

Vice de Gestão e
Desenvolvimento

Institucional 

Vice de Pesquisa,
Desenvolvimento

Tecnológico e Serviços
de Referência 
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COMPROMISSOS COM A GESTÃO DEMOCRÁTICA DO
INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES

Estreitar e aprofundar a cooperação com as vice-presidências da Fiocruz no sentido

da busca de apoio e integração da agenda local com agenda nacional;

Buscar parcerias estratégicas que garantam a sustentabilidade financeira

institucional estabelecendo relações proativas com setores da sociedade civil,

governamentais, legislativos, organizações de Saúde e de Ciência, Tecnologia &

Inovação do nosso estado, da região Nordeste e Instituições Internacionais, na busca

de novos recursos para o IAM;

Realizar ciclos anuais de planejamento do IAM garantindo o envolvimento de todos na

tomada de decisões, no alcance das metas estabelecidas, na avaliação e na correção

de ações que se façam necessárias;

Manter reuniões ordinárias mensais do Conselho Deliberativo do IAM para que, de fato,

todos os departamentos, setores, representantes de carreira e da Asfoc participem

do planejamento, do controle orçamentário, do acompanhamento das despesas, da

execução e da avaliação do plano anual institucional;

Convocar Assembleia Geral do IAM para a revisão de seu Regimento Interno

atualizando sua forma e conteúdo, já bastante defasados em relação às estruturas

locais e nacionais da Fiocruz;

Incluir representações das Carreiras de Técnico em Saúde Pública e Assistente

Técnico de Gestão em Saúde no CD do Aggeu e também a figura de suplência para

todas as representações de carreira; 

Criar o Conselho Social Consultivo do IAM com representações governamentais,

legislativas, da sociedade civil, instituições da área de C & T e coordenação local da

ASFOC, que possibilitem avaliação, acompanhamento e monitoramento institucional 

   As organizações modernas devem se pautar por princípios de gestão que potencializem

o envolvimento de todos os seus participantes. Para que tal ocorra é necessária a

articulação das capacidades individuais em torno de objetivos gerais e coletivos,

assumidos por todos, a partir da compreensão da contribuição e objetivos do trabalho de

cada um e como eles se somam no esforço qualificado e interativo. Não há possibilidade

de que isto ocorra na inexistência da transparência, da impessoalidade e com processos

decisórios reservados a poucos gestores. Daí o planejamento feito de forma coletiva,

democrática e ascendente é a nossa proposta de modelo de gestão.

 

 Desta maneira nos comprometemos a:
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Estabelecer comunicação organizacional que valorize as questões estratégicas que

envolvam toda a comunidade do IAM e a sociedade em geral, desenvolvendo também

nossa comunicação nas redes sociais;

Fortalecer os setores estratégicos de planejamento, gestão técnica e financeira com

o aumento de nossa capacidade de expansão e captação institucional, gestão de

projetos, inovação tecnológica, gestão de contratos e de sistemas de informações;

Investir em ações que visem fortalecer o relacionamento entre o Serviço de Gestão

de Trabalho, os trabalhadores e as trabalhadoras do IAM, de modo a estabelecer

estratégias que possibilitem atender suas reais necessidades; 

Garantir uma eficaz gestão de incidentes e enfrentamento de crises, como, por

exemplo, a crise atual da pandemia de Covid -19, com ações que visem a segurança e

bem-estar dos seus trabalhadores, das trabalhadoras, dos alunos, das alunas e da

sociedade; 

Modificar as prestações de contas anuais do IAM, que passarão a ser feitas pelos

departamentos e setores, considerando o planejamento anual coletivo e a atuação

solidária da equipe de direção;

Buscar permanentemente recursos financeiros intra e extraorçamentários que

importem na expansão de nossa capacidade de pesquisa, ensino e gestão, assim

como infraestrutura, manutenção e bens de capital;

Ampliar as parcerias com o SUS em nível local, estadual, regional e nacional;

Ampliar a articulação com as Unidades da Fiocruz, particularmente aquelas presentes

nas regiões Nordeste e Norte;

Apoiar os movimentos sociais que atuam em defesa do SUS, da Ciência e da Vida;

