
No sentido de fortalecer o cumprimento da missão e dos

objetivos institucionais , desde 2018 o Instituto Gonçalo

Moniz , Fiocruz , Bahia vem buscando gerar novos

conhecimentos e ideias , que podem ser transformados

em produtos , processos e tecnologias e práticas

inovadoras , que , por sua vez , irão gerar o

desenvolvimento e o bem-estar para a sociedade .

Para tanto , o IGM , através da sua vice diretoria de

pesquisa e da integração entre o Núcleo de Inovação

Tecnológica (NIT), Núcleo de Excelência em Gestão de

Projetos (NEGP) e da Cooperação Internacional locais

vem desenvolvendo ações colaborativas com o intuito de

estimular os pesquisadores a atuar e prospectar fomento

à Inovação . Nesse sentido , foi desenvolvido o Sistema de

Gerenciamento de Projetos (SGP), que consiste em uma

ferramenta informatizada para auxiliar o NEGP na

prestação de serviço de apoio logístico , administrativo ,

financeiro e de análise aos projetos de pesquisa ;

mapeamento e a análise de redes de colaboração , a fim

de identificar lideranças e grupos atuantes , apontar

tendências temáticas e tecnológicas , e mapear lacunas

de conhecimento ; construção de um plano de ação

voltado a fontes de captação de recursos financeiros

com apoio do Escritório de Captação Fiocruz/ SPCOC .
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A Nota Técnica 001/2021 foi elaborada com objetivo de orientar e esclarecer aos

profissionais dos Escritórios de Projetos bem como a outros atores envolvidos , sobre o

processo de encerramento de contrato Fiotec e elaboração do Termo de Encerramento .

O manual de contratação da Fiotec elaborado pela Cogead também já foi atualizado e pode

ser acessado através do link : http ://www .dirad .fiocruz .br/?q=content/manual-de-

contrata%C3%A7%C3%A3o-fiotec . 

O acesso a versão final do encerramento está disponível no portal da Rede . 

Segue o link para download da Nota Técnica :

http ://plataformaepp .fiocruz .br/upload/biblioteca/031e0689caed7c0822b1 .pdf

A análise relacional nos permitiu desenvolver um portfólio de Inovação que nos

orienta nas atividades de prospecção e capitação de recursos financeiros, nos

permitindo buscar novas fontes de financiamento, através das leis de incentivo.

O que tem permitido ao corpo de pesquisa da unidade desenvolver projetos na

area de inovação, através de programas internos (Programa Fiocruz de

Fomento à Inovação) e externos (Pronon, Pronas/ PCD, Rouanet e Emendas

parlamentares). Como fruto destas ações o IGM ampliou seu portfólio na area

de inovação, Hoje temos 27% dos projetos geridos pelo NEGP voltados para

esta temática, o que corresponde a 32% dos recursos de pesquisa.
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NOTA TÉCNICA 001/2021: TERMO DE ENCERRAMENTO

A imagem acima também está disponível no site da Cogead:
http://www.dirad.fiocruz.br/?q=content/manual-de-contrata%C3%A7%C3%A3o-fiotec 

http://www.dirad.fiocruz.br/?q=content/manual-de-contrata%C3%A7%C3%A3o-fiotec
http://www.dirad.fiocruz.br/?q=content/manual-de-contrata%C3%A7%C3%A3o-fiotec
http://plataformaepp.fiocruz.br/upload/biblioteca/031e0689caed7c0822b1.pdf
http://www.dirad.fiocruz.br/?q=content/manual-de-contrata%C3%A7%C3%A3o-fiotec
http://www.dirad.fiocruz.br/?q=content/manual-de-contrata%C3%A7%C3%A3o-fiotec
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Abaixo fluxo do processo:

A imagem acima também está disponível no site da Cogead:
http://www.dirad.fiocruz.br/?q=content/manual-de-contrata%C3%A7%C3%A3o-fiotec 

O  termo de Encerramento assim como outros documentos podem ser
acessados também em http://plataformaepp.fiocruz.br/loginR.php

http://www.dirad.fiocruz.br/?q=content/manual-de-contrata%C3%A7%C3%A3o-fiotec
http://www.dirad.fiocruz.br/?q=content/manual-de-contrata%C3%A7%C3%A3o-fiotec
http://plataformaepp.fiocruz.br/loginR.php


Aline trouxe um panorama das oportunidades presentes na Lei 10 .973/04 – Lei de

Inovação Tecnológica , sobretudo após o advento do Marco de CT&I (2018) e que se

refletem nos princípios e diretrizes da Política de Inovação da Fiocruz . Aline

destacou a criação da Vitrine Tecnológica em COVID-19 do IOC lançada em outubro

2020 como espaço de visibilidade dos projetos inovadores do instituto visando a

busca de parceiros para seu desenvolvimento a fim de que de fato se tornem

acessíveis à população brasileira . Também foram destacados os resultados do

Instituto em 2020 relacionados à proteção da propriedade intelectual e

formalização de instrumentos previstos na Lei de Inovação , tais como acordos de

parceria , desenvolvimento conjunto , acordos de licença e prestação de serviços .

