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IOC: nova estrutura organizacional 
1. Contexto e antecedentes 

A Ciência brasileira vive uma grande transformação, tal como a Saúde viveu após a 8ª 
Conferência Nacional em Saúde. O cenário atual contempla todos os desdobramentos de 
(i) uma política nacional de C&T, articulada com uma política industrial e de comércio 
exterior, com clara perspectiva de continuidade em função do resultado das eleições 
presidenciais; (ii) investimentos crescentes na forma de editais setoriais e focados em 
prioridades definidas pelos novos mecanismos de análise e escolha de prioridades, nos quais 
as Conferências Nacionais de CT&I, e as Conferências Nacionais de C&T em Saúde tem 
cumprido papel primordial; (iii) mecanismos de fomento que drenam recursos para C&T em 
saúde, em nível nacional (Fundos Setoriais) e internacional (diversos organismos e 
cooperação/comércio internacionais), aos quais os Institutos de Pesquisa devem estar 
atentos e preparados para disputar; (iv) um desafio onipresente para que a ciência básica 
brasileira dê respostas no âmbito do desenvolvimento tecnológico, reduzindo a distância e o 
tempo entre a geração de conhecimentos básicos e sua aplicação em produtos diversos de 
interesse da sociedade, agregando valor ao conhecimento produzido por inovar (radical ou 
incrementalmente) em produtos e processos em todas as áreas do saber e da produção; 
(v) um movimento de modernização das estruturas organizacionais dos Institutos de 
pesquisa no mundo e no Brasil, caracterizado pela especialização das competências técnico-
científicas em laboratórios com lideranças expressivas cientifica e politicamente, e com 
equipes fortes, com crescente articulação interdisciplinar de diferentes laboratórios para 
associações e composições de redes para disputa de financiamentos. 

A Fiocruz vive intensamente esse momento, participando desses fóruns, reconhecida 
internacionalmente como a “melhor instituição do mundo em saúde pública” (pelo menos 
pelos próximos 3 anos) segundo a premiação da Federação Mundial de Instituições de Saúde 
Pública, e enfrentando um profundo processo de reestruturação organizacional que a coloque 
em condições de competitividade e sucesso nesse novo cenário.  

O IOC é parte integrante e essencial desse movimento, desse processo e tem 
acompanhado e interferido nessas escolhas, influenciando e sendo influenciado por elas.  

2. Compromissos  

Todo o desenvolvimento da nova proposta de estrutura do IOC foi embasado na visão 
de futuro definida pelo Instituto em seu II Encontro, realizado em março de 2006, onde 
refletimos sobre “o que queremos que o IOC seja em 2015”: 

• Um Instituto de pesquisa de excelência em nível internacional, ousado, desburocratizado, 
informatizado, flexível, ágil, inovador, com profissionais motivados e focados em suas 
atividades. Um Instituto com laboratórios fortes, com gestão de projetos em redes 
temáticas e programas integrados, preservando a diversidade da pesquisa e serviços 
institucionais, com produção de conhecimento mensurável de acordo com os padrões 
internacionais, valorizando as parcerias público-privadas e assegurando disponibilização, 
integração e divulgação do conhecimento .  

• Um Instituto de pesquisa com pró-atividade no desenvolvimento tecnológico, capaz de 
formar recursos humanos de qualidade, captar lideranças científicas de alto nível, buscar 
cooperações intra e inter-institucionais, responder aos desafios do setor saúde para atender 
as demandas da população brasileira, identificar oportunidades através de forte mecanismo 
de prospecção tecnológica, influenciando a política científico-tecnológica do país.  

• Um Instituto reconhecido pela qualidade de sua ação de referência de diagnóstico, 
assistência e vigilância epidemiológica pelo Sistema Nacional de Vigilância do Ministério 
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da Saúde e pela sociedade, assim como pela diversidade e qualidade de suas coleções 
científicas, devidamente acreditado e certificado considerando a gestão da qualidade, sendo 
pró-ativo na formulação de políticas do MS, atuando em saúde ambiental, em vigilância e 
ensino, e atendendo a demandas emergentes em doenças.  

 

Nessa visão de futuro, também definimos “como queremos que o IOC seja visto pela 
Fiocruz, pela sociedade e pelos nossos pares científicos”:  

• Queremos que a Fiocruz veja o IOC como unidade de excelência em pesquisa, 
referência, ensino e inovação, geradora e difusora de conhecimento científico-
tecnológico, célula mater da Instituição, integrada e participante nas decisões políticas e no 
seu planejamento estratégico.  

• Queremos que a sociedade veja o IOC como instituto de excelência, que faz ciência 
para resolver os problemas de saúde da população brasileira e que responde às demandas 
na área de saúde com presteza, qualidade e confiabilidade.  

• Queremos que nossos pares nos vejam como instituto de pesquisa e referência de 
excelência, meritocrático e competitivo, que produz conhecimento científico e forma 
profissionais de alto nível, no contexto de sua missão como unidade da Fiocruz.  

 

Para construir essa visão de futuro, foi feito um diagnóstico de nossas competências 
essenciais, do que fazemos de melhor, pelo o que somos identificados e no que nos 
diferenciamos:  

• Reconhecemos que as competências essenciais do IOC estão focadas na pesquisa 
biomédica, com formação e capacitação de profissionais na área de pesquisa e serviço de 
referência. Somos diferenciados pela abrangência com multi-disciplinaridade e pelo processo 
regular de avaliação externa. Daqui a dez anos, gostaríamos de ter competências e 
flexibilidade para operar em temáticas que respondam às necessidades de saúde e C&T 
daquele momento.  

 

Finalmente, também para construir essa visão de futuro, definimos os seguintes 
princípios sobre como estruturar o IOC.  

• Os laboratórios são a base da estrutura do IOC e a atual estrutura departamental deve 
ser revista a fim de construir a visão de futuro do IOC. Coordenações científicas horizontais 
serão construídas, independentes da gestão administrativa. A nova estrutura, condicionada 
pelo fortalecimento do apoio administrativo e de infra-estrutura, será construída de forma 
planejada, conjunta e gradativa, de modo a garantir a sustentabilidade da pesquisa e 
prestação de serviços do IOC. O prazo para a definição do desenho da nova estrutura é maio 
de 2007.  

• Para viabilizar essa visão de futuro, a matriz para a organização e a gestão científica da 
pesquisa no IOC deve ter como princípio a missão do IOC (aprovamos esse texto também na 
plenária do V Congresso Interno), com manutenção da diversidade de pesquisa e 
desenvolvimento de pesquisa de excelência e inovação. Os critérios, após estudos 
aprofundados, devem tomar como base as ações e objetivos do PPA, com implementação de 
uma gestão científica, capaz de fazer prospecção de oportunidades, que resulte numa matriz 
dinâmica e flexível.  
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3. Processo e metodologia do trabalho realizado 

Para o desenvolvimento da proposta de estrutura, procuramos retratar como e qual é 
a pesquisa que está sendo realizada no IOC hoje, e qual a pesquisa que 
antevemos desenvolver nos próximos 10 a 20 anos, para que possamos propor a 
melhor e mais flexível estrutura a fim de trabalhar em paz e conforto nesse cenário, 
potencializando sucessos. 

Para isso, analisamos o conjunto de projetos do IOC e seu alinhamento aos objetivos 
estratégicos do PPA-Fiocruz, bem como os produtos a eles associados de 2003 a 2006. 
Traçamos um retrato atual da pesquisa no IOC, identificamos os esforços em determinados 
objetivos, estruturamos áreas temáticas que possibilitassem consolidar áreas em expansão 
que poderão precisarn de investimentos e identificamos fragilidades e áreas 
superdimensionadas.   

Utilizando metodologia do planejamento participativo, ou seja, envolvendo em cada 
fase os atores principais do processo para a análise fiel da situação e o planejamento 
conjunto das ações a serem tomadas, conduzimos os seguintes processos: 

 Para o desenho das macro-áreas programáticas do IOC e a definição de nossas 
grandes áreas temáticas de pesquisa, consolidamos os projetos de pesquisa dos 
Laboratórios do IOC (estudo e validação) e sua associação a produtos (artigos e teses 
2005) e a custo (orçamento 2006 POM). Os resultados subsidiaram a definição de 
quantas e quais coordenações horizontais de áreas deveriam ser criadas, definindo-
se 15 áreas temáticas interdisciplinares, em substituição à atual estrutura departamental 
disciplinar. 

 Estimamos o volume total de projetos e desenhamos a estrutura de apoio à gestão 
desses projetos na administração central e nos laboratórios. 

 Analisamos e diagnosticamos as dificuldades atuais da gestão administrativa de 
compras, materiais e outros e elaboramos alternativas organizacionais para implantação 
em 2007. 

 Analisamos e diagnosticamos os processos comuns nos atuais departamentos, para 
desenho da gestão de condomínios.   

 

Coordenado pela diretoria, o processo ocoreu de agosto a novembro com as seguintes 
etapas: 

1) Consolidação dos Projetos de Pesquisa dos laboratórios do IOC e de sua associação a 
produtos (artigos e teses 2005) e a custo (orçamento 2006 POM).  

2) Agregação dos projetos por objetivos do PPA e agregação dos objetivos do PPA por 
macro-área programática para proposição da matriz de áreas de pesquisa. 

3)  Realização de Conselho Ampliado: 4/10/2006, para início do processo.  
4)  Realização de reuniões das Câmaras Técnicas de Pesquisa, de Serviços de Referência e 

de Coleções, para aprofundamento e fomento de idéias e propostas.  
5)  Discussão e proposição da matriz de áreas de pesquisa do IOC. 
6) Identificação dos laboratórios que desenvolvem esses projetos e de suas afinidades às 

diferentes áreas. 
7) Desenho da proposta de re-estruturação do setor de apoio administrativo e infra-

estrutural.  
8) Desenho da proposta de estruturação organizacional do ensino, e da comunicação e 

informação, bem como da tecno-estrutura do IOC.  
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9) Desenho da proposta de estruturação organizacional dos Serviços de Referência e das 
Coleções, da Experimentação Animal e das Plataformas Multi-usuário. 

10) III Encontro do IOC: 12 a 14 /11/2006, para debate aprofundado da nova estrutura do 
IOC, incluindo a proposição das Áreas Temáticas Horizontais de Pesquisa, as estruturas 
de apoio, a nova composição do CD-IOC.  

11) Conselho Deliberativo: 22/11/2006, para deliberar sobre a nova estrutura organizacional, 
o número e o nível de DAS e FGs,  e a nova composição do CD-IOC. 

12) Estruturação de cada Área e de cada Coordenação Horizontal de Pesquisa; até 
25/03/2007. 

13) Assembléia geral para definição do novo Regimento, até 25/03/2007. 
14) Construção detalhada de cada Área e de cada Coordenação Horizontal de Pesquisa; até 

25 de maio de 2007. 
15) Eleição do novo CD-IOC; Responsável: Diretoria e comissão eleitoral; de 15 de abril a 15 

de maio de 2007. Posse em 25 de maio de 2007, e início do processo de implantação da 
nova estrutura. Responsável: Diretoria e comissão eleitoral; de 15 de abril a 15 de maio 
de 2007. Posse 25 de maio de 2007. 

 

3.1. Padronização de nomenclaturas  

Conforme a posição assumida pela diretora do IOC no CD-Fiocruz, a estrutura proposta 
segue as diretrizes do V Congresso Interno, mas, para efeito de compreensão e 
entendimento interno utilizaremos o que chamamos metaforicamente de “nomes fantasia” 
relativo a diferentes “nomes da razão social”. No caso do IOC essa denominação é 
especialmente delicada pois a proposta que desconstroi “Departamentos de Pesquisa”, 
finalísticos, substituindo-os por estruturas horizontais de Coordenação, não poderia 
simplesmente construir “Departamentos de Administração”, correspondentes a área-meio. 
Assim, estaremos adotando o “nome fantasia” de Coordenador, para os seguintes cargos:  

Chefe de Departamento 

Chefe de Centro 

Chefe de Serviço 

Coordenação Horizontal 

No Formulário Síntese do Manual de Organização descrevemos os “Chefes de Departamento, 
de Centro e de Serviço”, tal como solicitado pela Fiocruz. Internamente, e no documento de 
descrição de atribuições, estaremos denominando todos como “Coordenadores”. 

Apresentamos a seguir o quadro que sumariza a Proposta de Estrutura do IOC e o 
organograma, seguido do Manual de Organização do Instituto Oswaldo Cruz. 
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3.2. Sumário da Estrutura do Instituto Oswaldo Cruz 
Estrutura Sub-estruturas associadas 

Vice-direções (4): Pesquisa e DT/ Ensino, Informação e 
Comunicação/ Serviços de Referência e Coleções/ 
Desenvolvimento Institucional e Gestão 
Secretaria geral 
Serviço de Gestão de Negócios/ Núcleo de Inovação Tecnológica 
(NIT) 
Coordenação de Cooperação Institucional 
Assessoria de Planejamento 

Diretoria geral 

Assessorias especiais (2 em nivel 102.2, 3 em nível 102.1) 
Laboratórios de Pesquisa, DT e Inovação (66) 
Centro de Experimentação Animal 
Coordenações Horizontais de Pesquisa e DT em cada uma de 15 
áreas temáticas 

Vice-direção de 
Pesquisa e DT  

Coordenação de Plataformas Instrumentais Tecnológicas multi-
usuário 
Serviço de Gestão do Ensino (Secretaria Acadêmica) 
Serviço de Jornalismo e Comunicação Social  
Serviço de Produção e Tratamento de Imagem Científica  
Serviço de Editoria Executiva  
Centro de Tecnologia da Informação, com 4 serviços 
relacionados 
Coordenações Horizontais de Programas de Pós-graduação 
stricto sensu em 4 áreas do MEC, com 4 cursos de Mestrado, 4 
de Doutorado e 2 de Mestrado Profissional   
Coordenações Horizontais de Programas de outras modalidades 
de ensino (lato sensu, técnico, estágios de graduação) 
Coordenação Horizontal de Comunicação Institucional, com 2 
serviços relacionados 

Vice-direção de 
Ensino, 
Informação e 
Comunicação 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz e Editoria Científica 
Coordenação Horizontal dos Serviços de Referência (25) Vice-direção de 

Serviços de 
Referência e 
Coleções  

Coordenação Horizontal das Coleções e Acervos Científicos do 
IOC (12) e 3 coordenações das diferentes modalidades: coleções 
zoológicas, coleções celulares, e acervos histopatológicos e de 
imagem 
Departamento de Suporte administrativo e infra-estrutural para 
os laboratórios de pesquisa, com 4 seções vinculados 
Departamento de Gestão do Trabalho, com 2 serviços vinculados
Serviço de Gestão Financeira, com 2 seções vinculadas 
Departamento de Suprimento e Patrimônio, com 4 serviços e 2 
seções vinculados 

Vice-direção de 
Desenvolvi- 
mento 
Institucional e 
Gestão 

Coordenações Horizontais dos programas de Gestão da 
Qualidade, da Biossegurança e da Gestão Ambiental.  

 



Proposta de Estrutura Organizacional do IOC - 26 de novembro de 2006 

 

Pág. 8/99 

3.3. Organograma do Instituto Oswaldo Cruz 
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101.4 1 Diretoria 
Diretor(a) 
geral 

Presidência da Fiocruz 4 Vice-direções, 66 
laboratórios de pesquisa 534 348 

479 + 365 
em tempo 

parcial 
diretoria 

101.1 2 Secretaria geral 
Secretária 
geral 

Diretoria do IOC ---- 3 3 0 gabinete 

101.2 3 Serviço de Gestão de 
Negócios - NIT Chefe Diretoria do IOC ---- 2 6 2 Negócios; patentes; 

direitos autorais 
102.2 4 Assessoria Assessor Diretoria do IOC ---- ---- ---- ----  

102.2 5 Assessoria Assessor Diretoria do IOC ---- ---- ---- ----  

101.1 6 
Serviço de Estudos e 
Planejamento Insti-
tucional 

Chefe Diretoria do IOC ---- 2 5 6 planejamento 

102.2 7 
Coordenação de 
Cooperação 
Institucional 

Coordenador Diretoria do IOC ---- ---- ---- ---- Cooperação 

101.3 8 

Vice-diretoria de 
Pesquisa e 
Desenvolvimento 
Tecnológico (P&DT) 

Vice-
diretor(a) 

Diretoria do IOC 

15 Coordenações de 
Pesquisa, 1 
Coordenação de 
Plataformas Tecno-
lógicas, 1 Centro de 
Experimentação Animal 

360 190 
411 + 341 
em tempo 

parcial 
Vice de P&DT 

101.2 9 
Centro de 
Experimentação 
Animal 

Chefe Vice-diretoria de P&DT  
10 Núcleos com 
Biotérios de 
Experimentação  

17 + (2) 16 + (3) 5 Infectórios, 
esperimentação animal 

FG3 10 Infectório do Pav. 
Carlos Chagas 

Chefe de 
setor 

Chefe do Centro de 
Experimentação Animal ---- 2 2 0 Experimentação animal 

FG3 11 Infectório do Pav. 
Lauro Travassos 

Chefe de 
setor 

Chefe do Centro de 
Experimentação Animal ---- 1 1 0 Experimentação animal 

FG3 12 Infectório do Pav. 
Leônidas Deane 

Chefe de 
setor 

Chefe do Centro de 
Experimentação Animal ---- 2 0 0 Experimentação animal 

FG3 13 Infectório do Pav. 
Cardoso Fontes 

Chefe de 
setor 

Chefe do Centro de 
Experimentação Animal ---- 1 2 0 Experimentação animal 

FG3 14 Infectório do Pav. 
Adolpho Lutz 

Chefe de 
setor 

Chefe do Centro de 
Experimentação Animal ---- 1 0 0 Experimentação animal 

FG3 15 Infectório do Pav. 
Artur Neiva 

Chefe de 
setor 

Chefe do Centro de 
Experimentação Animal ---- 1 2 0 Experimentação animal 

FG3 16 Infectório do Pav. 
Ozório de Almeida 

Chefe de 
setor 

Chefe do Centro de 
Experimentação Animal ---- 2 0 0 Experimentação animal 

FG3 17 
Infectório do Pav. de 
Virologia e 
Biossegurança 

Chefe de 
setor 

Chefe do Centro de 
Experimentação Animal ---- 1 2 0 Experimentação animal 
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FG3 18 Infectório do Pav. de 
Biologia Estrutural 

Chefe de 
setor 

Chefe do Centro de 
Experimentação Animal ---- 1 3 0 Experimentação animal 

FG3 19 Infectório do CDTS 
Chefe de 
setor 

Chefe do Centro de 
Experimentação Animal ---- (2) (3) 0 Experimentação animal 

FG3 20 
Insetário de 
flebotomíneos do 
Pav. Leônidas Deane 

Chefe de 
setor 

Chefe do Centro de 
Experimentação Animal ---- 0 1 2 Experimentação animal 

FG3 21 
Insetário de 
triatomíneos do Pav. 
Leônidas Deane 

Chefe de 
setor 

Chefe do Centro de 
Experimentação Animal ---- 1 1 1 Experimentação animal 

FG3 22 
Insetário de 
flebotomíneos do 
Pav. Carlos Chagas 

Chefe de 
setor 

Chefe do Centro de 
Experimentação Animal ---- 2 1 2 Experimentação animal 

FG3 23 
Insetário de 
mosquitos do Pav. 
Carlos Chagas 

Chefe de 
setor 

Chefe do Centro de 
Experimentação Animal ---- 2 1 0 Experimentação animal 

102.2 24 
Coordenação de 
Plataformas 
Tecnológicas 

Coordenador Vice-diretoria de P&DT  ---- ---- ---- ---- Plataformas tecnológicas 

FG2 25 Setor de Laboratórios 
P3 Chefe Vice-diretoria de P&DT  ---- 3 0 2 P3 

FG2 26 Setor de Microscopia Chefe Vice-diretoria de P&DT  ---- 2 (1) 0 Microscopica eletrônica; 
confocal 

FG2 27 

Setor de 
Bioinformática, 
Genômica e 
Proteômica 

Chefe Vice-diretoria de P&DT  ---- 2 (4) 0 Proteômica; genômica; 
bioinformática 

FG2 28 Setor de Citômica Chefe Vice-diretoria de P&DT  ---- 2 (3) 0 citometria 

102.2 29 
Coordenação de 
Pesquisa – Área 1 – 
Doença de Chagas 

Coordenador Vice-diretoria de P&DT ---- ---- ---- ---- Doença de Chagas 

102.2 30 
Coordenação de 
Pesquisa – Área 2 – 
Leishmaniose 

Coordenador Vice-diretoria de P&DT ---- ---- ---- ---- Leishmanioses 

102.2 31 

Coordenação de 
Pesquisa – Área 3 – 
Malária, 
toxoplasmose e 
outras protozooses 

Coordenador Vice-diretoria de P&DT ---- ---- ---- ---- protozooses 

102.2 32 

Coordenação de 
Pesquisa – Área 4- 
Esquistos-somose e 
outras helmintoses  

Coordenador Vice-diretoria de P&DT ---- ---- ---- ---- Helmintoses 

 



Pessoal Total integrante da subunidade 
DAS  Nome da 

Subunidade 

Denomina-
ção do cargo 

de chefia 
Nível superior Nível subordinado

Servidores Terceirizados Temporários
Palavras - chave 

 

Pág. 11/97 
 

102.2 33 

Coordenação de 
Pesquisa – Área 5 - 
Dengue, febre 
amarela e outras 
arboviroses 

Coordenador Vice-diretoria de P&DT ---- ---- ---- ---- Arboviroses 

102.2 34 

Coordenação de 
Pesquisa – Área 6 – 
Doenças virais e 
rickettsioses 

Coordenador Vice-diretoria de P&DT ---- ---- ---- ---- Vírus 

102.2 35 

Coordenação de 
Pesquisa – Área 7 – 
Doenças Bacterianas 
e Fúngicas 
(Hanseníase, TB, 
outras) 

Coordenador Vice-diretoria de P&DT ---- ---- ---- ---- Bactérias e fungos 

102.2 36 

Coordenação de 
Pesquisa – Área 8 – 
DST (AIDS, HPV, 
Bacte-rianas, trico-
moníase) 

Coordenador Vice-diretoria de P&DT ---- ---- ---- ---- DST 

102.2 37 

Coordenação de 
Pesquisa – Área 9 – 
Doenças Crônicas, 
Denerativas, 
genéticas 

Coordenador Vice-diretoria de P&DT ---- ---- ---- ---- Doenças degenerativas; 
doenças genéticas 

102.2 38 

Coordenação de 
Pesquisa – Área 10 – 
Genômica de 
parasitos, vetores e 
hospe-deiros 

Coordenador Vice-diretoria de P&DT ---- ---- ---- ---- Genômica 

102.2 39 

Coordenação de 
Pesquisa – Área 11 – 
Mecanismos 
imunológicos e 
estratégias de 
imunoproteção 

Coordenador Vice-diretoria de P&DT ---- ---- ---- ---- imunologia 

102.2 40 

Coordenação de 
Pesquisa – Área 12 – 
Saúde humana  
ambiental, educação 
e sociedade 

Coordenador Vice-diretoria de P&DT ---- ---- ---- ---- Saúde e educação 

102.2 41 

Coordenação de 
Pesquisa – Área 13 – 
Farmacologia, fisio-
patologia, inovações 
terapêuticas e 

Coordenador Vice-diretoria de P&DT ---- ---- ---- ---- Farmacologia 
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bioprodutos 

102.2 42 

Coordenação de 
Pesquisa – Área 14 – 
Taxonomia, morfolo-
gia, biodiversidade, 
ecologia e evolução 
de parasitos, vetores 
e reservatórios 

Coordenador Vice-diretoria de P&DT ---- ---- ---- ---- biodiversidade 

102.2 43 

Coordenação de 
Pesquisa – Área 15 – 
Epidemiologia, 
vigilância e 
diagnóstico em 
Saúde 

Coordenador Vice-diretoria de P&DT ---- ---- ---- ---- vigilância 

101.1 44 Lab. AIDS e 
Imunologia Molecular Chefe Vice-direção de PDI ---- 3 3 1 HIV; tipagem molecular 