Criar evento científico-cultural anual para troca de experiências e divulgação das

produções do IAM em articulação parceiros no âmbito regional, nacional e

internacional;

Desenvolver a discussão e engajamento do IAM no processo de implementação da

“Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030”, considerando a forte correlação entre

saúde, desenvolvimento, sustentabilidade e os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS) destacando o nosso papel no cenário estadual, regional e nacional;

permanente e prestação de contas à sociedade quanto aos resultados,

estabelecendo o diálogo sobre o nosso papel institucional e as necessidades sociais

de nosso estado, região e país, fortalecendo ações de comunicação e apropriação

social da ciência;
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Implementar políticas que levem em consideração a equidade e diversidade étnico-

racial e de gênero no IAM, com a criação local do Núcleo do Comitê Pró-Equidade de

Gênero e Raça da Fiocruz;

Implementar políticas e procedimentos para eliminar o risco de ocorrência dos

diversos tipos de assédio e violência no trabalho, levando em conta que a violência no

local de trabalho pode ser tanto física como moral ou psicológica; 

Ampliar a articulação e parceria com os povos indígenas e comunidades tradicionais

de Pernambuco; 

Apoiar e aumentar a periodicidade da Feirinha de Orgânicos para o Aggeu Magalhães;

Realizar avaliação da acessibilidade dos espaços do Aggeu Magalhães e, quando for

necessário, implementar as devidas modificações, levando em conta os parâmetros

da metodologia de Desenho Universal e os aspectos da acessibilidade, tais como:

orientação, deslocamento, uso e comunicação. Garantindo, assim, o acesso das

pessoas com deficiência em todos os espaços do IAM em conjunto com o

desenvolvimento de uma política de incorporação de trabalhadores e trabalhadoras

com deficiência; 

Promover oficinas de LIBRAS para os trabalhadores e trabalhadoras do IAM passando

a adotar a figura de intérprete de LIBRAS nas diversas atividades que assim

requeiram; 

Garantir que as mídias de comunicação do IAM sejam acessíveis às pessoas com

deficiência, assegurando, assim, a inclusão digital; 

Oferecer capacitações que coloquem a questão da violência no trabalho em evidência,

destacando o combate à violência de gênero e raça, e garantindo a segurança e saúde

dos trabalhadores e trabalhadoras do IAM.   
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NOSSOS COMPROMISSOS COM A PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E SERVIÇOS DE

REFERÊNCIA

Estreitar e aprofundar a cooperação com a Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções

Biológicas (VPPCB), no sentido da busca de apoio e integração com a agenda nacional

da Fiocruz;

Facilitar e melhorar a cooperação com a Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e

Promoção da Saúde (VPAAPS), no sentido da busca de apoio e integração com a

agenda nacional da Fiocruz;

Realizar o Colegiado de Pesquisa com periodicidade bimestral;

Estimular projetos de pesquisa, de ensino e cooperação através de parcerias intra e

extra Aggeu, buscando a potencialização de resultados que apoiem tanto as

necessidades sociais com respostas advindas das áreas biológicas quanto aquelas

produzidas através da reflexão científica da saúde pública e coletiva que impactam na

tomada de decisão dos gestores do SUS;

Apoiar o Núcleo de Plataformas Tecnológicas potencializando seus objetivos

finalísticos e sua atuação em rede nacional;

Criar política institucional para o apoio à publicação acadêmica nas suas diversas

formas de produtos, buscando o crescimento de nossa comunicação com a sociedade

brasileira e internacional, apresentando e fortalecendo alternativas de respostas às

necessidades sociais;

Elaborar manual do pesquisador com informações que facilitem o entendimento dos

processos inerentes às atividades técnicas de coordenação de projetos de

investigação;

Fortalecer o apoio aos pesquisadores e pesquisadoras para que desenvolvam

atividades inerentes à gestão de projetos cujos recursos são gerenciados pelo

próprio pesquisador; 

Apoiar a administração da prestação de contas das pesquisas quando desenvolvidas

pelos departamentos;

Desenvolver modalidades de convênio de projetos com empresas garantindo a

relação ética orientadora das práticas da Fiocruz;

Desburocratizar o convênio com empresas privadas, com qualificação dos setores

responsáveis e contratos que protejam o pesquisador e a informação científica

fidedigna dentro dos parâmetros éticos da Fiocruz;

