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Ministério da Saúde 
FIOCRUZ 
Fundação Oswaldo Cruz 

Vice-Presidência de Desenvolvimento Institucional e Gestão 

Termo de referência para análise do Conselho Deliberativo da Fiocruz 

01 e 02 de fevereiro 2018 

 

Assunto: Proposta de novo Programa de Incentivo ao Desenvolvimento 

Institucional Fiocruz 

 

 

Justificativa: 

 

O atual projeto de apoio ao desenvolvimento institucional da Fiocruz (atual FADI) se 

encerra em abril de 2018. O que se pretende é construir um novo projeto com avanços 

em duas perspectivas: (i) melhor embasamento legal, fruto do acúmulo institucional e da 

atuação dos órgãos de controle; (ii) aumento da capacidade de indução ao efetivo 

desenvolvimento institucional, tendo em vista que o projeto atual é baseado em um 

consenso promovido em 2007, a partir de congresso interno, mas já ultrapassado no 

tempo e nas atuais necessidades. Soma-se a isso a centralização do projeto na 

Presidência, o que dificulta o atendimento às singularidades das Unidades. 

 

Detalhamento: 

 

O novo projeto baseia-se nas seguintes premissas: 

 Alinhamento ao Plano de Desenvolvimento Institucional da Fiocruz (em anexo) 

aonde está claro que para atender às especificidades, cada Unidade instituirá seu 

Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Institucional. 

 Revisão do quantitativo e adequação dos colaboradores ao objeto da contratação. 

 Descentralização para as Unidades, com cooperação, monitoramento e 

coordenação da Vice-presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional. 
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 Fonte de financiamento com recurso da LOA1; os valores para utilização de cada 

Unidade serão negociados tomando como base o gasto do projeto atual e a 

disponibilidade orçamentária.  

 Contratação da Fiotec por cada Unidade e previsão de gasto com bolsas e outras 

despesas (capacitação, por exemplo). Possibilidade de fusão com outros projetos 

de desenvolvimento institucional existentes nas Unidades, como por exemplo a 

Escola Corporativa na Presidência. 

 Previsão de 01 ano de projeto, podendo ser prorrogado apenas por igual período. 

 Monitoramento criterioso com relatórios trimestrais de cumprimento das metas, o 

que inclui relatórios parciais das atividades dos bolsistas, que devem estar em 

consonância com os objetivos do projeto. 

 

Etapas de elaboração: 

1 Aprovação do TR do Programa e do Plano de Desenvolvimento Institucional no 

Conselho Deliberativo (fevereiro/18). 

2 Reunião com vice-diretores de gestão das unidades para discussão da 

operacionalização da proposta (fevereiro/18). 

3 Elaboração do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Institucional em 

cada unidade, com edital interno de fomento – modelo em anexo (fevereiro/18).  

4 Contratação da Fiotec pelas unidades para apoio ao desenvolvimento do 

projeto (março e abril/18). 

5 Monitoramento regular no âmbito da Câmara Técnica de Gestão e 

Desenvolvimento Institucional, com coordenação da VPGDI (permanente). 

 

 

 

                                                      
1 Para a concessão de bolsas a servidores será necessário excluir o art. 2º da portaria da Presidência da Fiocruz nº 

391/2015-PR :  § 3º É vedada a concessão de bolsas a servidores Fiocruz em projetos que utilizem recursos 

orçamentários regulares inscritos na LOA Fiocruz. Entretanto, deverá ser feito um pacto interno de que somente os 

projetos atrelados a esse programa poderão utilizar recurso LOA para bolsa de servidor. 

http://www.portaria.fiocruz.br/Doc/P391_2015.pdf
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Anexo - Plano de Desenvolvimento Institucional da Fiocruz 

 

O Desenvolvimento Institucional da Fiocruz pode ser entendido como uma forma de 

aprimorar a organização em suas diversas dimensões (estrutural, funcional, cultural, 

política), de forma a promover a necessária adaptação e o melhor ajuste às mudanças 

que ocorrem no ambiente e na sociedade, com vistas a produzir evolução institucional 

estratégica com eficiência, eficácia e efetividade no cumprimento de suas finalidades.  