101.1 45 
Lab. Avaliação e 
Promoção da Saúde 
Ambiental 

Chefe Vice-direção de PDI ---- 11 3 5 + 9 em 
tempo parcial 

Ambiente; epidemiologia 
de parasitoses; taxonomia 
de helmintos 

101.1 46 Lab. Biodiversidade 
Entomológica Chefe Vice-direção de PDI ---- 4 0 5 + 8 em 

tempo parcial 

Vetores; taxonomia; 
sistemática; Ixodides; 
epidemiologia  

101.1 47 Lab. Biologia Celular Chefe Vice-direção de PDI ---- 12 9 30 + 8 em 
tempo parcial 

Adesão celular; 
inflamação; educação em 
biociências; citotoxicidade 

101.1 48 Lab. Biologia de 
Tripanosomatídeos Chefe Vice-direção de PDI ---- 3 5 7 + 8 em 

tempo parcial 

Biologa, ecologia, tripa-
nosomatídeos; animais 
silvestres; ciclos de refe-
renciação 

101.1 49 

Lab. Biologia e 
Parasitologia de 
Mamíferos Silvestres 
Reservatórios 

Chefe Vice-direção de PDI ---- 6 6 4 + 17 em 
tempo parcial 

Mastozoologia; 
reservatórios; 
helmintologia; zoonoses 

101.1 50 Lab. Biologia 
Estrutural Chefe Vice-direção de PDI ---- 3 4 8 + 4 em 

tempo parcial 

Toxoplasmose 
experimental; 
leishmaniose experimental 
e humana; biologia celular 
e ultra-estrutural 

101.1 51 
Lab. Biologia 
Molecular Aplicada 
em Micobactérias 

Chefe Vice-direção de PDI ---- 9 4 8 + 4 em 
tempo parcial 

Genética de micobactérias; 
farmacogenética; tipagem 
molecular 

101.1 52 
Lab. Biologia 
Molecular de 
Flavivírus 

Chefe Vice-direção de PDI ---- 3 3 8 
Vacina; febre amarela; 
malária; vírus quimérico; 
expressão de proteínas 
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101.1 53 Lab. Biologia 
Molecular de Insetos Chefe Vice-direção de PDI ---- 4 0 12 + 1 em 

tempo parcial 

Comportamento; 
evolução; genética 
molecular; insetos vetores; 
dengue; leishmaniose; 
malária 

101.1 54 
Lab. Biologia 
Molecular de 
Tripanosomatídeos 

Chefe Vice-direção de PDI ---- 4 3 10 + 6 em 
tempo parcial 

Trypanosoma; Leishmania; 
flébotomo; bioinformática; 
alvos para drogas 

101.1 55 
Lab. Biologia 
Molecular e Doenças 
Endêmicas 

Chefe Vice-direção de PDI ---- 5 1 7 + 7 em 
tempo parcial 

Diagnóstico molecular; 
bioquímica de proteínas; 
proteases; Trypanosoma 
cruzi; leishmanioses; 
outros protozoários 

101.1 56 Lab. Bioquímica de 
Proteínas e Peptídeos Chefe Vice-direção de PDI ---- 6 1 4 + 5 em 

tempo parcial 

Modelagem molecular; 
proteína; parasitos; 
peptídeos 

101.1 57 Lab. Bioquímica de 
Tripanossomatídeos Chefe Vice-direção de PDI ---- 2 3 1 

Leishmania; drogas 
tripanocidas; drogas 
leishmanicidas 

101.1 58 

Lab. Bioquímica, 
Fisiologia e 
Imunologia de 
Insetos 

Chefe Vice-direção de PDI ---- 4 0 5 + 1 em 
tempo parcial 

Rhodnius; Trypanosoma; 
inseto-vetor; ecdisona; 
microbiota 

101.1 59 Lab. Comunicação 
Celular Chefe Vice-direção de PDI ---- 3 1 6 + 7 em 

tempo parcial 
Imunofarmacologia; 
comunicação celular 

101.1 60 
Lab. de Genômica 
Funcional e 
Bioinformática 

Chefe Vice-direção de PDI ---- 5 2 11 + 2 em 
tempo parcial 

Genômica funcional; 
bioinformática; 
micobactérias; 
tripanosomatídeos; 
proteínas recombinantes 

101.1 61 
Lab. Desenvol-
vimento Tecnológico 
em Virologia 

Chefe Vice-direção de PDI ---- 3 0 1 + 3 em 
tempo parcial 

Hepatite A; hepatite E; 
vacinas 

101.1 62 Lab. Diptera Chefe Vice-direção de PDI ---- 5 1 13 + 3 em 
tempo parcial 

Vetores; saúde; educação; 
biodiversidade; taxonomia 

101.1 63 Lab. Doenças 
Parasitárias Chefe Vice-direção de PDI ---- 15 9 6 + 9 em 

tempo parcial 
Malária; doença de 
Chagas; esquistossomose 

101.1 63 
Lab. Ecoepidemio-
logia de doença de 
Chagas 

Chefe Vice-direção de PDI ---- 5 2 3 + 10 em 
tempo parcial 

Triatomíneos; Trypano-
soma cruzi; biologia; 
ecologia; epidemiologia 

101.1 65 

Lab. Ecoepidemio-
logia e Controle da 
Esquistossomose e 
geohelmintoses 

Chefe Vice-direção de PDI ---- 4 0 7 
Esquistossomo-se; 
geohelmin-toses; epide-
miologia; saúde; controle; 
ambiente 
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101.1 66 Lab. Educação em 
Ambiente e Saúde Chefe Vice-direção de PDI ---- 8 3 5 + 17 em 

tempo parcial 
Sáude; educação; 
sociedade 

101.1 67 Lab. Enterobactérias Chefe Vice-direção de PDI ---- 2 3 2 + 3 em 
tempo parcial 

Gastroenterites 
bacterianas; resistência 
bacteriana; virulência 

101.1 68 Lab. Enterovírus Chefe Vice-direção de PDI ---- 2 2 2 + 1 em 
tempo parcial 

Diagnóstico; virus do 
sistema nervoso central; 
genomas virais 

101.1 69 
Lab. Epidemiologia 
de Malformações 
Con-gênitas 

Chefe Vice-direção de PDI ---- 1 1 1 
Malformações congênitas; 
epidemiologia genética; 
vigilância epidemiológica 

101.1 70 
Lab. Epidemiologia 
Molecular de Doenças 
Infecciosas 

Chefe Vice-direção de PDI ---- 7 1 9 + 5 em 
tempo parcial 

Trypanosoma cruzi; 
Leishmania; diagnóstico 
molecular; genômica 
funcional 

101.1 71 Lab. Esquistossomo-
se Expe-rimental Chefe Vice-direção de PDI ---- 7 5 3 + 3 em 

tempo parcial 
Vacinas; esquistossomose; 
fasciolose 

101.1 72 
Lab. Farmacologia 
Neuro-Cardio-
vascular 

Chefe Vice-direção de PDI ---- 2 3 3 + 2 em 
tempo parcial 

Microcirculação; 
hemodinâmica; 
hipertensão; diabetes 

101.1 73 Lab. Fisiologia 
Bacteriana Chefe Vice-direção de PDI ---- 2 1 7 

Bacillus anthracis; 
fisiologia bacteriana; 
controle biológico 

101.1 74 
Lab. Fisiologia e 
Controle de 
Artrópodes Vetores 

Chefe Vice-direção de PDI ---- 3 2 5 + 2 em 
tempo parcial 

Fisiologia e controle de 
artrópodes, resistência de 
Aedes aegypti 

101.1 75 Lab. Flavivírus Chefe Vice-direção de PDI ---- 2 2 3 + 2 em 
tempo parcial 

Dengue; febre amarela; 
epidemiologia molecular, 
vetores de flavivírus 

101.1 76 Lab. Genética de 
Microorganismos Chefe Vice-direção de PDI --- 4 1 10 

Genômica; diversidade 
genética; bactérias; vírus; 
helmintos; diagnóstico 
molecular 

101.1 77 Lab. Genética 
Humana Chefe Vice-direção de PDI ---- 4 2 6 + 5 em 

tempo parcial 

Epidemiologia; doenças 
crônicas, doenças 
degenerativas; 
susceptibilidade genética; 
estrutura populacional 

101.1 78 Lab. Hanseníase Chefe Vice-direção de PDI ---- 17 6 3 Assistência; hanseníase 

101.1 79 Lab. Hantaviroses e 
Rickettsioses Chefe Vice-direção de PDI ---- 2 2 8 + 8 em 

tempo parcial 

Hantavírus; rickettsias; 
zoonoses; epidemiologia e 
ambiente 

101.1 80 Lab. Helmintos 
Parasitos de Peixes Chefe Vice-direção de PDI ---- 5 0 1 + 4 em 

tempo parcial 
Helmintos de peixes 
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101.1 81 
Lab. Helmintos 
Parasitos de 
Vertebrados 

Chefe Vice-direção de PDI ---- 3 3 3 Taxonomia; morfologia; 
helmintos de vertebrados 

101.1 82 Lab. Hepatites Virais Chefe Vice-direção de PDI ---- 5 0 4 + 6 em 
tempo parcial 

Hepatite C; hepatite B; 
diagnóstico e 
epidemiologia molecular; 
variabilidade genômica; 
expressão de proteínas 

101.1 83 Lab. Imunofarma-
cologia Chefe Vice-direção de PDI ---- 4 6 17 + 5 em 

tempo parcial 
Inflamação, sepse; 
corpúsculos lipídicos 

101.1 84 Lab. Imunologia 
Clínica Chefe Vice-direção de PDI ---- 4 1 7 + 6 em 

tempo parcial 
HIV; Trypanosoma cruzi; 
BCG- Moreaux; vacinas 

101.1 85 Lab. Imunologia Viral Chefe Vice-direção de PDI ---- 3 2 5 Imunologia inata; dengue; 
imunoterápicos 

101.1 86 Lab. Imuno-
modulação Chefe Vice-direção de PDI ---- 7 2 4 

Leishmaniose; doença de 
Chagas; toxoplasmose; 
vacinas;  

101.1 87 Lab. Imuno-
parasitologia Chefe Vice-direção de PDI ---- 11 0 4 + 1 em 

tempo parcial 
Vacinas; 
imunoparasitologia 

101.1 88 Lab. Imunopatologia Chefe Vice-direção de PDI ---- 5 3 6 + 7 em 
tempo parcial 

Leishmania; dengue; 
vacinas; imunopatologia 

101.1 89 Lab. Inflamação Chefe Vice-direção de PDI ---- 5 8 8 + 16 em 
tempo parcial 

Alergia; asma; inflamação 

101.1 90 Lab. Malacologia Chefe Vice-direção de PDI ---- 2 2 0 Moluscos 

101.1 91 Lab. Microbiologia 
Celular Chefe Vice-direção de PDI ---- 8 0 15 + 9 em 

tempo parcial 

Proteoma; patogenia da 
hanseníase; marcadores 
diagnósticos 

101.1 92 Lab. Patologia Chefe Vice-direção de PDI ---- 5 11 15 + 8 em 
tempo parcial 

Patologia experimental; 
esquistossomose; 
angioestrongiloidíase; 
febre amarela 

101.1 93 
Lab. Pesquisa em 
Auto-Imunidade e 
Imuno-Regulação 

Chefe Vice-direção de PDI ---- 4 7 4 + 7 em 
tempo parcial 

Quimiocinas; miocardite; 
Toxoplasma gondii; 
vacinas; Trypanosoma 
cruzi; educação 

101.1 94 Lab. Pesquisa em 
Malária Chefe Vice-direção de PDI ---- 5 0 3 Malária; epidemiologia; 

diagnóstico 

101.1 95 Lab. Pesquisa sobre o 
Timo Chefe Vice-direção de PDI ---- 8 4 9 + 9 em 

tempo parcial 
Migração celular; células 
nurse; hormonios tímicos 

101.1 96 Lab. Pesquisas em 
Leishmaniose Chefe Vice-direção de PDI ---- 4 0 3 + 1 em 

tempo parcial 

Leishmaniose; 
epidemiologia molecular; 
imunopatologia; vacinas 
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101.1 97 Lab. Simulídeos e 
Oncocercose Chefe Vice-direção de PDI ---- 3 1 4 + 6 em 

tempo parcial 
Simulídeos; onco-cercose; 
epidemio-logia 

101.1 98 Lab. Sistemática 
Bioquímica Chefe Vice-direção de PDI ---- 6 1 4 + 9 em 

tempo parcial 

Epidemiologia molecular; 
diagnóstico; diversidade 
genética; 
microorganismos; vetores 

101.1 99 Lab. Taxonomia de 
Triatomíneos Chefe Vice-direção de PDI ---- 3 1 0 Doença de Chagas; 

taxonomia; triatomíneos 

101.1 100 

Lab. Taxonomia, 
Bioquímica e 
Bioprospecção de 
Fungos 

Chefe Vice-direção de PDI ---- 3 6 4 + 6 em 
tempo parcial 

Taxonomia; bioquímica; 
controle biológico 

101.1 101 Lab. Toxinologia Chefe Vice-direção de PDI ---- 4 4 6 Proteômica; venenos de 
serpentes  

101.1 102 Lab. Toxoplasmose Chefe Vice-direção de PDI ---- 5 2 6 + 2 em 
tempo parcial 

Toxoplasma gondii; 
Leishmania; diagnóstico; 
vacina 

101.1 103 Lab. Transmissores 
de Hematozoários Chefe Vice-direção de PDI ---- 5 3 7 + 3 em 

tempo parcial 

Dengue; culicídeos; 
taxonomia; interação 
parasito-vetor; vigilância 

101.1 104 Lab. Transmissores 
de Leishmanioses Chefe Vice-direção de PDI ---- 8 3 15 + 2 em 

tempo parcial 

Leishmaniose; doença de 
Chagas; vetores; vigilância 
epidemiológica; interação 
parasito-hospedeiro 

101.1 105 Lab. Virologia 
Comparada Chefe Vice-direção de PDI ---- 5 3 4 + 3 em 

tempo parcial 

Gastroenterites virais; 
virologia ambiental; 
rotavírus; astrovírus; 
adenovírus 

101.1 106 Lab. Virologia 
Molecular Chefe Vice-direção de PDI ---- 4 0 6 + 3 em 

tempo parcial 

Hepatite B; novos vírus; 
torque nuo vírus; 
lamivudinae 

101.1 107 Lab. Vírus Respi-
ratório e Sarampo Chefe Vice-direção de PDI ---- 4 0 2 em tempo 

parcial 
Sarampo; rubéola; 
vigilância epidemiológica 

101.1 108 Lab. Zoonoses 
Bacterianas Chefe Vice-direção de PDI ---- 4 2 4 Leptospira; Listeria; 

Campylobacter 

101.1 109 Lab.Ultra-Estrutura 
Celular Chefe Vice-direção de PDI ---- 10 5 7 + 4 em 

tempo parcial 

Interação parasita-célula; 
glicoconjugados; 
Trypanosoma cruzi; 
cultura células 
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101.3 110 

Vice-diretoria de 
Desenvolvimento 
Institucional e Gestão 
(DI&G) 

Vice-
diretor(a)  

Diretoria do IOC 

3 Coordenações 
(Qualidade, Bios-
segurança e Ambi-ente) e 
4 Departa-mentos: 
Infraestru-tura e Suporte; 
Suprimentos e 
Patrimônio; Orça-mento e 
Finanças; Gestão do 
Trabalho, contendo 8 
Serviços e 6 seções.  

36 48 2 Vice de gestao 

101.2 111 Departamento de 
Gestão do Trabalho  Chefe Vice-diretoria de DI&G 

2 Serviços: Desen-
volvimento de RH e 
Administração de RH 

5 2 + (9) 1  

101.1 112 
Serviço de 
Desenvolvimento de 
RH 

Chefe Depto. de Gestão do 
Trabalho ---- 1 1 + (5) 1 Capacitação de pessoal 

101.1 113 
Serviço de 
Administração de 
RH 

Chefe Depto. de Gestão do 
Trabalho ---- 3 1 + (4) 0 Administração de pessoal 

101.2 114 Serviço de Gestão 
Financeira Chefe Vice-diretoria de DI&G 2 Serviços: Orçamento e 

Contabilidade 4 5 0  

FG1 115 Seção de 
Orçamento Chefe Serviço Gestão 

Financeira ---- 2 3 0 Orçamento 

FG1 116 Seção de 
Contabilidade Chefe Serviço de Gestão 

Financeira ---- 1 2 0 contabilidade 

101.2 117 
Departamento de 
Suprimentos e 
Patrimônio 

Chefe Vice-diretoria de DI&G 
4 Serviços: Compras, 
Materiais, Patrimônio, 
Contratos 

13 14 1  

101.1 118 Serviço de Compras Chefe Depto. de Suprimentos e 
Patrimônio ---- 4 3 0  

FG1 119 
Seção de 
Compras 
Internacionais 

Chefe Serviço de Compras ---- 1 2 0 Compras 

FG1 120 
Seção de 
Compras 
Nacionais 

Chefe Serviço de Compras ---- 2 1 0 Compras 

101.1 121 Serviço de Materiais Chefe Depto. de Suprimentos e 
Patrimônio ---- 3 4 1 Materiais 

101.1 122 Serviço de Patrimônio Chefe Depto. de Suprimentos e 
Patrimônio ---- 1 4 0 Patrimônio 

101.1 123 Serviço de Contratos Chefe Depto. de Suprimentos e 
Patrimônio ---- 4 3 0 Contratos 

101.2 124 

Departamento de 
Suporte 
Administrativo e 
Infra-estrutura 

Chefe Vice-diretoria de DI&G 

4 Seções: administra-
ções prediais; Central de 
Asssistência a Projetos e 
Central de Secretárias e 

11 26 0  
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Protocolo 

FG1 125 Seção de 
Administração Predial Chefe 

Depto. de Suporte 
Administrativo e Infra-
Estrutura 

---- 0 1 + (7) 0 Infra-estrutura predial 

FG1 126 Seção de Central de 
Assistência a Projetos Chefe 

Depto. de Suporte 
Administrativo e Infra-
Estrutura 

---- 5 15 0 Infra-estrutura a projetos 

FG1 127 Seção de Central de 
Secretarias Chefe 

Depto. de Suporte 
Administrativo e Infra-
Estrutura 

---- 4 9 0 suporte administrativo 

FG1 128 Seção de Protocolo Chefe 
Depto. de Suporte 
Administrativo e Infra-
Estrutura 

---- 2 2 0 Protocolo de processos 

102.1 129 Coordenação de 
Qualidade Coordenador Vice-diretoria de DI&G ---- 1 ---- ---- Qualidade 

102.1 130 Coordenação de 
Biossegurança Coordenador Vice-diretoria de DI&G ---- 1 ---- ---- Biossegurança 

102.1  Coordenação de 
Ambiente Coordenador Vice-diretoria de DI&G ---- 1 ---- ---- ambiente 

101.3 131 
Vice-diretoria de 
Ensino, Informação e 
Comu-nicação (EIC) 

Vice-diretor Diretoria do IOC 

1 centro (Tecno-logia de 
Informa-ção, com 4 
servi-ços); 3 Coordena-
ções: Comunicação (com 
2 serviços), Memórias e 
Editoria Científica, 4 CPG 
stricto sensu; Se-cretaria 
Acadêmica 

18 48 1 Vice de ECI 

101.1 132 
Serviço de Gestão do 
Ensino (Secretaria 
Aca-dêmica) 

Chefe Vice-diretoria de EIC ---- 6 9 0 Ensino 

102.2 133 Coordenação de PG 
Medicina Tro-pical Coordenador Vice-diretoria de EIC ---- 0 1 0 Ensino PG 

102.2 134 Coordenação de PG 
Biologia Para-sitária Coordenador Vice-diretoria de EIC ---- 0 1 0 Ensino PG 

102.2 135 
Coordenação de PG 
Biologia Celu-lar e 
Molecular 

Coordenador Vice-diretoria de EIC ---- 0 1 0 Ensino PG 

102.2 136 
Coordenação de PG 
Ensino em 
Biociências e Saúde 

Coordenador Vice-diretoria de EIC ---- 1 0 0 Ensino PG 

102.1 137 Coordenação dos 
Cursos Técnicos Coordenador Vice-diretoria de EIC ---- 1 1 0 Curso técnico 

102.1 138 
Coordenação dos 
Cursos de PG lato 
sensu 

Coordenador Vice-diretoria de EIC ---- 0 1 0 Curso PG 
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102.1 139 

Coordenação dos 
Estágios de 
Graduação e Ensino 
Médio 

Coordenador Vice-diretoria de EIC ---- 1 0 0 Ensino 

FG1 140 
Coordenação da 
Especialização em 
Malacologia 

Coordenador Vice-diretoria de EIC      

FG1 141 
Coordenação da 
Especialização em 
Entomologia 

Coordenador Vice-diretoria de EIC      

FG1 142 
Coordenação da 
Especialização em 
Ensino de Ciências 

Coordenador Vice-diretoria de EIC      

FG1 143 
Coordenação de 
Cursos para o SUS - 
Virologia 

Coordenador Vice-diretoria de EIC      

FG1 144 
Coordenação de 
Cursos para o SUS – 
Bacterio-logia 

Coordenador Vice-diretoria de EIC      

FG1 145 
Coordenação de 
Cursos para o SUS – 
Parasito-logia 

Coordenador Vice-diretoria de EIC      

FG3 146 Núcleo de Material 
Educativo Chefe Vice-diretoria de EIC      

102.1 147 Memórias e Editoria 
Científica Coordenador Vice-diretoria de EIC --- ---- ---- ---- ---- 

102.2 148 Coordenação de 
Comunicação Coordenador Vice-diretoria de EIC ---- 1 ---- ---- ---- 

101.1 149 Serviço de Editoria 
Execu-tiva Chefe Vice-diretoria de EIC ---- 2 3 1 

periódico científico; 
editoração; publicação on-
line 

101.1 150 Serviço de Produção 
de Imagem Chefe Vice-diretoria de EIC ---- 3 5 0 Imagem; fotografia 

101.1 151 Serviço de Jornalismo 
e Comunicação Chefe Vice-diretoria de EIC ---- 2 6 0 jornalismo 

101.2 152 Centro de Tecnologia 
da Informação Chefe Vice-diretoria de EIC 

4 Serviços: 
Administração de Rede, 
Desenvolvimento de 
Sistemas, Suporte e 
Administração de 
Bancos de Dados 

1 10 + (6) 0  

101.1 153 Serviço de Administ-
ração de Rede Chefe Centro de Tecnologia da 

Informação ---- 0 3 0  
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101.1 154 
Serviço de 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

Chefe Centro de Tecnologia da 
Informação ---- 0 (4) 0  

101.1 155 
Serviço de Suporte 
de Hardware e 
Software 

Chefe Centro de Tecnologia da 
Informação ---- 0 7 0  

101.1 156 
Serviço de 
Administração de 
Bancos de Dados 

Chefe Centro de Tecnologia da 
Informação ---- 0 (2) 0  

101.3 157 

Vice-diretoria de 
serviços de 
Referência e 
Coleções (SR&C) 

Vice-
diretor(a) 

Diretoria do IOC 

2 Coordenações: 
Serviços de Referência 
(1 Secretaria e 29 SR) e 
Coleções (com 3 
serviços e 12 curadores) 

110 76 
58 + 24 em 

tempo 
parcial 

Vice de SR&C 

102.2 158 
Coordenação de 
Serviços de 
Referência 

Coordenador Vice-diretoria de SR&C ---- ---- ---- ---- Serviços de referência 

FG1 159 Gestão dos Serviços Chefe Vice-diretoria de SR&C ---- 0 6 + (1) 0 Serviços de referência; 
qualidade 