Promover editais internos de fomento à pesquisa apontando para a integração da

Saúde Pública com as Biociências;

  Gerais e estratégicos
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Ampliar a integração do IAM com os órgãos de saúde estaduais e municipais para

responder às necessidades regionais e nacionais, de modo a fortalecer os serviços de

referência já existentes e criação de outros, considerando sua relevância social;

Criar e desenvolver o serviço de referência em tuberculose e doenças respiratórias;

Criar plataforma de bioensaios para triagem de drogas tripanocidas e leishmanicidas

no LIBM;

Rever os editais de acesso de pesquisadores e pesquisadoras da Fiocruz aos

programas de pós-graduação;

Estabelecer política de integração dos departamentos com o almoxarifado

propiciando o cálculo de antecipação de necessidades futuras de oferta de itens e

insumos para os projetos de todos os pesquisadores e pesquisadoras do IAM; 

Atuar proativamente para a manutenção e ampliação de recursos para o PROEP

dirigido aos pesquisadores e pesquisadoras do IAM estabelecendo entendimentos

com a Fiocruz nacional, o governo de Pernambuco e agências de fomento à pesquisa

locais e nacionais;

Aprofundar e incentivar a integração os Departamentos identificando as melhores

expertises integrando equipes multidisciplinares para obtenção de respostas mais

rápidas e eficientes na condução de emergências de saúde pública;

Promover a transparência no uso dos recursos com prestação de contas durante todo

o ano base em apresentações regulares no CD;

Contratar profissionais para que fiquem responsáveis pelas plataformas tecnológicas

auxiliando os pesquisadores e pesquisadoras;

Atualizar a renovação do contrato das secretárias terceirizadas buscando o aumento

dos valores de salários;  

Incentivar e permitir capacitações contínuas em gestão administrativa, inglês, gestão

de pessoas dirigidas às secretárias de Departamentos e outros terceirizados;

Modernizar o almoxarifado do IAM com aquisição e gerenciamento através de

softwares melhorando as especificações para que sejam adquiridos os reagentes

plásticos e insumos de melhor qualidade para o melhor andamento das pesquisas na

Instituição;

Construir o sítio eletrônico do IAM em inglês e espanhol para divulgação e interação

com a comunidade internacional;

Situar o setor de esterilização sob a responsabilidade da Vice de Pesquisa, dada a sua

importância para todos os laboratórios da Instituição; 
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Criar mecanismos para incrementar a internacionalização do IAM com aumento do

fluxo de pesquisadores e pesquisadoras, acelerando o ganho de expertise;

Estabelecer convênios com instituições internacionais e elaborar editais de bolsas de

mestrado e doutorado sanduíche para os alunos do IAM;

Viabilizar a criação do Biobanco com amostras de vírus de importância na saúde

pública, de modo a evitar centralizações e a dificuldades de acesso aos

pesquisadores e pesquisadoras;

Estabelecer que os investimentos, a exemplo das emendas parlamentares, só podem

ser efetuados após reunião com conselho deliberativo e discussão entre os

departamentos;

Apoiar a área de computação científica, ofertando cursos e disciplinas para utilização

dos ambientes de computação de alto desempenho por parte da comunidade

científica do IAM;

Fortalecer o Núcleo de Bioinformática através de contratações de pessoal e recursos

destinados diretamente ao Núcleo para manutenção e renovação da infraestrutura de

hardware e software.

Identificar e promover a troca de equipamentos de pesquisas que se encontram

obsoletos, a partir do planejamento institucional e organização de priorização pelos

pesquisadores e pesquisadoras;

Incrementar a estrutura de nosso biotério e almoxarifado;

Buscar resolução definitiva para os problemas físicos do Bloco B, como infiltrações,

refrigeração e formação de fungos e odores;

Fortalecer e atualizar a estrutura das plataformas tecnológicas e facilitando o acesso

por todos pesquisadores e pesquisadoras;

Fortalecer os Departamentos com aquisição de equipamentos chaves como

ultrafreezers, cabines de segurança biológica e centrífugas; 

