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sta edição da Revista de
Manguinhos é dedicada
a uma área que está en-
tre as mais importantes da
Fiocruz e que dela faz

parte praticamente desde o nascimento
da instituição, ainda nos tempos do pa-
trono Oswaldo Cruz.O universo do ensi-
no na Fundação é imenso. São cursos
técnicos integrados ao Ensino Médio e
também subsequentes a este, Educação
de Jovens e Adultos, cursos de especiali-
zação, aperfeiçoamento e atualização,
presenciais e a distância, mestrado e dou-
torado. A Fiocruz tem hoje 30 programas
de pós-graduação stricto sensu acadêmi-
co (sendo 5 em participação com outras
instituições) e 16 de stricto sensu profissi-
onal (1 em participação). E conta ainda
com 50 cursos lato sensu, pelos quais
passam milhares de alunos anualmente.
A área de ensino existe em todas as uni-
dades da Fundação, no Rio de Janeiro e
em outros estados. E a partir deste ano
os Programas de Pós-Graduação da Fio-
cruz têm cotas para negros (pretos e par-
tos), indígenas e pessoas com deficiência.

Nas páginas seguintes, o vice-presi-
dente de Educação, Informação e Co-
municação da Fiocruz, Manoel Barral
Netto, faz uma análise das mais recen-
tes conquistas do setor e chama a aten-
ção para os retrocessos que a atual crise
econômica e política que o país vive
podem ocasionar na área da educação
em saúde. Outro texto relata os bons
resultados que mais uma vez os cursos
de pós-graduação da Fiocruz obtiveram
na avaliação da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superi-
or (Capes), divulgada em setembro.

Também nesta edição, o credencia-
mento dos cursos lato sensu da Funda-
ção por meio de portaria do MEC
editada este ano. Além de reportagens
sobre a Escola Corporativa Fiocruz, a
Escola de Governo Fiocruz, o Campus
Virtual, a origem do ensino na institui-
ção, os projetos político-pedagógicos da
Escola Nacional de Saúde Pública Ser-
gio Arouca e da Escola Politécnica de
Saúde Joaquim Venâncio, entre outras.

E

Ensino na
Fiocruz: um
imenso universo
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O vice-presidente de Educação,
Informação e Comunicação da
Fiocruz, Manoel Barral-Netto
(Foto: Peter Ilicciev)
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frente da Vice-Presi-
dência de Educação,
Informação e Comu-
nicação (VPEIC) da Fi-
ocruz desde o início

de 2017, Manoel Barral-Netto, ana-
lisa, em entrevista, os avanços que
a instituição vem conquistando nes-

A
Flávia Lobato*

Como resultado de um impor-
tante processo interno de integra-
ção, a Fiocruz foi chancelada pelo
Ministério da Educação como Esco-
la de Governo. Qual o papel da Es-
cola frente às demandas do Sistema
Único de Saúde (SUS)?

Manoel Barral-Netto: A Escola de
Governo da Fiocruz vai permitir potenci-
alizar esta ação integrada, envolvendo
todas as unidades organizacionais para
desenvolver, expandir e consolidar nosso
papel de formação de pessoal para o SUS.
Dentre vários modelos de escola de go-
verno, a Fiocruz adotou o da formação,
capacitação e qualificação de pessoal não
só para a instituição (ação desempenha-
da pela Escola Corporativa da Fiocruz),
mas a de uma atuação ampliada, volta-
da para todo o SUS. Isso contribui, justa-
mente, para fortalecer a articulação entre
as diferentes unidades, que trabalham em
diversas dimensões do Sistema.

O senhor atuou diretamente em
cargos de liderança no Conselho Na-
cional de Pesquisa e Desenvolvimen-
to Tecnológico (CNPq), vinculado ao
Ministério da Ciência e Tecnologia e
Inovação (MCTI) e em funções no mi-
nistério. Diante da crise que o Brasil
atravessa, que medidas vêm sendo to-
madas pela Fiocruz junto ao Gover-
no Federal e seus órgãos para
assegurar a manutenção dos progra-
mas, projetos e iniciativas prioritári-
as que estimulem o campo da
educação em saúde?

Barral-Netto: Essa é uma crise bem
grande, com reflexos importantes para
todas as áreas. Além dos próprios esfor-
ços da Fiocruz junto ao Governo Federal,
temos nos associado a outras instituições
públicas para defender o campo da saú-

de e da ciência, tecnologia e inovação
(C&T&I), destacando sua importância para
o desenvolvimento do país.

Entre nossas ações no campo da saú-
de, temos sinalizado para o quadro dra-
mático que pode ocorrer, e que já vem
ocorrendo, no que diz respeito à disse-
minação de epidemias como as das ar-
boviroses, por exemplo. Uma falha no
sistema da vigilância ou em desenvolvi-
mento tecnológico pode ser bastante
danosa ao país. Devemos destacar como
a ciência e tecnologia do Brasil vem en-
frentando a epidemia de zika e ressaltar
a relevância do trabalho da Fiocruz: fo-
mos e temos sido muito atuantes, contri-
buindo significativamente para evidenciar
e esclarecer diversas questões e aspectos
até então desconhecidos da comunida-
de científica e de toda a comunidade de
saúde. Vale lembrar que foi a ciência
brasileira, com muita relevância da Fio-
cruz, que comprovou os efeitos do vírus
no sistema nervoso central de crianças
(que antes não eram relacionados à
zika). A Fundação continua com os es-
tudos de coorte, analisando a evolução
desses casos; desenvolveu métodos di-
agnósticos muito rapidamente e para o
uso em massa no sistema de saúde do
Brasil, e tem trabalhado de forma inten-
sa para esclarecer e resolver dificulda-
des apresentadas por esta arbovirose.

Também destaco os esforços que a
comunidade tem feito com forte partici-
pação da Fiocruz diante da epidemia de
chikungunya que estamos enfrentando.
Reduzir as atividades nesse campo pode
comprometer mesmo e muito a nossa
capacidade de resposta.

O fortalecimento das ações em
educação passa também pela arti-
culação e o relacionamento externos.
Que iniciativas a VPEIC desenvolve
neste sentido?

Barral-Netto: A internacionalização
é uma exigência clara da evolução da
ciência e da formação de pessoal nesta
área. Hoje não é possível imaginar um
desenvolvimento realmente efetivo em
C&T&I sem participação da comunida-
de brasileira no ambiente internacional,
seja atraindo o pessoal estrangeiro para
o Brasil, seja com participação de brasi-
leiros em atividades internacionais. Mais
do que uma tendência, a internacionali-
zação é uma resposta a mudanças que
têm ocorrido na sociedade, que deman-
dam múltiplas estratégias.

A VPEIC vem trabalhando intensa-
mente neste sentido. Recentemente, assi-
namos um acordo com a Organização dos
Estados Ibero-Americanos (OEI), que per-
mitirá a Fiocruz atuar de forma mais har-
mônica e intensa com os países da América
e da Península Ibérica. Inicialmente isso vai
se dar em grande parte por atividades do
Campus Virtual Fiocruz, mas estamos ex-
plorando outras ações na área de educa-
ção. Outra iniciativa é o envio de uma
proposta da Fiocruz, por meio do MCTI,
para o estabelecimento de um centro da
Unesco [Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura] de
capacitação de pessoal em saúde, tornan-
do ou propondo que a Fundação se torne
um centro destinado a essa atividade.

Destaco também que lançaremos,
em breve, a chamada da quinta turma
do Mestrado em Biociências da Fiocruz
em Moçambique. Essa é uma experiên-
cia muito exitosa: nas quatro turmas an-
teriores foram formados, em nove anos,
50 mestres em Moçambique, todos inse-
ridos e atuando no sistema de saúde mo-
çambicano, reforçando o Instituto Nacional
de Saúde daquele país. Os moçambica-
nos também fazem uma avaliação muito
positiva e têm interesse na continuidade
deste trabalho.

tas áreas. Ele destaca a chancela do
Ministério da Educação (MEC) à Es-
cola de Governo da Fiocruz e seu
modelo de atuação ampliada, vol-
tada a todo o Sistema Único de Saú-
de (SUS). Barral também comenta
as medidas que a Fundação tem to-
mado para assegurar a manutenção

dos programas, projetos e iniciati-
vas prioritários que estimulem o
campo da educação em saúde. Nas
páginas seguintes, outras reporta-
gens mostram a dimensão e a am-
plitude desse campo, importante desde
a concepção da instituição por seu pa-
trono Oswaldo Cruz.

`
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Por falar nisso, sabemos que no
exterior os vínculos entre alunos, pro-
fissionais e as instituições são bas-
tante valorizados, mesmo após o fim
dos cursos. E que vem sendo gesta-
do na VPEIC um programa de relaci-
onamento com os egressos. Conte
mais sobre a iniciativa e de que for-
ma o programa pode contribuir para
que todas estas dimensões que o se-
nhor abordou antes se articulem?

Barral-Netto: Sim, estamos mon-
tando e aprimorando internamente
um programa para o relacionamento
mais efetivo da Fiocruz com seus
egressos. Nosso foco são aqueles que
fizeram atividades educacionais aqui
mas que estão atuando fora da insti-
tuição e contam com menos informa-
ções sobre a possibilidade de formação
continuada. A ideia é manter esses vín-
culos culturais – e mesmo afetivos –
com a instituição, reaproximando-os
da Fundação. Queremos fazer um pro-
grama forte, que alcance e mobilize
os egressos, a fim de ampliar a capa-
cidade e o potencial das redes de co-
nhecimento da Fiocruz.

Educação, informação e comuni-
cação são áreas bastante dinâmicas,
principalmente considerando suas
relações com ciência e saúde. Neste
sentido, como a VPEIC tem se orga-
nizado para acompanhar as diversas
transformações destes campos. Que
iniciativas o senhor destaca?

Barral-Netto: Toda a Fiocruz está
envolvida em atuar de acordo com as
demandas contemporâneas e buscan-
do as soluções adequadas para respon-
der aos desafios da atualidade. E neste
sentido há um forte componente tec-
nológico e digital. Há quase 20 anos a
Escola Nacional de Saúde Pública Ser-
gio Arouca (Ensp/Fiocruz) deu início a
educação à distância. Na verdade, há
uma tradição nessa área, já que, além
de estar ampliando seus cursos à dis-
tância, a Fundação está investindo em
plataformas e serviços educacionais,
como ambientes de aprendizagem, vi-
deoaulas e recursos educacionais aber-
tos, por meio do Campus Virtual Fiocruz.

Tudo isso, aliás, só mostra a impor-

tância de investirmos na formação e qua-
lificação de nossos professores. Dois ter-
ços dos doutores e mestres brasileiros têm
um componente educacional na sua ati-
vidade profissional, e eles saem da mai-
oria dos cursos sem uma formação mais
sólida na área de pedagogia, metodolo-
gias ativas e tecnologias educacionais. É
necessário que esse campo seja incluído
nas atividades da nossa pós-graduação.

A Câmara Técnica de Educação da
Fiocruz está discutindo uma proposta, com
uma boa receptividade, para que tenha-
mos alguns tópicos transversais em todos
os cursos da pós-graduação. Os cinco gran-
des campos identificados são: (1) bioética,
que já está mais desenvolvida e muito mais
consolidada em praticamente todos os

cursos, mas ainda precisamos integrar es-
forços, havendo mais intercâmbio de atu-
ações; (2) biossegurança, que também está
num estágio mais consolidado; e outras
áreas em que notamos a presença em uns
cursos e nem tanto em outros programas,
que são (3) comunicação social da ciên-
cia; (4) integridade científica; e (5) ciência
aberta. Então, precisamos de um esforço
para incluir esses cinco temas em todos os
nossos cursos, a depender de suas neces-
sidades e possibilidades, mas com algum
nível de reflexão sobre esses aspectos em
todos. E nós estamos trabalhando para vi-
abilizar essa oferta.

*Colaborou Matheus Cruz
(estágio supervisionado)

Barral-Netto: “A internacionalização é uma exigência clara da evolução
da ciência e da formação de pessoal nesta área.” (Foto: Arquivo CCS)
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s cursos de pós-graduação
da Fiocruz voltaram a se
destacar na avaliação da
Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de

Nível Superior (Capes), divulgada em 19
de setembro. Nove programas aumenta-
ram a sua nota – sendo seis cursos com
nota máxima – e 20 ficaram com notas
iguais ou acima de 5, o que significa um
desempenho muito bom. Foram avalia-
dos 42 cursos da Fundação, de mestrado
acadêmico e doutorado, e mestrado pro-
fissional, alguns em rede ou em colabo-
ração com outras instituições.

“O resultado é fruto de anos de tra-
balho desenvolvido por vice-diretores de
Educação, coordenadores de programas
de pós-graduação, profissionais das secre-
tarias acadêmicas, professores e alunos da
instituição, comprometidos com o papel
estratégico da Fiocruz na formação de re-
cursos humanos para o Sistema Único de
Saúde (SUS) e com o ensino de excelên-
cia acadêmica”, ressaltou o vice-presiden-

O
Leonardo Azevedo

te de Educação, Informação e Comunica-
ção da Fiocruz, Manoel Barral. Para a co-
ordenadora-geral de Pós-Graduação da
Fiocruz, Cristina Guilam, esses resultados
refletem, entre outras questões, a integra-
ção entre os diversos programas das uni-
dades da Fundação, no Rio e nos demais
estados. “A integração entre programas
levou a um fortalecimento do ensino na
instituição, que agora colhe os frutos. É uma
estratégia vitoriosa, que já praticamos em
várias experiências de ensino no país e fora
e vamos reforçar cada vez mais. Assim a
instituição cumprirá, de maneira ainda mais
concreta, os seus compromissos com a for-
mação e a capacitação de recursos huma-
nos”, afirma Cristina.

Na modalidade mestrado acadêmi-
co e doutorado, nove programas da Fio-
cruz tiveram desempenho equivalente a
padrões internacionais de excelência,
com notas 6 e 7, e fazem parte do seleto
grupo que reúne 11% dos programas ava-
liados no Brasil. Os programas em Biolo-
gia Celular e Molecular e em Biologia

Parasitária, ambos do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz); e Ciências da Saúde,
do Instituto René Rachou (IRR/Fiocruz Mi-
nas), receberam a nota máxima (7.)

