
 

A Plataforma de Gestão do EPP foi desenvolvida de modo a acompanhar todo o ciclo de

vida dos projetos , incluindo a gestão orçamentária e financeira , sistema de gestão da

qualidade e suporte a secretaria . 

Após a fase de desenvolvimento do sistema e cadastros dos projetos , a equipe em parceria

com a Gestão Administrativa e Coordenação Geral , buscou a melhor forma de visualizar as

informações de maneira objetiva e interativa . Optou-se pela utilização do Power BI , pois ele

faz parte das ferramentas já disponibilizadas pela Fiocruz voltadas para Business

Intelligence . 

Em 2019 o EPP se deparou com a seguinte questão : como

realizar o acompanhamento de projetos e atividades internas

como qualidade e suporte administrativo de forma dinâmica

e ágil , minimizando a necessidade do uso de planilhas?

Buscando superar esse desafio a equipe do Laboratório do

EPP tem se dedicado na construção de um sistema de gestão

de dados com capacidade para fornecer informações que

auxiliem os profissionais do EPP , coordenadores e demais

partes interessadas no acompanhamento dos projetos e

processos geridos pelo Escritório . 
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Por Aline Macena, Avelino Fernandes e Lucas Ribeiro

http://plataformaepp.fiocruz.br/


Através dos dashboards, chamados de

painéis que estão localizados na home da

plataforma é possível obter informações

como: quadro geral de projetos do Escritório,

quantidade de projetos, unidades atendidas,

tipos de instrumentos de financiamento,

projetos por programa e ação, ministérios,

secretarias, orçamento e financeiro dos

projetos e também é possível adquirir

informações relacionadas a gestão do

conhecimento, sistema de gestão da

qualidade, entre outras.

A construção e gestão dos painéis do

Escritório é uma atividade dinâmica e

contínua, de modo a anteder as demandas

de todas as partes interessadas do EPP.

Sempre que necessário, novos painéis serão

elaborados visando o desenvolvimento de

uma gestão da informação transparente,

confiável e objetiva.
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Equipe do Laboratório do EPP: Lucas Ribeiro, Avelino
Fernandes e Aline Macena



A página da Rede no Portal da

Fiocruz já está disponível para

acesso de todos. 

Através da página é possível

visualizar informações sobre o

programa de desenvolvimento

de pessoas, estudo de

avaliabilidade, vídeos dos

eventos, edições do jornal da

Rede, entre outra informações.

O acesso é através do
endereço
https://portal.fiocruz.br/rede-
de-escritorios-de-projetos 
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PÁGINA DA REDE DE ESCRITÓRIOS NO PORTAL FIOCRUZ

https://portal.fiocruz.br/rede-de-escritorios-de-projetos


Os certificados de participação do Curso de

Emendas Parlamentares, realizado nos dias 25,26 de

maio e de 01 a 23 de junho de 2021, encontram-se

disponíveis no AVA (Ambiente Virtual de

aprendizagem) da Escola Corporativa.

 

Na Comunidade do Programa de Desenvolvimento

de Pessoas da Rede de Escritórios de Projetos da

Fiocruz >> Ações de Desenvolvimento de Pessoas >>

Curso de Emendas Parlamentares Turma 2 >>

Certificados turma 2.

Link para acesso Curso: Programa de
Desenvolvimento de Pessoas - Rede de
Escritórios de Projetos da Fiocruz

Encontro de Agilidade no Setor Público será realizado em agosto:

https://agiletrendsbr.com/agile-trends-gov-2021/
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CERTIFICADOS DO CURSO DE EMENDA PARLAMENTAR

SUGESTÃO DE EVENTOS 

https://cursos.campusvirtual.fiocruz.br/course/view.php?id=277
https://cursos.campusvirtual.fiocruz.br/course/view.php?id=277
https://agiletrendsbr.com/agile-trends-gov-2021/
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Lançado edital da FAPERJ do Programa de Apoio em Empreendedorismo de Impacto

Socioambiental Positivo do Estado do Rio de Janeiro. O Programa tem por objetivo

fomentar o desenvolvimento de iniciativas e empreendimentos que atuam no

enfrentamento de problemas estruturantes do Estado do Rio de Janeiro, em especial

nos segmentos ligados à saúde, educação, energia, turismo, empregabilidade,

tecnologias sociais e assistivas, mobilidade urbana, sistema prisional, desigualdade

étnico-raciais, geracional, de gênero; orientação sexual; e qualidade de vida em

aglomerados subnormais (comunidades carentes). O prazo para submissão de

propostas para o Programa ficará aberto até o dia 26 de julho. Para mais detalhes

acesse: http://www.faperj.br/?id=4251.2.4

FAPERJ ANUNCIA 2ª EDIÇÃO DO
PROGRAMA DE APOIO EM
EMPREENDEDORISMO DE IMPACTO
SOCIOAMBIENTAL POSITIVO

Sistema de Gerenciamento de Dados de Pesquisa do IRR 

Pontos de Atenção nas tratativas de Saldo de Captação direta - Item 10

do manual COGEAD

 

Dia 15/7 - Encontro da Rede EPs - início às 14 horas
Temas: 

O evento será transmitido pelo Teams.

Clique aqui para ter acesso.

Dia 20/7 - Roda de Conversa com Líderes - início às 14 horas

Dia 29/07 - Seminário da Rede 

PRÓXIMOS EVENTOS DA REDE

http://www.faperj.br/?id=4251.2.4
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGE4MTM0OGUtNWU3NS00ZDRhLTk2YWUtNGFlYzk1MjUzOGVh%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


05/07 - Vinícius Bezerra de Melo de Bio Manguinhos
 Jorge Roberto Miranda Lobão do IOC

09/07 - Lorena Moreno Pereira Castro Mattos do IGM

11/07 - Rosangela Viana Thiago do EPP

17/07 - Julio Cesar de Souza Espindola do EPP

24/07 - Rodrigo Sophia de Oliveira do EPP

27/07 - Aline Macena dos 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 https://rededeprojetos.fiocruz.br/loginR.php

ANIVERSARIANTES MÊS DE JULHO

https://rededeprojetos.fiocruz.br/loginR.php