Os desafios institucionais para o desenvolvimento de inovações e a sua interlocução

direta com os projetos gerenciados pelos EPs também foram assuntos abordados

na oficina . Isso porque , esses projetos podem apresentar grande potencial de

inovação e com isso a necessidade de estabelecimento de diversas ações na

Unidade a fim de viabilizar o seu desenvolvimento e acesso à sociedade . No IOC ,

pelo fato de tanto o NIT quanto o EP comporem a PAPI a importância da

interlocução entre essas duas áreas fica ainda mais evidente e o IOC vem

justamente buscando mecanismos de ampliação dessa interação . Dentre eles ,

destaca-se o desenvolvimento do Sistema de Gestão da PAPI – SIGEPAPI , cujo

projeto foi contemplado no Edital Inova gestão e que visa a criação de um sistema

informatizado que abarque tanto as informações relacionadas à gestão da pesquisa

quanto à gestão da inovação . Segundo Aline , esse sistema será um importante

instrumento de gestão do IOC inclusive para a tomada de decisão quanto às futuras

ações do instituto .
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ENCONTRO DA REDE DIA 25/03 COM TEMA A APLICAÇÃO DA
LEI DE INOVAÇÃO NOS PROJETOS GERENCIADOS PELOS EPS:
OPORTUNIDADES E DESAFIOS
No dia 25/03/21 foi realizada oficina da Rede de

EP da Fiocruz cujo tema foi: A aplicação da Lei de

Inovação nos projetos gerenciados pelos EPs:

oportunidades e desafios, proferida por Aline

Morais, coordenadora da Plataforma de Apoio à

Pesquisa e Inovação – PAPI do Instituto Oswaldo

Cruz – IOC.



A oficina também contou com a participação de Claudio Damasceno , coordenador

do Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Gonçalo Moniz – IGM . Claudio

apresentou as ações em andamento no tocante à gestão da inovação na Unidade e

os desafios a serem enfrentados para um melhor aproveitamento das

oportunidades trazidas pelo Marco Legal . 

Após as apresentações , discussão sobre o tema foi bastante proveitosa , com

diversos representantes de EP evidenciando a importância dessa iniciativa e de um

maior alinhamento e replicação dessas ações nas Unidades . A oficina também

contou com a presença de representantes da Fiotec os quais também tiveram a

oportunidade de pontuar a atuação da fundação de apoio nessas ações em

interação com os EPs e NITs . 

A discussão , portanto , evidenciou o interesse e necessidade de ampliação do

tratamento do tema na Rede com sugestões de alguns assuntos para a próxima

oficina a ser realizada em abril , dentre as quais o papel e fluxos da FIOTEC e o

mapeamento de competências científicas e tecnológicas , o qual foi realizado pelo

IGM em 2019 e que agora será implementado no IOC em projeto também

contemplado no Edital Inova Gestão .
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As apresentações desse e de outros eventos da Rede estão
disponíveis em http://plataformaepp.fiocruz.br/loginR.php

http://plataformaepp.fiocruz.br/loginR.php
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Os Escritórios que quiserem compartilhar notícias, eventos e
aniversários podem encaminhar e-mail para
aline.santos@fiocruz.br.

SUGESTÃO DE EVENTOS 

link : https ://www .youtube .com/watch?v=D9yCY7mwH9w

https ://pmisp .org .br/events/double-shot-os-desafios-da-lideranca-na-gestao-

de-equipes-virtuais-e-ageis/

A Escola Nacional de Administração Pública

(Enap), lançou em 05/04 25ª edição do Concurso

Inovação no Setor Público – Modalidade de

Práticas Inovadoras. 

Podem participar iniciativas federais , estaduais e

de capitais podem participar ; inscrições vão até 3

de maio

link para inscrição : http ://inovacao .enap .gov .br/

ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O 25º CONCURSO
INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO PROMOVIDO PELO 

https://www.youtube.com/watch?v=D9yCY7mwH9w
https://pmisp.org.br/events/double-shot-os-desafios-da-lideranca-na-gestao-de-equipes-virtuais-e-ageis/
https://www.youtube.com/watch?v=D9yCY7mwH9w
https://www.youtube.com/watch?v=D9yCY7mwH9w
http://inovacao.enap.gov.br/


13/04 - Paula Coutinho da Silva do IOC

17/04 - Marcos Ivan Carvalho da ENSP

19/04 - Denise Iglesias do EPP

19/04 - Luiz Gustavo C. Raymundo de Bio-manguinhos

24/04 - Fernanda Reinoso do EPP

25/04 - Marcela Aparecida da Silva do IOC

30/04 - Willdison Gonzaga do EPP
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Caso o seu aniversário não esteja na lista envie um e-mail para
aline.santos@fiocruz.br para que possamos atualizar em nossa
lista.

O conteúdos dos últimos eventos realizados pela Rede estão
disponíveis em http://plataformaepp.fiocruz.br/loginR.php

 

Dia 15/04 - Encontro da Rede EPs - início às 13:30
O evento será transmitido pelo Teams.
Clique aqui para ter acesso.

ANIVERSARIANTES MÊS DE ABRIL

PRÓXIMOS EVENTOS DA REDE

http://plataformaepp.fiocruz.br/loginR.php
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDk3ZjcwMzItMDY1YS00ODdhLWJjMGYtZDEyYTFhN2Q3YWEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bc3721a6-8061-4e19-a3b4-31e2093e209a%22%2c%22Oid%22%3a%22a4926e60-d755-4e5b-b989-faae931ebc7b%22%7d