Quatro programas tiraram nota 6:
Biotecnologia em Saúde e Medicina
Investigativa e de Patologia Humana,
ambos do Instituto Gonçalo Moniz
(IGM/Fiocruz Bahia), sendo o último em
colaboração com a Universidade Fede-
ral da Bahia (UFBA); Ensino em Bioci-
ências e Saúde e de Medicina Tropical,
ambos do IOC; de Saúde Pública e de
Epidemiologia em Saúde Pública, da
Escola Nacional de Saúde Pública Ser-
gio Arouca (Ensp/Fiocruz).

Mestrado
profissional

Três programas de mestrado profis-
sional receberam a nota máxima, que
é 5. São os programas de Saúde Públi-
ca e de Epidemiologia em Saúde Públi-
ca, da Ensp; e de Vigilância Sanitária,
do Instituto Nacional de Controle de
Qualidade em Saúde (INCQS). Mais seis
programas ficaram com nota 4: de Pre-
servação e Gestão do Patrimônio Cul-
tural das Ciências e da Saúde, da Casa
de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz); de Tec-
nologia de Imunobiológicos, do Institu-
to de Tecnologia em Imunobiológicos
(Bio-Manguinhos/Fiocruz); de Saúde
Pública, do Instituto Aggeu Magalhães
(IAM/Fiocruz Pernambuco); de Gestão,
Pesquisa e Desenvolvimento na Indús-
tria Farmacêutica, do Instituto de Tec-
nologia em Fármacos (Farmanguinhos/
Fiocruz); de Saúde da Criança e da Mu-
lher, do Instituto Nacional de Saúde da
Mulher, da Criança e do Adolescente
Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz); e de
Saúde da Família, da Rede Nordeste de
Formação em Saúde da Família (Renasf),
coordenada pela Fiocruz Ceará.

Nota máxima
Programas de pós-graduação se destacam em avaliação da Capes

A coordenadora-geral de Pós-Graduação da Fiocruz, Cristina Guilam,
e o coordenador-adjunto, Milton Moraes (Fotos: Peter Ilicciev)
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Ministério da Educação
(MEC) publicou em abril,
no Diário Oficial da
União, uma portaria que
credencia o funciona-

mento da Escola de Governo da Fiocruz
(EGF). A Portaria N.º 331/2017 regula-
riza a oferta de cursos de pós-gradua-
ção lato sensu, presenciais e a distância,
oferecidos pelas unidades da instituição.
A Fiocruz oferta cerca de 50 cursos lato
sensu por ano. Em 2016, mais de 5 mil
estudantes concluíram a especialização
na Fundação. Em 2017 são 45 cursos
lato sensu, sendo 43 presenciais e 2 na
modalidade EAD, com 707 vagas.

O credenciamento, válido pelo pra-
zo de oito anos, garante a validade de
todos os certificados de cursos lato sen-
su emitidos pela Fiocruz até hoje. Além
disso, garantirá maior governabilidade
institucional para o planejamento da
oferta de cursos da modalidade, possi-
bilitando a definição de metas institu-
cionais para este segmento do ensino.

O processo de credenciamento foi
iniciado em maio de 2015, coordena-
do pela Vice-Presidência de Educação,
Informação e Comunicação (VPEIC).
Em setembro de 2016 a Secretaria de
Regulação do Ensino Superior (Seres/
MEC) encaminhou parecer favorável ao
credenciamento da Fiocruz como Es-
cola de Governo ao Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE). Durante todo
o processo, foram realizadas oficinas e
ações integradas entre a VPEIC e as
unidades. Os colaboradores Tânia Ce-
leste e Paulo Carvalho – este com dez
anos de experiência na Escola Nacio-
nal de Administração Pública (Enap)
e que se juntou à equipe da Fiocruz –
estiveram à frente desse processo, que
teve a participação ativa de profissio-
nais de diferentes áreas e unidades da

O
Leonardo Azevedo e Ricardo Valverde

instituição. O então presidente da Fi-
ocruz, Paulo Gadelha, e a vice-presi-
dente de Ensino na época e atual
presidente, Nísia Trindade Lima, tive-
ram papel determinante nessa articu-
lação institucional.

”Nísia participou de cada passo
dessa que é uma construção históri-
ca no campo do trabalho e da edu-
cação, na Fiocruz”, afirma Tânia, que
foi vice-presidente de Ensino da Fun-
dação. Segundo ela, “a perspectiva
da Escola de Governo é atuar em
perfeita sintonia com as unidades da
Fundação, estreitando os laços da ins-
tituição com as políticas de saúde e
apoiando iniciativas que fortaleçam
a assistência pública de saúde, a vi-
gilância e a gestão do sistema e dos
serviços de saúde. Também de gran-
de importância são as ações que in-
tegram o Estado e a sociedade, em

que os Conselhos de Saúde têm es-
paço privilegiado”.

Tânia lembra que a Fiocruz tem
uma tradição bem plantada de difu-
são do conhecimento, pilotada por
gerações de docentes e pesquisado-
res, inicialmente do Instituto Oswal-
do Cruz e  depois  das  demais
unidades, ao longo das décadas.
Uma vocação, acrescenta ela, vin-
culada ao pensamento crítico, à saú-
de coletiva, ao enfrentamento das
questões sociais e que levou à cria-
ção do Sistema Único de Saúde
(SUS). A partir da experiência acu-
mulada na área do ensino e da ri-
queza e diversidade da Fundação,
foi sistematizado o Projeto Político-
Pedagógico (PPP) comum e elabo-
rado o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) 2016-2020, condi-
ções para o credenciamento.

Uma grande conquista
MEC publica credenciamento da Fiocruz para cursos lato sensu

Paulo Carvalho: o credenciamento da EGF mostra a evolução do conceito
dentro da Fundação, deixando claro que a instituição tem o componente
escola de governo (Foto: Ágda Sampaio)
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A avaliação externa realizada pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) foi outro passo importante ocor-
rido em junho de 2016, no qual os
avaliadores destacaram a forma como
a Fiocruz se preparou para o proces-
so, em especial a qualidade do PDI
2016-2020 e o engajamento demons-
trado pelos trabalhadores da institui-
ção de diversos segmentos.

O credenciamento da EGF mostra
a evolução do conceito dentro da Fun-
dação, deixando claro que a institui-
ção tem o componente escola de
governo, que se materializa em todas
as suas unidades, dedicadas às ativi-
dades educacionais e à oferta de instru-
mentos e recursos para o fortalecimento
da força de trabalho do sistema público
de saúde, nas três esferas de gestão
(federal, estadual e municipal). De
acordo com Paulo Carvalho, “o cre-
denciamento institucional estabelece
compromissos para a Fiocruz no aten-
dimento a requisitos apresentados
pelos órgãos reguladores do ensino,
que envolvem a consolidação e atu-
alização permanente de Projeto Po-
l í t ico-Pedagógico, de Plano de
Desenvolvimento Institucional, assim
como de processos de autoavaliação
institucional por meio de uma CPA.
Tais condições implicam considerar
e garantir a autonomia das unida-
des, mas buscando a articulação e
harmonização entre as informações
e as propostas dos diversos progra-
mas educacionais implementados”.

CPA
Um fruto importante deste pro-

cesso foi a criação da Comissão Pró-
pria de Avaliação (CPA), responsável
por coordenar e implementar o pro-
cesso de autoavaliação institucional
relacionada à oferta de cursos de pós-
graduação lato sensu pelas unidades
da Fundação. Tal processo envolve
toda a comunidade da Fundação: do-
centes, alunos, técnicos-administra-
tivos e dirigentes.

A criação da CPA foi também uma
exigência para o credenciamento ins-
titucional da Fiocruz como Escola de

Governo, para a regularização da ofer-
ta de seus cursos de pós-graduação
lato sensu. Anos antes o Conselho Na-
cional de Educação extinguira o cha-
mado credenciamento especial que
possibilitava aos ofertantes de especi-
alizações, que não fossem Instituições
de Ensino Superior (IES), ofertarem
esse tipo de curso. A regulação seguin-
te permitiu que as escolas de gover-
no, desde que se submetessem à
avaliação institucional pelo INEP, po-
deriam manter suas ofertas. Em razão
disso, o MEC orientou a Fiocruz a se-
guir este caminho, por se enquadrar
nessa possibilidade.

Segundo a primeira presidente
da CPA Fiocruz, Tânia Celeste, o
papel da Comissão é “acompanhar,
de forma sistemática, o processo de
implantação da Escola de Governo
da Fundação e coordenar o proces-
so de autoavaliação da instituição,
com foco no ensino lato sensu, com
vistas à melhoria da oferta educati-
va, prestando informações à Presi-
dência da Fiocruz, ao Inep e à Seres
(órgãos do MEC)”. Tânia destaca
que os objetivos são “fortalecer o
ensino lato sensu da Fiocruz por meio
do aperfeiçoamento permanente de
suas práticas e mobilizar os segmen-
tos institucionais e a direção da ins-

Tânia Celeste: “acompanhar o processo de implantação da Escola de
Governo da Fundação e coordenar o processo de autoavaliação da
instituição, com foco no ensino lato sensu”

A nova presidente da CPA, Isabella
Delgado (Foto: Peter Ilicciev/Fiocruz)
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tituição em torno dos objetivos do
ensino lato sensu, buscando apoio para
a melhoria permanente da oferta edu-
cativa. Além disso, promover o debate
permanente sobre boas práticas peda-
gógicas relacionadas à missão de uma
Escola de Governo comprometida com
os objetivos do SUS.

Atualmente a CPA é presidida pela
pesquisadora Isabella Delgado. A nova
presidente, que assumiu em junho, diz

que tem como perspectivas a consoli-
dação da CPA, ampliando os proces-
sos de divulgação, de modo a garantir
a apropriação institucional sobre o pa-
pel da Comissão. Uma dessas iniciati-
vas será a CPA Itinerante, que prevê
reuniões em cada uma das unidades
da Fiocruz com pessoal envolvido na
oferta de cursos lato sensu, além de
encontros por segmentos da instituição.
Ela também pretende desenvolver o

processo avaliativo do ensino lato sen-
su, estruturando ações que viabilizem
a construção de um modelo de autoa-
valiação institucional, no que se refere
à oferta desses cursos. “Essas iniciati-
vas são parte integrante do Plano de
Trabalho da CPA para o período 2016-
2018”, comenta Isabella, que foi vice-
diretora de Ensino do Instituto Nacional
de Controle de Qualidade em Saúde
(INCQS/Fiocruz).
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Flávia Lobato

m setembro a Fiocruz
celebrou um ano de um
importante espaço de
compartilhamento do
conhecimento: o Cam-

pus Virtual Fiocruz (CVF). No mesmo
ambiente virtual os visitantes encontram
os cursos das várias unidades da Funda-
ção, ambientes virtuais de aprendiza-
gem (AVAs) e suas comunidades,
videoaulas e recursos educacionais aber-
tos. A coordenadora da iniciativa, Ana
Furniel, lembra que a criação do Cam-
pus foi motivada pelo grande interesse
dos visitantes do Portal Fiocruz no porti-
fólio de cursos e serviços institucionais
na área de ensino. Ao mesmo tempo,
a iniciativa se mostrava estratégica para
o fortalecimento da Política de Acesso
Aberto ao Conhecimento e das ações
de integração institucional. “A Fiocruz
é a principal instituição não universitá-
ria de formação de recursos humanos
para o Sistema Único de Saúde (SUS) e
o Sistema de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação em Saúde (C&T&I). Nosso desa-
fio era não só disponibilizar toda a oferta
na área educacional e contribuir para
maior integração da comunidade aca-
dêmico-científica, mas também ampliar
a articulação e estreitar o relacionamen-
to com as redes de conhecimento nas
quais a Fundação se insere”, lembra.
Trabalho este que vem sendo consoli-
dado e ganhando magnitude, com a
ampliação das parcerias.

Destaca-se a parceria com a Univer-

sidade Aberta do SUS (UNA-SUS), inici-
ativa da Fiocruz que existe há sete anos.
O coordenador da Gestão do Conheci-
mento da Universidade Aberta do SUS
(UNA-SUS/Fiocruz) conta que as ações
integradas com o Campus Virtual Fiocruz
têm se mostrado uma estratégia acerta-
da para capilarizar a oferta. “Só no últi-
mo ano chegamos a 1 milhão de
matrículas em cursos abertos que abran-
gem 98% do território nacional”.

No campo internacional, o CVF é
parceiro da Organização Pan-Ameri-
cana da Saúde (Opas), integrando
uma rede com 16 países para formar
profissionais de saúde em toda a re-
gião das Américas através do Cam-
pus Virtual de Saúde Pública (CVSP/
Opas). Ana comenta um dos frutos
desta cooperação: “Estamos adaptan-
do cursos sobre zika e chikungunya
para a região que são oferecidos na
plataforma em três idiomas: portugu-
ês, espanhol e inglês. Dessa forma,
levamos um conhecimento fundamen-
tal para profissionais de saúde de pa-
íses como Equador ou Haiti, por
exemplo, que têm poucos recursos”.

Planos e desafios
Além de difundir conhecimentos,

o Campus Virtual Fiocruz tem um gran-
de potencial para estimular o desen-
volvimento de serviços, produtos e
aplicações. “Estamos num processo
muito intenso e interessante de apren-

dizado, aproveitando os diversos de-
safios que surgem como oportunida-
des. Isso resulta não só em soluções
para o Campus, como propostas para
melhorar sistemas e processos de ges-
tão. E nos coloca diante de novas fren-
tes de trabalho, na concepção de
novos projetos estruturantes no cam-
po da educação, informação e comu-
nicação, que incluem a prospecção de
cooperações nacionais e internacio-
nais”, analisa Ana.

