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ESTUDO DE AVALIABILIDADE DA REDE
DE ESCRITÓRIOS DE PROJETOS DA
FIOCRUZ
Durante o mês de novembro de 2020 , o grupo de

pesquisa realizou diversas atividades junto aos

Escritórios de Projetos da Rede , com o envolvimento

direto de 14 EPs , com o objetivo de realizar uma

caracterização de cada EP , quanto ao seu

funcionamento e estrutura , bem como , sobre as

redes com os quais se relacionam para dentro e fora

da Fiocruz . Organizados em trios , as pesquisadoras

promoveram Oficinas de Mapeamento e Análise de

Redes Sociotécnicas e diversos encontros com cada

EP para o processo de Caracterização dos Escritórios

de Projetos , por meio da validação e resposta de um

roteiro semiestruturado com cinco dimensões . 

Cada  trio  está  em  contato  mais  próximo  com  um  conjunto  menor  de  escritórios

e  as  agendas  são  definidas  conforme  a  disponibil idade  da  coordenação  e

equipes  dos  EPs .  Esse  processo  de  trabalho  propiciará  um  conhecimento  mais

aprofundado  do  contexto ,  das  redes  de  relações ,  da  intervenção  (ou  seja ,  de

cada  Escritório  de  Projetos) ,  e  dos  problemas  que  enfrentam .

O trio 1 (Juliana, Michele e Verena) realizou três encontros, envolvendo os EPs de Bio-

Manguinhos, ICTB, IGM e Instituto René Rachou, incluindo o total de 13 pessoas. de

mapeamento e análise da RST.

Em novembro, o trio 2 (Cida, Luiza, Santuzza) realizou quatro encontros, envolvendo os

EPs do INCQS, IAM e Gereb, incluindo o total de oito pessoas. 

O Trio 3 (Celita, Fernanda e Marcelly) realizou reuniões com os escritórios de projetos da

ENSP, EPJV, ICC e ILMD.



Em novembro realizamos o último encontro do Ano : Diálogo de Gestão 2 -

Comunicação no qual foram levantadas estratégias para melhoria do processo de

comunicação nos Escritórios e na Rede . Durante o último encontro de Comitê

realizou-se uma consolidação dos Planos de Ação e assim as ações do Primeiro

encontro sobre Comprometimento , juntaram-se a de Comunicação .

O projeto retornará em fevereiro/2021 com o tema Flexibilidade Cognitiva .
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Muitas felicidades e
realizações!

Anne Silva - INI (30/12)

Os Escritórios que quiserem compartilhar notícias e aniversários podem
encaminhar e-mail para aline.santos@fiocruz.br.


