
 

Colaborar no desenvolvimento técnico e na produção de conhecimento sobre a
gestão de portfólio e de projetos entre as unidades administrativas, técnico-

científica e escritórios da Fiocruz bem como de outras instituições convidades;

Propor soluções em gestão de portfólios e projetos;

Estabelecer dinâmica de troca da experiências e de comunicação técnico-

científica sobre o tema;

Zelar para harmonização entre os princípios e regramentos da administração
pública e a dinâmica gerencial dos projetos;

Promover a articulação entre as unidades da Fiocruz;

Abordar desafios gerenciais e propor soluções inovadoras.

A Rede Escritórios de Projetos da Fiocruz foi

constituída a partir da portaria 6539/2019-PR com

o Objetivo de instituir uma rede colaborativa

de experiências, conhecimento e boas práticas

em gestão de portfólios e projetos em Saúde

Pública.

Atualmente é composta por 15 Escritórios e 89

profissionais.
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ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DESENVOLVIDAS
PELA REDE
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Atualmente a Rede desenvolve ações estratégicas de comunicação , junto

aos Escritórios de modo a disponibilizar informações , o acesso ao

conhecimento e desenvolver uma comunicação colaborativa e participava ,

buscando envolver integrar os profissionais dos Escritórios . 

Canal de acesso

direto , onde os

participantes

podem trocar

informações ,

experiência e de

divulgação de

ações da Rede .

CANAIS
DISPONÍVEIS

GRUPO
WHATSAPP

PORTAL 
DA REDE

NEWSLETTER

REUNIÃO
MENSAL

Jornal mensal com objetivo de

divulgar ações realizadas pela

rede , calendário de eventos e

demais informações que as

equipes achem pertinente . É

disponibilizado através do grupo

de WhatsAPP .

Reunião mensal

entre

coordenadores

(somente

coordenadores) de

escritórios de

projetos .

O portal contém uma biblioteca com

conteúdos pertinentes aos encontros

realizados pela Rede desde sua criação .

Para ter acesso ao portal acesso o link : 

 http://plataformaepp.fiocruz.br/new_c
ad.php e se cadastre .

http://plataformaepp.fiocruz.br/new_cad.php
http://plataformaepp.fiocruz.br/new_cad.php


AÇÕES VIRTUAIS DE DESENVOLVIMENTO
DE EQUIPES - REDE DE ESCRITÓRIOS DE
PROJETOS FIOCRUZ
O objetivo do Programa é contribuir para o desenvolvimento competências

socioemocionais dos integrantes da Rede de Escritórios de Projetos , por meio

de um conjunto de ações que fortaleçam o senso de responsabilidade

individual pela melhoria dos processos grupais e resultados coletivos . Esta 

 estruturado em  4 etapas :

Nos encontros que tivemos em setembro , nos dias 21 , 22 e 24 , tivemos o
Primeiro Encontro Diálogos de Gestão - Comprometimento , Foram dois dias
com grupos distintos e um último de Comitê no qual foram discutidas ações
que podem beneficiar e promover o comprometimento entre as equipes e a
Rede . Esses encontros é um dos projetos que a Rede está desenvolvendo junto
a seus colaboradores .

Os materiais (apresentações , vídeos e livros) e o fórum referente ao tema
COMPROMETIMENTO estão disponíveis através do endereço :

https://cursos.campusvirtual.fiocruz.br/course/view.php?id=277#section-3 

Em Outubro teremos um novo Encontro, nos dias 22, 26 e 27 cujo tema
é a COMUNICAÇÃO. A divisão dos grupos será enviada por e-mail pela
equipe da Escola Corporativa.
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Esse Projeto faz parte de uma série de esforços para institucionalizar a avaliação

como um pro cesso contínuo e possibilitar , de forma mais efetiva , a qualificação

em monitoramento e avaliação (M&A) aos profissionais inseridos na Rede de EPs ,

visando o aperfeiçoamento da gestão de projetos na instituição .

A ação será conduzida por Marly Marques da Cruz , coordenadora do projeto

Avaliação e Gestão do Conhecimento para a Rede de Escritórios de Projetos da

Fiocruz . Pesquisadora titular em saúde pública no Departamento de Endemias

Samuel Pessoa (DENSP/ENSP) e integra o Laboratório de Avaliação de Situações

Endêmicas Regionais (LASER/DENSP).

Tem como objetivos :

Operacionalizar uma prática pedagógica ; Propiciar a reflexão ; Oferecer
conteúdos e habilidades técnicas ; Introduzir o Monitoramento e Avaliação e

aproximar com a área de gestão de projetos

Em setembro tivemos dois momentos do Programa : 

A Oficina Introdutória de Monitoramento e Avaliação para a Rede de Escritórios

de Projetos da Fiocruz ocorreu no último dia 03/09/20 e contou com a

participação de representantes dos Escritórios de Projetos da Fiocruz .

Seminário ocorreu no dia 24 de setembro e apresentou o resultado da Pesquisa

de Avaliação de Desempenho do Escritório de Projetos da Presidência e também

abordou sobre o trabalho que será feito pela equipe LASER/ENSP junto aos

profissionais dos Escritórios de Projetos da Fiocruz .

Durante o mês de outubro  acontecerão mais encontros com as equipes dos

escritórios para que seja dada continuidade no processo de formação do

conhecimento .

As datas dos próximos encontros estão sendo pactuadas entre a equipe do
LASER/ENSP e os escritórios de projetos e faremos a divulgação, assim que
forem acertadas.

PESQUISA DE AVALIAÇÃO E
MONITORAMENTO DOS ESCRITÓRIO
DE PROJETOS DA FIOCRUZ
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Aniversariantes do MêsAniversariantes do Mês

Dia 15/10, às 14 hs  - Reunião dos Coordenadores dos Escritórios de Projetos  

Dias 22/10 e 26/10 - 13:30 às 16:30 horas - I I Dialogo de Gestão - Comunicação -
Turmas A e B ( os grupos ainda serão divulgados)

Dia 27/10, 13:30 às 16:30 horas - II Comitê de Alinhamento

Oficinas de Trabalho para Redes Sociotécnicas com equipe LASER/ENSP - Dias e
horários a confirmar 
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Próximos Eventos

Muitas felicidades e realizações!
 

Alexandra Magnuskei(29) do ICC
Débora Azevedo (29) do EPP

Lucas Ribeiro (31) do EPP

Os Escritórios que quiserem compartilhar notícias e
aniversários podem encaminhar e-mail para

aline.santos@fiocruz.br.