Entre as principais novidades, está
o desenvolvimento do Educare - um
ecossistema para recursos educacionais
abertos (REAs), cujas discussões têm
sido feitas junto com a Biblioteca Virtu-
al em Saúde (Bireme), a Opas e a UNA-
SUS e nas diversas instâncias internas,
nas quais este projeto começa a ser
apresentado. À frente da inciativa está
a analista de tecnologia da informação
Rosane Mendes, que fala sobre a im-
portância da oferta de ambientes inte-
grados e colaborativos no contexto da
educação aberta. “A oferta de recursos
educacionais abertos (REAs) é cada vez
mais importante e demanda a comuni-
cação e a colaboração entre os criado-
res de conteúdo. O Educare, além de
armazenar objetos digitais e torná-los
acessíveis, oferece ferramentas que es-
timulam a revisão, edição e atualiza-
ção do conteúdo por pares. Dessa
forma, os recursos podem ser reutiliza-
dos em vários contextos educacionais,
ampliando seu potencial”.
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Outra novidade será o sistema de
gestão de cursos livres, que está sen-
do adaptado a partir do que foi de-
senvolvido pela equipe da Fiocruz
Bahia, conta Ana. “Daremos um sal-
to na organização das informações
para tornar os cursos disponíveis e
possibilitar a inscrição de alunos de
forma integrada com o Campus Virtu-
al Fiocruz. Entre os benefícios do sis-
tema está a possibilidade de os
coordenadores publicarem um hotsite
para divulgar o curso”.

São muitos os planos para ampliar
esta rede do conhecimento, fortalecen-
do também os vínculos com quem
“carrega o DNA” da Fiocruz. É o caso
do desenvolvimento de uma rede de
egressos, que tem o objetivo de pro-
mover maior intercâmbio com alunos
que desenvolveram sua trajetória aca-
dêmico-científica e profissional na ins-
tituição, como conta Ana Paula
Mendonça, que faz parte da equipe
do projeto. “A ideia é termos uma
grande rede social com diferentes ser-
viços que incentive o contato e a troca
de experiências entre estas pessoas,
aproximando-as e permitindo que con-
tinuem a contribuir com o desenvolvi-
mento institucional”, afirma.

Novas frentes de trabalho que se
somam a muitos desafios, pontua a
coordenadora Ana Furniel. “Sempre
pensamos no Campus de uma forma
ampla, estruturante e estratégica. As-
sumimos grandes responsabilidades em
ações estratégicas para a Fiocruz nas
áreas de formação, informação e co-
municação - da formulação de diretrizes
comuns, passando pelo desenvolvimento
tecnológico, até as ações de integra-
ção e assessoramento das unidades”.
Ela comenta, ainda, que o CVF pas-
sa por um momento de avaliação.
“Estamos repensando as atribuições
do Campus Virtual Fiocruz e nossas
metas para que possamos continuar
a contribuir, da melhor forma possí-
vel, com a importante tarefa de for-
talecer o SUS e o Sistema de C&T&I
do país”, conclui Ana.

O Campus Virtual Fiocruz foi lançado em 27 de setembro de 2016,
com o objetivo de facilitar o acesso a informações e serviços na área de
educação. Desde então, o público pode, por exemplo, pesquisar o porti-
fólio de cursos das diversas unidades da Fiocruz num único lugar.

A busca é organizada por filtros, permitindo que a pesquisa seja feita por
diferentes categorias: nível de ensino (stricto sensu, lato sensu, qualificação
profissional, educação básica e profissional e educação corporativa), modali-
dade (presencial, EAD), unidade, localização, programa e área temática. Assim,
o público pode se informar sobre as disciplinas e ementas dos cursos, compa-
rar ofertas para saber qual é a mais adequada ao seu perfil, acessar as infor-
mações sobre objetivos, coordenação, inscrições, prazos, documentação etc.

Também estão disponíveis no mesmo ambiente as aulas virtuais, ma-
teriais didáticos, bancos de imagens e vídeos, guias, entre outros recursos.

Conteúdo, comunicação e interação na rede
Para que os visitantes estejam sempre atualizados há também áreas

de notícias, entrevistas e agenda (em que é possível ficar por dentro
sobre defesas de teses e dissertações, seminários, palestras, sessões ci-
entíficas e em centros de estudo). Todo este conteúdo é divulgado para
quem curte a fanpage do Campus Virtual Fiocruz.

Quer mais? Já estão sendo desenvolvidas novas funcionalidades para
que os usuários do Campus se cadastrem e tenham um espaço persona-
lizado para chamar de seu, em que poderão montar sua lista de estudos,
fazer anotações, comentar, compartilhar e organizar os conteúdos favo-
ritos. “É uma área muito dinâmica e estamos trabalhando bastante para
oferecer as melhores soluções para o público da Fiocruz”, diz Ana.

Acesse o Campus Virtual Fiocruz:ww.campusvirtual.fiocruz.br
Saiba mais no Facebook:www.facebook.com/campusfiocruz/
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Fiocruz Brasília foi ini-
cialmente concebida
como Núcleo Federal
de Ensino, tendo por
objetivo a formação de

quadros, produção de conhecimento
e apoio técnico para a gestão do
SUS. Em 2011, o núcleo foi amplia-
do e denominado Escola Fiocruz de
Governo (EFG). Sua proposta é es-
truturar a formação e a educação
permanente de gestores públicos em
saúde, incorporando as característi-
cas da moderna gestão de sistemas,
serviços, organizações e programas.
A construção de processos de edu-
cação permanente, a aliança entre
trabalho e formação e a consolida-
ção de redes de cooperação são seus
principais objetivos. A história da Fi-

A
Nathállia Gameiro

ocruz Brasília é, portanto, fortemen-
te associada à educação.

A EFG em Brasília vem lançan-
do mão de estratégias inovadoras e
coletivas. Durante o segundo semes-
tre de 2016, por exemplo, colabora-
dores de diversas áreas da instituição
se reuniram para elaborar conjunta-
mente seu projeto político-pedagó-
gico e os professores se organizaram
para realizar de modo coletivo a re-
visão do projeto pedagógico do cur-
so de Especialização em Saúde
Coletiva. Todo esse movimento foi e
é guiado pela atuação da Escola em
prol da reflexão sobre as políticas pú-
blicas, bem como pelo seu compro-
misso com o fortalecimento do SUS.

Até mesmo os jardins da insti-
tuição foram utilizados para que os

trabalhadores se encontrassem para
debater, compartilhar e trocar idei-
as sobre temas relacionados à Esco-
la.  Antes de um encontro, em
setembro de 2016, foram espalha-
dos quadros pela instituição, por meio
dos quais se coletaram ideias e im-
pressões sobre o conceito da Escola.
Questionamentos como “a Escola
que queremos precisa ter...” e “a
Escola que queremos é ideal para...”
estimulavam as pessoas a participar
do processo. Trabalhadores falaram
sobre o fortalecimento do SUS, par-
ticipação dos estudantes e investi-
mento em tecnologias como forma
de ampliar a atuação da EFG. Fo-
ram realizados seis encontros temá-
ticos até o mês de novembro, com o
propósito de refletir sobre o papel da

ESPECIAL EDUCAÇÃO
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Escola de Governo e conceitos como
território, extensão e mediações tec-
nológicas. A EFG atende à demanda
de formação continuada, capacitação
e aperfeiçoamento de profissionais e
trabalhadores da área da saúde, con-
tribuindo para o Sistema Único de
Saúde (SUS). São diversos cursos ofe-
recidos: de curta duração, de atuali-
zação, especialização, pós-graduação
lato e stricto sensu, presenciais e a
distância. A escola faz parceiras com
outras unidades da Fiocruz.

A diretora-executiva da EFG, Fa-
biana Damásio, ressalta a importân-
cia do processo de construção
coletiva. Para ela, a identidade da
Escola se constrói a partir da experi-
ência das pessoas que fazem parte
do corpo de trabalho da instituição,
assim como do objetivo principal de
educação da Escola: formar trabalha-

dores que atuam nas políticas públi-
cas. “Temos que refletir de modo
coletivo sobre as nossas práticas em
sala de aula e pesquisas e a partir
disso, desenhar as perspectivas mais
colaborativas e que atendam as de-
mandas da saúde pública”, explica.
“As ações da Escola Fiocruz de Go-
verno são o reconhecimento da edu-
cação como ação transformadora de
uma realidade que muitas vezes é ad-
versa”, afirma Fabiana.

“Olhamos para a realidade e iden-
tificamos como a Fiocruz pode con-
tribuir para o desenvolvimento e
implementação de políticas públicas
favoráveis para o SUS”, explica Da-
másio. Para se ter uma ideia de como
essa iniciativa trabalha para o SUS,
durante oito anos, a Escola ofereceu
o curso de especialização em Vigi-
lância Sanitária para mais de 450 fun-

cionários da Anvisa, de 2006 a 2013.
A Escola Fiocruz de Governo foi

inicialmente concebida como Núcleo
Federal de Ensino, em 2006, para a
formação de quadros, produção de
conhecimento e apoio técnico para
a gestão do SUS. Os cursos são pro-
movidos em articulação com outras
unidades da Fiocruz, universidades
públicas e parceiros externos, como
os ministérios. O Núcleo Federal de
Ensino, a partir de 2011, foi amplia-
do e foi denominado Escola Fiocruz
de Governo.

Desde a sua criação até junho
deste ano, a escola já ofereceu 283
cursos e emitiu 25.864 certificados,
que englobam todas as atividades de
formação ali realizadas. São diversas
áreas de conhecimento: cooperação
internacional, ética e bioética, ges-
tão e planejamento em saúde, co-

Aula inaugural do Mestrado Profissional
em Políticas Públicas de Saúde
(Foto: Sérgio Velho Jr.)
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municação em saúde, análise de da-
dos, epidemiologia, promoção da
saúde e intersetorialidade, paradoxos
da cooperação sul-sul, mediação sa-
nitária, lei de acesso à informação e
direito. Além de especialização em
promoção e vigilância em saúde, am-
biente e trabalho, direito sanitário, saú-
de coletiva e vigilância sanitária e o
mestrado profissional em políticas pú-
blicas em saúde.

A Escola busca mobilizar profissio-
nais de saúde e trazer reflexões políti-
cas para os espaços da sala de aula,
com a possibilidade de não ofertar só
pós-graduação, mas identificar o que
emerge como necessidade de forma-
ção imediata. Exemplos disso são os
Ciclos de Debates realizados mensal-
mente pelo Núcleo de Estudo sobre
Bioética e Diplomacia em Saúde (Ne-
this), cursos de atualização e cursos
livres. Esta é uma forma de se constru-
írem estratégias de formação pontual e
abrangente e atender demandas, via-
bilizando espaços de debates sobre po-
líticas públicas e iniciativas de melhorias
da saúde. Os cursos de especialização
em saúde coletiva e o mestrado profis-
sional em políticas públicas de saúde,
ofertados desde 2015, possibilitam que

trabalhadores externos, com diferentes
perfis e inserções no território, possam par-
ticipar do processo seletivo e cursar disci-
plinas do curso.

O mestrado, construído coletiva-
mente a partir de 2011, tem duas li-
nhas de pesquisas: Saúde e Justiça
Social e Vigilância e Gestão em Saú-
de. O curso capacita profissionais para
promover a necessária articulação en-
tre a produção intelectual e a aplica-
ção do conhecimento na área da
saúde, além de buscar o diálogo inter-
setorial para a solução de problemas
no SUS. A primeira turma, iniciada em
2015 com 20 alunos, foi concluída em
2017, sem nenhuma desistência. O
edital 2017 para nova turma foi inclu-
dente, assegurando vagas a indígenas,
negros e deficientes físicos. Este ano
iniciou-se uma parceria inovadora com
a Secretaria de Saúde do Distrito Fe-
deral na oferta de residência multipro-
fissional em gestão de políticas
públicas para a saúde, visando o apro-
fundamento da interlocução entre en-
sino e serviço.

A Escola em Brasília tem articu-
lado diversas ações em parceria com
a Universidade Aberta do SUS (UNA-
SUS), na elaboração de materiais di-

dáticos, como vídeo-aulas, videocon-
ferências e filmes utilizados pelos do-
centes, produção e oferta de cursos
a distância e apoiando soluções edu-
cacionais de metodologias mistas, em
processos de apoio ao presencial. Esta
é uma forma de ampliar o acesso e a
oportunidade de educação perma-
nente a profissionais da saúde, usan-
do tecnologias educacionais e outros
recursos digitais. Ainda em 2017, as
iniciativas em educação a distância
incluem cursos relacionados à forma-
ção de tutores, e eventos nacionais e
internacionais. Está previsto ainda
para este ano uma formação com
sobre zika vírus, juntamente com a
London School of Hygiene and Tropi-
cal Medicine, voltado para profissio-
nais de saúde.

* Com o credenciamento pelo
MEC, passou-se a usar a denomi-
nação Escola de Governo da Fio-
cruz para a instituição como um
todo sem, no entanto, perder de
vista a diversidade das ofertas edu-
cacionais de cada unidade. Está
ainda em discussão a denomina-
ção da Escola de Governo para
cada unidade/escritório da Fiocruz.

Servidores da Fiocruz Brasília na primeira
defesa do Mestrado Profissional em Políticas
Públicas de Saúde (Foto: Sérgio Velho Jr.)
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radicional formadora de
profissionais para o Sis-
tema Único de Saúde
(SUS), a Fiocruz tem o
ensino como um de seus

destaques, especialmente para formações
relacionadas a suas atividades finalísticas
no campo da saúde coletiva. Essa carac-
terística também vem ganhando mais
força internamente, com ações específi-
cas para os trabalhadores. Entendendo
que para cumprir o papel de instituição
estratégica de Estado a Fundação preci-
saria desenvolver competências críticas
para o alcance de sua missão, a institui-
ção apresentou oficialmente a Escola Cor-
porativa Fiocruz, em outubro de 2015, no
âmbito da então Diretoria de Recursos
Humanos, atual Coordenação-Geral de
Gestão de Pessoas (Cogepe).

Inaugurada com o Programa de De-
senvolvimento Gerencial (PDG) – primei-
ra iniciativa da Escola, cujo objetivo é

T
Glauber Queiroz

formar novas lideranças, além de aper-
feiçoar as já estabelecidas –, a Escola Cor-
porativa avançou e em menos de dois
anos após seu lançamento já mantém
parcerias com instituições de ensino re-
nomadas, possibilitando aos servidores o
acesso à formação lato e stricto sensu no
campo da administração e gestão públi-
ca. Para a diretora da Escola Corporativa,
Carla Kaufmann, “as parcerias são de ex-
trema importância para agregar conheci-
mentos e novas metodologias aos
programas desenvolvidos pela escola”.