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional, em síntese, é composto de um conjunto de 

diretrizes gerenciais capazes de nortear a instituição no desafio de produzir avanços 

técnico-políticos, para posicioná-la estrategicamente no seu ambiente. O plano precisa 

ser uma declaração clara e concisa dos comportamentos, práticas e padrões esperados 

da instituição. Optou-se pelo modelo de apresentação de um único conjunto de diretrizes 

para as áreas institucionais.  

 

Deve-se considerar que o plano de desenvolvimento institucional vem sendo desenhado, 

desenvolvido e colocado em prática ao longo dos anos através da execução de diretrizes 

e projetos aprovados nos Congressos Internos e no Conselho Deliberativo da Fiocruz. 

Contata-se que historicamente essa forma de atuação na construção do desenvolvimento 

institucional tem se verificado com mais ênfase a partir do VI até o VIII Congresso Interno. 

 

No VI Congresso Interno, a instituição criou o mapa corporativo contendo perspectivas, 

sendo os processos/eixos estratégicos uma delas e aprovou diretrizes/objetivos para cada 

perspectiva. O desenvolvimento institucional consistia da perspectiva de base, também 

chamada de inovação na gestão, que encerrava uma proposta de gestão de recursos 

(tangíveis e intangíveis), senso lato, de desenvolvimento da Fiocruz e que apresentou 

diretrizes como “(i) produzir estudos prospectivos periódicos em áreas estratégicas para 

orientar a reflexão em saúde e o planejamento estratégico institucional com base no 

aprimoramento das instâncias existentes na instituição e (ii) promover ações para maior 
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integração dos planos diretores da Fiocruz nacional, a fim de gerar compartilhamento de 

recursos, alinhamento de estratégias e projetos”. O plano quadrienal decorrente propôs 

vários projetos de integração do DI como “(i) a instituição da contratualização da gestão e 

(ii) a criação da controladoria”. No VII Congresso Interno, a instituição deliberou, com 

base em eixos estratégicos, gerando cinco mapas institucionais, tendo cada um dos 

mapas a perspectiva de base de inovação na gestão, e ademais foram aprovados os 

objetivos/diretrizes corporativas para o DI como por exemplo “(i) aperfeiçoamento do 

sistema de governança, estruturação de modelos empreendedores para projetos e áreas 

específicas e (ii) gestão de portfólio de PD&I e de Produção e modelagem de gestão de 

plataformas tecnológicas”. Além disso, em plenária extraordinária houve o debate e 

deliberação sobre o aprimoramento da governança e estrutura organizacional, tendo o CD 

Fiocruz aprovado seu plano de ação. No VIII CI, a instituição trabalhou com as grandes 

questões institucionais e respectivas teses, orientada ao desenvolvimento institucional, 

tanto da perspectiva política quanto técnica, tendo deliberado por exemplo sobre “(i) a 

criação da plataforma de serviços de gestão e (ii) a política de gestão de risco”, em 

consonância com o CD Fiocruz.  

 

Cumpre destacar, em função da realidade do ecossistema institucional, que urge a 

construção de uma síntese de diretrizes institucionais capazes de orientar o DI de forma 

integrada, enquanto programa coletivo, mas que também se descentralize para as 

unidades, na forma de projetos locais. Assim, apresenta-se a seguir o Plano de DI a partir 

da proposição de um conjunto de diretrizes que representam o resumo das últimas 

diretrizes de DI aprovadas nos três últimos CIs e respectivos CDs Fiocruz, entretanto 

carecendo, enquanto plano, de aprovação final dos respectivos órgãos. Ato contínuo é 

necessário, traçar um plano de implementação e comunicação. 

 

Diretrizes de Desenvolvimento Institucional:  

 

1) Aperfeiçoar o sistema de governança de forma contínua e permanente. 

2) Debater a aprovar a gestão do portifólio estratégico de PD&I e de Produção. 
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3) Conceber e implementar modelo de gestão de plataformas tecnológicas. 

4) Aprimorar a modelagem e implementação da captação de recursos, da gestão de 

redes de cooperação, e de prospecção científico-tecnológica. 

5) Implementar a operação e interação intrainstitucional do programa de estudos 

estratégicos. 

6) Criação e implementação das políticas funcionais da administração (ex. política da 

regulação do trabalho) e das políticas finalísticas (ex. política de PD&I). 

7) Aprimorar e aplicar em todos os campi o programa de Gestão do trabalho saudável 

e sustentável (Fiocruz Saudável). 