Melhorar o sistema de ar-condicionado dos Gabinetes dos pesquisadores e

pesquisadoras adquirindo, também, desumidificadores de ambiente;

Adequar as salas de aula com computadores para cursos e disciplinas na área de

computação científica;

Contratar recursos humanos para manutenção e administração do ambiente de

computação científica;

Desenvolvimento e infraestrutura



PÁGINA 13

Melhorar a infraestrutura da rede de internet principalmente no que diz respeito a rede

sem fio (Wi-Fi);

Melhorar o funcionamento e a infraestrutura dos biotérios com planejamento e

participação da CEUA e da equipe interna responsável pelos biotérios;

Avaliar com a comunidade a existência de espaços ociosos e subutilizados do IAM

promovendo a discussão racional sobre o uso dos espaços no IAM;

Criar na intranet um sistema de não conformidade em relação a utilização da estrutura

de biotério de modo que tanto a direção, quanto a CEUA acompanhem permanente;

Estruturar uma plataforma de criação de animais de laboratório para atender

demandas de instituições de toda região;

Efetuar a troca de poltronas e mesas para melhoria dos diversos ambientes de

trabalho dos departamentos;

Buscar a realização de cursos de inglês e espanhol nos diversos níveis a toda

comunidade do IAM.
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NOSSOS COMPROMISSOS COM O ENSINO E
INFORMAÇÃO CIENTÍFICA

Estreitar e aprofundar a cooperação com as Vice-Presidências da Fiocruz,

particularmente com a de Educação, Informação e Comunicação (VPEIC) e Vice-

Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS), no sentido da

busca de apoio e integração com a agenda nacional da Fiocruz;

Ampliar o papel do IAM na formação para o SUS, reforçando as pós-graduações em

nível lato e stricto sensu, valorizando a visão da educação como formação humana e

para a cidadania integrada ao contexto de trabalho;

Lutar para estabelecer uma política de indução e fomento de bolsas para os

programas acadêmicos do IAM dando sustentabilidade aos mesmos;

Desenvolver uma gestão democrática, ampliando a governança do ensino com a

criação do Colegiado de Educação do IAM, que garanta a participação de todos os

docentes e representação de estudantes dos diferentes processos educacionais do

IAM, e também a Câmara Técnica de Educação, constituída pelos Coordenadores de

Programas e representação discente, no intuito de definir a política de ensino da

instituição, articulando, sempre que possível, eixos comuns e disciplinas

compartilhadas;

Realizar reuniões regulares mensais da Câmara Técnica de Educação e reuniões

bimestrais do Colegiado de Educação do IAM;

Revisar os regulamentos das pós-graduações, de acordo com preceitos institucionais

da Fiocruz, guardando as características próprias do IAM; 

Reforçar, de forma democrática e participativa, a política de internacionalização dos

programas stricto sensu do IAM;

Investir em abordagens pedagógicas inovadoras favorecendo a articulação

interdisciplinar;

Ampliar as ofertas educacionais, potencializando e criando sinergia entre elas;

Contribuir para a diminuição das desigualdades regionais em relação à formação de

pessoal;

Atuar na formação dos trabalhadores e trabalhadoras do SUS, em todos os níveis

educacionais, pautada pelas necessidades de saúde da população garantindo a

integração ensino-serviço-comunidade;

Fortalecer e ampliar as experiências e práticas de Ensino à Distância do IAM

(EaD/IAM), obedecendo a política de acesso aberto;

Buscar financiamento para a oferta de cursos de inglês para toda comunidade

acadêmica, nos diferentes níveis;
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Formular política institucional de assistência estudantil, que garanta continuamente o

amparo e a permanência do estudante, mantendo ações afirmativas, inclusivas

definindo estratégias de acompanhamento e apoio ao estudante cotista;

Ampliar os espaços de convívio para estudantes;

Fortalecer e ampliar o Serviço de Orientação Educacional (SOE);

Aprofundar a política de acompanhamento aos egressos;

Fortalecer a Comissão de Heteroidentificação do IAM, na perspectiva das políticas

afirmativas da Fiocruz;

Estimular a produção de material técnico-instrucional, produção de processos

técnicos de natureza instrumental (não passíveis de proteção pelos ativos de

propriedade intelectual) levando em conta a aplicabilidade social, econômica e o

impacto dessas formas de produto final;