Dentre as diferentes frentes abertas,
hoje, por meio da Escola Corporativa Fi-
ocruz, os servidores da instituição con-
tam com as seguintes opções de
pós-graduação: Mestrado Profissional em
Política e Gestão de Ciência, Tecnologia
e Inovação em Saúde (parceria com a
Escola Nacional de Saúde Pública Ser-
gio Arouca/Ensp); Especialização em
Gestão de Organizações de Ciência, Tec-

nologia e Informação em Saúde (tam-
bém conjuntamente à Ensp), Mestrado
Profissional em Administração Pública
(convênio com a Fundação Getúlio Var-
gas) e Especialização de Gestão Hospi-
talar, voltada para servidores dos institutos
nacionais da Fiocruz – INI e IFF – (convê-
nio com o Hospital Sírio-Libanês). Outra
instituição conveniada para o desenvol-
vimento do PDG é a Fundação Dom
Cabral (FDC). Já os servidores dos insti-
tutos regionais podem cursar o Mestra-
do Profissional em Administração na
Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Embora esteja sediado em Salvador,
o mestrado da UFBA é estendido às de-
mais regionais, tendo uma metodologia
que busca atender às dificuldades gera-
das pela distância e necessidade de des-
locamentos. A multidisciplinaridade típica
da Fiocruz acrescida a essa diversidade
geográfica dão mais heterogeneidade ao
grupo. Nada, no entanto, que a pro-

Novas lideranças
Os objetivos e desafios da Escola Corporativa Fiocruz

A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima,
em aula do curso de Gestão Hospitalar
(Foto: Escola Coorporativa Fiocruz)
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Aula do curso de Especialização em Gestão de Organizações
de C&T em Saúde (Foto: Escola Coorporativa Fiocruz)

posta metodológica não dê conta: “o
perfil diferenciado do nosso corpo docen-
te, bem como a qualidade da concep-
ção e operacionalização do projeto
pedagógico do curso em muito contribu-
em para a qualificação dos gestores que
estão cursando o Mestrado Profissional
em Administração neste momento. Des-
taco que o curso foi construído sob uma
perspectiva de garantir a gestores, de
diferentes níveis, uma sólida formação
teórica associada a um importante viés
prático que permita a aplicabilidade dos
conhecimentos apreendidos e sistemati-
zados em seus contextos profissionais, em
diferentes unidades e áreas de atuação”,
explica a coordenadora do Mestrado Pro-
fissional em Administração da UFBA, De-
nise Ribeiro.

Ainda sobre as parcerias internas e
externas articuladas pela escola, Kauf-
mann ressalta sua contribuição para o
cumprimento dos objetivos institucionais
da Fiocruz. “O papel da Escola Corporati-
va é identificar ações que possam inte-
grar os programas de desenvolvimento de
competências, alinhadas às estratégias
institucionais. Para isso, contamos com
parcerias junto às coordenações dos pro-
gramas internos e também prospectamos
parcerias com programas oferecidos por
outras instituições de renome, cujas ações
são customizadas para atender a este pro-
pósito”, afirma. O coordenador-geral de
Gestão de Pessoas, Juliano Lima, endos-
sa o papel estratégico que a Escola deve
ter no âmbito institucional e valoriza tam-
bém o desenvolvimento dos servidores.
“A Escola Corporativa busca desenvolver
competências necessárias ao alcance dos
objetivos estratégicos da Fiocruz e tam-
bém valorizar os servidores que buscam
o desenvolvimento de suas carreiras. É,
hoje, componente central da política de
gestão de pessoas da instituição”, afirma.

Todos os cursos da Escola Corpo-
rativa ou franqueados por ela são des-
tinados ao seu público interno, sendo
esse outro diferencial em relação às
unidades de ensino da Fundação. A
exclusividade na seleção visa qualifi-
car o corpo funcional para o cumpri-
mento das metas e missão institucional,
ratificando a adoção de uma visão es-
tratégica de gestão de pessoas, que
norteia a atuação da Cogepe.

Integração
e interação

Atendendo ao propósito do fortale-
cimento de uma rede de aprendizagem
na instituição, a Escola Corporativa Fio-
cruz adota como estratégia uma arqui-
tetura de aprendizagem em rede. Este
modelo está conectado para além da
sala de aula, integrando o ambiente de
trabalho e as diversas áreas da institui-
ção, além de atores externos e internos
envolvidos nas experiências de gestão
da Fundação, como instituições e pro-
fissionais parceiros, professores, líderes
e aprendizes num ambiente de colabo-
ração e troca de experiências.

Um dos aspectos mais favoráveis da
iniciativa, na opinião dos alunos, é a pos-
sibilidade de conhecer a realidade de
outras unidades e formação de novas re-
des de relacionamento entre os colegas,
o que permite novas trocas e experiênci-
as profissionais. É o que destaca o analis-
ta de Gestão do Instituto de Comunicação
e Informação Científica e Tecnológica em
Saúde (Icict) Paulo Roberto de Lima, alu-
no da especialização em Gestão de Or-
ganizações de C&T em Saúde, que atua
como pregoeiro e está há 20 anos na
Fundação. “Para mim o curso agregou

uma maior visão sistêmica da Fiocruz,
aliada a troca de experiências e saberes
dos colegas e professores, fatores que
me fizeram descobrir uma instituição
mais complexa e apaixonante. Também
me tornei um pouco mais crítico em re-
lação às políticas governamentais apli-
cadas à Fundação”.

Além das novas perspectivas, Lima
destaca práticas inovadoras que poderão
ser aplicadas em seu trabalho como lega-
do da formação adquirida por meio da
Escola Corporativa: “com relação ao re-
torno à instituição, acredito que a mudan-
ça nas estratégias de nossas licitações,
representa um ganho imediato; assim
como a minha possibilidade de atuação
em outras áreas administrativas”. O ser-
vidor informa ainda que desenvolverá seu
TCC sobre licitações sustentáveis, “mo-
dalidade que ainda não utilizamos em
nossas compras no Icict”, complementa.

Quem também relaciona o desen-
volvimento individual dos servidores
com melhorias no desempenho da ins-
tituição é a tecnologista em Saúde Ana
Paula da Silva Carvalho, coordenado-
ra da Gestão da Informação e Conhe-
cimento de Bio-Manguinhos e aluna do
Mestrado Profissional de Política e Ges-
tão de Ciência, Tecnologia e Inovação
em Saúde, também em parceria com
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Alunos do curso RH Estratégico (Foto: Escola Coorporativa Fiocruz)

a Ensp. “Novas propostas de trabalho
foram feitas na área de Gestão de
Conhecimento de Bio-Manguinhos a
partir dessa formação. Hoje tenho mais
facilidade de propor soluções nos pro-
cessos de trabalho e ampliei minha
comunicação e institucionalização so-
bre as ações oriundas de outras unida-
des da Fiocruz”. Sobre seu crescimento,
Carvalho lista aspectos que foram tra-
balhados no mestrado. “Desenvolvi
novas competências profissionais, as
quais me trouxeram a possibilidade de
inovar e fazer melhorias em meus pro-
cessos de trabalho. Ampliei minha se-
gurança nas tomadas de decisões,
utilizei ferramentas de administração
de conflitos e, além disso tudo, adquiri
uma rede relacional com funcionários
de outras unidades, ampliando as in-
terfaces e parcerias de trabalho”.

Para a servidora da Fiocruz Bahia
Dulce da Silva Munduruca – que cursa
o Mestrado Profissional em Adminis-
tração pela UFBA – o foco na gestão e
modelo de funcionamento da Escola
casam com necessidades institucionais.
“A iniciativa da Escola Corporativa em
promover o mestrado profissional con-
firma seu modelo pedagógico de cons-
trução coletiva do conhecimento com
foco na experiência e na solução de

problemas, principalmente por atender
a uma demanda identificada pela ne-
cessidade de formação de servidores
com competências relacionadas à ges-
tão, não focando somente a área bio-
médica. Creio que a qualificação gera
inovação, promovendo amadurecimen-
to e valorização profissional”.

Perspectivas
futuras

Por meio de parcerias com institui-
ções consolidadas na área da educa-
ção, às atuais ofertas de cursos de
aperfeiçoamentos, especializações lato
sensu e mestrado, a Escola planeja in-
cluir o doutorado profissional em seu
portfólio. “A oferta do doutorado pro-
fissional está alinhada a uma das pre-
missas da Escola Corporativa: o
desenvolvimento da carreira dos servi-
dores. Estamos trabalhando junto à
Vice-Presidência de Educação, Informa-
ção e Comunicação na elaboração de
uma proposta para um Doutorado Pro-
fissional em Gestão, organizado em
rede, composta por programas internos
e externos, que ofereçam conhecimen-
tos importantes para a formação em
gestão”, detalha Kaufmann.

Com base nas iniciativas já reali-
zadas e em andamento, nos próximos
meses cerca de 140 novos especialis-
tas e mestres estarão habilitados a atuar
na gestão de suas unidades. Incluindo
demais ações e programas, o número
de profissionais da Fiocruz capacitados
por meio da Escola Corporativa ultra-
passa os 400.

E esse quantitativo não para por aí.
Afinal, além das novas capacitações que
serão desenvolvidas e ofertadas pela Es-
cola, aqueles que não participam direta-
mente também podem se beneficiar, pois
conhecimento se compartilha e se apri-
mora à medida que ocorrem as trocas.
Essa é a visão da analista de Gestão Ta-
thiana de Mello Sampaio, lotada no IOC/
Fiocruz e aluna do Mestrado Profissional
em Administração Pública pela FGV. “É
importante ressaltar que o conhecimen-
to não cessará em mim, ele é e continu-
ará sendo multiplicado a todos os
funcionários – servidores e terceirizados
– que são a força motriz desta organiza-
ção rumo a um futuro mais esperançoso
e com expectativa de gerar valor público
a partir de produtos e serviços com qua-
lidade e que proporcionem maior efeti-
vidade”, conclui. A Escola lançou em
2017 seu portal, disponível em
www.escolacorporativa.fiocruz.br
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Fiocruz planeja uma ca-
pacitação de recursos
humanos para o Com-
plexo Econômico Indus-
trial da Saúde (Ceis). A
demanda, que tem

como principal objetivo a formação do
aluno a partir da capacidade de resolu-
ção de problemas, sob a luz da metodo-
logia cientifica, nas empresas do Ceis, veio
da Vice-Presidência de Ensino e Comuni-
cação da Fundação. Segundo o pesqui-
sador Rodrigo Stabeli, coordenador do
grupo de trabalho de proposição da ca-
pacitação, a intenção é qualificar os pro-
fissionais ligados ao Ceis para que a
população possa ter, no final, melhores e
mais baratos produtos oferecidos para o
SUS a partir da força produtiva brasileira.

A importância de um projeto de
capacitação como esse, segundo Stabeli,
é o melhoramento da competência téc-
nica e de gestão da mão de obra ligada
ao Ceis o que resultará em melhor efici-
ência e resultados mais rápidos. Atual-
mente, no Brasil, não existe nenhum
grande plano político-pedagógico de
qualificação de recursos humanos e nem
uma modalidade de pós-gradução stric-
to sensu, como um doutorado, por exem-
plo, voltado para o Ceis e essa foi uma
das motivações para elaborar o projeto.

A Fiocruz pretende trabalhar em ca-
pacitações nas modalidades lato e stricto
sensu e o pontapé inicial deverá ocorrer
com a oferta de um doutorado já com
características inovadoras a partir de uma
formatação  em duas etapas: na primeira
o aluno vindo do Ceis traria um problema
técnico ou de gestão a ser analisado pela
comissão coordenadora, que decidirá sua
participação no programa de estágio como
pré-candidato, devendo ao longo de seis
meses realizar intercâmbios entre profissi-
onais da Fiocruz e do Ceis para escrever
seu projeto de doutorado baseado no pro-
blema apresentado. A partir daí, caso seja
aprovado, o aluno desenvolverá seu estu-
do no doutorado modalidade profissiona-
lizante, que é a segunda etapa. A grande

A
diferença da capacitação é que, em vez
defender uma tese puramente acadêmi-
ca na conclusão do curso, o aluno terá que,
utilizando a ciência e a capacidade orga-
nizacional do curso, apresentar uma solu-
ção para o problema proposto por ele
mesmo na primeira etapa. Além disso, a
novidade é a proposta de todo o esquema
de aulas ser online.

A busca da formatação desse proje-
to de capacitação é pela praticidade e
dinâmica que uma qualificação no Ceis
exige. Os cursos oferecidos pela Fiocruz
terão como base o problema trazido pela
empresa/indústria, sejam eles de ordem
técnica ou de gestão. “A proposta é de
um doutorado dinâmico, prático e apli-
cado na resolutividade dos problemas.
Fora da abordagem convencional, pro-
curando resolver problemas cotidiana-
mente enfrentados pelo Ceis que, por
muitas vezes, refletem a baixa qualifica-
ção dos recursos humanos envolvidos”.

Segundo Stabeli, no último relatório
apresentado pelo Confederação Nacional
da Indústria (CNI), aproximadamente
70% dos problemas apresentados pelas
indústrias são resultado da falta de capa-
citação de mão de obra. “A Fiocruz, pen-
sando na melhoria da qualidade de vida
da população e no fortalecimento do
SUS, está estudando mecanismos de qua-
lificação para que as organizações liga-
das aos Ceis possam qualificar seus
recursos humanos afim de enfrentar a
carência significativa da mão de obra atu-
almente existente no setor. Qualificar de
forma profícua a partir dos problemas por
eles mesmos enfrentados no dia a dia”.

A proposta visa estreitar a relação
entre a academia e a indústria e está
em fase de discussão. A Fiocruz pre-
tende entregar, no primeiro semestre
de 2018, um modelo experimental com
pós-graduações já existentes na insti-
tuição. “É uma proposta ousada. Acho
que a grande característica desse pro-
jeto é que ele é uma iniciativa com-
pletamente voltada às necessidades do
Ceis e do SUS”, conclui Stabeli.