8) Conceber e implantar de forma integrada a política de qualidade, biossegurança e 

gestão ambiental. 

9) Ampliar as ações de atenção à Saúde dos Trabalhadores da Fiocruz (prevenção, 

promoção e vigilâncias nos locais de trabalho, além do aprimoramento das ações 

já realizadas de assistência, perícia e exames periódicos). 

10) Aperfeiçoar o modelo contábil-gerencial para gestão físico-orçamentária visando a 

melhoria da qualidade do gasto. 

11) Aprimorar a modelagem e gestão por processos para fins de integrar e automatizar 

os processos e, qualificar a tomada de decisão gerencial. 

12) Disseminar a cultura da qualidade, a cultura de gestão por resultados e o modelo 

de excelência na gestão pública, maximizados pela cooperação intra e 

interinstitucional. 

13) Aprimorar a integração da administração via plataforma coletiva de serviços 

administrativos. 

14) Reestruturar a cadeia logística.  

15) Implantar Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos para 

criação, tramitação e guarda de documentos e processos administrativos no meio 

digital. 

16) Aprimorar o sistema integrado de monitoramento, avaliação e aprendizagem 

institucional. 

17) Aperfeiçoar a cultura de gestão por resultados e prestação de contas (utilizando o 

sistema integrado de monitoramento, avaliação e aprendizagem institucional). 

18) Desenvolver os trabalhadores via educação corporativa e outros meios de 

qualificação profissional.  

19) Qualificar e fortalecer as ações de controle interno em paralelo com a implantação 

da política de gestão de risco. 

20) Planejar a ampliação e ocupação das áreas nos campi da Fiocruz em todo o país 

com base no Plano Diretor de Obras e no Plano Diretor de Ocupação. 
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21) Aprimorar a integração de infraestrutura de serviços de suporte (ex. Estruturação 

da Central de Operações de Serviço e Infraestrutura – COF). 

22) Contribuir para o  aprimoramento do plano de carreiras, cargos e salários.  

23) Fortalecer as práticas de negociação permanente entre o Sindicato e a instituição. 

24) Aprimorar a incorporação de indicadores de desempenho global, intermediário e 

individual correlacionados às atividades finalísticas e apurados em períodos 

equivalentes. 

25) Fortalecer e ampliar os mecanismos de transparência institucional com políticas e 

ações. 

26) Aperfeiçoar a gestão integrada e estratégica das ações de informação e 

comunicação em saúde, divulgação científica e popularização da ciência, além da 

comunicação institucional e interna. 

27) Ampliar a integração entre a Coordenação de Saúde do Trabalhador, Fiocruz 

Saudável e Fiosaúde. 

28) Gerar um padrão de critérios para terceirização nas unidades no que se refere a 

postos que sejam do mesmo nível de complexidade e escolaridade. 

29) Implantar sistema de informação integrado de gestão disponível no Portal 

corporativo – Intranet Fiocruz, tornando esta plataforma um importante instrumento 

de integração e gerência para o aprimoramento da governança institucional. 

30) Qualificar permanentemente a infraestrutura e logística em TI, informação e 

comunicação. 

31) Implantar planos de desenvolvimento de pessoas de acordo com cada processo 

estratégico (plano de competências por processo estratégico). 

32) Aprimorar sistema de incentivo ao desempenho alinhado à criação de bônus. 

33) Aperfeiçoar metodologias de planejamento e dimensionamento da força de 

trabalho, de forma a subsidiar a tomada de decisão estratégica no âmbito da 

gestão do trabalho. 

34) Fortalecer a Política de Gestão do Trabalho, inclusive em seus aspectos referidos 

à Saúde do Trabalhador 

35) Efetivar as ações previstas na Política de Assédio Moral. 

36) Fomentar programas e atividades visando reforçar a cultura organizacional da 

Fiocruz junto a seus trabalhadores, de modo a ampliar o quadro de referência e 

pertencimento destes a uma história institucional, aos fazeres culturais e aos 

valores definidos em sua missão nos campos da saúde, educação e CT&I, 

promovendo o engajamento e o compromisso do seu quadro funcional para melhor 

servir a sociedade brasileira. 

37) Promover a mobilidade dos servidores como mecanismo de estímulo profissional 

no apoio a projetos estratégicos e programas estratégicos. 