FG1 160 Seção de SR Nacional 
para Leptospirose Chefe Lab. Zoonoses 

Bacterianas ---- 2 3 1 + 2 em 
tempo parcial 

Leptospirose 

FG1 161 
Seção de SR Nacional 
em Enteroinfecções 
bacterianas 

Chefe Lab. Entero-bactérias ---- 3 4 5 +4 em 
tempo parcial 

Enterobactérias 

FG1 162 Seção de SR em 
Carbúnculo Chefe Lab. Fisiologia 

Bacteriana ---- 1 2 4 Antrax 

FG1 163 

Seção de SR em 
Diagnóstico Molecular 
e Histopatológico de 
leishmanioses 

Chefe Lab. Imuno-patologia ---- 1 2 0 Leishmaniose 

FG1 164 

Seção de SR Nacional 
e Internacional em 
Taxonomia de 
Triatomíneos 

Chefe Lab. Taxonomia de 
Triatomíneos ---- 5 2 0 Doença de Chagas 

FG1 165 

Seção de SR em 
Diagnóstico 
Sorológico e 
Histopatológico de 
Leishmaniose Canina 

Chefe Lab. Imunomodu-lação ---- 3 2 1 Leishmaniose canina 

FG1 166 

Seção de SR Nacional 
e Internacional de 
Tipagem de 
Leishmania 

Chefe Lab. Pesquisas em 
Leishmaniose ---- 2 0 2 Leishmainose 
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FG1 167 

Seção de SR Nacional 
de Vigilância 
Epidemiológica: 
taxonomia e Ecologia 
de Vetores das 
Leishmanioses 

Chefe Lab. Transmissores de 
Leishmanioses ---- 5 2 8 Flebotomíneos 

FG1 168 

Seção de SR em 
Taxonomia e 
Diagnóstico de 
Reservatórios 
Silvestres das 
Leishmanioses 

Chefe Lab. Biologia de 
Tripanossomatídeos ---- 2 2 1 Reservatórios mamíferos 

FG1 169 
Seção de SR Regional 
de Transmissão de 
Hematozoários 

Chefe Lab. Transmissores de 
Hematozoários ---- 8 1 0 Anofelinos e culicíneos 

FG1 170 

Seção de SR de 
Avaliação da 
Resistência de 
vetores de dengue 

Chefe 
Lab. Fisiologia e 
Controle de Artrópodes 
Vetores 

---- 4 4 2 Aedes aegypti 

FG1 171 

Seção de SR Regional 
para Carrapatos de 
Interesse Médico e 
Veterinário 

Chefe Lab . Biodiversidade 
Entomológica ---- 2 0 3 + 3 em 

tempo parcial 
Ixodideos 

FG1 172 
Seção de SR Nacional 
em Simulídeos e 
Oncocercose 

Chefe Lab. Simulídeos e 
Oncocercose ---- 1 4 2 + 2 em 

tempo parcial 
Simulídeos e oncocercose 

FG1 173 
Seção de SR em 
Malformações 
Congênitas 

Chefe 
Lab. Epidemiologia de 
Malformações 
Congênitas 

---- 2 0 1 + 1 em 
tempo parcial 

Malformações congênitas 

FG1 174 
Seção de SR Nacional 
em CD4, Carga Viral 
e Genotipagem 

Chefe Lab. AIDS e Imunologia 
Molecular ---- 2 2 1 HIV 

FG1 175 

Seção de SR de 
Pesquisa, Diagnóstico 
e Treinamento em 
Malária 

Chefe Lab. Pesquisa em 
Malária ---- 2 1 2 Malária 

FG1 176 Seção de SR em 
Malacologia Chefe Lab. Malacologia ---- 3 2 1 Moluscos 

FG1 177 Seção de SR Interna-
cional em Influenza Chefe Lab. de Vírus 

Respiratório e Sarampo ---- 7 0 2 Influenza 

FG1 178 Seção de SR em 
Hepatites Virais Chefe Lab. Hepatites Virais ---- 7 2 3 + 2 em 

tempo parcial 
Hepatites 

FG1 179 
Seção de SR em 
Poliomielite e outras 
entero-viroses 

Chefe Lab. Enterovírus ---- 2 1 1 Poliomielite 
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FG1 180 Seção de SR de 
Rickettsioses Chefe Lab. Hantaviroses e 

Rickettsioses ---- 1 1 1 Rickettsioses 

FG1 181 Seção de SR de 
Hantaviroses Chefe Lab. Hantaviroses e 

Rickettsioses ---- 1 1 1 Hantaviroses 

FG1 182 
Seção de SR em 
Viroses Exante-
máticas 

Chefe Lab. Vírus Respiratório e 
Sarampo ---- 5 0 0 Viroses exantemáticas 

FG1 183 Seção de SR para 
SARS Chefe Lab. Vírus Respiratório e 

Sarampo ---- 2 0 0 SARS 

FG1 184 Seção de SR em 
Dengue Chefe Lab. Flavivírus ---- 3 4 0 dengue 

FG1 185 Seção de SR em 
Febre Amarela Chefe Lab. Flavivírus ---- 1 1 0 Febre amarela 

FG1 186 Seção de SR em 
Rotavírus Chefe Lab. Virologia 

Comparada ----- 4 2 1 Rotavírus 

FG1 187 Seção de SR em 
Hanseníase Chefe Lab. Hanseníase ---- 5 1 0 Hanseníase 

102.2 188 Coordenação de 
Coleções Coordenador Vice-diretoria de SR&C ---- ---- ---- ---- ---- 

102.1 189 Coordenador das 
Coleções Zoológicas Coordenador Vice-diretoria de SR&C ---- ---- ---- ----  

FG1 190 Seção da Coleção 
Entomológica Curador Vice-diretoria de SR&C ---- 2 3 3 + 7 em 

tempo parcial 
Artrópodes 

FG1 191 Seção da Coleção 
Helmintológica Curador Vice-diretoria de SR&C ---- 4 1 2 Helmintos 

FG1 192 Seção da Coleção 
Malacológica Curador Lab. Malacologia ---- 2 2 0 Moluscos  

102.1 193 
Coordenador das 
Coleções 
Microbiológicas 

Coordenador Vice-diretoria de SR&C ---- ---- ---- ----  

FG1 194 
Seção da Coleção 
Microbiológica de 
Leishmanias 

Curador Lab. Pesquisas em 
Leishmaniose ---- 2 0 2 + 1 em 

tempo parcial 
Leishmania 

FG1 195 
Seção da Coleção de 
Cultura de Bacillus e 
gêneros correlatos 

Curador Lab. Fisiologia 
Bacteriana ---- 1 1 0 Bacillus anthracis 

FG1 196 
Seção da Coleção 
Microbiológica de 
Tripanossoma-tídeos 

Curador Vice-diretoria de SR&C ---- 2 4 1 em tempo 
parcial 

Tripanosomatídeos 

FG1 197 Seção de Coleção de 
Fungos Filamentosos Curador 

Lab. Taxonomia, 
Bioquímica e 
Bioprospecção de 
Fungos 

---- 4 4 2 Fungos filamentosos 
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FG1 198 

Seção de Coleção de 
Fungos 
potencialmente 
produtores de 
micotoxinas 

Curador 
Lab. Avaliação e 
Promoção da Saúde 
Ambiental 

---- 1 0 2 micotoxinas 

FG1 199 
Seção da Coleção 
Microbiológica de 
Enterobactérias 

Curador Lab. Entero-bactérias ---- 2 3 1 + 1 em 
tempo parcial 

Enterobactérias 

FG1 200 Seção da Coleção de 
Leptospiras Curador Lab. Zoonoses 

Bacterianas ---- 1 1 1 Leptospira 

102.1 201 Coordenador dos 
Acervos Coordenador Vice-diretoria de SR&C ---- ---- ----- ----  

FG1 202 Seção da Coleção de 
Febre Amarela Curador Lab. Patologia ---- 2 2 1 Febre amarela 

FG1 203 Seção da Coleção de 
Imagem Científica Curador Lab. Biologia Estrutural ---- 1 2 1 Imagem científica 
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4. Missão e visão de futuro do Instituto Oswaldo Cruz: 

 
Missão: Promover política, gestão e ações de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e inovação, ensino, informação e serviços de referência no campo da pesquisa 
biomédica, visando a saúde da população. 
 
Visão de Futuro: O IOC será um Instituto de Pesquisa e Tecnologia internacional de 
excelência, formador de cientistas e técnicos, reconhecido pela qualidade de sua 
ação de referência de diagnóstico, assistência e vigilância epidemiológica e capaz de 
responder às demandas na área de saúde com rapidez e confiabilidade.  
 

5. Atribuições e características de cada sub-estrutura do IOC 

5.1. Diretoria / Cúpula estratégica 

5.1.1. Diretoria geral  

Cargo: Diretor(a) da Unidade 

Compete ao Diretor de Unidade: 

I. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares pertinentes ao âmbito de 
atuação do IOC;  

II. Participar, em representação do IOC, das reuniões do Conselho Deliberativo da 
Fiocruz e do Congresso Interno; 

III. Promover e supervisionar o desenvolvimento científico, tecnológico e 
operacional do IOC, onde aplicável e de acordo com as prioridades 
estabelecidas no Plano Plurianual e em outras diretrizes do Governo Federal; 

IV. Cumprir e fazer cumprir as diretrizes emanadas da Presidência e dos órgãos 
colegiados de condução da Fiocruz e do IOC; 

V. Negociar convênios de cooperação técnica e financeira com organismos 
nacionais, estrangeiros e internacionais, desde que enquadrados na missão 
institucional; 

VI. Indicar os titulares dos cargos em comissão e das funções gratificadas 
disponíveis no IOC; 

VII. Representar o IOC perante o Ministério da Saúde e outros órgãos públicos 
vinculados a sua área de atuação; 

VIII. Apresentar à Diretoria de Planejamento Estratégico da Fiocruz a proposta do 
Plano Estratégico Plurianual e do Programa Orçamento Anual do IOC; 

IX. Implementar, monitorar e avaliar a execução dos Planos Plurianual e Anual do 
IOC; 

X. Presidir o Conselho Deliberativo (CD) e outros corpos colegiados deliberativos 
do IOC, onde pertinente. 
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Perfil:  

I. Está apto para se apresentar como candidato a eleição para Diretor do IOC, 
profissional de reconhecida competência técnico-científica, com experiência 
gerencial, pertencente ou não ao quadro de funcionários da Fiocruz.  

II. O Diretor do IOC, pertencente ou não ao quadro de funcionários da Fiocruz, 
será indicado pelo Presidente da Fiocruz levando em conta o perfil gerencial 
adequado à respectiva área de atuação. 

 
Sub-estruturas vinculadas diretamente à direção geral:  

a) Vice-direções  

b) Secretaria geral 

c) Assessoria de Planejamento 

d) Coordenação (Serviço) de Gestão de Negócios/ Núcleo de Inovação 
Tecnológica (NIT) 

e) Coordenação da Cooperação Institucional 

f) Laboratórios de Pesquisa, DT e Inovação credenciados no IOC 

5.1.2. Vice-direção de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

Cargo: Vice-diretor(a) de PDI 
Hierarquicamente vinculado ao Diretor do IOC.  

Compete ao Vice-diretor de PDI compartilhar as responsabilidades e atribuições de 
direção nos aspectos específicos da sua área, incluindo: 

I. Coordenar os processos internos de definição do plano estratégico do Programa 
de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (1201) e das duas Ações do PPA-
Fiocruz atribuídas ao seu escopo de atuação:  

a) Pesquisas clínicas, epidemiológicas e em ciências biológicas, humanas e 
sociais aplicadas à Saúde na Fiocruz.  

b) Desenvolvimento tecnológico e inovação em saúde. 

II. Formular, validar e pactuar o plano gerencial (programa orçamento anual) entre 
as diversas subunidades organizacionais responsáveis pela execução; 

III. Coordenar e fomentar a execução dos projetos e processos vinculados às ações 
promovendo a otimização dos recursos e a integração das subunidades 
vinculadas às ações com o objeto de atingir o máximo de sinergias 
institucionais; 

IV. Monitorar, avaliar e controlar as metas físicas e da execução orçamentária na 
sua área de incumbência; 

V. Indicar os responsáveis, com anuência do diretor geral, e coordenar o trabalho 
de chefia das subunidades executoras das ações programáticas sob sua 
responsabilidade, a saber:  

a) Chefia do Centro de Experimentação Animal, com seus biotérios e insetários 
subordinados; 
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b) Coordenações Horizontais das áreas temáticas de atuação em Pesquisa e 
DTI (vide Anexo I) 

c) Coordenação Horizontal de Plataformas Tecnológicas Multiusuário, com suas 
4 Plataformas principais: 1- Biossegurança P3, 2- Microscopia Eletrônica e 
confocal, 3- Genômica,Proteômica e Bioinformática, 4- Citômica; 

VI. Representar o IOC na definição e monitoramento dessas ações no âmbito dos 
Comitês Gestores das Ações do PPA-Fiocruz; 

VII. Representar o IOC em outros foros da Fiocruz e externos (MS, MCT, etc.); 

VIII. Apoiar, estimular e captar recursos financeiros junto a organismos nacionais e 
internacionais que contribuam para o desenvolvimento dos trabalhos da área de 
incumbência; 

IX. Outras responsabilidades determinadas pelo Diretor da Unidade. 

Perfil: Dada a especificidade destas funções, o Vice-diretor deverá comprovar 
formação e/ou experiência vinculada à área de atuação e experiência na gestão das 
atividades sob sua responsabilidade. Deverá reunir condições de liderança e valores 
compatíveis com as responsabilidades de representação externa da Unidade. 

5.1.3. Vice-direção de Ensino, Informação e Comunicação 

Cargo: Vice-diretor(a) de EIC 
Hierarquicamente vinculado ao Diretor do IOC. 

Ao Vice-diretor de EIC incumbe compartilhar as responsabilidades e atribuições de 
direção nos aspectos específicos da sua área, incluindo:  

I. Coordenar os processos internos de definição do plano estratégico dos 
Programas de (a) Educação Permanente e Qualificação de Profissionais no SUS 
(1311), na Ação do PPA-Fiocruz atribuídas ao seu escopo (Formação de recursos 
humanos em educação profissional e de pós-graduação stricto e lato sensu em 
Saúde) e (b) Ciência,Tecnologia e Inovação em Saúde (1201) na Ação do PPA-
Fiocruz atribuídas a esse escopo (Disseminação da Informação em C&T em 
Saúde); 

II. Formular, validar e pactuar o plano gerencial (programa orçamento anual) entre 
as diversas subunidades organizacionais responsáveis pela execução; 

III. Coordenar e fomentar a execução dos projetos e processos vinculados às ações, 
promovendo a otimização dos recursos e a integração das subunidades 
vinculadas às ações com o objeto de atingir o máximo de sinergias 
institucionais; 

IV. Monitorar, avaliar e controlar as metas físicas e da execução orçamentária na 
sua área de incumbência; 

V. Indicar os responsáveis, com anuência do diretor geral, e coordenar o trabalho 
de chefia das subunidades executoras das ações programáticas sob sua 
responsabilidade, a saber:  

a) Centro de Tecnologia da Informação (TI), com seus 4 serviços vinculados, 
incluindo a administração da rede-IOC, dos Bancos de Dados, do suporte ao 
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parque descentralizado de equipamentos e do desenvolvimento de soluções 
em TI para problemas da pesquisa biomédica. 

b) Serviço de Gestão de Ensino (Secretaria Acadêmica)  e da Seção de 
Produção de Materiais Educativos 

c) Serviço de Produção e Tratamento de Imagem 

d) Serviço de Jornalismo e Comunicação Social 

e) Serviço de Editoria Executiva das Memórias do IOC e de apoio a outras 
publicações 

f) Coordenação Horizontal de Comunicação e Informação 

g) Editor científico das Memórias do Instituto Oswaldo Cruz e outras 
publicações do IOC. 

h) Coordenações Horizontais dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu do 
IOC, com seus 4 cursos de Mestrado, 4 de Doutorado e 2 de Mestrado 
Profissional: 1- Medicina Tropical, 2- Biologia Parasitária, 3-Biologia Celular e 
Molecular, 4-Ensino em Biociências e Saúde. 

i) Coordenações Horizontais dos Programas de outras modalidades de ensino, 
com diversos cursos: (1) Técnicos, (2) Pós-graduação lato sensu 
(Especialização, Aperfeiçoamento, Atualizações, Capacitação Profissional em 
Serviço) e (3) Estágios de Graduação (Estágio Curricular e Iniciação 
Científica. 

VI. Representar o IOC na definição e monitoramento dessas ações no âmbito dos 
Comitês Gestores das Ações do PPA-Fiocruz; 

VII. Representar o IOC em outros foros da Fiocruz e externos (MS, MCT, etc.); 

VIII. Apoiar, estimular e captar recursos financeiros junto a organismos nacionais e 
internacionais que contribuam para o desenvolvimento dos trabalhos da área de 
incumbência; 

IX. Outras responsabilidades determinadas pelo Diretor da Unidade. 

Perfil: Dada a especificidade destas funções, o Vice-diretor deverá comprovar 
formação e/ou experiência vinculada à área de atuação e experiência na gestão das 
atividades sob sua responsabilidade. Deverá reunir condições de liderança e valores 
compatíveis com as responsabilidades de representação externa da Unidade. 

5.1.4. Vice-direção de Serviços de Referência e Acervos 

Cargo: Vice-diretor(a) de SRA 
Hierarquicamente vinculado ao Diretor do IOC. 

Compete ao Vice-diretor de SRA compartilhar as responsabilidades e atribuições de 
direção nos aspectos específicos da sua área, incluindo:  

I. Coordenar os processos internos de definição do plano estratégico dos 
Programas de Vigilância Epidemiológica e Controle de doenças transmissíveis 
(1203), de Atenção Especializada em Saúde (1216), e de Gestão Politicas Saúde 
(016), nas Ações do PPA-Fiocruz atribuídas ao seu escopo de atuação:  
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a) Serviços laboratoriais de referência internacional, nacional e regional para 
saúde ambiental e para diagnóstico de doenças transmissíveis. 

b) Atenção de referência à portadores de doenças infecciosas. 

c) Preservação do patrimônio científico, cultural e histórico na Saúde. 

II. Formular, validar e pactuar o plano gerencial (programa orçamento anual) entre 
as diversas subunidades organizacionais responsáveis pela execução; 

III. Coordenar e fomentar a execução dos projetos e processos vinculados às ações 
promovendo a otimização dos recursos e a integração das subunidades 
vinculadas às ações com o objeto de atingir o máximo de sinergias 
institucionais; 

IV. Monitorar, avaliar e controlar as metas físicas e da execução orçamentária na 
sua área de incumbência; 

V. Indicar os responsáveis, com anuência do diretor geral, e coordenar o trabalho 
de chefia das subunidades executoras das ações programáticas sob sua 
responsabilidade, a saber:  

a) Coordenação Horizontal dos Serviços de Referência em diagnóstico, em 
taxonomia de vetores e em monitoramento de resistência a antibióticos e 
inseticidas.  

b) Coordenação Horizontal das Coleções e Acervos Científicos do IOC  

VI. Representar o IOC na definição e monitoramento dessas ações no âmbito dos 
Comitês Gestores das Ações do PPA-Fiocruz.  

VII. Representar o IOC em outros foros da Fiocruz e externos (MS, MCT, etc.).  

VIII. Apoiar, estimular e captar recursos financeiros junto a organismos nacionais e 
internacionais que contribuam para o desenvolvimento dos trabalhos da área de 
incumbência; 

IX. Outras responsabilidades determinadas pelo Diretor da Unidade. 

Perfil: Dada a especificidade destas funções, o Vice-diretor deverá comprovar 
formação e/ou experiência vinculada à área de atuação e experiência na gestão das 
atividades sob sua responsabilidade. Deverá reunir condições de liderança e valores 
compatíveis com as responsabilidades de representação externa da Unidade. 

5.1.5. Vice-direção de Desenvolvimento Institucional e Gestão  

Cargo: Vice-diretor(a) de DIG 
Hierarquicamente vinculado ao Diretor do IOC. 

Compete ao vice-diretor de Desenvolvimento Institucional e Gestão: 

I. Coordenar as ações relacionadas à gestão de recursos econômicos, suprimentos 
de bens e serviços, apoio de suporte administrativo e de infra-estrutura predial, 
bem como a integração das atividades administrativas intra e inter Unidades; 

II. Assumir responsabilidades hierárquicas verticais sobre subunidades 
exclusivamente vinculadas à execução de ações sob o escopo de sua 
responsabilidade; 
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III. Participar dos Comitês Gestores-Fiocruz de Ações do PPA relacionados à sua 
área de atuação; 

IV. Coordenar as ações de planejamento e de gestão institucional no IOC incluindo 
a formulação, direção e supervisão da execução de todas as ações de 
Planejamento, Administração e Gestão do Trabalho/ Recursos Humanos do IOC;  

V. Responsabilizar-se pela formalização da proposta de inserção do IOC no PPA-
Fiocruz; 

VI. Responsabilizar-se pela elaboração da proposta de programa orçamento anual 
do IOC; 

VII. Responsabilizar-se pela execução orçamentária e financeira, onde cabível; 

VIII. Responsabilizar-se pelo planejamento estratégico, coordenação, implementação 
e/ou monitoramento das atividades vinculadas ao alcance das metas do IOC 
relativas aos seguintes Programas do PPA: Apoio Administrativo (0750), Gestão 
da Política de Saúde (016), e Ciência,Tecnologia e Inocação em Saúde (1201) 
na Ação do PPA-Fiocruz atribuídas a Modernização de Unidades de Saúde da 
Fiocruz. 

IX.  Responsabilizar-se pela gestão do trabalho/ recursos humanos; 

X. Responsabilizar-se pelas atividades de compras, almoxarifado, serviços gerais e 
outras ações administrativas e de apoio; 

XI. Responsabilizar-se pelo monitoramento e a avaliação da execução do plano 
estratégico do IOC; 

XII. Responsabilizar-se pelo Programa de Gestão da Qualidade; 

XIII. Responsabilizar-se pelos Programas de gestão ambiental, biossegurança e 
saúde do trabalhador; 

XIV. Indicar os responsáveis, com anuência do diretor geral, e coordenar o trabalho 
de chefia das subunidades executoras das ações programáticas sob sua 
responsabilidade, a saber:  
a. Coordenação (Departamento) de Suporte administrativo e infra-estrutural 

para os laboratórios de pesquisa, com 4 seções/setores vinculados. 
b. Coordenação (Departamento) de Gestão do Trabalho, com 2 serviços 

vinculados 
c. Coordenação (Departamento) de Gestão Financeira, com 2 serviços 

vinculados 
d. Coordenação (Departamento) de Suprimento e Patrimônio, com 4 serviços 

vinculados 
e. Coordenações Horizontais dos programas de Gestão da Qualidade, da 

Biossegurança e da Gestão Ambiental.  

XV. Outras atividades de gestão administrativa ou tecnológica, segundo demandado 
pelo Diretor da Unidade. 

Perfil: o Vice-diretor de DIG da Unidade deve preencher requisitos formais de 
qualificação por meio da formação, treinamento e/ou experiência em atividades de 
gestão, de preferência no serviço público. 
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5.2.  Outras sub-unidades diretamente vinculadas à Direção Geral 

5.2.1. Secretaria geral 

Cargo: Secretária(o) geral 
Hierarquicamente vinculado ao Diretor do IOC. 

Compete à secretaria geral:  

I. Receber, despachar e registrar todos os processos que circulam na diretoria; 

II. Agendar e manter atualizada a agenda do diretor e vice-diretores; 

III. Atender aos chamados telefônicos e eletrônicos dirigidos à diretoria e 
encaminhar seus atendimentos; 

IV. Prover condições operacionais adequadas para as atividades do diretor e dos 
vice-diretores; 

V. Manter contato com todos os setores e sub-estruturas do IOC e da Fiocruz, e 
com instituiçõe externas, nacionais e internacionais; 

VI. Outras responsabilidades determinadas pelo Diretor da Unidade. 

5.2.2. Assessoria de Planejamento e Inovação Gerencial 

Cargo: Assessor(a) técnico  
Hierarquicamente vinculado ao Diretor do IOC. 