Matheus Cruz (estágio supervisionado)

Fiocruz proprõe modelo inovador para curso de qualificação de pessoal
para o Complexo Econômico e Industrial da Saúde

Capacitação para o Ceis
ESPECIAL EDUCAÇÃO
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endência em vários
países da Europa e re-
quisito básico para a
solicitação de financi-
amento de pesquisas

na Horizon 2020, as políticas de disponibi-
lização de dados científicos têm se torna-
do cada vez mais necessárias. O projeto
Ciência Aberta, da Fiocruz, estuda estra-
tégias para adaptar políticas de dados aber-
tos na instituição. O grupo de trabalho,
liderado pela Coordenadora de Informa-
ção e Comunicação da Vice-Presidência
de Educação, Informação e Comunicação
(VPEIC), Paula Xavier, pretende agregar o
processo utilizado e os dados coletados
durante as pesquisas científicas à política
de acesso aberto da instituição. A propos-
ta de acrescentar os dados das pesquisas
à política de acesso livre da instituição vem
da grande demanda internacional de pu-
blicação dos dados.

“Mais cedo ou mais tarde a Fiocruz
terá que aderir à essa exigência. O que
estamos fazendo é nos preparar inter-
namente para atender a essa deman-
da”, explica Paula Xavier. Atualmente,
a política de acesso livre da Fiocruz per-
mite acesso aberto apenas aos resulta-
dos das pesquisas que originam teses e
dissertações e artigos científicos.

A política de dados abertos, popular
em países como Holanda, Alemanha e
Portugal, representa livre acesso às cole-
tas de dados feitas para pesquisas de
teses, artigos, dissertações e artigos ci-
entíficos. A ideia é que não somente os
resultados fiquem disponíveis mas tam-

T
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bém as pesquisas feitas e esses dados
coletados. Alguns dos benefícios dessa
abordagem, segundo Paula, são verifi-
car a veracidade dos resultados de de-
terminada pesquisa e apurar com rigor
a sua qualidade e beneficiar a reprodu-
tibilidade da pesquisa. “O pesquisador
diz que usou certos dados para produzir
o resultado da pesquisa, mas se você
não tem acesso a esses dados não tem
como verificar se aquilo é verídico. A
ética e a transparência também estão
diretamente envolvidos nisso”, afirma.

A reprodutibilidade dos dados da
pesquisa é o mais importante dos bene-
fícios dessa política, segundo Paula. “A
coleta de dados é um dos fatores mais
caros de uma pesquisa e somente parte
desses dados que o pesquisador coleta
são usados para chegar ao resultado.
Mas depois da pesquisa publicada o que
normalmente ocorre é os dados ficarem
com o próprio pesquisador, e acabam
se perdendo. Isso faz com que o reuso
desses dados seja improvável. A política
da Ciência Aberta busca a disponibiliza-
ção livre dos dados para que outros pes-
quisadores possam reaproveitar, e que
em outro momento, para outro objeti-
vo, possam servir para o desenvolvimen-
to de uma outra pesquisa”, observa.

Essa reutilização dos dados propos-
ta pela política do Ciência Aberta leva
diretamente à redução dos investimen-
tos em pesquisas científicas, que tem a
coleta de dados a etapa mais custosa
do processo. Esse benefício econômico
será ainda maior para o Brasil. De acor-

do com Paula, é ainda mais importante
um país em desenvolvimento e que no
momento passa por uma crise econômi-
ca e política. “Não se trata apenas de
ter o resultado e os dados de uma pes-
quisa abertos, mas também uma estra-
tégia de desenvolvimento nacional e de
sustentabilidade”.

O incentivo à pesquisa também
pode ser uma consequência direta dos
dados abertos ao público. Novas idei-
as podem surgir de dados que já foram
usados e que podem ser beneficiados
pelo reaproveitamento de pesquisas
feitas anteriormente.

A princípio, o projeto pretende traba-
lhar em duas etapas: fazer uma análise
comparativa entre os países que já dis-
põem das políticas de dados abertos com
o objetivo de aprender sobre esse funcio-
namento para só depois fazer um relató-
rio com recomendações com o que deve
envolver a futura política da Fiocruz. Esse
processo será feito em cooperações inter-
nacionais para que saia de acordo com o
que se propõe mundialmente. “Estamos
procurando fazer os relatórios em parce-
rias com países que estão melhor prepa-
rados com esse tema”, conclui Paula.

O projeto envolve muitos detalhes que
precisam ser discutidos cuidadosamente,
como planos de gestão de dados, por isso,
a primeira parte desse relatório está sen-
do preparado para sair em agosto. O pri-
meiro arcabouço com as recomendações
necessárias para a inclusão dos dados li-
vres à política da instituição, entretanto,
deverá ser lançado no final do ano.

Matheus Cruz (estágio supervisionado)
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esde 1954 a Escola Naci-
onal de Saúde Pública
Sergio Arouca (Ensp), uni-
dade técnico-científica da
Fiocruz, atua com base

em três pilares principais: ensino, pesqui-
sa e assistência. O ensino está no cora-
ção da missão institucional da Ensp por
ser um espaço estratégico de diálogo com
a sociedade, o Sistema Único de Saúde
(SUS) e o Sistema de Ciência e Tecnolo-
gia (C&T), por meio dos cursos de lato
sensu, qualificação profissional em saúde
e de seus programas de pós-graduação
stricto sensu. Por intermédio desses cur-
sos, a Escola vem atuando de maneira
protagonista na formação de quadros
para o Sistema Único de Saúde brasilei-
ro. Nos últimos dez anos, formou mais de
7 mil profissionais, em seus cursos de
mestrado e doutorado, cursos presenciais
de especialização e de qualificação pro-
fissional em saúde, e mais de 65 mil pro-
fissionais, em cursos de Educação a
Distância (EAD). São profissionais que, atu-
almente, ocupam posições estratégicas
nos diversos níveis do SUS e que vêm
contribuindo para o aprimoramento do
Sistema Único de Saúde e da oferta de
serviços de saúde para a população.

No ensino stricto sensu o objetivo é
formar profissionais com base no conhe-
cimento interdisciplinar, para o exercício

D
Tatiane Vargas

das atividades de pesquisa, docência e
atuação em serviços de saúde, tendo em
vista o desenvolvimento de compreensão
crítica sobre os fenômenos de vida, adoe-
cimento e morte na sociedade contem-
porânea. Ao todo, são quatro programas
que oferecem cursos de mestrado, mes-
trado profissional e doutorado, sendo eles:
Saúde Pública, Saúde Pública e Meio Am-
biente, Epidemiologia em Saúde Pública
e Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coleti-
va, este último desenvolvido em associa-
ção com a Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal
Fluminense (UFF) e a Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (Uerj). Os cursos
de lato sensu e de qualificação profissio-
nal em saúde são espaços de ensino nos
quais se dá o rico encontro do conheci-
mento acadêmico com a experiência e
os saberes dos diferentes atores da práti-
ca – gestores, profissionais da atenção bá-
sica, da vigilância em saúde, conselheiros
e agentes locais –, entre tantos outros que
formam o setor saúde.

A Escola, que há seis décadas se de-
dica à formação profissional em saúde,
ciência & tecnologia, atua em pesquisa,
desenvolvimento tecnológico, formulação
de políticas públicas e prestação de servi-
ços de referência em saúde. “Por meio
dos programas de pós-graduação stricto
sensu formamos quadros estratégicos para

atuação no SUS e no meio acadêmico.
Esses profissionais contribuem de forma
ativa para o desenvolvimento da saúde
pública. Pelos diversos cursos lato sensu,
em parceria com outras instituições do
país, e por nosso Programa de Educação
a Distância passam anualmente centenas
de pessoas, muitas das quais acabam atu-
ando como multiplicadores do conheci-
mento, num modelo que já se tornou a
marca do ensino na Escola”, destaca o
diretor da Ensp, Hermano Castro.

Estrutura
do ensino

Atualmente a Vice-Direção de Ensi-
no da Ensp (VDE) está a cargo da profes-
sora Lúcia Dupret. No sistema de gestão
do ensino da Escola, a VDE e as coorde-
nações de Desenvolvimento Educacional,
lato sensu e Qualificação Profissional e
stricto sensu contam com três instâncias
colegiadas: o Colegiado de Ensino, a
Comissão Geral de Pós-Graduação Stric-
to Sensu (CGPG) e a Comissão Geral de
Pós-Graduação lato sensu e Qualificação
Profissional (CLSQP). São colegiados de
caráter propositivo, consultivo e delibera-
tivo que têm por objetivo garantir a parti-
cipação dos coordenadores de ensino dos
departamentos e centros, das coordena-
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ções de cursos lato sensu e de qualifica-
ção profissional, dos coordenadores dos
programas de pós-graduação stricto sen-
su, da área de desenvolvimento educa-
cional e da gestão acadêmica, na
formulação das políticas e diretrizes, no
monitoramento e desenvolvimento das
atividades do ensino de pós-graduação
stricto sensu e lato sensu.

Os programas de pós-graduação stric-
to sensu contam também com comissões
de pós-graduação (CPG), nas quais parti-
cipam – conforme a configuração e re-
gimento de cada programa – os
representantes dos docentes das áreas
de concentração e os discentes. Além das
instâncias colegiadas o ensino realiza um
Colégio de Docentes, pelo menos uma
vez ao ano, com o objetivo de promover
debate sobre questões estratégicas para
a definição de diretrizes e prioridades para
o ensino na Escola e apresentar aos do-
centes um balanço das atividades de en-
sino realizadas durante o ano. No âmbito
da pós-graduação stricto sensu ocorrem
também as Plenárias de Doutores.

Estreitando laços
Buscando cada vez mais estreitar

laços entre professores e alunos, a Ensp
reformulou, entre 2014 e 2015, o seu
Projeto Político Pedagógico (PPP), no
qual estão presentes valores e princípios
que orientam a formação institucional da
Escola. O documento teve seus valores
e princípios pactuados coletivamente. O
Projeto Político Pedagógico de uma Es-
cola sela o compromisso entre a institui-
ção, professores e alunos em relação aos
objetivos dos cursos ofertados.

Delineado em tornos de quatro ei-
xos – político, pedagógico, ético e epis-
temológico – os valores e princípios do
PPP da Ensp estão disponíveis nas sa-
las de aula de toda a Escola, no senti-
do de incentivar que ele seja um
projeto colaborativo e em constante
construção. A concepção dos cartazes,
afixados nas paredes, é manter viva a
discussão do PPP e atualizá-los a cada
ano, buscando tornar prática concreta
o que está enunciado no documento.

Apesar de já ter um Projeto Político
Pedagógico tácito, a Escola percebeu a
necessidade de construir didaticamen-
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em crítica constantemente. Não se trata
de possuir um indicador de quantos alu-
nos foram formados ao fim do ano, mas
sim como e para que esses alunos foram
formados”, avalia Tatiana Wargas.

Com base em seus eixos – político,
pedagógico, ético, epistemológico – os
cartazes apontam as dimensões do PPP
da Ensp. A dimensão epistemológica,
por exemplo, valoriza as experiências
dos sujeitos na produção de conheci-
mento. A dimensão política reafirma o
papel central do Estado na garantia do
direito à saúde, em articulação com or-
ganização e movimentos na sociedade.
Já na dimensão pedagógica está a pro-
dução de espaços e experiências aca-
dêmicas e não acadêmicas de exercício
de transdisciplinaridade e de invenção
tecnológica. Além da dimensão ética,
que permeia todos os eixos.

Construção
coletiva
como base

O Projeto Político Pedagógico da
Ensp teve seus valores e princípios pac-
tuados em discussões abertas e acei-
tou contribuições. Todas as discussões
para construção coletiva do PPP foram
debatidas nos fóruns de ensino, que
tiveram como temas de pautas as Co-

missões de Lato e Stricto Sensu e Co-
legiado de Ensino. Professores, pesqui-
sadores, alunos e colaboradores
estiveram envolvidos. Foi criado um
grupo de trabalho, que se reunia peri-
odicamente para debater as questões
acerca dos valores e princípios do Pro-
jeto Político Pedagógico. Para o jorna-
lista Caco Xavier, membro do GT do
PPP, o Projeto Político Pedagógico de
qualquer instituição deve criar um re-
gistro das intenções e desejos em rela-
ção a que tipo de educação, formas
de ensino, práticas metodológicas e
conceitos estão envolvidos no ato de
ensinar e aprender.

“A diversidade das vozes se fez muito
presente na construção do documento e
as constantes validações e agrupamentos
de conceito, teorias, métodos e pensamen-
tos, criaram uma síntese importante para
construir o PPP da Ensp”, destaca Xavier.
Segundo ele, com a concepção do PPP o
maior desafio foi verificar se a prática na
Escola estava confirmando a teoria. “Um
projeto como esse jamais pode ficar preso
na gaveta da regulação ou da instituição.
Tem que ganhar tanto o corpo docente
quanto o corpo discente. É fundamental
que os alunos o conheçam muito bem,
para interferirem e se posicionarem diante
dele. O PPP é isso, é aquele lugar escrito
no qual se registram conceitos, intenções
e desejos do processo de ensinar e apren-
der de uma instituição”, defende Xavier.

te um documento que apontasse os
valores e princípios da instituição. Para
Tatiana Wargas, ex-vice-diretora de En-
sino da Ensp, que esteve à frente da ini-
ciativa no período em que foi feita a
reformulação do documento, o PPP aju-
da a pensar a Escola de maneira abran-
gente, abarcando os diversos cursos
existentes. “Com a elaboração do PPP
pudemos nos questionar sobre qual saú-
de pública estamos falando dentro des-
sa casa e sobre como estamos lidando
com nossos estudantes. Isso nos fez con-
versar entre nós e, consequentemente,
nos mobilizar para conversas mais hori-
zontais”.

Entre os valores e princípios que ori-
entam o Projeto Político Pedagógico da
Ensp estão o compromisso com a trans-
formação dos determinantes das desi-
gualdades das condições de saúde e com
a promoção da equidade, cidadania e
dos direitos sociais. Além disso, há o com-
promisso fundamental com a dinâmica
de funcionamento de uma instituição
pública voltada para a sociedade, cujo
valor social, político e científico deve ser
avaliado por sua capacidade de gerar
conhecimento, formular propostas e de-
senvolver inovações que atendam os in-
teresses coletivos e públicos.