Estimular os docentes para a realização de Pós-Doutorado e para solicitarem bolsas

de produtividade do CNPq;

Definir um programa de formação pedagógica de docentes no IAM para

enfrentamento ao desafio da adoção de estratégias, tecnologias e metodologias

inovadoras para a educação, em conformidade às diretrizes da Fiocruz;

Apoiar e fortalecer as coordenações dos programas stricto sensu do IAM garantindo o

adequado suporte para os programas manterem atualizados os dados para o registro

das informações na Plataforma Sucupira;

Apoiar e fortalecer a coordenação do programa lato sensu, garantindo o alinhamento

institucional com a política de educação permanente e as demandas do SUS;

Apoiar e fortalecer a coordenação do EaD para o melhor desenvolvimento dos

processos formativos nessa modalidade de ensino;

Fortalecer, apoiar e buscar fomento para a ampliação da Secretaria Acadêmica, na

perspectiva de uma gestão acadêmica ágil e compatível com as necessidades do IAM; 

Implementar e fortalecer a política de informação e comunicação integrada do IAM

procurando garantir recursos para a adequada divulgação e popularização da ciência e

com foco nas demandas do SUS e do sistema de C, T & I;

Fortalecer a política institucional de divulgação e popularização da ciência, ampliando

o impacto das ações de forma a estimular uma cultura científica e democrática na

sociedade;

Ampliar o acervo e melhorar o fluxo de atendimento aos usuários da biblioteca

buscando, também, o aumento de seus quadros;

Manter atualizada e dinâmica a página eletrônica do  ensino do IAM.



PÁGINA 16

NOSSOS COMPROMISSOS COM A GESTÃO E O
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Estreitar e aprofundar a cooperação com a Vice-Presidência de Gestão e

Desenvolvimento Institucional (VPGDI), no sentido da busca de apoio e integração

com a agenda nacional da Fiocruz;

Realizar o Colegiado de Gestão com periodicidade bimestral, aprimorando o processo

de comunicação, acompanhamento, definições de prioridades, programação pactuada

de soluções e integração das áreas;

Criar o Núcleo de Atendimento ao Pesquisador para apoiar a interlocução entre a

pesquisa e a gestão, melhorando o diálogo, construindo ações conjuntas, reduzindo as

burocracias exigidas, estudos técnicos preliminares, termos de referências,

compranest, permitindo ao pesquisador maior foco na sua atividade; 

Elaborar um manual do pesquisador com informações que facilitem o entendimento

dos processos inerentes às burocracias exigidas e disponibilizar na intranet; 

Promover a reestruturação do apoio jurídico aos contratos estabelecidos e dúvidas de

coordenadores de projetos, compras e questões jurídicas da atividade profissional

entre outras;

Desenvolver reuniões periódicas da equipe de gestão com os departamentos e

setores do IAM para estruturar a agenda permanente de necessidades e respostas;

Desenvolver estudos de necessidades de recursos humanos para todos os

departamentos e setores do IAM promovendo ações com parceiros nacionais,

regionais e estaduais que auxiliem na redução das mesmas;

Realizar estudos e projetos que visem a ampliação física do IAM estabelecendo

parceria com a UFPE na possível utilização de novos espaços;

Investir no desenvolvimento da atuação do Almoxarifado assim como na sua

capacidade de armazenagem;

Modernizar a infraestrutura de TI, Informática e Rede, buscando a excelência

tecnológica para o desempenho das atividades diárias e estratégicas para o IAM

aumentando sua segurança física, tecnológica e a capacitação dos colegas do SEINFO

buscando seu aperfeiçoamento permanente quanto às necessidades de suas

atividades; 

Desenvolver a estrutura e as capacidades de atuação do SATEC, visando prover a

melhor reposta interna aos desafios de infraestrutura e de manutenção;

Garantir melhores condições de trabalho ao SATEC; com ampliação de pessoal e

buscar a aquisição do programa Autocad;

Gerais
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Criar sistema de informe interno para partilha dos dados e intervenção direcionada

aos processos de adoecimento da força de trabalho do IAM, atendidos pelo NUST;