À Assessoria e Planejamento incumbe formular, desenvolver e controlar propostas 
novas, complementares e geralmente inovadoras, que venham se somar ao plano 
estratégico da Unidade, com as seguintes responsabilidades:  

I. Formular idéias inovadoras que permitam ampliar a eficácia e/ou o impacto do 
plano estratégico e da missão institucional da Unidade; 

II. Formular e desenhar a proposta na forma de projeto institucional;  

III. Cooperar com a Direção na implementação, coordenação e acompanhamento 
de programas horizontais; 

IV. Avaliar a viabilidade política, econômico-financeira e tecnológica da proposta; 

V. Colaborar com a Direção da Unidade na negociação necessária para poder 
implementar o projeto; 

VI. Controlar a implantação e implementação do projeto; 

VII. Avaliar a execução do projeto, propondo, eventualmente ajustes necessários; 

VIII. Colaborar na transferência das responsabilidades pela execução, monitoramento 
e avaliação do projeto à Unidade executora; 

IX. Outras responsabilidades determinadas pelo Diretor da Unidade. 

Perfil: Sólida formação acadêmica e experiência profissional na área técnicocientífica 
ou técnicoadministrativa objeto do projeto. Capacidade de formular projetos e de 
conduzir grupos de trabalho. Articulação política e/ou científica nos meios nos quais 
os projetos serão apoiados, analisados e/ou negociados. 
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5.2.3. Coordenação da Gestão de Negócios/ Núcleo de Inovação Tecnológica-NIT 

Cargo: Coordenador (vertical)  
Hierarquicamente vinculado ao Diretor do IOC. 

Ao Coordenador de Gestão de Negócios incumbe:  

I. Coordenar o processo de adequação do IOC às exigências e oportunidades 
oferecidas pela Lei da inovação n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que visa 
incentivar a inovação visando ao aumento da competitividade empresarial nos 
mercados nacionais e internacionais, e gerir o processo de inovação no IOC; 

II. Formular propostas e projetos para possibilitar o alcance dos objetivos 
específicos da Lei de Inovação no IOC, a saber: incentivar a pesquisa científica e 
tecnológica e a inovação, incentivar a cooperação entre os agentes de inovação, 
facilitar a transferência de tecnologia, aperfeiçoar a gestão das instituições 
acadêmicas, estimular os pesquisadores, incentivar a mobilidade dos 
pesquisadores, estimular a formação de empresas de base tecnológica, 
estimular o investimento em empresas inovadoras.; 

III. Coordenar ações para a formação de alianças estratégicas (artigos 3º, 4º, e 5º 
da Lei da Inovação), transferência de tecnologia (artigo 6º), prestação de 
serviços (artigo 8º ), acordos de parceria (artigo 9º), remuneração (artigo 13º), 
afastamento (artigo 14º). 

IV. Implementar as atribuições do NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica, como 
previsto em lei, a saber: 

a) zelar pela manutenção da política institucional de estímulo  à proteção das 
criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de 
tecnologia; 

b) avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de 
pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei; 

c) avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção; 

d) opinar pela conveniência e promover a proteção  das criações desenvolvidas 
na instituição; 

e) opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na 
instituição, passíveis de proteção intelectual; 

f) acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de 
propriedade intelectual da instituição. 

V. Propor e desenvolver estratégias distintas para negociação e/ou comercialização 
de produtos e serviços proprietários (patentes, marcas, direitos autorais, etc), 
produtos e serviços não-proprietários (coleções, consultoria, etc), e captação de 
recursos (Brasil e exterior), bem como propor e desenvolver distintos modelos 
de negócios para essas modalidades de produtos e serviços. 

Perfil: Dada a especificidade destas funções, o Coordenador deverá comprovar 
formação e/ou experiência vinculada à área de atuação e experiência na gestão das 
atividades sob sua responsabilidade. Deverá reunir condições de liderança e valores 
compatíveis com as responsabilidades de representação externa da Unidade. 
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5.2.4. Coordenação da Cooperação Institucional 

Cargo: Coordenador (horizontal)  
Hierarquicamente vinculado ao Diretor do IOC 

Ao Coordenador de Cooperação Institucional incumbe conduzir a gestão de 
colaborações do IOC, agindo como facilitadora de interações intra e extra-
institucionais, em nível nacional e internacional, incluindo:  

I. Coordenar os processos internos de definição do plano estratégico do Programa 
de Gestão Politicas Saúde (016), na Ações do PPA-Fiocruz referente a 
Cooperação Técnica para a Qualificação de Unidades e Serviços de Saúde, C&T, 
Educação e Cultura, e do Programa de Consolidação da ação internacional do 
MS, no Objetivo de Cooperação com paises e com organismos de cooperação 
técnica ou financeira internacional (0022) 

II. Formular, validar e pactuar o plano gerencial (programa orçamento anual) entre 
as diversas subunidades organizacionais responsáveis pela execução dessas 
Ações e Objetivos; 

III. Coordenar e fomentar a execução dos projetos e processos vinculados às ações 
promovendo a otimização dos recursos e a integração das subunidades 
vinculadas às ações com o objeto de atingir o máximo de sinergias 
institucionais;  

IV. Monitorar, avaliar e controlar as metas físicas e da execução orçamentária na 
sua área de incumbência;  

V. Oficializar a gestão de colaborações, oportunidades e cooperação no IOC;  

VI. Identificar novas possibilidades e fomentos;  

VII. Mapear as colaborações do IOC como instituição, nas seguintes dimensões:  

a) No próprio Instituto, como potencial ferramenta de construção de programas 
horizontais de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, agindo como 
instância de articulação transversal entre as diversas Câmaras Técnicas do 
IOC. 

b) Na Fiocruz, identificando ações em curso, necessidades e possibilidades de 
colaborações com outras Unidades.  

c) Externamente, fomentando as colaborações do IOC com Universidades 
brasileiras, Programas de pós-graduação, Órgãos e empresas 
governamentais, em especial no Ministério da Saúde, Instituições 
internacionais, Empresas privadas, Organizações não governamentais 

VIII. Representar o IOC em fóruns afins funcionando como a gestão de 
oportunidades da instituição.   

IX. Manter relações institucionais explícitas e constantes com estruturas da 
presidência da Fiocruz, com destaque para: a Vice-presidência de Pesquisa de 
Desenvolvimento Tecnológico e seu sistema de Gestão Tecnológica - Núcleo de 
Inovação Tecnológica (GESTEC-NIT): a Diretoria de Planejamento e seu setor 
de convênios; a Assessoria de Cooperação Internacional, e a Procuradoria Geral 
da Fiocruz.  
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X. Outras responsabilidades determinadas pelo Diretor da Unidade. 

Perfil: Dada a especificidade destas funções, o Coordenador deverá comprovar 
formação e/ou experiência vinculada à área de atuação e experiência na gestão das 
atividades sob sua responsabilidade. Deverá reunir condições de liderança e valores 
compatíveis com as responsabilidades de representação externa da Unidade. 
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5.3. Coordenações vinculadas à Vice-Direção de Pesquisa, 
Desenvolvimentos e Inovação (PDI)  

5.3.1. Laboratórios de Pesquisa, DT e Inovação credenciados no IOC 

Natureza dos Laboratórios de PDI: Os laboratórios de pesquisa constituem a base 
operacional do IOC, e são responsáveis pela execução de todas as ações finalísticas 
no âmbito de sua missão, incluindo a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, o 
ensino, os serviços de referência, a disseminação de informação e a cooperação 
técnica, entre outros. Baseado na padronização de habilidades (perfis de concurso; 
concorrência para projetos indutores, etc.) como principal mecanismo de organização 
operacional, e fortemente apoiado por estruturas horizontais tanto de apoio 
administrativo e tecnológico, quanto de gestão estratégica programática, o principal 
mecanismo de controle ao qual estão sujeitos os laboratórios de PDI é a avaliação de 
desempenho quanto ao cumprimento de metas físicas e orçamentárias pré-
estabelecidas. Os laboratórios de PDI são formados por um ou mais grupos de 
pesquisa segundo certificação do CNPq e realizam atividades de investigação 
científica associada ou não ao desenvolvimento tecnológico, serviços de referência ou 
organização de coleções. São periodicamente credenciados e recredenciados segundo 
critérios de habilitação/reconhecimento de laboratórios de pesquisa, que incluem, 
entre outros: número mínimo de doutores e de pesquisadores do quadro permanente 
com capacidade de captação de recursos financeiros e formação de recursos 
humanos; número de projetos por GP; sintonia de projetos com os objetivos 
estratégicos do IOC, da Fiocruz  e do MS expressos em agregação pelos Objetivos do 
PPA-Fiocruz. 
Cargo: Chefe de Laboratório de Pesquisa (vertical)  
Hierarquicamente vinculado ao Diretor do IOC e aos quatro vice-diretores. 

Compete ao Chefe de Laboratório, dentre outras, as seguintes atividades ou 
responsabilidades: 

I. Chefiar o laboratório e representá-lo junto ao Diretor e instâncias colegiadas do 
IOC, quando cabível;  

II. Gerenciar (coordenar, supervisionar e planejar) as atividades do laboratório, 
consoante as disposições legais, estatutárias e regimentais;  

III. Assessorar ao Diretor ou, quando pertinente, ao(s) Vicediretor(es) respectivos, 
na elaboração do plano estratégico físico-orçamentário do laboratório em 
consonância com o plano estratégico da Unidade, segundo disposições internas;  

IV. Assessorar ao Diretor ou, quando pertinente, ao(s) Vice-diretor(es) respectivos 
no monitoramento, avaliação e realimentação do plano estratégico físico-
orçamentário do laboratório, segundo disposições internas;  

V. Analisar processos técnico-científicos vinculados à área de atuação do 
laboratório. 

Perfil: Formação acadêmica vinculada à área de atuação ou com conhecimento e 
experiência que comprove capacitação adequada sobre os principais aspectos 
técnicocientíficos e/ou administrativos vinculados à área de abrangência do 
departamento. Adicionalmente, como em todas as outras chefias de estruturas 
hierárquicas, deve saber se relacionar adequadamente e ter dotes de liderança. 
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5.3.2. Coordenações de áreas temáticas de PDI  

Natureza das Coordenações de PDI: as coordenações integram o sistema de gestão 
científico-tecnológica do IOC e caracterizam-se como instâncias de coordenação 
horizontal que têm como missão tanto a articulação dos projetos de P&D do IOC às 
diretrizes político-estratégicas que regem o plano institucional da Fiocruz, o PPA do 
Governo Federal, o Plano Nacional de Saúde, o Plano Quadrienal da Fiocruz e os PPA 
e PA-Fiocruz, quanto a coordenação de redes internas tendo em vista o alcance de 
máximo de integração programática, em nível de objetivos e de projetos, entre os 
laboratórios de P&D do IOC. A elas se associam os diversos Laboratórios de P&D do 
IOC, segundo sua missão institucional e os projetos que conduzem. As áreas 
temáticas das coordenações horizontais devem ser periodicamente avaliadas e a 
decisão quanto a criação, manutenção ou finalização de uma área é estabelecida pelo 
CD do IOC, considerando as diretrizes estratégicas do Governo Federal e do Plano 
Diretor da Fiocruz e do IOC.  A gestão do coordenador de pesquisa será de 2 anos, 
renovável. O IOC desenvolve atividade de PDI em 29 Objetivos do PPA e com base 
nos projetos registrados no PPA-Fiocruz foram desenhadas as áreas temáticas, cujo 
número, escopo e projetos associados são detalhados no Anexo I. 

Cargo: Coordenador de PDI em áreas temáticas (Anexo I). 
Denominação: Assistente Técnico (DAS 102.2). 

Hierarquicamente vinculado ao Vice-Diretor de PDI. 

Compete ao Coordenador de Área Temática, dentre outras, as seguintes atividades 
ou responsabilidades: 
I. Participar do processo de construção, implantação e execução do sistema de 

gestão científico-tecnológica do IOC; 
II. Manter e atualizar o cadastro e o sistema de informações de projetos de P&D do 

IOC; 
III. Monitorar o desenvolvimento de projetos de P&D e resultados obtidos com 

vistas a subsidiar a tomada de decisões e a identificar aqueles passíveis de 
patenteamento ou registro autoral tendo em vista o encaminhamento para 
análise junto à Gestec;  

IV. Integrar e articular os projetos da área, incentivando e apoiando a criação de 
redes e programas de pesquisa que promovam sinergias e multidisciplinaridade. 

V. Estimular e apoiar a constituição de cooperações técnicas e de parcerias no 
âmbito do IOC, da Fiocruz e com Instituições externas; 

VI. Fortalecer a capacidade de captação de recursos extra-orçamentários por meio 
da análise sistemática de editais de financiamento à P&D e da identificação e 
mobilização de parcerias internas e externas aptas a concorrerem; 

VII. Apoiar a busca em bases de dados de patentes, para aferição do estado da 
técnica, e a elaboração de projetos de P&D; 

VIII. Apoiar a Diretoria na realização de atividades e estudos prospectivos 
necessários ao levantamento de áreas, oportunidades e temas, novas 
metodologias e tecnologias para a P&D e priorização de demandas para a 
atividade de P&D no IOC; 

IX. Promover e estimular seminários, reuniões e capacitações técnico-científicas 
pertinentes à área; 
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X. Estabelecer interações e relacionamentos pertinentes com a Diretoria do IOC e  
com as diferentes Coordenações do IOC; 

XI. Convocar e coordenar reuniões do conselho científico da área; 
Perfil: Formação acadêmica vinculada à área de atuação ou com conhecimento e 
experiência que comprove capacitação adequada sobre os principais aspectos 
técnicocientíficos e/ou administrativos vinculados à área de P&D. 

5.3.3. Centro de Experimentação Animal 

Cargo: Coordenador do Centro de Experimentação Animal (CEA) 
Denominação: Chefe de Centro (DAS 101.2)  
Hierarquicamente vinculado ao Vice-Diretor de PDI 

O Coordenador do Centro de Experimentação Animal é responsável, dentre outras, 
pelas seguintes atividades ou responsabilidades: 

I. Chefiar o CEA-IOC e representá-lo junto ao Diretor e instâncias colegiadas do 
IOC, quando cabível;  

II. Zelar para manter o uso de experimentação animal no IOC rigorosamente 
controlado, permitido somente nos casos em que não existem métodos 
alternativos, cumprindo as legislações e normas pertinentes; 

III. Acompanhar os processos de fiscalização e de aprovação de protocolos éticos; 

IV. Formular, implantar e monitorar os procedimentos de credenciamento/ 
habilitação de usuários de Experimentação Animal no IOC, zelando para que 
todas as instalações do CEA sejam usadas exclusivamente por pessoal 
capacitado e legalmente habilitado;  

V. Gerenciar (coordenar, supervisionar e planejar) as atividades de todos os 
biotérios de experimentação e insetários gerais subordinados ao CEA-IOC, 
consoante as disposições legais, estatutárias e regimentais; 

VI. Assessorar o Diretor ou, quando pertinente, ao(s) Vice-diretor(es) respectivos, 
na elaboração do plano estratégico físico-orçamentário do CEA em consonância 
com o plano estratégico da Unidade, segundo disposições internas; 

VII. Assessorar ao Diretor ou, quando pertinente, ao(s) Vice-diretor(es) respectivos 
no monitoramento, avaliação e realimentação do plano estratégico físico-
orçamentário do CEA, segundo disposições internas; 

VIII. Analisar processos técnico-científicos vinculados à área de atuação do CEA. 

Perfil: Formação acadêmica vinculada à área de atuação ou com conhecimento e 
experiência que comprove capacitação adequada sobre os principais aspectos 
técnico-científicos e/ou administrativos vinculados à área de experimentação animal. 
Adicionalmente, como em todas as outras chefias de estruturas hierárquicas, deve 
saber se relacionar adequadamente e ter dotes de liderança. 

5.3.4. Coordenação de Plataformas Tecnológicas Multi-usuário 

Cargo: Coordenador Horizontal de Plataformas Tecnológicas Multi-Usuário 
Denominação: Assistente (DAS 102.2) 
Hierarquicamente vinculado ao Vice-Diretor de PDI. 
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O Coordenador de Plataformas Tecnológicas Multi-usuário é responsável, dentre 
outras, pelas seguintes atividades ou responsabilidades: 

I. Coordenar as 4 grandes plataformas Tecnológicas Multi-usuário do IOC e 
representá-las junto ao Diretor e instâncias colegiadas do IOC, quando cabível. 
As plataformas existentes atualmente, cujos projetos específicos registrados no 
PPA-Fiocruz estão descritos no Anexo II, são: 

a) Biossegurança P3  

b) Microscopia Eletrônica e confocal 

c) Genômica, Proteômica e Bioinformática  

d) Citômica  

II. Formular, implantar e monitorar os procedimentos de credenciamento/ 
habilitação de usuários e clientes das Plataformas Tecnológicas do IOC, zelando 
para que todas as instalações sejam usadas exclusivamente por pessoal 
capacitado e habilitado.  

III. Zelar para manter o uso das plataformas rigorosamente controlado, permitido a 
usuários credenciados/habilitados e/ou a clientes internos e externos com 
demandas registradas e justificadas, cumprindo as normas pertinentes; 

IV. Acompanhar os processos de fiscalização e de aprovação de protocolos técnicos 
e Procedimentos Operacionais Padrão em todas as Plataformas Tecnológicas; 

V. Gerenciar (coordenar, supervisionar e planejar) as atividades das plataformas 
associadas à Coordenação, consoante as disposições legais, estatutárias e 
regimentais;  

VI. Assessorar ao Diretor ou, quando pertinente, ao(s) Vice-diretor(es) respectivos, 
na elaboração do plano estratégico físico-orçamentário das Plataformas 
Tecnológicas em consonância com o plano estratégico da Unidade, segundo 
disposições internas;  

VII. Assessorar ao Diretor ou, quando pertinente, ao(s) Vice-diretor(es) respectivos 
no monitoramento, avaliação e realimentação do plano estratégico físico-
orçamentário das Plataformas Tecnológicas, segundo disposições internas;  

VIII. Analisar processos técnico-científicos vinculados à área de atuação. 

Perfil: Formação acadêmica vinculada à área de atuação ou com conhecimento e 
experiência que comprove capacitação adequada sobre os principais aspectos 
técnico-científicos e/ou administrativos vinculados à respectiva área.  
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5.4. Coordenações vinculadas à Vice-Direção de Ensino, Informação e 
Comunicação (EIC)  

5.4.1. Serviço de Gestão de Ensino (Secretaria Acadêmica) 

Cargo: Chefe do Serviço  
Denominação: Assistente Técnico (DAS 101.1) 
Hierarquicamente vinculado ao Vice-Diretor de EIC 

Compete ao Chefe do Serviço de Gestão de Ensino (Secretaria Acadêmica),  dentre 
outras, as seguintes atividades ou responsabilidades: 

I. Prover apoio às Coordenações de cada modalidade de Ensino do IOC para seus 
processos específicos, tais como: elaboração e análise de editais, provas e 
entrevistas de seleção de alunos e estagiários, análise de currículos e projetos 
com conseqüente emissão de pareceres ad hoc, liberação de resultados de 
processos seletivos e análise de recursos aos resultados, autorização para 
implementação/renovação de bolsas de estudo financiadas por diversas 
agências, credenciamento de novas disciplinas, revalidação de créditos de 
discplinas de outras instituições, realização de eventos de qualificação / defesa 
(incluindo parecer do revisor da tese, homologação de membros da banca/ 
revisor, apoio à realização da qualificação / defesa, ata de qualificação / defesa, 
assinaturas de históricos e diplomas); 

II. Divulgar editais, inscrição e resultados diversos durante todas as etapas dos 
processos seletivos (mala direta, sites, etc), e do agendamento de qualificação / 
defesa, por meio de articulação com o serviço de Comunicação do IOC emitindo 
os relatórios estatísticos pertinentes; 

III. Realizar as matrículas, prover o “kit” matrícula (número de matrícula, crachá, e-
mail, conta corrente, regulamento e guia do estudante), e articular cada aluno a 
seu respectivo orientador/supervidor e Laboratório/Serviço;  

IV. Viabilizar, junto à CoAd, a implementação/renovação/cancelamento de bolsas 
concedidas aos alunos, das diversas fontes financeiras parceiras do Ensino no 
IOC; 

V. Apoiar os diferentes Programas de Ensino do IOC com os processos específicos 
da Secretaria Acadêmica, tais como: recebimento e registro de novas disciplinas, 
atualização dos dados de disciplinas para os períodos subseqüentes, reserva de 
salas e equipamentos para aulas e eventos de ensino, inscrição e seleção de 
alunos do IOC e externos nas diversas disciplinas, adiamentos e cancelamentos 
de disciplinas, cancelamentos e trancamentos de matrícula/inscrições, controle 
de material didático (em parceria com a Biblioteca Central de Manguinhos, 
emissão e recebimento de pautas dos docentes, inserção de notas e freqüência 
no sistema acadêmico informatizado, recebimento de documentos para 
revalidação de créditos, emissão de relatórios periódicos dos processos da 
Secretaria Acadêmica, emissão de declarações de professores e alunos externos, 
solicitação de passagens e diárias e prestação de contas dos mesmos, controle 
de prazo dos alunos para qualificação / defesa, suporte aos eventos de 
qualificação / defesa e recebimento e conferência de documentos anexos (ficha 
de agendamento, resumo tese, disquete e ficha catálogo), envio de carta 



Proposta de Estrutura Organizacional do IOC - 30 de novembro de 2006 
 

Pág. 41/97 
 

convite para banca de qualificação / defesa, encaminhamento diárias e 
passagens das bancas examinadoras, recebimento da versão definitiva das teses 
e envio para a biblioteca, inserção em banco de teses online a partir dos dados 
da ata, emissão de histórico escolar, de diplomas, de relatórios dos processos 
da Secretaria Acadêmica, inserção e remoção de documentos do arquivo geral 
do ensino, manutenção dos bancos de dados inerentes aos processos da SECA e 
das Coordenações; 

VI. Estruturar e manter a provisão de itens necessários ao ensino, tais como 
soclicitações periódicas ao almoxarifado do IOC, compras específicas, cuidados 
com os equipamentos e materiais permanentes patrimoniados, 
acompanhamento dos recursos financeiros e humanos destinados ao ensino, 
registro de processos/protocolo que tramitam no ensino, confecção de catálogos 
(cursos / teses / disciplinas) do IOC e da Fiocruz; 

VII. Prover apoio (fornecendo relatórios estatísticos sobre os processos da Secretaria 
Acadêmica) para estudos sobre o Ensino do IOC (egressos/ auto-avaliação) e 
para eventos (jornadas científicas / mostras de ensino) a serem realizados pelas 
Coordenações e ou Vice-Diretoria; 

VIII. Acompanhar a gestão financeira dos processos do PPA do Ensino (gestão / 
coordenação / supervisão de processos, fluxos, atividades) em articulação com 
seu respectivo gestor de projetos/processos na Coordenação de Suporte 
Administrativo e Infra-estrutural do IOC (vinculada à vice-direção de DIG);  

IX. Realizar reuniões regulares periódicas da equipe da Secretaria Acadêmica 
visando a proposição de estratégias de análise e melhorias de processos 
acadêmicos e administrativos que mantenham os fluxos eficientes; 

X. Avaliar continuamente a qualidade do atendimento ao cliente interno e externo 
(ouvidoria); 

Perfil: Formação acadêmica vinculada à área de atuação ou com conhecimento e 
experiência que comprove capacitação adequada sobre os principais aspectos 
técnicocientíficos e/ou administrativos vinculados à área de coordenação. 
Adicionalmente, como em todas as outras chefias de estruturas hierárquicas, deve 
saber se relacionar adequadamente e ter dotes de liderança. 