“O objetivo é mobilizar a discussão
e fazer pensar sempre o que se produz e
como se produz. Discutir o Projeto Políti-
co Pedagógico da Escola é se colocar

Os cursos de lato sensu e de qualificação profissional
em saúde são espaços de ensino nos quais se dá o
rico encontro do conhecimento acadêmico com a
experiência e os saberes dos diferentes atores da
prática (Foto: Virgínia Damas/Ensp/Fiocruz)
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À frente da iniciativa de construção
do PPP no período em que foi vice-dire-
tora de Ensino da Escola, Tatiana War-
gas lembra que antes de tudo o PPP é
um documento a ser construído, debati-
do, revigorado e revisitado anualmente.
“Não digo anualmente revisitado como
documento, mas revisitado para que se
possa identificar o que norteia os cursos
e qual caminho a Escola está seguindo.
Ou seja, é sempre um reavivar da sua
missão e dos seus valores”. Sobre o pro-
cesso de construção do PPP, Tatiana cita
que o processo de construção teve início
devido ao credenciamento dos cursos lato
sensu e a necessidade de revisitar alguns
documentos já existentes.

“A ideia de um PPP para a Ensp
é reconhecer qual a sua missão, para
onde aponta e como isso constitui um
conjunto de iniciativas de formação
voltadas para o Sistema Único de Saú-
de, para a saúde coletiva e para a
saúde pública. Com esse intuito co-
meçamos a construção de um docu-
mento – que não era zerado e muito
menos inédito – mas que reconhecia
o acúmulo de experiências da Escola
ao longo de seis décadas e que ga-
nhou um formato mais geral para ser
apresentado ao Ministério da Educa-
ção no processo de credenciamento
dos cursos lato sensu”.

Para Tatiana, o PPP demonstra o
enorme potencial da Escola e afirma di-

reitos e valores muito importantes, prin-
cipalmente, no momento atual do Brasil
e do mundo de crises e conjunturas ad-
versas. “Afixar os cartazes nas paredes
da Escola dá a oportunidade para que
todos vejam que valores e princípios evo-
camos no nosso PPP. E os valores e prin-
cípios que o constituem falam de direitos,
ética, valorização do humano, respeito
às diferenças e às diversidades, justiça
social e combate às desigualdades. Esse
é o compromisso que a Escola tem e quer
reafirmar a cada dia. Colocar os carta-
zes nas paredes convida as pessoas a
olharem e se perguntarem como esta-
mos fazendo e se estamos fazendo de
maneira correta”, afirma.

Paulo Bruno, professor dos progra-
mas de pós-graduação e pesquisador do
Departamento de Saneamento e Saúde
Ambiental, acredita que o PPP é a es-
sência da Escola. Segundo ele, a impor-
tância do Projeto Político Pedagógico se
dá basicamente em dois níveis: na es-
truturação pedagógica como um todo e
no espaço de sala de aula, na forma de
orientação aos docentes de como atuar
em conexão com esse todo. “O PPP é
fundamental para qualquer Escola e a
Ensp precisava estruturar o seu, mas ele
deve estar em constante atualização, pois
necessita dialogar com a sociedade e
com o seu contexto histórico. O docu-
mento representa o desafio de transfor-
mar o escrito e o pensado em ações

práticas. O desafio é manter esse proje-
to em ações práticas no dia a dia, o que
exige um esforço muito grande por par-
te dos professores e alunos que têm que
estar comprometidos. O aluno precisa sair
daqui sabendo para que a formação da
Ensp será útil na sua vida profissional e
enquanto indivíduo e como ele se insere
na sociedade e reflete sobre os proble-
mas”, defende Paulo Bruno.

A pluralidade da Ensp, na opinião
do professor e pesquisador do Centro de
Estudos da Saúde do Trabalhador e Eco-
logia Humana (Cesteh) Gideon Borges,
é o que a faz ser tão diferenciada. “A
Escola tem experiências múltiplas e muito
plurais e o Projeto Político Pedagógico
tem a importância de elucidar de algu-
ma forma, para os atores envolvidos com
a formação, o que pensam a respeito da
própria formação”. Para ele, não se pode
falar em formação de qualquer nature-
za sem a existência de um PPP. “Ele dá
clareza para as pessoas e ao mesmo tem-
po, ao dar clareza, permite que consi-
gam, de uma maneira mais sistemática,
saber de fato em que medida o objetivo
foi alcançado”, considera Gideon.

Acesse o Portal de
Ensino da Ensp e saiba
mais sobre os cursos

(ensino.ensp.fiocruz.br)

Entre os valores e princípios que orientam o Projeto Político Pedagógico da Ensp
estão o compromisso com a transformação dos determinantes das desigualdades
das condições de saúde e com a promoção da equidade, cidadania e dos direitos
sociais (Foto: Virgínia Damas/Ensp/Fiocruz)
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oltada para a formação
integral dos profissio-
nais de saúde de nível
médio, a Escola Politéc-
nica de Saúde Joaquim

Venâncio (EPSJV/Fiocruz) atua na área
de Educação Profissional em Saúde.
No que diz respeito ao ensino, isso sig-
nifica que a Escola desenvolve ativi-
dades voltadas para jovens em idade
escolar, oferecendo cursos técnicos de
saúde integrados ao ensino médio, e
para adultos trabalhadores, inseridos
ou não no Sistema Único de Saúde
(SUS). Nesse caso, as opções são vá-
rias: desde a formação técnica até es-
pecializações e cursos mais rápidos,

V
Talita Rodrigues

de qualificação, atualização e aper-
feiçoamento. Na base de tudo há um
projeto político-pedagógico (PPP)
construído coletivamente, que tem
como base a noção de politecnia: o
esforço para unir a formação profis-
sional e a educação geral, articulan-
do os aspectos manuais e intelectuais
do trabalho. “Na EPSJV, a educação
é um projeto de sociedade. Portan-
to, buscamos uma formação ética,
política e técnica. Esses princípios
norteiam a concepção e a organiza-
ção de nossas atividades de ensino,
pesquisa e cooperação técnica”, ex-
plica a diretora da Escola, Anakeila
de Barros Stauffer.

A proposta de formação politéc-
nica é construída sobre dois eixos
principais: a formação de jovens tra-
balhadores para o sistema de saúde
e a formação docente para a área
de Educação Profissional para quali-
ficar a formação de quem educa o
trabalhador. Segundo o PPP, a ideia
de politecnia implica uma formação
que, a partir do próprio trabalho so-
cial, desenvolva a compreensão das
bases de organização do trabalho de
nossa sociedade. Trata-se da possi-
bilidade de formar profissionais não
apenas com base teórica, mas tam-
bém em um processo em que se
aprende praticando e, nessa práti-

Formação para a saúde
Projeto político-pedagógico da EPSJV segue os princípios da politecnia,
visando à formação integral dos trabalhadores do setor

Escola desenvolve atividades voltadas para jovens
em idade escolar, oferecendo cursos técnicos de
saúde integrados ao ensino médio, e para adultos
trabalhadores, inseridos ou não no Sistema Único
de Saúde (SUS) (Foto: Maycon Gomes EPSJV/Fiocruz)
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ca, os estudantes compreendem os
princípios científicos que estão dire-
ta e indiretamente na base desta
forma de se organizar o trabalho no
mundo em que vivem.

O ensino na EPSJV visa o desen-
volvimento profissional e intelectual dos
alunos, além de estimular o pensamen-
to crítico. Seguindo as diretrizes do PPP,
a formação dos trabalhadores da saú-
de feita pela Escola Politécnica é pen-
sada no contexto, complexo e
contraditório, da economia global.
Em todos os níveis, isso significa en-
sinar as técnicas do trabalho em saú-
de sem desconsiderar as bases – e as
limitações - sobre as quais ele se de-
senvolve, como, por exemplo, as po-
líticas neoliberais e a modernização
conservadora do capitalismo no Bra-
sil, com resultados que afetam, dire-
tamente, a vida cotidiana, o trabalho
e as formas de organização e qualifi-
cação profissional.

O PPP da Escola Politécnica reco-
nhece que, no campo da Saúde, há
o convívio contraditório entre proces-

sos de trabalho que exigem do pro-
fissional a resolução de problemas e
um pensamento mais reflexivo, ao
mesmo tempo em que requer a rea-
lização de tarefas simples, rotineiras
e prescritas. Por isso, o principal ob-
jetivo da formação desenvolvida e de-
fendida pela Escola Politécnica é
superar o que, no campo crítico da
educação, se chama de “dualidade
estrutural”, ou seja, a rígida separa-
ção entre a concepção e a execução
do trabalho e, mais do que isso, a
naturalização de que a isso corres-
ponde também uma divisão no inte-
rior da sociedade: aos filhos dos ricos,
uma educação mais ampla, voltada
para as funções intelectuais; aos fi-
lhos dos pobres, uma formação res-
trita, voltada apenas para o trabalho.
Trata-se, portanto, de um processo
educativo que tem como finalidade
formar trabalhadores para serem não
só peças numa engrenagem, mas di-
rigentes comprometidos com um pro-
jeto de saúde pública ampliado, com
o processo de humanização dos ser-

viços de saúde e com a construção
de uma sociedade justa e igualitária.
“Esse princípio está no nosso nome e
na nossa história”, afirma Anakeila.

A cultura também faz parte da for-
mação integral proposta pela EPSJV. No
Ensino Médio, na disciplina de educa-
ção artística, os estudantes podem es-
colher entre artes cênicas, artes
plásticas, produção audiovisual e mú-
sica. Dessa forma, eles têm acesso a
diversas possibilidades de linguagem ar-
tística durante sua formação. A Escola
promove ainda eventos culturais como
festivais e mostras, que integram não
só as disciplinas de artes, mas também
outras disciplinas do currículo do Ensi-
no Médio.

Cursos
A EPSJV oferece cursos técnicos de

Saúde integrados ao Ensino Médio em
três habilitações – Análises Clínicas,
Biotecnologia e Gerência em Saúde.
Na formação integrada, as disciplinas
do Ensino Médio são articuladas e têm

O ensino na EPSJV visa o desenvolvimento
profissional e intelectual dos alunos,
além de estimular o pensamento crítico.
(Foto: Maycon Gomes EPSJV/Fiocruz)
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os seus conteúdos correlaciona-
dos às disciplinas das habilitações
técnicas. Recentemente, uma refor-
ma curricular ampliou o curso inte-
grado para quatro anos, em horário
integral. Cursos técnicos subsequen-
tes ao Ensino Médio, cursos de For-
mação Inicial e Continuada, além de
cursos de Especialização Técnica nas
áreas de Vigilância em Saúde, Ra-
diologia, Atenção, Informações e
Registros, Gestão, Técnicas Labora-
toriais e Manutenção de Equipa-
mentos também são formações
oferecidas pela EPSJV para traba-
lhadores do Sistema Único de Saú-
de (SUS).

A Escola Politécnica tem ainda um
Programa de Pós-Graduação em Edu-
cação Profissional em Saúde, volta-
do para a formação de quem educa
o trabalhador. O programa oferece
cursos de Especialização e Mestrado
Profissional, com turmas locais e uma
vertente nacional voltada especifica-
mente para trabalhadores da Rede de
Escolas Técnicas do SUS. Na pós-gra-
duação a EPSJV realiza também cursos
em âmbito internacional, principalmen-
te em países da América Latina e
África, como parte das ações de co-
operação técnica.

A experiência na educação bá-
sica, desenvolvida há 32 anos nos cur-
sos técnicos integrados, permitiu que
a EPSJV elaborasse também cursos
de Educação de Jovens e Adultos
(EJA), como parte do seu compro-
misso com a melhoria da qualidade
de vida dos trabalhadores do seu
território. A Escola coordena a EJA-
Manguinhos e apoia o Pré-Vestibu-
lar Popular Construção, com aulas
realizadas nas suas dependências, no
horário noturno. “Tem se tornado
cada vez mais fundamental o traba-
lho da EJA enraizado neste territó-
rio, o que amplia e aprofunda a
práxis formativa, consolidando-nos
como uma escola pública socialmen-
te referenciada”, destaca Anakeila.
A EPSJV promove ainda cursos, de
nível técnico e também de pós-gra-
duação, voltados para a educação
no campo e a qualificação de inte-
grantes de movimentos sociais.

Iniciação
científica

Na EPSJV, a pesquisa, além de uma
área de atuação, é também um princípio
educativo e está diretamente associada às
atividades de ensino. Os alunos dos cursos
técnicos de Nível Médio em Saúde são
incentivados a participar de programas de
investigação científica e desenvolvem, por
exemplo, o Projeto Trabalho, Ciência e
Cultura (PTCC), no qual produzem uma
monografia de conclusão de curso, pas-
sando por todas as etapas de um processo
de pesquisa. O projeto é integrado a um
componente do currículo chamado Inicia-
ção à Educação Politécnica em Saúde (IEP)
e passa a ser desenvolvido com os alunos
a partir do segundo ano, quando os estu-
dantes começam a definir o tema da
monografia, que deve articular os co-
nhecimentos e práticas da educação
básica e da educação profissional.

A IEP abrange os quatro anos de for-
mação dos alunos dos cursos integrados.
Independentemente da habilitação esco-
lhida, os alunos recebem conhecimen-
tos que contribuem para a compreensão
das questões relativas à formação e ao
trabalho dos técnicos em saúde, no con-
texto do SUS. Na IEP, os estudantes dis-
cutem as questões comuns a todas as
habilitações e se situam no campo da
saúde com uma visão geral de como a
sua área se relaciona com as outras. A
IEP inclui os quatro eixos considerados
estruturantes para a formação politécni-
ca em Saúde: Política, Trabalho, Saúde
e Ciência e Cultura.

A Escola coordena também o
Programa de Vocação Científica (Provoc)
da Fiocruz, voltado para alunos de Ensino
Médio de outras instituições de ensino.
Em 30 anos, o Provoc já proporcionou a
mais de 1,7 mil estudantes a vivência no
ambiente de pesquisa. Participam do Pro-
voc alunos de diversas escolas públicas e
privadas da cidade do Rio de Janeiro, além
de jovens das comunidades do entorno
do território da Fiocruz. Os estudantes que
participam do Provoc atuam em diversas
unidades da Fundação, acompanhando
o trabalho de um pesquisador e vivenci-
ando a prática de uma pesquisa.

