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Introdução 

Os Encontros Tecnológicos constituem um fórum institucional de 

compartilhamento e disseminação de conhecimentos, por meio de palestras, 

relacionados à indústria farmacêutica e à biotecnologia. Entende-se que 

fomentando oportunidades de aprendizagem, contribuímos para a ampliação do 

conhecimento, o qual se desdobra na capacidade de geração de resultados em 

termos de inovações, qualidade de serviços ou produtos e produtividade no 

trabalho. O formato do fórum inclui três grupos com a abordagem de temas 

estratégicos e operacionais:   adjuvantes, nanotecnologia e a conexão 

tecnológica, sendo que esse último inclui diversos assuntos relacionadas as 

atividades finalísticas de Bio-Manguinhos. 

 

Objetivos 

Estimular a disseminação e absorção do conhecimento científico e tecnológico 

de acordo com o formato estabelecido para os Encontros Tecnológicos de forma 

a auxiliar o desempenho da organização e gerar um ambiente de inovação. Com 

a velocidade de informações atualizadas sobre as indústrias biofarmacêuticas e 

suas tendências tecnológicas, se torna cada vez mais importante formar massa 

crítica sobre as novidades da área. 

 

Metodologia 



 

 

Para consolidar a prática dos Encontros Tecnológicos foram estabelecidos 

encontros presenciais aberto ao público de colaboradores de Bio e da Fiocruz 

com a periodicidade de 1 (uma) ou 2 (duas) vezes ao mês. A Gestão do 

Conhecimento identifica os temas estratégicos e atuais para serem 

apresentados com o auxílio de um corpo técnico e utiliza as redes de 

comunicação institucional para divulgar as palestras ministradas por 

especialistas da área.  

 

Resultados 

Desde sua institucionalização, em 2013, foram feitos relatórios consolidando as 

informações referentes às áreas de trabalho dos presentes e qual a linha de 

assunto que foi mais procurada. Durante esse tempo houve 20 Encontros com o 

total de 554 participantes. O grupo de assunto Nanotecnologia teve duas 

palestras, onde tivemos uma grande representatividade com 158 (cento e 

cinquenta e oito) presentes. O número de presentes foi elevado em comparação 

com adjuvantes que teve 50 (quarenta e nove) participantes e os colaboradores 

da Vice-Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico foi o público que mais 

participou dos Encontros com mais de 64 (Sessenta e quatro) pessoas.  

 

Conclusão 

A partir desse cenário, foi possível ter uma visão de envolvimento dos 

colaboradores de Bio nos Encontros Tecnológicos, nos mostrando que o 

propósito está sendo atingido o que nos faz pensar em algumas ações para os 

próximos eventos. Uma delas, seria envolver os colaboradores que têm 

mostrado mais interesse, na organização dos próximos Encontros, sugerindo 

temas e/ou palestrantes e motivando os colegas a participar, formando assim 

uma rede interna de colaboração dessa prática. 

 

 

 