Disponibilizar local para amamentação, lactário e para levar filhos quando em férias ou

em outros momentos que forem necessários, de modo a este deixar de ser um

problema exclusivo da trabalhadora, da mesma forma a servidora ter facilidade para

ficar em casa quando algum dos que cuida precisar de cuidado;

Criar horários mais flexíveis para agendamentos de atividades de trabalho para que

todas as mulheres possam garantir sua presença; 

Redistribuir trabalho das mulheres cuja carga aumenta em tempo de isolamento

decorrente da pandemia, como transição do espaço de trabalho de gestão, ensino e

pesquisa para o ambiente virtual;

Desenvolver a gestão da força de trabalho no SGT, não apenas dos servidores e

servidoras, direcionando também para terceirizados e bolsistas para controle,

incentivo, desenvolvimento e apoio profissional;

Garantir o melhor dimensionamento de recursos humanos no Serviço de Gestão de

pessoas, para dar melhor apoio as áreas e melhorar o atendimento diante das novas

perspectivas de demandas;

Construir uma Política de Recursos Humanos que atenda as diferentes necessidades

do IAM contendo Plano de Capacitações, entre outros;

Possibilitar um ambiente de convivência harmonioso e cooperativo entre os setores;

Levantar necessidades e possíveis dificuldades nas condições dos diversos locais de

trabalho;

Realizar encontros de formação continuada para os servidores e terceirizados, que

auxiliem na capacitação profissional e desenvolvimento pessoal com levantamento

prévio de necessidades;

Propor ações de melhoria da saúde e bem-estar de colaboradores com projetos que

visem a qualidade de vida no trabalho; 

Rever a política de transporte considerando as necessidades da coletividade do IAM;

Criar uma cultura de transparência das ações realizadas pelas direções e

coordenações;

Elaborar e executar projeto de paisagismo, dentro e no entorno dos prédios

administrativos.
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Buscar o desenvolvimento, capacitação de alto nível, formação continuada para os

servidores e terceirizados, que auxiliem na capacitação profissional e

desenvolvimento pessoal, incentivando a capacitação in company, com o objetivo de

aperfeiçoar os recursos disponíveis;

Buscar mecanismos que facilitem a promoção da qualificação dos servidores,

sobretudo no que concerne as promoções na carreira e qualificações stricto sensu;

Capacitar constantemente o pessoal de recepção, protocolo e secretárias de

departamentos;

Buscar a integração de novos colaboradores (servidores, estagiários, bolsistas,

estudantes). Para que todos que cheguem ao IAM tenham o devido acolhimento com

orientação e planejamento;

Realizar mapeamento em todos os setores para verificar as necessidades de

recursos humanos e participação no projeto de mobilidade interna da Fiocruz;

Realizar mapeamento de competências para melhor adequação da lotação dos

servidores, terceirizados e estagiários e contribuição mais eficaz para o

desenvolvimento da instituição e valorização profissional; 

Promover a análise da política de Avaliação de Desempenho com a identificação das

barreiras existentes e implementação de ações de melhoria;

Promover a inclusão de terceirizados e bolsistas nas ações de apoio e controle da

força de trabalho do SGT;

Criar evento anual para atividades científicas, culturais e de capacitação profissional

para a área de gestão;

Adotar plano de flexibilização do trabalho na modalidade remota caso a mesma venha

a ser adotada pela Fiocruz;

Realizar estudo sobre salários de terceirizados no IAM, as atividades realizadas e suas

lotações para melhor adequação e paridade; 

Promover a discussão sobre períodos de mandatos para chefias;

Desenvolver e fortalecer o Provoc;

Promover encontros que visem a reflexão sobre ética e profissionalismo no ambiente

de trabalho, bem como respeito e cordialidade nas interações entre os diversos

setores do IAM e fóruns de discussão entre os setores para melhoria dos processos

internos; 

Gestão do trabalho
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Orientar para que gestores e equipes levem em consideração a sobrecarga das

mulheres neste contexto de pandemia e as desigualdades de gênero ao avaliarem

servidoras nos ciclos de avaliação de desempenho;

Formular e priorizar as ações de apoio e de controle da pandemia, bem como a

flexibilização do regime de trabalho, para as trabalhadoras terceirizadas dos serviços

de apoio, manutenção e limpeza; 