Escola
Referência nacional no campo da

Educação Profissional em Saúde, a
EPSJV também é Centro Colabora-
dor da Organização Mundial de Saú-
de (OMS) para a Educação de
Técnicos em Saúde, além de Secre-
taria-Executiva da Rede Internacio-
nal de Educação de Técnicos em
Saúde (Rets). Como Centro Colabo-
rador, a EPSJV desenvolve propostas
curriculares para a formação de tra-
balhadores em saúde; formula e im-
planta propostas de capacitação
docente e elabora material didático.
Como Secretaria-Executiva da Rets
é responsável por oferecer suporte
técnico e administrativo para o fun-
cionamento da Rede, inclusive para
a elaboração e execução do seu pla-
no de trabalho.

A Escola também apoia a edu-
cação profissional em saúde implan-
tada nos estados e municípios do
país, atua na coordenação e implan-
tação de programas de ensino em
áreas estratégicas para a saúde pú-
blica e a ciência e tecnologia em
saúde; na elaboração de projetos de
política, regulamentação, currículos,
cursos, metodologias e tecnologias
educacionais; e produção e divulga-
ção de conhecimento na área de tra-
balho, educação e saúde.

Com o objetivo de disseminar co-
nhecimento em sua área de atua-
ção, a Escola Politécnica edita o
periódico científico Trabalho, Edu-
cação e Saúde; coordena a Bibliote-
ca Virtual sobre Educação Profissional
em Saúde (BVS-EPS); publica a re-
vista jornalística Poli – Saúde, Edu-
cação e Trabalho; edita livros e
material educativo sobre suas áre-
as de atuação; e sedia a Estação
de Trabalho Observatório dos Téc-
nicos em Saúde, que integra a Rede
de Observatórios de Recursos Huma-
nos em Saúde, criada pelo Ministé-
rio da Saúde e pela Organização
Pan-Americana de Saúde (Opas)
como espaço para produção e aná-
lise de informações e conhecimen-
to na área.
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Na EPSJV, a pesquisa, além de uma área de atuação, é também um
princípio educativo e está diretamente associada às atividades de
ensino (Fotos: Maycon Gomes EPSJV/Fiocruz)
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ientistas de todo o
mundo vêm se debru-
çando na busca por
métodos alternativos
ao uso de animais

para desenvolvimento científico, tec-
nológico e controle de qualidade em
saúde, como estudos in vitro, cultura
de tecidos e modelos computacio-
nais. O número de técnicas substitu-
tivas, contudo, ainda é reduzido.
Atualmente, ainda não é possível
prescindir do uso de animais como
biomodelos experimentais para o
desenvolvimento e testes de contro-
le de qualidade de diversos produtos
para a saúde de seres humanos e
animais, como medicamentos, vaci-
nas e kits diagnósticos. Como, então,
ao mesmo tempo, assegurar o pro-
gresso da ciência e da tecnologia e o
bem-estar animal? Um ponto de
equilíbrio para esta equação é uma
demanda da comunidade acadêmi-
ca e da sociedade. Neste sentido, o
Instituto de Ciência e Tecnologia em
Biomodelos (ICTB/Fiocruz) criou o
Mestrado Profissional em Ciência em
Animais de Laboratório, o único do
segmento no Brasil e o único da Fun-
dação classificado na grande área da
medicina veterinária.

O objetivo do curso é habilitar pro-
fissionais para atuar eticamente na
ciência em animais de laboratório
(CAL), priorizando o desenvolvimen-
to de métodos alternativos à experi-
mentação animal e a melhoria da
legislação neste campo. “O foco do
nosso mestrado é capacitar gestores
e profissionais para promover o co-

C
nhecimento sistemático em ciência
em animais de laboratório. O con-
teúdo é voltado para o aprimoramen-
to do manejo, o bem-estar e a
qualidade animal, além de estimu-
lar a inovação tecnológica em bio-
modelos”, explica a coordenadora
do mestrado, Maria Inês Doria Rossi.

Experiência
centenária a
serviço do ensino

Embora o reconhecimento da
CAL enquanto ciência tenha se dado
somente a partir da década de 1940,
a história da atuação da Fiocruz nes-
ta área remete ao início do século
20. Em 1904, Oswaldo Cruz ideali-
zou o primeiro biotério da Fundação
e sistematizou a sangria de equinos
para a produção de soros: os primór-
dios da produção de hemoderivados
animais. Em 1932, após uma epide-
mia de febre amarela no Brasil, Car-
los Chagas importou os primeiros
macacos rhesus para a pesquisa da
doença. Iniciou-se, assim, uma co-
lônia que contribuiu para diversos
avanços na pesquisa biomédica e no
desenvolvimento tecnológico em
saúde no país e que, hoje, dá sus-
tentação ao Programa Nacional de
Imunização (PNI).

Em 1967, no contexto do desen-
volvimento de vacinas, a Fiocruz inau-
gurou o Departamento de Biotérios,
onde passou a manter linhagens de
roedores, coelhos, ovinos e equinos.

Em 1998, o departamen-
to transformou-se no
Centro de Criação de
Animais de Laboratório
(Cecal), uma unida-
de técnica de
apoio responsá-
vel pela produ-
ção de biomodelos
experimentais e he-
moderivados animais,
além de atividades de con-
trole de qualidade e biotec-
nologia animal. Em 2015, o
Cecal foi elevado à condição de
unidade técnico-científica e intitu-
lado Instituto de Ciência e Tecnolo-
gia em Biomodelos (ICTB) – uma
referência nacional em seu campo de
atuação. Os biomodelos produzidos
pelo ICTB são componentes importan-
tes de diversas pesquisas, testes de
controle de qualidade em saúde e pro-
cessos produtivos na Fiocruz, como as
vacinas do PNI e os recentes estudos
de vacina contra zika.

O conhecimento adquirido ao lon-
go da trajetória permitiu desenhar um
conteúdo programático adequado às
necessidades deste campo de atuação
no Brasil e alinhado aos padrões inter-
nacionais de uso de animais, além de
formar um corpo docente qualificado.
Maria Inês destaca que todas discipli-
nas foram desenvolvidas pautadas nos
3Rs, uma premissa que guia a CAL em
todo o mundo. “3R é uma sigla que
vem do inglês e que significa refinar,
reduzir e substituir o uso de animais.
Ou seja, nos experimentos e estudos
devem-se adotar métodos que minimi-

Mônica Mourão
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zem o número de ani-
mais utilizados (reduzir),
promover seu bem-estar

e utilizar técnicas adequa-
das (refinar) e buscar o desen-

volvimento e uso de métodos
alternativos, para sempre que possível
(substituir)”, detalha.

Nesse contexto, as aulas são mi-
nistradas utilizando recursos que subs-
tituem os animais. “São usados desde
bichos de pelúcia e vídeos até um so-
fisticado simulador de rato, que permi-
te ao estudante treinar práticas como
alimentar e coletar sangue do animal”,
explica. Além disso, a ética e o bem-
estar dos animais também são assegu-
rados pelos órgãos reguladores. Todos
os estudos e experimentos realizados
no ICTB são submetidos e aprovados
pela Comissão de Ética no Uso de Ani-
mais (Ceua), atendendo às resoluções
e orientação do Conselho Nacional de
Controle de Experimentação Animal
(Concea) e do Conselho Federal de
Medicina Veterinária.

O calendário anual de cursos
livres e mais informações sobre o
mestrado estão disponíveis em
www.ictb.fiocruz.br

Cursos livres,
palestras e
seminários
Além do mestrado profissional em

CAL, o ICTB oferece cursos de qualifi-
cação e de desenvolvimento profissio-
nal, ciclos de palestras e seminários,
que difundem os progressos neste cam-
po. “Nossos cursos são uma referência
no Brasil, atraindo profissionais de di-
ferentes regiões do país. Nos últimos
cinco anos o Instituto contabilizou qua-
se 2 mil egressos. Há uma forte de-
manda por cursos em Ciência em
Animais de Laboratório, especialmen-
te devido ao número insuficiente de
conteúdos nesta área nas universida-
des e nos programas de pós-gradua-
ção, não só para formação profissional
como para atender a mudanças e ques-
tionamentos da legislação atual”, es-
clarece a coordenadora de Ensino,
Etinete Nascimento.



R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   N O V E M B R O  D E  2 0 1 748

ESPECIAL EDUCAÇÃO

m setembro de 2015, por
ocasião da 70ª Assem-
bleia Geral das Nações
Unidas (AGNU 70), e
após longo e aprofunda-

do debate, desde a Conferência Rio+20
(2012), os Estados-membros das Nações
Unidas – inclusive o Brasil – aprovaram a
Resolução A70/1, intitulada Transforman-
do nosso mundo: Agenda do Desenvolvi-
mento para 2030 e os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável1, contendo
a nova orientação política e técnica para
a implementação do desenvolvimento
sustentável a ser alcançado até 2030.

Além de uma declaração política de
alto nível, foi aprovado o compromisso
de implementação de 17 ODS, entre os
quais estão distribuídas 169 metas a se-
rem atingidas até 2030. O ODS 3 refe-
re-se à saúde e compromete-se a

E
Paulo M. Buss*

“assegurar uma vida saudável e promo-
ver o bem-estar para todos em todas as
idades”. É um objetivo forte, resultante
de uma postura política lastreada em
princípios de solidariedade e equidade,
que caracterizaram conceitualmente
tanto a Rio+20, quanto à própria Assem-
bleia Geral dos 70 anos da ONU.

A Fiocruz, na sua posição de insti-
tuição estratégica de Estado, e baseada
nos seus compromissos históricos com a
saúde como direito de todos e dever do
Estado, a equidade, a solidariedade e
os direitos humanos e com a pesquisa e
o ensino comprometidas com as neces-
sidades da população, certamente tem
muito a contribuir nas esferas global, na-
cional e local para o alcance dos ODS e
a plena implementação da Agenda do
Desenvolvimento Sustentável 2030.

Para revisar o realizado e propor no-

vas orientações no compromisso da Fio-
cruz com o desenvolvimento sustentável,
a Presidência da instituição criou um Gru-
po de Trabalho para desenvolver o Mar-
co Referencial e o Plano de Trabalho da
Estratégia da Agenda 2030 e a Fiocruz,
coordenado pelo ex-presidente Paulo Ga-
delha, grupo do qual, com muita honra,
também participo. A formação de qua-
dros de alto nível para os sistemas de saúde
e de ciência, tecnologia e inovação do
país e o desenvolvimento de estudos e
pesquisas que concreta e oportunamen-
te respondam às necessidades nacionais,
impõem à instituição que ela faça ampla
revisão crítica de suas orientações e práti-
cas quanto ao ensino e à PD&I.

Neste breve artigo, num propósito
muito difícil e desafiador, procuro elen-
car algumas ideias críticas sobre a con-
tribuição do ensino da Fiocruz para a

O ensino e os ODS

Crianças visitam exposição do Museu da Vida da Fiocruz (Foto: Peter Ilicciev/Fiocruz)
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consecução da Agenda 2030 e dos ODS
no país. Entendo a Agenda 2030 e o ODS
como instrumentos de uma política glo-
bal das Nações Unidas; enquanto
“saúde e sociedade” e “saúde e de-
senvolvimento” é objeto histórico da
Fiocruz desde seus primórdios, cujos con-
teúdos críticos podem e devem colabo-
rar no aperfeiçoamento e implementação
da Agenda e dos ODS no Brasil, assim
como globalmente e na região.

Desde meados dos anos 1970 inten-
sificaram-se na instituição os estudos so-
bre conceito ampliado de saúde, saúde e
sociedade, políticas sociais e de saúde,
reforma setorial, determinação social da
saúde, desigualdades e equidade em saú-
de, entre outros. O programa Peses-Pe-
ppe, desenvolvido na Escola Nacional de
Saúde Pública (Ensp/Fiocruz) desde os
anos 1970, mas com repercussões até
nossos dias, pode ser apontado como
exemplo deste compromisso histórico da
Fundação com os mencionados temas,
repercutindo sobre seus programas e pro-
jetos de pesquisa, assim como de educa-
ção e informação e comunicação, ademais

das ações políticas empreendidas no seio
da sociedade brasileira.

Na década de 1980 a Fiocruz foi a
instituição que capitaneou a realização da
8ª Conferência Nacional de Saúde que,
presidida pelo então presidente, Sergio
Arouca, envolveu praticamente toda a
instituição na histórica mobilização naci-
onal para a construção coletiva da Con-
ferência que, ao final, produziu um
relatório cujas bases conceituais e políti-
cas contribuíram decisivamente para a es-
trutura e os conteúdos do capítulo sobre
saúde da Constituição Federal de 1988 e
o processo da reforma sanitária subse-
quente. As bases conceituais de todo o
processo foram construídas no âmbito da
pesquisa nos amplos campos de saúde e
sociedade, epidemiologia social, determi-
nantes sociais da saúde, medicina tropi-
cal, políticas de saúde e reforma setorial,
que se desenvolveram nos anos 1970 e
1980 na instituição.

Uma parte expressiva dos elementos
conceituais e de práticas que serviram de
sustentação a elaboração e implementa-
ção do Sistema Único de Saúde foi de-
senvolvida no âmbito dos programas de
pesquisa da Fundação, particularmente na
esteira do PDTSP e do PDTIS, além das
experiências do trabalho conjunto e da
cooperação entre pesquisadores da insti-
tuição e gestores nacionais, estaduais e
municipais do SUS. Tais conhecimentos
repercutiram de forma expressiva na for-
mação de recursos humanos realizada

pela Fiocruz, nos seus programas de pós-
graduação strictu e lato sensu, que forne-
ceram quadros dirigentes para o SUS em
todos os quadrantes nacionais.

Hoje seria imprescindível reforçar o
esforço vigoroso, em desenvolvimento, de
restauração e aggiornamernto conceitual
nestes campos mencionados, com ofici-
na e seminários reunindo especialistas
nestas áreas e coordenadores de cursos
de todas as áreas – biológica e biomédi-
ca, clínica e de saúde pública – para en-
tender a contribuição de cada uma delas
e organizá-las numa oferta racional de
disciplinas abrangentes a todos os alunos
de todos os cursos da instituição.