5.4.2. Coordenações de Programas de Pós-Graduação stricto sensu 

Natureza das Coordenações de PGSS: as coordenações de PGSS são científicas, 
prospectivas, consultivas, pró-ativas, agregadoras, sem relação hierárquica e sem 
mando, devendo atuar de forma ética, com sigilo, sem conflitos de interesse, mas 
com controle financeiro dos recursos repassados pela Capes, pela vice-presidência de 
Ensino da Fiocruz e pela direção do IOC para cumprimento de seus processos no 
PPA-Fiocruz. Coordenam o corpo docente permanente e colaborador de seus 
respectivos Programas mantendo atualizados os bancos de dados de discentes e 
egressos e propõem procedimentos e medidas que sustentem e ampliem o nível de 
qualidade dos cursos de Mestrado, de Doutorado e de Mestrado Profissional no 
âmbito de seus Programas. O IOC sedia quatro programas de PGSS, com 10 cursos 
específicos, e seus processos no PPA são detalhados no Anexo III.  
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Cargo: Coordenador de Programa de Pós-Graduação stricto sensu. 
Denominação: Assistente (DAS 102.2) 
Hierarquicamente vinculado ao Vice-Diretor de EIC 

Compete ao Coordenador de Programa de PGSS, dentre outras, as seguintes 
atividades ou responsabilidades: 

I. Integrar e articular os docentes dos cursos que compõem o seu Programa, 
incentivando e apoiando a oferta de disciplinas e de orientação, promovendo 
sinergias e multidisciplinaridade, constituindo cooperações técnicas, parcerias, 
no âmbito do IOC e da Fiocruz e com Instituições externas. 

II. Acompanhar continuadamente, os cursos, os docentes e discentes, seus 
resultados, através de seminários científicos, com vistas a subsidiar a tomada de 
decisões com os seus pares e gerar relatórios de gestão.  

III. Convocar as reuniões ordinárias e, se necessário, as extraordinárias da 
Comissão de Pós-Graduação do Programa, e presidi-las. 

IV. Coordenar a execução do Programa de PG sob sua responsabilidade, de acordo 
com as deliberações da respectiva Comissão de Pós-Graduação e as proposições 
da Câmara de Ensino do IOC e das normas e legislações brasileiras. 

V. Planejar, programar pedagógica e orçamentariamente as disciplinas do 
Programa, definir sua(s) fonte(s) de financiamento, selecionar os alunos, 
acompanhar o oferecimento e transcurso das disciplinas e promover 
permanente avaliação desse processo. 

VI. Participar da Câmara de Ensino do Instituto Oswaldo Cruz e da Sub-Câmara de 
Pós-Graduação da Câmara de Ensino da Fiocruz. 

VII. Remeter à Comissão de Pós-Graduação e à Sub-Câmara de PG da Fiocruz todos 
os relatórios e informações relativas às atividades do Programa. 

VIII. Enviar à Secretaria Acadêmica do IOC, nos prazos previstos, o calendário das 
atividades escolares de cada ano, o registro da vida acadêmica dos pós-
graduandos e demais informações relevantes. 

IX. Gerenciar a aplicação das taxas de bancada (CNPq) e/ou Taxas Acadêmicas da 
CAPES e/ou de outras agências de financiamento. 

X. Propor modificações na estrutura, sistemas de avaliação e de programação de 
disciplinas, visando a sua adequação à evolução natural futura. 

XI. Participar de fóruns regionais e nacionais referentes a Pós-Graduação Stricto 
sensu e acompanhar sua normatização e avaliação. 

XII. Convocar as reuniões ordinárias e, se necessário, as extraordinárias da Sub-
Câmara de Pós-Graduação SS do IOC, e presidi-las. 

XIII. Acompanhar continuadamente os diversos cursos, os (eventuais) coordenadores 
de cursos, os docentes e discentes, seus resultados, através de seminários 
científicos, com vistas a subsidiar a tomada de decisões com os seus pares e 
gerar relatórios 

Perfil: Formação acadêmica vinculada à área de atuação ou com conhecimento e 
experiência que comprove capacitação adequada sobre os principais aspectos 
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técnicocientíficos e/ou administrativos vinculados à área de coordenação. 
Adicionalmente, como em todas as outras chefias de estruturas hierárquicas, deve 
saber se relacionar adequadamente e ter dotes de liderança. 

5.4.3. Coordenações de Programas de Outras Modalidades de Ensino 

Natureza das Coordenações de Programas das modalidades de ensino de Pós-
Graduação lato sensu, Técnico de nível médio, e Estágios de Graduação: essas 
coordenações são científicas, prospectivas, consultivas, pró-ativas, agregadoras, sem 
relação hierárquica e sem mando, devendo atuar de forma ética, com sigilo, sem 
conflitos de interesse. Coordenam o corpo docente e de orientadores de seus 
respectivos Programas, mantendo atualizados os bancos de dados de discentes e 
egressos, propondo procedimentos e medidas que sustentem e ampliem o nível de 
qualidade dos respectivos Cursos e coordenando o trabalho específico da 
coordenação de cada curso. Seus processos no PPA são detalhados no Anexo IV.  
 
5.4.3.1.Coordenação Geral dos Programas de Pós-Graduação Lato sensu 
Cargo: Coordenador Geral dos Programas de Pós-Graduação Lato sensu 
Denominação: Assistente Técnico (DAS 102.1) 
Hierarquicamente vinculado ao Vice-Diretor de EIC 

Compete ao Coordenador Geral dos Programas de PGLS é responsável, dentre 
outras, pelas seguintes atividades ou responsabilidades: 
I. Integrar e articular os coordenadores de todos os cursos lato sensu estruturados 

no IOC, apoiando a oferta de cursos de atualização, aperfeiçoamento, 
especialização e capacitação profissional em serviço, promovendo sinergias e 
multidisciplinaridade, constituindo cooperações técnicas, parcerias, no âmbito do 
IOC e da Fiocruz e com Instituições externas. 

II. Acompanhar continuadamente os diversos cursos, os coordenadores, os 
docentes e discentes, seus resultados, através de seminários científicos, com 
vistas a subsidiar a tomada de decisões com os seus pares e gerar relatórios de 
gestão.  

III. Convocar as reuniões ordinárias e, se necessário, as extraordinárias da Sub-
Câmara Pós-Graduação lato sensu do IOC, e presidi-las; 

IV. Participar da Câmara de Ensino do Instituto Oswaldo e representar o Instituto 
na Sub-câmara Pós-Graduação lato sensu da Fiocruz; 

V. Participar de fóruns regionais e nacionais referentes a Pós-Graduação lato sensu 
e acompanhar sua normatização e avaliação; 

VI. Enviar à Secretaria Acadêmica do IOC, nos prazos previstos, o calendário das 
atividades escolares de cada ano, o registro da vida acadêmica dos pós-
graduandos e demais informações relevantes; 

VII. Captar e gerenciar a aplicação dos recursos para investimentos nos Programas 
de PG lato sensu. 

VIII. Propor modificações na estrutura, sistemas de avaliação e de programação de 
disciplinas dos cursos lato sensu, visando a sua adequação à evolução natural 
futura. 

Perfil: Formação acadêmica vinculada à área de atuação ou com conhecimento e 
experiência que comprove capacitação adequada sobre os principais aspectos 
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técnicocientíficos e/ou administrativos vinculados à área de coordenação. 
Adicionalmente, como em todas as outras chefias de estruturas hierárquicas, deve 
saber se relacionar adequadamente e ter dotes de liderança. 

5.4.3.2. Coordenação dos Cursos Técnicos de nível médio 

Cargo: Coordenador Geral dos cursos Técnicos de nível Médio (Programas de 
Educação Profissional) 
Denominação: Assistente Técnico (DAS 102.1) 
Hierarquicamente vinculado ao Vice-Diretor de EIC 

Compete ao Coordenador Geral dos Cursos Técnicos, dentre outras, as seguintes 
atividades ou responsabilidades: 

I. Integrar e articular os coordenadores dos cursos técnicos, incentivando e 
apoiando a oferta de disciplinas e de estágios nos  laboratórios do IOC, 
promovendo sinergias e multidisciplinaridade, constituindo cooperações 
técnicas, parcerias, no âmbito do IOC e da Fiocruz e com Instituições externas. 

II. Acompanhar continuadamente os cursos técnicos, os docentes e discentes, os 
supervisores de estágios e seus resultados, com vistas a subsidiar a tomada de 
decisões com os seus pares e gerar relatórios de gestão.  

III. Coordenar a execução dos Cursos sob sua responsabilidade, de acordo com as 
deliberações da Câmara de Ensino do IOC. 

IV. Planejar, programar pedagogica e orçamentariamente as disciplinas do 
programa, definir sua(s) fonte(s) de financiamento, selecionar os alunos, 
acompanhar o oferecimento e transcurso das disciplinas e promover 
permanente avaliação desse processo. 

V. Participar da Câmara de Ensino do Instituto Oswaldo Cruz e dos fóruns regionais 
e nacionais referentes a Educação Profissional.  

VI. Remeter à Vice-Direção de Ensino os relatórios e informações relativas às 
atividades do programa. 

VII. Enviar à Secretaria Acadêmica do IOC, nos prazos previstos, o calendário das 
atividades escolares de cada ano, o registro da vida acadêmica dos alunos e 
demais informações relevantes. 

VIII. Propor modificações na estrutura, sistemas de avaliação e de programação de 
disciplinas dos cursos Lato sensu, visando a sua adequação à evolução natural 
futura. 

Perfil: Formação acadêmica vinculada à área de atuação ou com conhecimento e 
experiência que comprove capacitação adequada sobre os principais aspectos 
técnicocientíficos e/ou administrativos vinculados à área de coordenação. 
Adicionalmente, como em todas as outras chefias de estruturas hierárquicas, deve 
saber se relacionar adequadamente e ter dotes de liderança. 

5.4.3.3. Coordenação dos Programas de Estágios de Graduação e Ensino Médio 

Cargo: Coordenador Geral dos Programas de Estágios de Graduação e de Ensino 
médio 
Denominação: Assistente Técnico (DAS 102.1) 
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Hierarquicamente vinculado ao Vice-Diretor de EIC 

Compete ao Coordenador Geral dos Programas de Estágios de Graduação e Ensino 
Médio (EGEM), dentre outras, as seguintes atividades ou responsabilidades: 

I. Identificar os potenciais orientadores de estágios de graduação (Estágios 
Curriculares e Iniciação Científica) e de ensino médio (Vocação Científica) em 
todos os Laboratórios de Pesquisa e Serviços técnico-administrativos do IOC, 
incentivando e apoiando a oferta de estágio, promovendo sinergias e 
multidisciplinaridade, constituindo cooperações técnicas, parcerias, no âmbito do 
IOC e da Fiocruz e com Instituições externas. 

II. Planejar, programar pedagogica e orçamentariamente as disciplinas específicas 
para os estagiários, definir sua(s) fonte(s) de financiamento, acompanhar o 
oferecimento e transcurso dos estágios, selecionar os alunos segundo os editais 
específicos de PROVOC, Estágios Curriculares e Iniciação Científica, e promover 
permanente avaliação desses processos. 

III. Acompanhar continuadamente os estágios, os orientadores e alunos, seus 
resultados, com vistas a subsidiar a tomada de decisões com os seus pares e 
gerar relatórios de gestão.  

IV. Coordenar a execução do Programa de Estágios sob sua responsabilidade, de 
acordo com as proposições da Câmara de Ensino do IOC e da Fiocruz. 

V. Participar da Câmara de Ensino do Instituto Oswaldo Cruz. 

VI. Remeter à Vice-direção de Ensino todos os relatórios e informações relativas às 
atividades do programa. 

VII. Enviar à Secretaria Acadêmica, nos prazos previstos, o calendário das atividades 
escolares de cada ano, o registro da vida acadêmica dos estagiários e demais 
informações relevantes. 

VIII. Gerenciar a aplicação dos recursos captados para investimentos no Programa de 
Estágios. 

IX. Propor modificações na estrutura, sistemas de avaliação e de programação de 
estágios, visando a sua adequação à evolução natural futura. 

Perfil: Formação acadêmica vinculada à área de atuação ou com conhecimento e 
experiência que comprove capacitação adequada sobre os principais aspectos 
técnico-científicos e/ou administrativos vinculados à área de coordenação. 
Adicionalmente, como em todas as outras chefias de estruturas hierárquicas, deve 
saber se relacionar adequadamente e ter dotes de liderança. 

5.4.4. Centro de Tecnologia de Informação 

Missão: Destacar-se como um centro de competência em Tecnologia da Informação 
em instituições de pesquisa em Saúde, provendo apoio computacional estável e 
seguro às atividades do Instituto Oswaldo Cruz. 
Cargo: Chefe do Centro de Tecnologia da Informação (TI) 
Denominação: Coordenador (vertical DAS 101.2) 
Hierarquicamente vinculado ao Vice-Diretor de EIC. 
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Compete ao Coordenador de Tecnologia da Informação, dentre outras, as seguintes 
atividades ou responsabilidades: 

I. Coordenar seus quatro serviços técnico-tecnológicos, zelando para que 
desempenhem adequadamente suas atribuições, a saber: Serviço de 
Administração da Rede-IOC, Serviço de Desenvolvimento de Sistemas, Serviço 
de Administração de Banco de Dados e Serviço de Suporte de software e 
hardware; 

II. Prover condições para que a Coordenação de Informática possa ser vista como 
uma estrutura de prestação de serviços profissionais de suporte, 
desenvolvimento de sistemas, manutenção de sistemas (software) e de 
equipamentos (hardware), e consultoria em TI, ao IOC e à outras Unidades e 
Instituições, promovendo sinergias e multidisciplinaridade, constituindo 
cooperações técnicas, parcerias, no âmbito do IOC e da Fiocruz e com 
Instituições externas; 

III. Recrutar, capacitar e manter atualizada a equipe de recursos humanos dos 
diversos serviços da Coordenação (analistas e técnicos de manutenção de 
hardware); 

IV. Prover condições para que os processos específicos da coordenação possam ser 
desenvolvidos, a saber: manter a Rede-IOC e o e-mail IOC em funcionamento, 
atender a chamados técnicos, manter e atualizar o cadastro de usuários, instalar 
novos equipamentos, monitorar a rede 24x7, prestar consultoria em sistemas e 
redes; 

V. Prospectar novas tendências em Tecnologia da Informação, hardware e 
software, avaliando sua adequação ao IOC em suas múltiplas áreas de atuação 
e propondo a sua adoção, quando aplicável; 

VI. Participar da Câmara Técnica de Informação Comunicação e Informática do 
Instituto Oswaldo Cruz e da Sub-Câmara de Informática da Fiocruz; 

VII. Remeter à vice-direção de Ensino, Informação e Comunicação do IOC os 
relatórios e informações relativas às atividades da Coordenação; 

VIII. Gerenciar a aplicação de recursos investidos e/ou captados para as atividades 
da Coordenação, com o apoio da gestão de projetos/processos do IOC; 

IX. Propor modificações na estrutura, sistemas de avaliação e de programação de 
atividades dos diversos setores da Coordenação, visando a sua adequação à 
evolução natural futura. 

Perfil: Formação acadêmica vinculada à área de atuação ou com conhecimento e 
experiência que comprove capacitação adequada sobre os principais aspectos 
técnicocientíficos e/ou administrativos vinculados à área de coordenação. 
Adicionalmente, como em todas as outras chefias de estruturas hierárquicas, deve 
saber se relacionar adequadamente e ter dotes de liderança. 

5.4.4.1. Serviço de Administração da Rede-IOC  

Cargo: Chefe do Serviço de Administração da Rede-IOC 
Denominação: Chefe de serviço (DAS 101.1) 
Hierarquicamente vinculado ao Coordenador de TI 
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Compete ao chefe do Serviço de Administração da Rede-IOC, dentre outras, as 
seguintes atividades ou responsabilidades: 

I. Instalar e configurar equipamentos e sistemas de suporte da Rede (roteadores, 
switches, firewalls, etc) dentro de requisitos padrão de confiabilidade, 
segurança e desempenho; 

II. Propor e implantar políticas de segurança de acesso dos usuários do IOC à 
Rede, após aprovação pela Diretoria; 

III. Viabilizar tecnicamente o compartilhamento seguro de equipamentos e 
plataformas multi-usuário disponibilizados pelo Instituto Oswaldo Cruz ou por 
quaisquer de suas subunidades, com autenticação de usuários remotos 
independentemente de sua localização física dentro ou fora do Campus; 

IV. Administrar a tabela de usuários da Rede do IOC, com suas respectivas 
autorizações de acesso e caixas postais, zelando pela sua atualização, correção, 
abrangência e disponibilidade; 

V. Propor, documentar e operar rotinas de cópias de segurança e recuperação de 
dados em caso de perda – Backup e Restore – de arquivos essenciais da própria 
Coordenação e de outros arquivos por ela hospedados e sob sua guarda; 

VI. Acompanhar o funcionamento da Rede, da conexão com a Rede da Fiocruz e 
com a Internet, e dos Serviços Essenciais em regime contínuo, 24 horas por dia, 
7 dias por semana. Em caso de falha, providenciar o seu reparo imediato, 
dentro de um limite de tempo aceitável, e no limite máximo dos recursos 
disponíveis. São definidos como Serviços Essenciais: a autenticação de usuários, 
o Correio (e-mail), o servidor de páginas web, e os firewalls; 

VII. Cooperar com o Serviço de Desenvolvimento de Sistemas, com ênfase nos 
aspectos relativos à Rede e ao Processamento Distribuído. 

5.4.4.2. Serviço de Desenvolvimento de Sistemas em TI   

Cargo: Chefe do Serviço de Desenvolvimento de Sistemas em TI   
Denominação: Chefe de serviço (DAS 101.1) 

Hierarquicamente vinculado ao Coordenador de TI 

Compete ao chefe do Serviço de Desenvolvimento de Sistemas em TI , dentre outras, 
as seguintes atividades ou responsabilidades: 

I. Analisar necessidades de criação de novos Sistemas Aplicativos de utilidade 
para o Instituto Oswaldo Cruz, produzindo especificações formais para essa 
tarefa no formato de Proposta de Projeto, para avaliação da Coordenação de TI 
e/ou da Vice Direção de EIC; 

II. Analisar necessidades de manutenção de Sistemas Aplicativos existentes no 
Instituto Oswaldo Cruz, produzindo requisitos formais para essa tarefa no 
formato de Proposta de Projeto, para avaliação da Coordenação de TI e/ou da 
Vice Direção de EIC; 

III. Executar projetos de desenvolvimento/manutenção de Sistemas Aplicativos 
autorizados pelo Coordenador de TI, incluindo Detalhamento das 
Especificações, Pesquisa de Campo, Entrevistas com Usuários-Chave, 



Proposta de Estrutura Organizacional do IOC - 30 de novembro de 2006 
 

Pág. 48/97 
 

especificação de programas ou páginas web, codificação de programas ou 
páginas web, e composição/modificação de material de referência 
(documentação), trabalhando em harmonia com os Serviços de Administração 
da Rede, de Administração de Bancos de Dados e de Suporte de Software e 
Hardware; 

IV. Preparar material instrucional e ministrar treinamento de usuários para 
utilização de Sistemas Aplicativos, com prioridade para aqueles desenvolvidos 
na própria Coordenação de TI; 

V. Acompanhar o ciclo de vida dos Sistemas Aplicativos em uso no Instituto 
Oswaldo Cruz, e propor manutenções, substituições ou interrupção definitiva de 
uso quando aplicável; 

5.4.4.3. Serviço de Suporte de software e hardware  

Cargo: Chefe do Serviço de manutenção de sistemas e equipamentos de informática  
Denominação: Chefe de serviço (DAS 101.1) 
Hierarquicamente vinculado ao Coordenador de TI 

Compete ao chefe do Serviço de manutenção de sistemas e equipamentos de 
informática, dentre outras, as seguintes atividades ou responsabilidades: 
I. Verificar periódica e sistematicamente a segurança dos equipamentos 

Servidores centrais da Coordenação, em termos de versões e atualizações do 
Sistema Operacional, anti-vírus e quaisquer outros programas de apoio e 
proteção aos dados e sistemas hospedados, e providenciar medidas corretivas 
quando aplicável; 

II. Verificar periódica e sistematicamente o estado físico dos equipamentos 
servidores centrais da Coordenação, e providenciar manutenção, quando 
aplicável. Esta manutenção poderá ser feita por técnicos da própria equipe ou 
através da ativação de contratos externos de garantia de funcionamento; 

III. Atender a solicitações de manutenção (software e hardware) sobre 
equipamentos de propriedade ou a serviço do Instituto Oswaldo Cruz, seguindo 
padrões aceitáveis de competência, cordialidade e presteza; 

IV. Propor e conduzir a política de adoção concreta do software livre no IOC, 
incluindo softwares básicos e aplicativos, em estações de trabalho e em 
servidores centrais. Esta condução inclui buscar, testar e homologar softwares 
livres que substituam aqueles proprietários com aprovação da Vice Direção de 
EIC, e preparar material instrucional e ministrar treinamentos para grupos de 
usuários do IOC; 

V. Testar, homologar e sugerir modificações em sistemas aplicativos desenvolvidos 
internamente pela equipe do Serviço de Desenvolvimento de Sistemas ou por 
terceiros, sob o enfoque da aderência a normas de segurança e usabilidade; 

VI. Testar, homologar e configurar equipamentos de informática adquiridos pelas 
diversas sub-unidades do IOC, como pre-requisito da sua aceitação pelo 
Instituto, verificando a sua aderência aos termos do Edital de Licitação 
correspondente. 
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5.4.4.4. Serviço de Administração de Bancos de Dados 

Cargo: Chefe do Serviço de Administração de Banco de Dados 
Denominação: Chefe de serviço (DAS 101.1) 
Hierarquicamente vinculado ao Coordenador de TI 

Compete ao Chefe do Serviço de Administração de Bancos de Dados, dentre outras, 
as seguintes atividades ou responsabilidades: 

I. Verificar periodica e sistematicamente os Sistemas de Gerência de Bancos de 
Dados, garantindo sempre a utilização das versões mais seguras e atualizadas 
dos softwares principais e seus anexos; 

II. Em colaboração com o Serviço de Administração da Rede, propor, documentar 
e operar rotinas de cópias de segurança e recuperação de dados em caso de 
perda – backup e restore – de arquivos associados aos Bancos de Dados do 
Instituto Oswaldo Cruz, quando hospedados nos equipamentos sob 
administração da Coordenação de TI; 

III. Desenhar e manter atualizado o Modelo de Dados do Instituto Oswaldo Cruz, 
derivando dele, e integrando a ele os modelos específicos requeridos por 
quaisquer sistemas aplicativos que venham a ser desenvolvidos; 

IV. Cooperar com o Serviço de Desenvolvimento de Sistemas na especificação, 
criação, modificação ou correção de Sistemas Aplicativos, com ênfase nos 
aspectos relativos a estruturas de Bancos de Dados; 

V. Prestar consultoria a usuários do IOC na utilização de ferramentas de 
manipulação de Bancos de Dados, em especial Linguagens de Consulta para 
extração de relatórios ad hoc. 

5.4.5. Coordenação de Comunicação e Informação 

Natureza da Coordenação de CI: é horizontal, prospectiva, articuladora, pró-ativa, 
agregadora, sem relação hierárquica e sem mando sobre os dois serviços a ela 
relacionados, mas subordinados diretamente à vice-direção de EIC. Coordena as 
equipes dos dois serviços vinculados e zela para que atuem de modo integrado. 
Participa dos fóruns afins da Fiocruz, representando o IOC.  Seus processos no PPA 
são detalhados no Anexo V.  
Cargo: Coordenador de Comunicação e Informação (CI) 
Denominação: Coordenador (horizontal -DAS 102.2) 
Hierarquicamente vinculado ao Vice-Diretor de EIC 

Compete ao Coordenador de Comunicação e Informação, dentre outras, as seguintes 
atividades ou responsabilidades: 

I. Integrar e articular as equipes dos dois Serviços da área, bem como de todos os 
setores vinculados a essa e às demais vice-direções, zelando para que a 
comunicação interna e externa do IOC possa ser feita de modo integrado e a 
identidade institucional assegurada em seus instrumentos de comunicação (o 
IOC como Unidade da Fiocruz, e com sua especificidade institucional), 
promovendo sinergias e multidisciplinaridade, constituindo cooperações 
técnicas, parcerias, no âmbito do IOC e da Fiocruz e com Instituições externas. 
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II. Formular, propor e coordenar o Programa Integrado de Informação e 
Comunicação do IOC, com seus projetos e processos no PPA-Fiocruz, buscando 
integração com a política de divulgação da Fiocruz, com os setores de 
comunicação social descentralizados nas unidades, e um trabalho articulado 
com a Coordenação de Comunicação Social (CCS) da presidência.  