Reestruturar o NUPLAN visando o atingimento de seus objetivos institucionais;  

Fomentar ações que visem fortalecer a gestão do Sistema de Apoio à Gestão

Estratégica (SAGE) - Portal do Governo Federal, buscando integrar as informações do

sistema EAP e o SAGE; 

Valorizar permanentemente os servidores da área Gestão;

Criar áreas para armazenamento de bens móveis inservíveis, enquanto estão em

processo de doação;

Rever as necessidades do protocolo e arquivo para melhor adequação ao cenário atual

de mudanças tecnológicas e uso do SEI;

Estabelecer rotinas de trabalho para melhor relação entre os departamentos e os

servidores;

Fortalecer a equipe do SEFIN com pessoal e estrutura para seu bom funcionamento e

atendimento as demandas. 

Propor ações de melhoria da saúde e bem-estar de colaboradores;

Promover momentos de integração entre os colaboradores – datas comemorativas,

eventos culturais, feiras, apresentações, homenagens por tempo de serviço,

aposentadorias, entre outros;

Estimular e apoiar a participação de todos os vinculados ao IAM em campeonatos

esportivos, propondo jogos entre unidades da Fiocruz e entre instituições estaduais; 

Rever e reestruturar os atuais espaços de descanso e convivência social;

Criar o projeto “Conhecendo o Aggeu” para escolas, faculdades, e o Projeto “Visita

Especial” permitindo que, filhos e familiares tenham oportunidade de conhecer o IAM;

Promover campanhas de informação e conscientização sobre educação sexual, e DST,

tabagismo, saúde mental, entre outros temas;

Criar centro de apoio de orientações odontológicas (ações semanais, tais como

Saúde do trabalhador e da trabalhadora, bem-estar, qualidade de vida no trabalho
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Buscar parcerias com setores da comunidade local a fim de fortalecer a imagem

institucional;

Criar espaço para discussões coletivas. 

Troca geral de todo o cabeamento de rede do IAM, substituindo o cabo atual CAt5e

para o CAt6, permitindo o aumento interno de velocidade em até 10x, e certificação

de todos os racks; 

Troca dos ativos de rede de rack descentralizado, trocando os atuais para ativos

gerenciáveis e a 1000 bps;

Aquisição de equipamentos para manutenção da rede física do IAM (Alicates de

crimpagem, flucks, etiquetadoras e outros); 

Criação de ambiente seguro para o Rack central (Sala à prova de incêndio, refrigerada,

com piso falso à prova de choques elétricos, sensores de temperatura e alarmes de

incêndio – Tipo sala cofre, com controle biométrico de acesso); 

Atualização dos servidores, storages da rede e de backup, com contratos de

manutenção anuais;

Atualização/mudança de rede WiFi; 

Troca do Firewall atual da rede do IAM para um novo tecnologicamente atualizado,

devido às novas técnicas de ataques e invasões de redes corporativas; 

Formação de uma equipe própria para atuar na área de segurança de redes, com pelo

menos 2 profissionais (CLT e/ou servidor);  

Criar link de contingência para conexão com a internet sempre que a RNP sair do ar.

Adquirir mais uma licença do software de desenvolvimento de sites e sistemas para

uso do SEINFO, o GeneXus; 

palestras, entrega de material de higiene, aplicação de flúor, profilaxia, diagnóstico

para encaminhamento), buscar parceria com a faculdade de odontologia da UFPE, UPE

e com outros serviços já existentes na Fiocruz;

Infraestrutura de rede IAM

Fortalecer o SEINFO buscando a potencialização de sua atuação através das seguintes

ações: 

Desenvolvimento de rede
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Treinamento do pessoal de rede capacitando-os nas novas versões de banco de

dados e sistemas operacionais;

Treinamento do pessoal de rede e desenvolvimento na ferramenta de virtualização de

ambientes, servidores de rede e desktops; 

Treinamento do pessoal de desenvolvimento nas novas versões do GeneXus e

Scriptcase e banco de dados;

Virtualização total do ambiente de TI do IAM;

Virtualização de servidores e de desktops.



Saúde, Ciência, Participação e Vida

Pedro Miguel