Em outras palavras, trabalhar a “ár-
vore”, mas entendendo o “bosque”; isto
é, trabalhar na especificidade de cada
tema de pesquisa ou de dissertação ou
tese, mas referindo-os ao espaço mais
amplo do conceito ampliado da saúde
e sua determinação, dos direitos huma-
nos, de sua importância no âmbito da
saúde e sociedade, em tempos de afir-
mação do desenvolvimento sustentável

*Paulo Buss é membro do GT Agen-
da 2030 e ODS da Fiocruz. Foi presi-
dente da Fiocruz e diretor da Escola
Nacional de Saúde Pública

1 Nações Unidas. Transformando
nosso mundo: a Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável, 2015.
Disponível em: https://nacoesunidas.org/
pos2015/agenda2030

.

Agentes comunitários de
saúde em atendimento
domiciliar (Foto: Peter
Ilicciev/Fiocruz)
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pesar de um oceano
de distância, há qua-
se uma década Brasil
e Moçambique atuam
juntos na formação de

uma geração de novos cientistas afri-
canos, dedicados às questões de saú-
de locais. O Programa de Cooperação
Internacional de Pós-graduação em
Ciências da Saúde é resultado de
uma parceria entre a Fiocruz e o Ins-
tituto Nacional de Saúde de Moçam-
bique (INS). A iniciativa, que oferece
mestrado e doutorado nos Programas
de Pós-graduação Stricto sensu do
Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz),
com participação do Instituto Nacio-
nal de Infectologia Evandro Chagas
(INI), formou 40 alunos ao longo dos
nove anos de parceria.

“Levar nossos cursos de mestrado
e doutorado para Moçambique é um
ato de solidariedade a um país caren-
te de formação em pós-graduação,
além de ser muito gratificante. Isso é
traduzido em melhorias na qualidade
da pesquisa realizada localmente, com
impactos diretos na saúde do povo
moçambicano”, destaca Renato Porro-
zzi, pesquisador do Laboratório de Pes-
quisa em Leishmaniose do IOC e
coordenador do programa.

O perfil dos estudantes é variado,
incluindo profissionais que atuam na
saúde pública em diferentes provín-
cias. Tendo em vista essa pluralidade
de origens, os projetos de pesquisa
dos alunos compõem um verdadeiro
mosaico. “Os estudos desenvolvidos
no contexto das dissertações e teses
dos estudantes contribuem para pre-
encher lacunas no conhecimento cien-
tífico, com destaque para investigações
acerca de doenças infecciosas como
malária, Aids e parasitoses intesti-
nais”, explica Porrozzi. As aulas são
ministradas por pesquisadores das

A
Lucas Rocha

duas instituições, sendo a
maior parte dos encontros
realizada na sede do INS, em
Maputo, capital de Moçam-
bique. Nos laboratórios do
IOC, no Rio de Janeiro, os es-
tudantes desenvolvem aspec-
tos práticos dos projetos,
como a análise de amostras.

Contribuição
para os esforços
de eliminação da
filariose linfática

Do trabalho de pesquisa
nas bancadas dos laboratóri-
os, nascem projetos como o de
Henis Mior, que acaba de con-
cluir o mestrado com um es-
tudo sobre filariose linfática –
que faz vítimas tanto em Mo-
çambique quanto no Brasil e
é considerada uma doença
negligenciada pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS).
Mior investigou um tema com
interface direta com a saúde
pública: a eficácia do protocolo
de tratamento em massa, que
vem sendo preconizado nos
esforços de eliminação da do-
ença. Segundo esse protoco-
lo, um conjunto de pessoas
recebe a medicação tendo em
conta o alto índice de trans-
missão na localidade.

O estudo foi baseado em
um levantamento realizado na
cidade de Murrupula, provín-
cia de Nampula, em Moçam-
bique, com a participação de
mais de 670 pessoas. Os tes-
tes consideraram aspectos
que indicam a persistência da

ESPECIAL EDUCAÇÃO

Há nove anos, parceria Brasil-Moçambique forma pesquisadores
voltados para questões de saúde que preocupam o país africano

Solidariedade além do oceano

As coordenadoras do Mestrado Acadêmico em
Sistemas de Saúde, Celia Almeida e Eduarda Cesse
(abaixo) (Fotos: Peter Ilicciev e Fiocruz Pernambuco)
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infecção no paciente seis meses após
a administração da primeira dose do
tratamento. Os resultados sugerem
que a dose única da medicação não
proporciona redução significativa da
presença de parasitos nas fezes dos
pacientes tratados e nem do antíge-
no no organismo.

“Os dados da pesquisa poderão ser
utilizados para avaliar o alcance de
metas da campanha, que é de grande
importância para a saúde pública em
Moçambique. Há, ainda, a oportuni-
dade de mensurar o impacto de gran-
des programas de tratamento em
áreas carentes de recursos, que apre-
sentam grandes dificuldades logísti-
cas”, destaca o pesquisador do IOC
Adeilton Brandão, que orientou a
apresentação dos resultados do pro-
jeto juntamente com Ricardo Thomp-
son, pesquisador do INS e coordenador
do projeto em Moçambique. “O mes-
trado é bem-vindo para os profissio-
nais de saúde e pesquisadores em
geral, por trazer melhorias no desem-
penho da pesquisa e docência na área
de saúde. Pretendo continuar os es-

O perfil dos estudantes é variado, incluindo profissionais que atuam na saúde
pública em diferentes províncias (Foto: Acervo IOC)

tudos a partir do monitoramento da
infecção pela filariose linfática, até a
declaração da eliminação da doença
no país”, ressalta Henis Mior, mais
novo mestre de Moçambique.

Outra iniciativa importante foi o
Mestrado Acadêmico em Sistemas de
Saúde, voltado para a formação de
profissionais do INS. O curso, iniciado
em 2014 foi uma parceria entre os pro-
gramas de pós graduação em Saúde
Pública da Escola Nacional de Saúde
Pública e do Instituto Aggeu Maga-
lhães (IAM/Fiocruz Pernambuco) e ti-
tulou 14 mestres em 2017. Segundo
as coordenadoras Celia Almeida (Ensp)
e Eduarda Cesse (IAM), “a formação
desses mestres se increve na concep-
ção de cooperação estruturante, pos-
sibilitando o reforço da gestão do
sistema de saúde do país. Profissionais
de diversas formações trabalharam, em
suas dissertações, temas de interesse
do governo de Moçambique”.

Ainda em Moçambique, a Fiocruz
concluiu em setembro de 2017 a For-
mação em Governança em Seguran-
ça Alimentar e Nutricional (SAN) e

Institucionalidade das Políticas Públi-
cas. Promovido pela Escola Fiocruz
de Governo (EFG), o curso atendeu
um público de técnicos que atuam
nas comunidades distritais; gestores
de províncias e técnicos de organi-
zações não governamentais nacio-
nais e internacionais, na capital
Maputo e na cidade de Monapo, na
província de Nampula.

A realização do curso resulta de
acordo firmado entre representantes
do governo e da embaixada moçam-
bicana, dos ministérios da Saúde, De-
senvolvimento Social e Relações
Exteriores do Brasil e da Fiocruz (Vice-
Presidência de Educação, Informação
e Comunicação; Centro de Relações
Internacionais em Saúde e Fiocruz
Brasília). O curso foi conduzido por
Denise Oliveira e Silva, coordenado-
ra do Programa de Alimentação, Nu-
trição e Cultura (Palin) e Fabiana
Damásio, diretora da Escola Fiocruz
de Governo, ambas da  Fiocruz Brasí-
lia, seguindo o formato de oficina di-
alógica a fim de valorizar o saber e
cultura locais.
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ezenas de novos mestres e doutores
formados a cada ano em sete progra-
mas de pós-graduação stricto sensu –
dois deles avaliados com conceito 7,
índice máximo concedido pela Coor-

denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes). Este é apenas um recorte do pa-
norama atual do ensino no Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz), que desde a sua criação, no início
do século 20, prioriza a formação de recursos hu-
manos para a ciência. Do início do século passado
para cá, o ensino no IOC ganhou novas facetas,
contemplando um público cada vez mais amplo,
de estudantes dos ensinos Fundamental e Médio
ao pós-doutorado.

D
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Lucas Rocha
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Já nos primeiros anos da institui-
ção, eram oferecidos, ainda de manei-
ra informal, cursos relacionados a
bacteriologia, parasitologia, anatomia
e histologia patológica. O Instituto re-
cebia alunos da Faculdade de Medici-
na e, já em 1901, três desses alunos,
Otávio Machado, Mário de Toledo e
Oscar Araújo apresentaram teses apoi-
adas em seus trabalhos desenvolvidos
no Instituto.

Em 1908, o cientista Oswaldo
Cruz, patrono do IOC e da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), oficializou a
criação do Curso de Aplicação, que
contava com pesquisadores ilustres
no papel de professores, como Car-
los Chagas, Adolpho Lutz e Arthur
Neiva. A iniciativa era chamada, no

dia-a-dia, como Curso de
Manguinhos.

A conformação atual
da pós-graduação remonta
às décadas de 1970 e
1980, quando foram cria-
dos os primeiros Programas
de Pós-graduação Stricto
sensu do IOC: em Biolo-
gia Parasitária, no ano de
1976, e em Medicina Tro-
pical, em 1983. Com
mais de 840 mestres e
doutores formados ao
longo de seus quase 40
anos de estrada, o pro-
grama de Pós-Graduação
em Biologia Parasitária
foi pioneiro. Entre seus
criadores, está um dos
mais destacados cientis-
tas do país: José Rodri-
gues Coura [conheça
mais sobre o pesquisa-
dor na seção Fio da His-
tória, nesta edição].

“A pós-gradua-
ção fomentou a revi-
talização no quadro
de pesquisadores da
Fiocruz, a partir da
formação de talentos
oriundos dos cursos de
mestrado e doutora-
do. São pesquisado-
res que contribuem,
até hoje, para o de-

senvolvimento da ciência no IOC e
em instituições de ensino e pesqui-
sa pelo Brasil”, salienta Coura, que já
orientou mais de 200 estudantes ao
longo da carreira.

Outros cinco programas com-
põem a Pós-Graduação Stricto sensu
do Instituto: Biodiversidade e Saúde;
Biologia Celular e Molecular; Biologia
Computacional e Sistemas; Ensino em
Biociências e Saúde; e Vigilância e Con-
trole de Vetores. Desenvolvidos no
âmbito das atividades de pesquisa dos
laboratórios do Instituto, os projetos
de mestrado e doutorado se inserem
em um leque temático diverso e re-
sultam na geração de conhecimento
científico ancorado em problemas de
saúde pública brasileiros. Da virolo-
gia à biotecnologia, os alvos de in-
vestigação contemplam agravos que
impactam diretamente na vida da po-
pulação, como doença de Chagas,
malária, hanseníase, além das arbo-
viroses, dengue, zika, chikungunya e
febre amarela. “O ensino realizado
no IOC é marcado pela capacidade
de gerar respostas para a sociedade
e pela formação de cientistas e de
profissionais que podem contribuir
para a saúde pública brasileira”, afir-
ma o vice-diretor de Ensino, Informa-
ção e Comunicação do Instituto,
Marcelo Alves Pinto. A qualidade
dos trabalhos tem sido reconhecida
pelos prêmios Capes de Tese, Ca-
pes-Interfarma de Inovação e Pesqui-
sa, e de Incentivo em Ciência e
Tecnologia para o SUS recebidos ao
longo dos anos.

No cenário da década de 1980,
a necessidade de formação de espe-
cialistas de nível técnico provocou
uma nova frente de ação no ensino.
Práticas de laboratório, controle de
parasitos e vetores e o auxílio na pres-
tação de serviços de diagnósticos
eram algumas das temáticas aborda-
das pelo Curso Técnico de Pesquisa
em Biologia Parasitária, criado em
1981. Atualmente, a formação em
nível técnico é oferecida em duas
modalidades. Uma delas é o Curso
Técnico em Biotecnologia, que capa-
cita alunos do ensino médio e profis-
sionais das áreas da saúde, biologia

parasitária e biotecnologia, para o
exercício de procedimentos e ativida-
des laboratoriais. Já o Curso de Es-
pecialização em Biologia Parasitária
e Biotecnologia prepara técnicos para
o desenvolvimento de atividades em
laboratórios de saúde pública.

A década de 1990 trouxe um cam-
po fértil para a inovação no ensino
no IOC. Com a missão de aprofundar
conhecimentos teóricos e habilidades
práticas de profissionais de diferen-
tes áreas, o Instituto passou a ofere-
cer cursos de especialização. As
primeiras modalidades surgiram para
atender a uma demanda de forma-
ção para vigilância em saúde. Os es-
tudos sobre ecologia dos insetos,
acarologia e controle de vetores e
pragas de importância em saúde fa-
zem parte do curso de Entomologia
Médica, criado em 1992. Já a espe-
cialização em Malacologia de Veto-
res, iniciada em 1994, propõe a
elaboração e execução de técnicas
de controle de moluscos. Os cursos
mais recentes – Ensino em Biociênci-
as e Saúde (2000) e Ciência, Arte e
Cultura na Saúde (2010) – capacitam
professores da educação básica e
agentes de saúde. Este último esti-
mula o desenvolvimento de práticas
pedagógicas voltada para educado-
res, professores e profissionais que
atuam na interface entre as áreas.

Para os estudantes de gradua-
ção, a iniciação científica e tecnoló-
gica e a oferta de estágio curricular
são oportunidades que abrem as
portas do IOC para um público que
está na importante fase de busca da
vocação científica. Entre os projetos
mais conhecidos por este público
estão os cursos de férias, oferecidos
pelos alunos de pós-graduação, sob
supervisão dos pesquisadores do Ins-
tituto, a estudantes de graduação
que têm a oportunidade de vivenci-
ar a pesquisa científica. Os cursos de
férias acabam de completar uma
década de atividades, com mais de
1,8 mil alunos, das cinco regiões do
Brasil do IOC. É um exemplo do ci-
clo que se fecha: o estímulo à do-
cência em um ambiente em que
ensinar é parte do aprendizado.