III. Favorecer a divulgação das atividades do IOC dentro dos padrões institucionais, 
zelando pela sua imagem institucional, pelo fortalecimento de sua identidade 
IOC, pela valorização de seus diferenciais, e pela modernidade e inovação com 
bagagem histórica e tradição.  

IV. Acompanhar continuadamente e prover apoio às ativiadedes de comunicação 
dos diversos setores do IOC, com vistas a subsidiar a tomada de decisões com 
os seus pares e gerar relatórios de gestão.  

V. Participar da Câmara Técnica de Informação, Comunicação e Informática do 
Instituto Oswaldo Cruz e representar o Instituto na Câmara Técnica de 
Informação, Comunicação e Informática da Fiocruz. 

VI. Supervisionar o gerenciamento de recursos investidos e/ou captados pelos 
serviços vinculados à Coordenação.  

VII. Desenvolver atividade continuada de prospeção tecnológica, acompanhando, 
avaliando e selecionando as plataformas mais adequadas à mplementação, e 
contínuo aprimoramento, das diversas mídias utilizadas pelo IOC;  

VIII. Propor e implementar modelos de negócio e mecanismos de auto-
sustentabilidade que auxiliem o aprimoramento permanente e a ampliação da 
complexidade das ações de comunicação do IOC; 

IX. Propor modificações na estrutura, sistema de avaliação e de programa;cão de 
atividades, visando sua adequação à evolução natural futura. 

5.4.6. Serviço de Produção e Tratamento de Imagem Científica 

Cargo: Chefe do Serviço de Produção e Tratamento de Imagem Científica 
Denominação: Chefe de serviço (DAS 101.1) 
Hierarquicamente vinculado ao Vice-Diretor de EIC 

Compete ao Chefe do Serviço de Produção e Tratamento de Imagem, dentre outras, 
as seguintes atividades ou responsabilidades: 

I. Prover apoio aos pesquisadores e estudantes do IOC na produção e tratamento 
de imagens científicas – digitalização, fotografia digital e captura de imagens em 
microscópio otico e estereoscópico - que acompanhem artigos, capítulos de 
livros, dissertações, teses e monografias. 

II. Prover apoio aos pesquisadores e estudantes do IOC na produção de ilustrações 
e artes finais para artigos, capítulos de livros, dissertações, teses, monografias, 
posters e apresentações audio-visuais; 

III. Realizar pesquisa para desenvolvimento tecnológico do Serviço de Produção e 
Tratamento de Imagem, em estreita parceria com as Coordenações de Áreas de 
Laboratórios de PDI do IOC, desenvolvendo estratégias e ferramentas para 
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melhorar a comunicação e a difusão dos conhecimentos gerados no IOC e 
facilitar a interação com diversos setores da sociedade civil e do SUS;  

IV. Produzir filmes científicos, multimídias interativas científicas, com enfoque na 
área biomédica para fins educacionais, incluindo trabalho de pesquisa no 
levantamento de dados téoricos e visuais, edição e projetos de interface e 
gráficos para os mesmos; 

V. Incentivar a busca de convênios de cooperação na produção de filmes e 
multimídias; 

VI. Manter estreita parceria com órgãos públicos para a aquisição de dados teóricos 
e visuais com vistas à utilização do material produzido. 

Perfil: Formação acadêmica vinculada à área de atuação ou com conhecimento e 
experiência que comprove capacitação adequada sobre os principais aspectos 
técnico-científicos e/ou administrativos vinculados à área. Adicionalmente, como em 
todas as outras chefias de estruturas hierárquicas, deve saber se relacionar 
adequadamente e ter dotes de liderança. 

5.4.7. Serviço de Jornalismo e Comunicação Social   

Cargo: Chefe do Serviço de Jornalismo e Comunicação Social   
Denominação: Chefe de serviço (DAS 101.1) 
Hierarquicamente vinculado ao Vice-diretor de EIC 

Compete ao Chefe do Serviço de Jornalismo e Comunicação Social, dentre outras, as 
seguintes atividades ou responsabilidades: 

I. Desenvolver a comunicação interna no IOC, mantendo atualidade e 
periodicidade dos veículos de comunicação, promovendo busca ativa de temas 
para divulgação, conquistando parcerias e fontes; 

II. Desenvolver a comunicação externa no IOC, articulando com  relacionamento, 
sinergia e complementariedade com a CCS; 

III. Coordenar a equipe do serviço, zelando pela sua flexibilidade e boa política de 
relações públicas; 

IV. Divulgar a equipe internamente no IOC, apresentando seus membros a todos os 
laboratórios e setores, ambienta-a, possibilitando o desenvolvimento de banco 
de pautas e o agendamento de encontro com as fontes de informação do IOC, e 
estimulando ações de divulgação interna e externa; 

V. Atender as demandas de mídia, propondo pautas, atendendo solicitações de 
entrevista e gerenciando soluções para crises de comunicação; 

VI. Manter a publicação, atualização e periodicidade dos veículos de Comunicação 
do IOC: Intranet, site IOC e Informe IOC; 

VII. Propor parcerias com o Serviço de Produção e Tratamento de Imagens, e com o 
Canal Saúde e emissoras educativas, para ampliar a divulgação dos 
conhecimentos gerados no IOC; 

VIII. Manter atividade integrada com a editoria científica do Instituto Oswaldo Cruz; 
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IX. Realizar atendimento direto à população através de dois canais: o atendimento 
através de e-mail pelo serviço de “Fale Conosco” disponível no site e o 
atendimento telefônico; 

X. Criação e produção de mídias de comunicação visual (como cartazes, folders e 
convites, além de demais formatos online). 

Perfil: jornalista profissional, com experiência em assessoria de imprensa, 
conhecimento científico. Adicionalmente, como em todas as outras chefias de 
estruturas hierárquicas, deve saber se relacionar adequadamente e ter dotes de 
liderança. 

5.4.8. Editoria das Memórias do Instituto Oswaldo Cruz e outras publicações 

Cargo: Editor das Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 
Denominação: Assistente (DAS 102.2) 
Hierarquicamente vinculado ao Vice-Diretor de EIC 

O Editor das Memórias do IOC, dentre outras, pelas seguintes atividades ou 
responsabilidades: 

I. Manter o periódico Memórias do Instituto Oswaldo Cruz em seu alto padrão 
de qualidade científica; 

II. Presidir e convocar as reuniões do Conselho Cientifico da MIOC; 

III. Indicar e nomear membros do Conselho Científico das MIOC para 
exercerem tarefas específicas dentro do escopo de atuação do Conselho; 

IV. Responsabilizar-se pelo processo de seleção e edição dos artigos a serem 
publicados na MIOC; 

V. Reunir-se semanalmente com os editores associados para avaliar os artigos 
enviados à revista; 

VI. Deliberar sobre a aceitação dos artigos submetidos MIOC; 

VII. Elaborar e atualizar a política editorial da MIOC; 

VIII. Propor ao Conselho Cientifico da MIOC qualquer modificação de formato da 
revista;  

IX. Responsabilizar-se pelo processo de divulgação da MIOC; 

X. Gerir e buscar em entidades de fomento e institucionais, os apoios 
financeiros relativos à MIOC; 

XI. Providenciar relatórios anuais das atividades da MIOC à direção do IOC;  

XII. Representar a MIOC em qualquer foro pertinente; 

XIII. Apoiar editores científicos de outras publicações do IOC; 

5.4.9. Editoria Executiva 

Cargo: Editor(a) Executivo(a) do periódico Memórias do Instituto Oswaldo Cruz  
Denominação: Chefe de serviço (DAS 101.1) 
Hierarquicamente vinculado ao Vice-diretor de EIC 
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Compete à Editora Executiva, dentre outras, as seguintes atividades ou 
responsabilidades: 

I. Gerir os recursos humanos da Editoria para apoio a Memórias do IOC e demais 
publicações do Instituto. 

II. Gerir contratos de prestação de serviços de gráfica responsável pela edição, 
impressão e acabamento do(s) periódico(s). 

III. Gerir os recursos recebidos do CNPq e outras fontes.  

IV. Gerir o sistema de publicação on line dos periódicos do IOC. 

V. Revisar e formatar os manuscritos submetidos a publicação. 

VI. Gerir todo o processo editorial de MIOC em suas versões impressa e on line.  

VII. Abrir e movimentar contas bancárias referentes as atividades editoriais do IOC. 

VIII. Gerir, manter e atualizar o site da MIOC e das demais publicações do Instituto. 

IX. Gerir a distribuição do periódico para assinantes, permutas e doações. 

X. Gerir o acervo da coleção da MIOC. 

XI. Manter parceria com os principais indexadores nacionais e internacionais. 

XII. Manter parceria para divulgação da versão on line da Revista com as bases de 
dados SciELO, Bioline e PubMed. 

Perfil: Formação acadêmica vinculada à área de atuação ou com conhecimento e 
experiência que comprovem capacitação adequada sobre os principais aspectos 
técnicos e administrativos vinculados à área. Total domínio da língua inglesa e bons 
conhecimentos de língua espanhola.  
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5.5. Coordenações vinculadas à Vice-Direção de SRC  

5.5.1. Coordenação Horizontal de Serviços de Referência. 

Natureza da Coordenação: a coordenação de SRA é de caráter horizontal, técnico, 
prospectivo, consultivo, pró-ativo, agregador, sem relação hierárquica e sem mando, 
devendo atuar de forma ética, com sigilo, sem conflitos de interesse e sem controle 
financeiro dos convênios que cada Serviço de Referência estabelece com seus 
clientes, através da chefia de Laboratório de PDI correspondente, uma vez que um 
serviço laboratorial de referência é credenciado por demanda externa baseado na 
competência científica especializada de um determinado Laboratório, estando 
portanto a ele vinculado e subordinado. A Coordenação identifica necessidades e 
procedimentos comuns, e visa operacionalizar ferramentas e instrumentos para 
prover condições adequadas à prestação desses serviços pelo IOC, descritos no 
Anexo VI.  
Cargo: Coordenador Horizontal de Serviços de Referência. 
Denominação: Assistente (DAS 102.2) 
Hierarquicamente vinculado ao Vice-Diretor de SRA 

Compete ao Coordenador de Serviços de Referência, dentre outras, as seguintes 
atividades ou responsabilidades: 

I. Coordenar os Serviços de Referência dos Laboratórios de PDI do IOC e 
representá-los junto ao Diretor e instâncias colegiadas do IOC, quando cabível;  

II. Coordenar, supervisionar e planejar as atividades de todos os laboratórios de 
referência associados à Coordenação, consoante as disposições legais, 
estatutárias e regimentais;  

III. Coordenar a Câmara Técnica de Serviços de Referência do IOC; 

IV. Assessorar ao Diretor ou, quando pertinente, ao(s) Vice-diretor(es) respectivos, 
na elaboração do plano estratégico físico-orçamentário da Coordenação, em 
consonância com o plano estratégico da Unidade, segundo disposições internas;  

V. Assessorar ao Diretor ou, quando pertinente, ao(s) Vice-diretor(es) respectivos 
no monitoramento, avaliação e realimentação do plano estratégico físico-
orçamentário da Coordenação, segundo disposições internas;  

VI. Acompanhar os processos de implantação da gestão da Qualidade nos Serviços 
de Referência do IOC; 

VII. Identificar as demandas por cursos de capacitação profissional em nível nacional 
e regional no âmbito dos serviços de referência e prover as condições para que 
sejam oferecidos pelo IOC como atividade com suporte da Secretaria 
Acadêmica; 

VIII. Participar de Fóruns articuladores de demandas de Serviços de Referência dos 
organismos regionais, nacionais e internacionais, para fazer a prospecção de 
novos possiveis serviços relacionados às áreas de atuação dos laboratórios de 
PDI do IOC; 

IX. Analisar processos técnico-científicos vinculados à área de atuação da 
Coordenação 
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Perfil: Formação acadêmica vinculada à área de atuação ou com conhecimento e 
experiência que comprove capacitação adequada sobre os principais aspectos 
técnico-científicos e/ou administrativos vinculados à área de Serviços de Referência. 
Adicionalmente, como em todas as outras chefias de estruturas hierárquicas, deve 
saber se relacionar adequadamente e ter dotes de liderança. 

5.5.2. Seção de Gestão (Secretaria) dos Serviços de Referência 

Cargo: Chefe de Seção 
Hierarquicamente vinculado ao Vice-diretor de Serviços de Referência e Coleções 

Compete ao chefe da seção de gestão dos SR:  

I. Receber, despachar e registrar todos os processos referentes aos Serviços de 
Referência; 

II. Manter contato com todos os Serviços de Referência do IOC, bem como 
instituições externas, nacionais e internacionais; 

III. Auxiliar o encaminhamento de amostras recebidas na Central de Recebimento 
de Amostras da Fiocruz, mantendo contato com os chefes de serviços de 
referência; 

IV. Despachar amostras a serem enviadas para outros centros regionais, nacionais 
ou internacionais,  

V. Atender aos chamados telefônicos e eletrônicos dirigidos à Coordenação e 
encaminhar seus atendimentos; 

VI. Prover condições operacionais adequadas para as atividades da Coordenação e 
dos SR; 

VII. Outras responsabilidades determinadas pelo Coordenador. 

5.5.2. Coordenação Horizontal de Coleções e Acervos Científicos. 

Natureza da Coordenação: a coordenação de CAC é de caráter horizontal, técnico, 
prospectivo, consultivo, pró-ativo, agregador, com relação hierárquica somente sobre 
as Coleções Cientificas Institucionais que, por sua dimensão, importância e 
significado como patrimônio científico e cultural institucional adquirem estrutura 
própria independente dos seus laboratórios de origem, apesar de manter com eles 
estreita associação de trabalho científico. A Coordenação mantém relação não 
hierárquica e sem mando com coleções e acervos em fase de constituição ou 
trabalho nos Laboratórios de PDI do IOC, provendo suporte financeiro e logístico a 
essa atividade.  A Coordenação identifica necessidades e procedimentos comuns, e 
visa operacionalizar ferramentas e instrumentos para prover condições adequadas à 
Coleções científicas do IOC, decritos no Anexo VII.  
Cargo: Coordenador Horizontal de Coleções e Acervos Científicos (CAC). 
Denominação: Assistente  (DAS 102.2) 
Hierarquicamente vinculado ao Vice-Diretor de SRC 

Compete ao Coordenador de Coleções e Acervos Científicos, dentre outras, as 
seguintes atividades ou responsabilidades: 



Proposta de Estrutura Organizacional do IOC - 30 de novembro de 2006 
 

Pág. 57/97 
 

I. Coordenar as Coleções e Acervos Científicos do IOC e de seus Laboratórios de 
PDI, e representá-los junto ao Diretor e instâncias colegiadas do IOC, quando 
cabível;  

II. Intermediar a atividade das Curadorias das seis grandes Coleções Institucionais 
estruturantes de Centro de Recursos Biológicos: 1-Bacteriológica, 2-Micológica, 
3-Protozoológica (coleções de microorganismos) e 4-Entomológica, 5-
Malacológica e 6-Helmintológica (coleções de macroorganismos).  

III. Coordenar, supervisionar e planejar as atividades de todas as Coleções e 
Acervos associados à Coordenação, consoante as disposições legais, estatutárias 
e regimentais;  

IV. Coordenar a Câmara Técnica de Coleções e Acervos do IOC e representar o IOC 
no Fórum de Coleções da Fiocruz. 

V. Identificar demandas por cursos de capacitação profissional em nível nacional e 
regional sobre curadoria e manutenção de coleções científicas e prover as 
condições para que sejam oferecidos pelo IOC como atividade com suporte da 
Secretaria Acadêmica, indicando ao vice-diretor de Ensino, Informação e 
Comunicação quando tais cursos deverão ser estruturados em modalidades 
específicas de pós-graduação lato ou stricto sensu. 

VI. Assessorar ao Diretor ou, quando pertinente, ao(s) Vice-diretor(es) respectivos, 
na elaboração do plano estratégico físico-orçamentário da Coordenação, em 
consonância com o plano estratégico da Unidade, segundo disposições internas;  

VII. Assessorar ao Diretor ou, quando pertinente, ao(s) Vice-diretor(es) respectivos 
no monitoramento, avaliação e realimentação do plano estratégico físico-
orçamentário da Coordenação, segundo disposições internas;  

VIII. Participar de Fóruns articuladores de demandas de Serviços de fornecimento e 
intercâmbio de espécimes/amostras de Coleções de organismos regionais, 
nacionais e internacionais, para fazer a prospecção de novos possiveis serviços 
relacionados à essa área de atuação do IOC;   

IX. Analisar processos técnico-científicos vinculados à área de atuação da 
Coordenação 

Perfil: Formação acadêmica vinculada à área de atuação ou com conhecimento e 
experiência que comprove capacitação adequada sobre os principais aspectos 
técnico-científicos e/ou administrativos vinculados à área de Coleções. 
Adicionalmente, como em todas as outras chefias de estruturas hierárquicas, deve 
saber se relacionar adequadamente e ter dotes de liderança. 

5.5.3. Coordenação das Coleções zoológicas  

Cargo: Coordenador das Coleções zoológicas  
Denominação: Assistente técnico (DAS 102.1) 
Hierarquicamente vinculado ao vice-diretor de SRC 

Compete ao coordenador das Coleções zoológicas, dentre outras, as seguintes 
atividades ou responsabilidades: 
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I. Promover estratégias e ações para a consolidação das coleções zoológicas do 
IOC; 

II. Estabelecer um plano estratégico para consolidação de uma rede integrada de 
Coleções zoológicas do IOC, em consonância com os curadores destas coleções; 

III. Detectar os principais impedimentos que afetam o desenvolvimento das 
Coleções Zoológicas do IOC e consequentemente os diversos estudos realizados 
acerca dos grupos zoológicos abrangidos pelas Coleções do IOC.; 

IV. Dar suporte aos curadores das coleções Zoológicas do IOC para que estas 
coleções possam alcançar boas práticas com relação à gestão e manutenção 
destas coleções; 

V. Preparar projetos que possam ser submetidos a órgãos de formento visando 
suporte financeiro que auxiliem a estruturação e manutenção das coleções 
zoológicas do IOC, bem como integrá-las às demais coleções do Brasil e do 
exterior; 

VI. Estabelecer, no âmbito institucional, a adoção de políticas e diretrizes voltadas 
para as atividades das Coleções zoológicas do IOC; 

VII. Estabelecer, de forma integrada entre os órgãos competentes, as atribuições de 
competência sobre regumlamentaçàoes legais acerca das Coleções Zoológicas e 
dos processos envolvidos nesse funcionamento, bem como estabelecer 
regulamentos claros e responsáveis; 

Perfil: Formação acadêmica vinculada à área de atuação ou com conhecimento e 
experiência que comprove capacitação adequada sobre os principais aspectos 
técnico-científicos e/ou administrativos vinculados à área. Adicionalmente, como em 
todas as outras chefias de estruturas hierárquicas, deve saber se relacionar 
adequadamente e ter dotes de liderança. 

5.5.4. Coordenação das Coleções microbiológicas e de culturas de células  

Cargo: Coordenador das Coleções Microbiológicas e de Culturas de Células  
Denominação: Assistente técnico (DAS 102.1) 
Hierarquicamente vinculado ao Vice-diretor de SRC 

Compete ao Coordenador das Coleções microbiológicas e de culturas de células, 
dentre outras, as seguintes atividades ou responsabilidades: 

I. Apoiar os curadores das coleções microbiológicas e de culturas de células do 
IOC na estruturação ou adequação das Coleções as normas de biossegurança e 
de transporte de material biológico nacionais e internacionais vigentes. 

II. Prover apoio aos curadores das coleções microbiológicas e de culturas de células 
do IOC na operacionalização e gerenciamento das coleções, establecendo e 
implantando as normas nacionais e internacionais vigentes voltadas para as 
coleções que mantenham material biológico replicável. 

III. Preparar projetos que possam ser submetidos a órgãos de formento visando 
suporte financeiro que auxiliem a estruturação e manutenção das coleções 
microbiológicas e de culturas de células do IOC.  
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IV. Dar suporte aos curadores das coleções microbiológicas e de culturas de células 
do IOC para que estas coleções possam alcançar boas práticas com relação à 
gestão, aquisição, manutenção e fornecimento de material biológico. 

V. Organizar as coleções microbiológicas e de culturas de células do IOC, 
estabelecendo parcerias com instituições nacionais e internacionais, de forma 
que estas possam ser reconhecidas como Centro de Recursos Biológicos. 

VI. Estabelecer, de forma integrada entre os órgãos competentes, as atribuições de 
competência sobre regumlamentaçàoes legais acerca das Coleções coleções 
microbiológicas e de culturas de células e dos processos envolvidos nesse 
funcionamento, bem como estabelecer regulamentos claros e responsáveis. 

Perfil: Formação acadêmica vinculada à área de atuação ou com conhecimento e 
experiência que comprove capacitação adequada sobre os principais aspectos 
técnico-científicos e/ou administrativos vinculados à área. Adicionalmente, como em 
todas as outras chefias de estruturas hierárquicas, deve saber se relacionar 
adequadamente e ter dotes de liderança. 



Proposta de Estrutura Organizacional do IOC - 30 de novembro de 2006 
 

Pág. 60/97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estruturas da Vice-direção e 

Desenvolvimento Institucional 

e Gestão 



Proposta de Estrutura Organizacional do IOC - 30 de novembro de 2006 
 

Pág. 61/97 
 

5.6. Coordenações vinculadas à Vice-Direção de Desenvolvimento Institucional e 

Gestão (DIG) 

5.6.1. Coordenação (Departamento) de Suporte Administrativo e de Infra-estrutura (SAI) 

Missão: Coordenar as ações relacionadas à gestão de recursos econômicos, 
suprimentos de bens e serviços, apoio de suporte administrativo e de infra-estrutura 
predial, para o bom desempenho dos Laboratórios e Serviços do IOC.  
Cargo: Coordenador (chefe de Departamento) de Suporte Administrativo e de Infra-
estrutura (SAI)  
Denominação: Coordenador (DAS 101.2) 
Hierarquicamente vinculado ao Vice-Diretor de DIG 

Compete ao Coordenador de Suporte Administrativo e de Infra-estrutura, dentre 
outras, as seguintes atividades ou responsabilidades: 

I. Planejar e coordenar as atividades de infra-estrutura predial a toda às áreas do 
IOC, relativa a conservação e reparação predial, instalações hidráulicas e 
elétricas, manutenção de equipamentos, recepção, serviços de limpeza e 
telefonia. 

II. Coordenar a Central de Administração Predial para suporte aos condomínios 
IOC, e gerenciar suas atividades.  

III. Interagir com a Diretoria de Administração do Campus para a contratação de 
serviços de engenharia e obras necessárias a melhoria das instalações físicas do 
IOC; 

IV. Coordenar a Central de Secretarias para apoio administrativo aos Laboratórios e 
Serviços do IOC, e gerenciar suas atividades. 

V. Coordenar a Central de Assistência a projetos, para mediação dos pedidos de 
execução orçamentária e sua contabilidade, e gerenciar suas atividades. 

VI. Coordenar a Central de Secretarias para apoio administrativo aos Laboratórios e 
Serviços do IOC e gerenciar suas atividades.  

VII. Coordenar a Seção de Protocolo 

VIII. Coordenar estudos que contribuam para o constante melhoramento das ações 
administrativas do IOC; 

IX. Implantar avaliação periódica do desempenho dos setores sob sua coordenação, 
a partir da medida da satisfação dos condôminos usuários.  

X. Adotar os procedimentos de contratação de serviços de manutenção dos 
equipamentos em uso no IOC; 

XI. Conferir os empenhos e documentações que compõem os processos de 
compras, enviando-os a Vice-Direção de Gestão para assinatura;  

I. Receber e acompanhar diariamente as publicações em periódicos e Diários 
Oficial da União – DOU, extraindo e repassando as informações as áreas 
pertinentes;  

XII. Providenciar a renovação de assinaturas dos periódicos e seguro veicular;  
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5.6.1.1. Seção da Central de Administração Predial para suporte aos condomínios IOC 

Cargo: Chefe de seção da Central de Administração Predial . 
Denominação: Chefe de seção (FG 1) 
Hierarquicamente vinculado ao Coordenador de Suporte Administrativo e Infra-
estrutura 

Compete ao chefe da seção da Central de Administração Predial e a sua equipe, 
dentre outras, as seguintes atividades ou responsabilidades: 

I. Coordenar as administrações condominiais dos prédios em que estão instalados 
os laboratórios e serviços administrativos e técnicos do IOC, instalando em cada 
prédio/grupo de prédios uma Central de Utilidades e uma equipe de apoio, 
zelando para que desempenhem adequadamente suas atribuições, a saber:  
a) Oferecer suprimentos comuns a laboratórios e plataformas instaladas no(s) 

prédio(s): gelo seco, gases especiais, água, material de banheiros/limpeza, 
nitrogenio liquido,estoque comum de EPIs, etc; 

b) Administrar as áreas comuns: auditórios, salas de reunião, corredores, 
jardins, escadas, etc, incluindo a operação dos equipamentos de apoio às 
atividades lá realizadas e a supervisão das atividades de limpeza e 
jardinagem nas dependências dos prédios pertencentes ao IOC; 

c) Manter o controle de acesso físico as dependências do IOC, com 
identificação de seus transeuntes, bem como em relação a entrada e saída 
de bens patrimoniais; 

d) Gerenciar central gráfica comum de grande porte nos prédios: Impressora, 
copiadora e picotadora, controlando e acompanhando a execução dos 
serviços de reprografia e impressão de materiais, repassando-os aos 
requisitantes, após a sua conclusão, e mantendo o controle dos materiais 
utilizados e o quantitativo de cópias reproduzidas;  

e) Providenciar a contratação e acompanhar a execução de pequenos serviços 
que sejam necessários nas instalações físicas das áreas do IOC; 

f) Realizar a interface com a Dirac para a manutenção preventiva e corretiva de 
questões prediais; monitoramento de utilização/instalação de redes elétrica, 
hidráulica, telefonia, dados, telhado, e equipamentos comuns como 
elevadores, freezers, geradores etc; pedido de consertos / instalações 
elétricas, hidráulicas e de telefonia; 

g) Promover a interface dos condôminos com as coordenações de: 
Qualidade/Biossegurança/Ambiente, TI, compras gerais, etc 

h) Administrar serviços gerais: café, água, distribuição de documentação, 
coleta/entrega de correio;  

i) Propor o desenvolvimento de sistema de controle e acompanhamento das 
necessidades de suporte as atividades a estrutura laboratorial do IOC; 

j) Acompanhar a fiscalização dos serviços de engenharia e obras, prestados por 
terceiros, avaliando o cumprimento do cronograma físico-financeiro;  

k) Supervisionar os serviços de recepção e portaria dos prédios do IOC;  
l) Supervisionar os serviços de telefonia e comunicação que estejam em 

execução na Unidade;  
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m) Fiscalizar os serviços contratados relativos a infra-estrutura  física da 
Unidade. 

II. Receber e registrar as correspondências e processos, classificando e 
distribuindo-os aos Laboratórios correspondentes, através de escaninhos que 
serão instalados na Portaria de cada prédio;  

III. Manter o controle sobre o recebimento e envio de processos, mantendo o 
interessado informado sobre sua tramitação; 

IV. Fazer interface entre o IOC e a DIRAC, com vistas a garantir a efetiva provisão 
dos serviços de infra-estrutura condominal para as diversas áreas do IOC. 

5.6.1.2. Seção da Central de Secretarias  

Cargo: Chefe de seção da Central de Secretarias . 
Denominação: Chefe de seção (FG 1) 
Hierarquicamente vinculado ao Coordenador de Suporte Administrativo e Infra-
estrutura 

Compete ao chefe da seção da Central de Secretarias e a sua equipe, dentre outras, 
as seguintes atividades ou responsabilidades: 

I. Prover serviço de secretaria executiva aos chefes de Laboratório e/ou serviço do 
IOC, em sistema otimizado que propicie a todos um atendimento de qualidade, 
zelando para que desempenhem adequadamente suas atribuições: envio e 
recebimento de correspondência, registro de processos e de seu fluxo nos 
laboratórios, digitação de documentos relativos às atividades de pesquisa do 
Laboratório; agendamento de compromissos dos pesquisadores, recebendo e 
repassando recados e efetuando ligações telefônicas; transmissão de 
mensagens via fax; agendamento de reuniões e eventos, reserva de salas; 
classificação, ordenamento e arquivamento de documentos de uso comum da 
Secretaria como também pertencentes aos Laboratórios; gerenciamento de 
documentos relativos a administração de pessoal (funcionários, terceirizados, 
estudantes), solicitação e entrega de crachás, etc. 

II. Atender aos pedidos de aquisição de bens e serviços, reprografia, solicitação de 
diárias e passagens aéreas, abertura de processos, transmissão de mensagens 
via fax e distribuição interna e externa de documentos aos Laboratórios do IOC;  

III. Atender as solicitações de transporte de passageiros e de materiais através da 
frota interna; 

IV. Providenciar a assistência técnica das máquinas de reprodução de todas as 
áreas do IOC;  

V. Controlar e distribuir os materiais de expediente das áreas da Vice-Direção de 
DIG. 

5.1.1.3. Seção da Central de Assistência a Projetos  

Cargo: Chefe de seção da Central de Assistência a Projetos. 
Denominação: Chefe de seção (FG 1) 
Hierarquicamente vinculado ao Coordenador de Suporte Administrativo e Infra-
estrutura 
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Compete ao chefe da seção da Central de Assistência a Projetos e a sua equipe, 
dentre outras, as seguintes atividades ou responsabilidades: 

I. Controlar e acompanhar a execução administrativa dos projetos sob sua 
responsabilidade, tomando as medidas pertinentes e necessárias para a 
superação de obstáculos existentes; 

II. Responder por todas as demandas administrativas dos pesquisadores 
coordenadores de projetos, quanto aos procedimentos de compras de material e 
contratação de serviços, inclusive passagens e diárias, recebendo as demandas 
de compras, emissão de passagens e diárias dos pesquisadores responsáveis 
por cada projeto cadastrado no sistema IOC; 

III. Manter/atualizar o saldo dos projetos, consolidar prestação de contas e 
apresentar ao responsável o relatório financeiro periodicamente, providenciando 
as prestação de contas e relatórios parciais e finais relativo a execução física-
financeira e orçamentária dos projetos sob sua responsabilidade, utilizando os 
formulários exigidos pelas instituições de fomento; 

IV. Gerir o suprimento de fundos, monitorando e autorizando despesas, emissão de 
cheques e prestação de contas;  

V. Elaborar relatórios mensais da situação orçamentária dos projetos sob sua 
responsabilidade, bem como das compras e demais despesas realizadas, 
devendo ser encaminhado a cada Coordenador de Projeto;  

VI. Manter interação sistemática com todas as áreas da Vice-Diretoria de Gestão, de 
modo a atender a todas as demandas administrativas dos projetos. 

5.6.1.4. Seção de Protocolo 

Cargo: Chefe de seção de Protocolo. 
Denominação: Chefe de seção (FG 1) 
Hierarquicamente vinculado ao Coordenador de Suporte Administrativo e Infra-
estrutura 

Compete ao chefe da seção de Protocolo e a sua equipe, dentre outras, as seguintes 
atividades ou responsabilidades: 

I. Receber e registrar documentos e processos, classificando-os e distribuindo-os 
as áreas competentes; 

II. Abrir processos através de sistema próprio e distribuí-los as diversas áreas que 
compõem a estrutura do IOC; 

III. Autuar processos, controlar e prestar informações sobre a sua tramitação 
através de sistema próprio; 

IV. Proceder à expedição de documentos por meio de registros, pastas e malotes 
oficiais; 

V. Manter a guarda em ambiente apropriado de toda a documentação e processos 
pertencentes ao IOC. 
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5.6.2. Coordenação de Gestão do Trabalho (GT) 

Missão: Dotar o IOC de recursos humanos qualificados e atualizados para a 
realização do conjunto de suas atividades, motivadas para o trabalho visando a 
excelência e a integração.  
Cargo: Coordenador (Chefe de Departamento) de Gestão do Trabalho (GT) 
Denominação: Coordenador (Chefe de Departamento) (DAS 101.2) 
Hierarquicamente vinculado ao Vice-Diretor de DIG 

Compete ao Coordenador de Gestão do Trabalho, dentre outras, pelas seguintes 
atividades ou responsabilidades: 

I. Identificar talentos/perfis já existentes no IOC; 

II. Definir perfis profissionais futuros (competências necessárias); 

III. Elaborar programas de capacitação continuada da força de trabalho do IOC; 

IV. Elaborar proposta de (re) dimensionamento da força de trabalho; 

V. Recrutar e (re)alocar pessoal nas diversas áreas do IOC e buscar interações com 
a Fiocruz e governo federal (requisições no serviço público): busca no mercado, 
terceirização, concurso, transitoriedade através de sistemas de bolsas  

VI.  Desenvolver programa de avaliação de desempenho e política de 
reconhecimento e recompensa 

VII.  Desenvolver programa de qualidade de vida no trabalho; 

VIII. Coordenar os dois serviços subordinados: Serviço de Desenvolvimento de 
recursos humanos e Serviço de Administração de Recursos Humanos.  

IX. Interagir com a Diretoria de Recursos Humanos da Fiocruz (Direh), promovenso 
sinergias e parcerias.  

5.6.2.1. Serviço de Desenvolvimento de Recursos Humanos 

Cargo: Chefe do Serviço de Desenvolvimento de RH  
Denominação: Chefe de serviço (DAS 101.1) 
Hierarquicamente vinculado ao Coordenador de GT 

Compete ao Chefe do Serviço de Desenvolvimento de RH, dentre outras, as seguintes 
atividades ou responsabilidades: 

I. Desenvolver, implementar e gerir continuamente um sistema de informações 
referente aos perfis (atuais e futuros) e às competências da força de trabalho do 
IOC; 

II. Desenvolver, implementar e gerir (com base nos perfis atuais e 
futuros/desejados) programas anuais de capacitação continuada para toda a 
força de trabalho do IOC, de acordo com as diretrizes estratégicas da 
Instituição; 

III. Desenvolver, implementar e gerir um “banco de talentos”, com base nas 
competências profissionais, com vistas a melhor identificar potenciais/futuras 
chefias e lideranças executivas; 

IV. Desenvolver, implementar e gerir um programa de avaliação de desempenho, 
para toda a força de trabalho do IOC; 
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V. Desenvolver, implementar e gerir um programa de qualidade de vida no 
trabalho; 

VI. Atuar junto à Diretoria de RH da Fiocruz, intermediando os procedimentos e as 
rotinas de desenvolvimento de RH necessárias ao IOC. 

VII. Atuar junto a Diretoria de RH da Fiocruz, intermediando os procedimentos e as 
rotinas de pessoal terceirizadas para o IOC. 

VIII. Gerenciar o recrutamento e a alocação de pessoal nas diversas áreas do IOC, 
interagindo com a política institucional da Fiocruz; 

IX. Gerenciar os vínculos de pessoal e assessorar a Direção do IOC na gestão dos 
contratos de força de trabalho do Instituto, em suas variadas modalidades; 

X. Gerenciar o controle e o acompanhamento das solicitações adicionais de 
titulação, da movimentação de cargos comissionados e funções gratificadas do 
IOC (nomeação, designação, exoneração e dispensa); 

XI. Gerenciar o controle e o acompanhamento da administração de Concurso 
Público; 

XII. Gerenciar o controle e acompanhamento do Programa de Estágio Curricular 
(PEC); 

XIII. Gerenciar o controle e acompanhamento de bolsistas inseridos em convênios; 

XIV. Gerenciar o controle e acompanhamento das inscrições de eventos do IOC. 

5.6.2.2. Serviço de Administração de Recursos Humanos. 

Cargo: Chefe do Serviço de Administração de RH  
Denominação: Chefe de serviço (DAS 101.1) 
Hierarquicamente vinculado ao Coordenador de GT 

Compete ao Chefe do Serviço de Administração de RH, dentre outras, as seguintes 
atividades ou responsabilidades: 

I. Gerir o processo contínuo de (re)dimensionamento da força de trabalho do IOC, 
assim como sua localização/lotação; 

II. Gerenciar os vínculos de pessoal e assessorar a Direção do IOC na gestão dos 
contratos de força de trabalho do Instituto, em suas variadas modalidades; 

III. Gerenciar o controle de freqüência da força de trabalho do IOC; 

IV. Prestar assistência à força de trabalho do IOC, nas questões relativas às rotinas 
de pessoal, como: remuneração, benefícios, incentivos etc; 

V. Atuar junto a Diretoria de RH da Fiocruz, intermediando os procedimentos e as 
rotinas da força de trabalho do IOC; 

VI. Gerenciar o controle e o acompanhamento de:  

a) situação funcional e cadastral da força de trabalho do IOC; 

b) marcação/alteração de férias da força de trabalho do IOC; 

c) licenças médica, prêmio, capacitação etc; 
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d) solicitações de afastamentos: estudo no exterior, mestrado, doutorado, 
especialização etc; 

e) cadastramento no Guia de Fundo de Garantia e Informação de Previdência 
Social – GFIP dos contratos de prestadores de serviços: pessoas físicas e 
jurídicas, e dos Servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT); 

f) distribuição de contracheques e comprovantes de rendimento e demais 
documentos direcionados aos profissionais do IOC; 

g) confecção de carteiras funcionais e crachás; 

h) remoções, e disposição de servidores para outras Unidades da Fiocruz e 
Órgãos Governamentais; 

i) exames médicos periódicos; 

j) Programa de Imunização; 

k) administração da contratação de profissionais autônomos; 

l) processos de Sindicância e Disciplinar; 

VII. Gerenciar o controle e a elaboração e publicações do Boletim Interno do IOC; 

5.6.3. Serviço de Gestão Financeira (GF) 

Missão: Coordenar as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil, 
bem como o sistema de custos do IOC. 
Cargo: Chefe do Serviço de Gestão Financeira (GF) 
Denominação: Chefe de Serviço (DAS 101.1) 
Hierarquicamente vinculado ao Vice-Diretor de DIG 

Compete ao Chefe do Serviço de Gestão Financeira, dentre outras, as seguintes 
atividades ou responsabilidades: 

I. Coordenar os dois serviços subordinados: Orçamento e Finanças;  Contabilidade 
e Custos. 

II. Verificar os recursos orçamentários para as Requisições de Compras e de 
Serviços, com base naqueles aprovados para cada centro de custos do IOC; 

III. Sugerir a inexigibilidade e a dispensa de licitação, quando couber, em 
consonância com a legislação em vigor; 

IV. Encaminhar o empenhamento das despesas contraídas pelo IOC; 

V. Encaminhar os pagamentos constantes da Relação das Ordens Bancárias 
Externa – Res para a vice-diretoria de DIG; 

VI. Estabelecer indicadores que permitam avaliar as atividades desenvolvidas pelas 
áreas da Vice-Direção de Gestão. 

5.6.3.1. Seção de Execução Orçamentária e Financeira 

Cargo: Chefe da Seção de Execução Orçamentária e Financeira  
Denominação: Chefe de seção (FG1) 
Hierarquicamente vinculado ao Coordenador de GF 
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Compete ao Chefe de Seção de Execução Orçamentária e Financeira, dentre outras, 
as seguintes atividades ou responsabilidades: 

I. Supervisionar e controlar a execução orçamentária, avaliando o seu 
desempenho operacional e propondo medidas para a correção das distorções 
observada;  

II. Emitir notas de empenhos para cobrir despesas geradas pelas atividades do 
IOC;  

III. Efetuar e controlar os pagamentos relativos as atividades do IOC; 

IV. Processar o registro de ordem de pagamento com a respectiva emissão da 
ordem bancária de pagamento – RE, relativa as operações financeiras; 

V. Controlar o movimento dos recursos repassados para o IOC, para efeito do 
levantamento diário da posição dos valores recebidos e dos compromissos a 
liquidar;  

VI. Inserir os dados orçamentários no SIAD, através das notas de empenhos e das 
ordens bancárias;  

VII. Solicitar a administração central, quando necessária, o remanejamento de 
recursos orçamentários;  

VIII. Apurar e controlar o contas a pagar do IOC;  

IX. Elaborar relatórios gerenciais 

5.6.3.2. Seção de Contabilidade e Custos 

Cargo: Chefe da Seção de Contabilidade e Custos 
Denominação: Chefe de Seção (FG1) 
Hierarquicamente vinculado ao Coordenador de GF 

Compete ao Chefe da Seção de Contabilidade e Custos, dentre outras, as seguintes 
atividades ou responsabilidades: 

I. Supervisionar e controlar a execução orçamentária, avaliando o seu 
desempenho operacional e propondo medidas para a correção das distorções 
observada; Efetuar a análise dos relatórios de movimentação de almoxarifado e 
bens patrimoniais, verificando e corrigindo distorções; 

II. Registrar em sistema federal todos os lançamentos contábeis referentes a 
contratos de pessoas físicas e jurídicas, obedecendo as disposições do plano de 
contas e tabela de eventos da contabilidade pública;  

III. Controlar e acompanhar todos os pagamentos de diárias com a respectiva 
prestação de contas;  

IV. Realizar a conciliação de contas contábeis de forma que o demonstrativo 
contábil coincida com o orçamentário e financeiro, apurando as distorções e 
propondo medidas corretivas;  

V. Propor a definição de sistema de contabilidade de custos, fluxo de 
movimentação, método de apropriação, sistema de registros, procedimentos e 
interface com as demais áreas do IOC;  
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VI. Gerenciar a metodologia de custos em execução no IOC; 

VII. Acompanhar os gastos com toda a estrutura do IOC, objetivando o controle de 
custos por área, de modo a permitir uma maior visibilidade das despesas;  

VIII. Elaborar relatórios gerenciais. 

5.6.4. Coordenação de Suprimento e Patrimônio (SP) 

Missão: Coordenar as atividades de aquisição de bens e serviços, contratos, 
fornecimento de materiais e de controle patrimonial, necessários ao desenvolvimento 
das diversas áreas do IOC. 
Cargo: Coordenador (chefe de Departamento) de Suprimento e Patrimônio (SP) 
Denominação: Coordenador (Chefe de Departamento) (DAS 101.2) 
Hierarquicamente vinculado ao Vice-Diretor de DIG 

Compete ao Coordenador de Suprimento e Patrimônio, dentre outras, as seguintes 
atividades ou responsabilidades: 

I. Estabelecer em conjunto com os usuários, planejamento e controle de 
suprimentos para atendimento das necessidades de materiais, de modo a 
cumprir com os projetos em desenvolvimentos;  

II. Analisar sistematicamente os níveis de materiais e providenciar o seu 
ressuprimento, quando necessário;  

III. Cadastrar e manter atualizado os materiais em sistema próprio;  

IV. Analisar periodicamente a movimentação de materiais em estoque, de forma a 
identificar os itens sem movimentação, excedentes e obsoletos;  

V. Elaborar e manter atualizado os procedimentos operacionais e o catálogo de 
materiais;  

VI. Desenvolver novas metodologias visando à melhoria constante da qualidade dos 
serviços prestados;  

VII. Realizar em conjunto com os usuários, a qualificação técnica de fabricantes, 
possibilitando o fortalecimento de fornecedores idôneos; 

5.6.4.1. Serviço de Administração de Compras 

Cargo: Chefe do Serviço de Compras 
Denominação: Chefe de serviço (DAS 101.1) 
Hierarquicamente vinculado ao Coordenador de SP 

Compete ao Chefe do Serviço de Compras, dentre outras, as seguintes atividades ou 
responsabilidades: 

I. Executar as diversas fases do processo de compras no mercado nacional, 
através da Seção de Compras Nacionais, obedecendo ao que estabelece a 
legislação em vigor; 

II. Realizar a contratação de serviços necessária à manutenção da infra-estrutura 
do IOC, em conformidade com a atual legislação; 

III. Analisar e consolidar as requisições de compras e de serviços, por itens de 
materiais comuns, determinando a modalidade de licitação a ser processada; 
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IV. Elaborar editais de compras e encaminhar os processos a Coord. de 
Suprimentos e Patrimônio, visando o ser submetido a Vice-Direção de Gestão 
para pronunciamento da Procuradoria Federal; 

V. Cumprir as exigências apontadas pela Procuradoria Federal e promover a 
publicação do edital no Comprasnet e Imprensa Nacional;  

VI.  Manter atualizado o módulo de compras, de modo a obter informações ágeis e 
precisa sobre os procedimentos de compras e contratações.  

VII. Executar as diversas fases do processo de compras no mercado internacional, 
através da Seção de Compras Internacionais, obedecendo ao que estabelece a 
legislação em vigor;  

VIII. Coordenar as fases do processo de importação (câmbio, desembaraço etc), 
utilizando instrumentos contratuais específico;  

IX. Analisar e consolidar as requisições de compras e de serviços, por itens de 
materiais comuns, determinando a modalidade de licitação a ser processada;  

X. Elaborar editais de compras e encaminhar os processos a Coordenação de 
Suprimentos e Patrimônio, visando sua submissão à Vice-Direção de Gestão 
para pronunciamento da Procuradoria Federal;  

XI. Cumprir as exigências apontadas pela Procuradoria Federal e promover a 
publicação do edital no Comprasnet e Imprensa Nacional;  

XII. Manter atualizado o módulo de compras, de modo a obter informações ágeis e 
precisa sobre os procedimentos de compras. 

5.6.4.2. Serviço de Gestão de Contratos 

Cargo: Chefe do Serviço de Gestão de Contratos 
Denominação: Chefe de serviço (DAS 101.1) 
Hierarquicamente vinculado ao Coordenador de SP 

O Chefe do Serviço de Gestão de Contratos é responsável, dentre outras, pelas 
seguintes atividades ou responsabilidades: 

I. Fazer gestão sobre a elaboração, controle e supervisão dos contratos celebrados 
pelo IOC; 

II. Efetuar a distribuição das notas de empenhos, informações complementares a 
nota de empenho termo de contrato, quando couber, aos fornecedores de bens 
e serviços; 

III. Encaminhar os processos, após a entrega dos documentos acima citados, as 
áreas competentes para acompanhamento da entrega dos materiais e de 
prestação de serviços;  

IV. Diligenciar junto aos fornecedores quanto as entregas dos bens e serviços 
adquiridos; 

V.  Manter cobranças aos fornecedores quanto ao cumprimento dos prazos dos 
contratos acordados; 

VI. Propor a aplicação das penalidades cabíveis aos fornecedores por 
descumprimento dos contratos; 
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VII. Providenciar a publicação de contratos e termos aditivos. 

5.6.4.3. Serviço de Armazenagem e Distribuição de Materiais 

Cargo: Chefe do Serviço de Armazenagem e Distribuição de Materiais 
Denominação: Chefe de serviço (DAS 101.1) 
Hierarquicamente vinculado ao Coordenador de SP 

Compete ao Chefe do Serviço de Armazenagem e Distribuição de Materiais, dentre 
outras, as seguintes atividades ou responsabilidades: 

I. Atender aos pedidos de fornecimento de materiais aos requisitantes; 

II. Manter a guarda e zelo de todos os itens de materiais em estoque; 

III. Controlar os saldos físicos e contábeis dos materiais em estoques, elaborando o 
Relatório de Movimentação de Materiais – RMA, para encaminhamento a Coord. 
de Gestão Financeira; 

IV. Realizar a movimentação física dos materiais (recebimento, estocagem, 
separação, expedição e preservação), dentro das normas de segurança e 
padrões de qualidade, devendo ser observado cada tipo de material; 

V. Realizar rotativamente e anualmente, o inventário dos materiais estocados. 

5.6.4.4. Serviço de Patrimônio 

Cargo: Chefe do Serviço de Patrimônio 
Denominação: Chefe de serviço (DAS 101.1) 
Hierarquicamente vinculado ao Coordenador de SP 

Compete ao Chefe do Serviço de Patrimônio, dentre outras, as seguintes atividades 
ou responsabilidades: 

I. Executar e controlar as atividades voltadas para a segurança patrimonial do 
IOC, interagindo, quando necessário, com o serviço de Segurança da Fiocruz; 

II. Classificar os materiais permanentes por grupo, registrando em sistema próprio, 
efetuando o correspondente emplaquetamento com emissão de termo de 
responsabilidade para assinatura do responsável pelo bem;  

III. Estudar e propor a implantação de sistema de controle patrimonial através da 
aplicação de chips antifurto nos equipamentos; 

IV. Elaborar o Relatório de Movimentação de Bens Patrimoniais – RMB, para 
encaminhamento a Coord. de Gestão Financeira; 

V. Preparar os processos para alienação de bens móveis e de equipamentos, em 
articulação com a Diretoria de Administração; 

VI. Manter sob sua guarda os bens inservíveis para alienação.    

5.6.5. Coordenação Horizontal do Programa de Gestão da Qualidade (Q) 

Cargo: Coordenador Horizontal de Gestão da Qualidade  
Denominação: Assistente técnico (DAS 102.1) 
Hierarquicamente vinculado ao vice-diretor de DI 
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Compete ao Coordenador da Gestão da Qualidade, dentre outras, as seguintes 
atividades ou responsabilidades: 

I. Coordenar a Comissão Interna de Gestão da Qualidade e os procedimentos para 
implantação da gestão da qualidade nos laboratórios e serviços técnicos e 
tecnológicos do IOC.  

II. Promover, orientar e avaliar o desenvolvimento e a implantação do Programa de 
qualidade no IOC; 

III. Avaliar o Programa de Qualidade por meio de auditoiras e análise crítica; 

IV. Elaborar e aprovar POPs da Coordenação do Programa de Qualidade; 

V. Gerenciar o processo de elaboração e distribuição de procedimentos do IOC; 

VI. Supervisionar e/ou ministrar treinamentos na área da Qualidade; 

VII. Supervisionar a elaboração do Planejamento Anual (PO&M) da Coordenação do 
Programa de Qualidade; 

VIII. Coordenar e supervisionar os trabalhos da Comissão Interna de Gestão da 
Qualidade; 

IX. Avaliar o desempenho do IOC através das pesquisas de satisfação de clientes; 

X. Gerenciar os processos de acreditação/habilitação dos ensaios e calibrações 
junto à CGLab/MS e das práticas de gestão segundo os critérios de Excelência 
do Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ) junto à ABIPTI ou ao PQRio; 

XI. Supervisionar o processo de auditoria interna. 

5.6.6. Coordenação do Programa de Biossegurança (B) 

Cargo: Coordenador Horizontal do Programa de Biossegurança  
Denominação: Assistente técnico (DAS 102.1) 
Hierarquicamente vinculado ao vice-diretor de DI 

Compete ao Coordenador da Biossegurança, dentre outras, as seguintes atividades 
ou responsabilidades: 

I. Coordenar a Comissão Interna de Biossegurança e os procedimentos para 
implantação da biossegurança nos laboratórios e serviços técnicos e 
tecnológicos do IOC.  

II. Encaminhar à CTNBio todos os pleitos e documentos envolvendo projetos e 
atividades com OGM e seus derivados previstas em lei; 

III. Coordenar a avaliação e revisão de todas as propostas de atividades com OGM e 
seus derivados conduzidas no Instituto Oswaldo Cruz, a manutenção do registro 
individual de cada projeto, a avaliação da qualificação e experiência do pessoal 
envolvido nas atividades propostas, a elaboração de normas e a tomada de 
decisões, sempre em consonância com as normas da CTNBio e do Instituto 
Oswaldo Cruz;  

IV. Coordenar a a realização de no mínimo uma inspeção anual as instalações 
incluídas no CQB, mantendo o registro das inspeções, recomendações e ações 
decorrentes; 
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V. Coordenar o estabelecimento de programas preventivos e de capacitação em 
biossegurança dos profissionais do Instituto Oswaldo Cruz, em consonância com 
as normas da CTNBio e do IOC; 

VI. Presidir as reuniões da CIBio; 

VII. Estabelecer programas preventivos, de capacitação em biossegurança e de 
inspeção, dentro dos padrões e normas de biossegurança definidos pela 
CTNBio; 

VIII. Autorizar, com base nas Resoluções Normativas da CTNBio, a transferência de 
OGM e seus derivados, dentro do território nacional, para outra unidade que 
possua CQB compatível com a classe de risco do OGM transferido, assumindo 
toda a responsabilidade decorrente dessa transferência; 

IX. Notificar imediatamente à CTNBio e aos órgãos e entidades de registro e 
fiscalização pertinentes sobre acidente ou incidente que possam provocar 
disseminação de OGM e seus derivados. 

5.6.7. Coordenação Horizontal do Programa de Gestão Ambiental (A) 

Missão: Atuar para que as atividades desenvolvidas no IOC contribua para um 
ambiente saudável e reduzam os riscos ambientais. 
Cargo: Coordenador Horizontal do Programa de Gestão Ambiental 
Denominação: Assistente técnico (DAS 102.1) 
Hierarquicamente vinculado ao vice-diretor de DI 

Compete ao Coordenador da Gestão Ambiental, dentre outras, as seguintes 
atividades ou responsabilidades: 

I. Convocar e presidir as reuniões da Comissão Interna de Gestão Ambiental do 
IOC; 

II. Planejar e coordenar as ações necessárias à participação efetiva dos membros 
da Comissão Interna de Gestão Ambiental (CIGAmb) no planejamento e nas 
ações implantadas no âmbito desta;  

III. Interagir com organizações e instituições externas a Fiocruz que possam 
contribuir para a ampliação do conhecimento e de ações que contribuam para a 
melhoria e manutenção do ambiente saudável no IOC: 

IV. Participar da CIGAmb na Câmara Técnica de Meio Ambiente da Fiocruz; 

V. Assegurar a participação ativa de membro da CIGAmb em fórum externo à 
Fiocruz que trate de tema relacionado a saúde ambiental em Instituto Público 
de Pesquisa; 

VI. Gerenciar (planejar, coordenar, supervisionar e avaliar) as atividades 
necessárias à disseminação da cultura do ambiente saudável e da ecoeficiencia 
entre força de trabalho e estudantes IOC; 

VII. Planejar e coordenar as ações necessárias ao estabelecimento de diretrizes 
normativas para que os espaços laboratoriais do IOC mantenham-se dentro dos 
padrões legais e institucionais de saúde ambiental; 

VIII. Gerenciar as ações necessárias para a implantação da saúde ambiental nos 
laboratórios e serviços técnicos e tecnológicos do IOC, 
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IX. Interagir com a Diretoria de Administração do Campus para que esta execute a 
contratação de serviços de engenharia, obras e serviços necessários à melhoria 
e manutenção da saúde ambiental nas instalações físicas do IOC; 

X. Interagir com a procuradoria da Fiocruz para a identificação dos requisitos legais 
necessários ao desempenho de suas atividades; 

XI. Interagir com as demais Comissões, coordenações e laboratórios do IOC para a 
implementação de ações necessárias à melhoria e manutenção da qualidade 
ambiental no IOC; 

XII. Planejar, executar e controlar o orçamento da Comissão considerando a 
eficiência e a eficácia do uso do recurso público; 

XIII. Apoiar, estimular e captar recursos financeiros junto a organismos nacionais e 
internacionais que apóiem o desenvolvimento dos trabalhos da CIGAmb; 

XIV. Realizar a gestão de recursos humanos da Comissão Interna de Gestão 
Ambiental; 

XV. Planejar e fomentar a implantação de linhas de pesquisa que contribuam para a 
saúde dos ambientes laboratoriais do IOC; 

XVI. Estabelecer mecanismos que contribuam para a disseminação dos resultados 
das pesquisas realizadas pelos membros da CIGAmb; 

XVII. Assessorar a Direção nas questões relativas à área de atuação da CIGAmb; 

XVIII. Avaliar e apoiar sempre que exeqüível e solicitado pela Direção, a implantação 
de programas que contribuam para a saúde ambiental. 
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Anexo I - Áreas de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do 
IOC 

 
Áreas de Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico do 
IOC 

Objetivos do 
PPA-Fiocruz  

No de 
projetos No labs 

1 Doença de Chagas Obj 202 31 22 

2 Leishmaniose Obj 203 27 14 

3 Malária, toxoplasmose e outras 
protozooses Obj 236, Obj 76 16 10 

4 Esquistossomose e outras 
helmintoses Obj 204, Obj 76 17 9 

5 Dengue, febre amarela e outras 
arboviroses Obj 69 18 9 

6 Doenças virais e rickettsioses Obj 69 15 10 

7 Doenças Bacterianas e Fúngicas 
(Hansen, TB, outras) 

Obj 201, Obj 68, 
Obj 127 23 12 

8 DST (AIDS, HPV, Bacterianas, 
Tricomoniase) Obj 66 11 8 

9 Doenças Crônicas, Degenerativas, 
Genéticas Obj 60 11 6 

10 Genômica de parasitos, vetores e 
hospedeiros Obj 249 e outros 11 7 

11 Mecanismos Imunológicos e 
estratégias de imunoproteção Obj 70, Obj 55 26 16 

12 Saúde Humana e Ambiental, 
Educação e Sociedade 

Obj 57, Obj128, 
Obj 151, Obj 179, 21 13 

13 
Farmacologia, fisiopatologia, 
inovações Terapêuticas e 
Bioprodutos 

Obj 51, Obj 53, 
Obj 77, Obj 213, 

Obj 214 
23 12 

14 

Taxonomia, morfologia, 
biodiversidade, ecologia e evolução 
(de parasitos, vetores e 
reservatórios) 

Obj 171, Obj 178 21 15 

15 Epidemiologia, Vigilância e 
Diagnóstico em Saúde Obj 49, Obj 231 11 11 
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Lista de Objetivos de Pesquisa (PQ) e Desenvolvimento Tecnológico (DT) do PPA-
Fiocruz/Ministério da Saúde e número de projetos conduzidos no IOC 

OBJETIVO
PPA RESUMO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO No 

Proj 

49 DT Reativos 
DT-Desenvolvimento Tecnológico de Reativos e Conjuntos para 
diagnóstico (Projetos de pesquisa com o objetivo explícito de DT de reativos e 
conjuntos para diagnóstico, independentemente da fase do projeto) 

8 

51 DT ExpAn 
DT-Fornecimento de animais e sangue com fins experimentais e de 
produção 3 

53 DT-Fito 
DT-Identificação e caracterização de plantas medicinais e DT de 
produtos fitoterápicos (Projetos com o objetivo explícito de identificação e 
caracterização de plantas medicinais, fungos ou outros elementos bioativos) 

4 

55 DT Vacinas DT-Desenvolvimento tecnológico de vacinas e imunoterápicos 15 
77 DT-PqClin DT- Avaliação pré-clínica e clínica de insumos estratégicos em saúde 5 

166 DT Plataf- 
DT-Desenvolvimento, instalação e manutenção de Plataformas 
Tecnológicas 13 

178 DT-Ambient 
DT-Desenvolvimento de métodos laboratoriais para vigilância 
epidemiológica e ambiental em saúde  7 

179 DT-Educ 
DT-Desenvolvimento de processos e métodos de Educação em Ciência 
e Saúde 1 

213 DT-Medic 
DT Desenvolvimento tecnológico de insumos, métodos e processos em 
assistência farmacêutica 1 

57 PQ-C&T 
PQ -Geração de conhecimento na área das ciências sociais em saúde 
pública e Ciência e Tecnologia 8 

60 PQ 
CronDGen 

PQ-Geração de conhecimento sobre a patologia, epidemiologia, 
prevenção e cont. de doenças não transmissíveis 9 

66 PQDSTAIDS 
PQ-Geração de conhecimento sobre aspectos biológicos, epimiológicos 
e socias das DST 10 

68 PQ-Tuberc 
PQ- Geração de conhecimento sobre biologia, patogenia transmissão 
epidemiologia prevenção e cont. das micobacterioses. 5 

69 PQ-Viroses 
PQ- Geração de conhecimento sobre viroses humanas: patogênese, 
resposta imunológica, epidemiologia, etc. (Inclui pesquisas sobre viroses e 
rickettsioses humanas, exceto Aids) 

27 

70 PQ Fisiol 
PQ- Geração de conhecimento sobre mecanismos básicos de fisiologia, 
imunologia e fisiopatologia  25 

76 PQ-DIP 
PQ- Geração de conhecimento sobre biologia imunologia e 
epidemiologia de outras doenças infecto-parasitárias 21 

127 PQ-BacFun 
PQ- Geração de conhecimento sobre outras doenças bacterianas e 
fungicas 17 

128 PQ-EducProf PQ-Geração de conhecimento sobre educação em saúde 2 
151 PQ-EBS PQ-Geração de conhecimento em ensino em ciências e em saúde 4 

171 PQ-Ambien 
PQ- Geração de conhecimento em saude e ambiente, saude do 
trabalhador e ecol humana 12 

171a PQ-Biodiv 
Nova proposta: Geração de conhecimento sobre 
biodiversidade, vetores e reservatórios em ambientes naturais 11 

201 PQ Hansen PQ-Geração de Conhecimento sobre Hanseníase 5 
202 PQ Chagas PQ-Geração de Conhecimento sobre Doença de Chagas 30 
203 PQ-Leish PQ-Geração de Conhecimento sobre Leishmaniose 22 
204 PQ Esquis PQ-Geração de conhecimento sobre Esquistosomose 9 

214 PQ-Farmac 
PQ-Geração de conhecimento em ações terapêuticas, fármacos e/ou 
medicamentos 10 

231 PQ-VigSaude PQ-Geração de conhecimento na área de Vigilância em Saúde 6 
236 PQ-Malaria PQ-Geração de conhecimento sobre Malária 8 
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249 PQ-Paleo PQ-Geração de conhecimento em paleopatologia e paleoparasitologia 1 
 

Lista de Laboratórios do IOC e dos projetos que desenvolvem em Pesquisa (PQ), 
Desenvolvimento Tecnológico (DT), Serviços de Referência (SR), Coleções (Col) e 
Plataformas Tecnológicas 

 Nome do Laboratório 
 

n 
projetos 

PQDT 

n 
projetos 

SRA 

n 
projetos 

Col 

n 
projetos 
Platafor

n 
projetos 
Totais 

 TOTAL 284 35 12 13 346 
1 Enterobactérias 4 1 1 0 6 
2 Fisiologia Bacteriana 2 1 1 0 4 
3 Zoonoses Bacterianas 4 1 0 0 5 
4 Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental  3 0 1 0 4 
5 Biologia e Controle de Insetos Vetores  2 0 0 0 2 
6 Ecoepidemiologia e Controle da Esquistossomose 1 0 0 0 1 
7 Educação em Ambiente e Saúde 4 0 0 0 4 
8 Biologia Molecular de Insetos 3 0 0 0 3 

9 Biologia Molecular de Tripanossomatídeos e 
Flebotomíneos 4 0 0 1 5 

10 Biologia Molecular e Doenças Endêmicas 5 0 0 1 6 
11 Biologia Molecular de Flavivírus 2 0 0 0 2 
12 Bioquímica de Proteínas e Peptídeos 4 0 0 0 4 
13 Bioquímica, Fisiologia e Imunologia de Insetos 5 0 0 0 5 
14 Genômica Funcional e Bioinformática 4 0 0 3 7 
15 Imunopatologia 4 1 0 0 5 
16 Sistemática Bioquímica 4 0 0 0 4 
17 Coleção Entomológica 7 7 1 0 10 
18 Diptera 4 0 0 0 4 
19 Fisiologia e Controle de Artrópodes Vetores 3 1 0 0 4 
20 Simulídeos e Oncocercose 3 1 1 0 5 
21 Transmissores de Hematozoários 7 1 0 0 8 
22 Transmissores de Leishmanioses 6 1 0 0 7 
23 Farmacologia Neuro-Cardiovascular 3 0 0 0 3 
24 Imunofarmacologia 3 0 0 1 4 
25 Inflamação 3 0 0 0 3 
26 Toxinologia 4 0 0 1 5 
27 Epidemiologia de Malformações Congênitas 1 1 0 0 2 
28 Genética Humana 5 2 0 0 7 
29 Genética Molecular de Microorganismos 4 0 0 0 4 
30 Esquistossomose Experimental 4 0 0 0 4 
31 Helmintos Parasitos de Peixes 4 0 0 0 4 
32 Helmintos Parasitos de Vertebrados 4 1 1 0 6 
33 AIDS e Imunologia Molecular 6 3 0 0 9 
34 Bioquímica de Tripanosomatídeos 4 0 0 0 4 
35 Comunicação Celular 3 0 0 0 3 
36 Imunoparasitologia 7 0 0 1 8 
37 Imunologia Clínica 6 0 0 0 6 
38 Pesquisa em Malária 7 1 0 0 8 
39 Pesquisas em Auto-Imunidade e Imunoregulação 7 0 0 0 7 
40 Pesquisas em Leishmaniose 6 1 1 0 8 
41 Pesquisas sobre o Timo 10 0 0 0 10 
42 Malacologia 3 1 1 0 5 
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 Nome do Laboratório 
 

n 
projetos 

PQDT 

n 
projetos 

SRA 

n 
projetos 

Col 

n 
projetos 
Platafor

n 
projetos 
Totais 

43 Biologia e Controle de Esquistossomose 6 1 0 0 7 
44 Doenças Parasitárias 7 0 0 0 7 
45 Epidemiologia Molecular de Doenças Infecciosas 4 0 0 1 5 
46 Biologia Molecular Aplicada em Micobactérias 6 0 0 0 6 
47 Hanseníase 3 2 0 1 6 
48 Microbiologia Celular 3 0 0 0 3 
49 Coleção de Cultura de Fungos 3 0 1 0 4 
50 Patologia 5 0 1 1 7 
51 Biologia de Tripanosomatídeos + Colecao 2 1 1 0 4 
52 Imunomodulação 3 1 0 0 4 

53 Nacional e Internacional de Referência em 
Taxonomia de Triatomíneos 3 1 1 0 5 

54 Toxoplasmose 4 0 0 0 4 
55 Biologia Celular 10 0 0 1 11 
56 Biologia Estrutural 11 0 0 1 12 
57 Ultra-Estrutura Celular 5 0 0 0 5 
58 Desenvolvimento Tecnológico em Virologia 4 0 0 0 4 
59 Enterovírus 2 1 0 0 3 
60 Flavivírus 2 1 0 0 3 
61 Hantavirose e Rickttesiose 2 2 0 0 4 
62 Hepatites Virais 3 2 0 0 5 
63 Imunologia Viral 3 0 0 0 3 
64 Virologia Comparada 3 1 0 0 4 
65 Virologia Molecular 3 0 0 0 3 
66 Vírus Respiratório e Sarampo 1 2 0 0 3 
xx Serviços da Diretoria (Ensino, Nepi, QBA) 8 0 0 1 9 

 
Projetos de PQ & DT por laboratório: 

Número médio =  4 
Número mínimo =  1 
Número máximo  = 10 
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Lista de Projetos por Área e por Objetivo 

Área 1: Projetos em Doença de Chagas (objetivo 202)  
Cdg 
Pjt Lab Título do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

21 5 
Doença de Chagas: biologia, comportamento, controle, ensaios 
biológicos para desenvolvimento de estratégias quimioterápicas e 
estudos epidemiológicos em regiões brasileiras 

Marli Lima e 
Marina Vianna 

Braga 
202 PQ Chagas 

31 9 Genômica comparativa de genes metabólicos em tripanosomatídeos e  
diagnóstico molecular e caracterização de tripanosomatideos 

Alberto M R 
Dávila 202 PQ Chagas 

32 9 Mecanismos de ativacao de sistema de complemento em 
tripanosomatideos 

Marcel Ivan 
Ramirez Araya 202 PQ Chagas 

38 10 Diagnóstico molecular da doença de Chagas, Toxoplasmose e outras 
doenças infecciosas Constança  Britto 202 PQ Chagas 

48 13 Interação de T. cruzi e T. rangeli com seus insetos triatomineos 
vetores 

Patricia 
Azambuja 202 PQ Chagas 

58 14 Genômica Funcional de Tripanosomatídeos: T. cruzi e Leishmania Wim Degrave 202 PQ Chagas 

64 16 Epidemiologia molecular e rastreamento da infecção por Trypanosoma 
cruzi em animais reservatório, vetores e humanos. Raquel Pacheco 202 PQ Chagas 

69 17 Estudos morfológicos, biológicos, ecológicos e epidemiológicos dos 
vetores da doença de Chagas Jane Costa 202 PQ Chagas 

103 22 
Morfologia, Ultraestrutura, Citoquímica, Bioquímica e eco-genética de 
Triatomíneos, Tripanosomas  e Dipteros em diversas regiões do Brasil 
e dos países do Cone Sul. 

Jacenir Mallet 202 PQ Chagas 

157 34 Sistema Monócito/Macrófago: avaliação da dinâmica celular durante a 
infecção aguda experimental por Trypanosoma cruzi 

Leonor Laura 
Pinto Leon 202 PQ Chagas 

168 36 Presença de autoanticorpos contra células apoptóticas na Doença de 
Chagas experimental. 

Marise Pinheiro 
Nunes 202 PQ Chagas 

176 37 Estudo de produção de metaloproteinases em cels de vertebrados 
infectados por trypanosoma cruzi e Leishmania 

Rosa Teixeira de 
Pinho 202 PQ Chagas 

190 39 
Imunopatogênese, inflamação, migração celular (citocinas, 
quimiocinas e moléculas de adesão), busca de alvos terapêuticos na 
doença de Chagas e avaliação da resposta imune celular efetora por 
meio da analise de clones de linfócitos T 

Joseli Lannes 
Vieira 202 PQ Chagas 

202 41 Papel de Galectinas na Fisiologia Tímica e Possíveis Alterações em 
Modelos Experimentais de Infecção e Autoimunidade. 

Elizangela da 
Silva Monteiro 202 PQ Chagas 

222 43 
Ecologia de reservatórios mamíferos silvestres da doença de Chagas e 
outros tripanosomatideos (Leishmania, T. evansi): contribuições para 
ações de vigilância epidemiológica 

Paulo DAndrea 202 PQ Chagas 

224 44 Manutenção de colônia de Triatomíneos e estudos da interação 
[parasita-hospedeiro vertebrado e invertebrado 

Carlos Jose de 
Carvalho Moreira 202 PQ Chagas 

225 44 Genética de populações de vetores da doença de Chagas Fernando Araujo 
Monteiro 202 PQ Chagas 

226 44 Prevalencia e morbidade da Doença de Chagas no Brasil 
José Borges 

Pereira e Marcio 
Boia 

202 PQ Chagas 

228 44 Emergência da Doença de Chagas na Amazônia José R Coura e 
Angela Junqueira 202 PQ Chagas 

231 45 Efeitos de Fármacos na Expressão de Genes Hipotéticos de 
Trypanosoma cruzi 

Adeilton Alves 
Brandão 202 PQ Chagas 

233 45 Análise genômica, proteômica e fenotípica de isolados de 
Trypanosoma cruzi 

Octavio 
Fernandes 202 PQ Chagas 

263 51 
Ecologia dos Ciclos de Transmissão do T. cruzi de Mamíferos e Vetores 
Silvestres  em áreas com diferentes caracteristicas ambientais e 
sociais e obtenção de peptideos antimicrobianos 

Ana Jansen 202 PQ Chagas 
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Cdg 
Pjt Lab Título do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

266 52 

Estudos evolutivos imunopatologicos e Biologia de Tripanosomatídeos 
de mamíferos: contribuições ao conhecimento de doença de Chagas e 
das Leishmanioses Katia Calabrese 

202 PQ Chagas 

271 53 Estudos de morfologia, biologia, taxonomia e filogenia de triatomíneos Jose Jurberg 
202 PQ Chagas 

284 55 
Fisiopatologia, apoptose, inflamação e interação parasita-hospedeiro 
na doença de Chagas experimental 

Maria de Nazaré 
Soeiro e Andrea 
Henriques-Pons 

202 PQ Chagas 

286 55 
Compostos sintéticos e naturais para controle parasitário em doença 
de Chagas e Leishmaniose 

Solange L de 
Castro 

202 PQ Chagas 

287 55 

Ensaios pré-clinicos (animais experimentais) e clínicos (pacientes 
crônicos) de abordagens imunoprotetoras em doença de Chagas: 
suplementação nutricional com Selênio, Imunoglobulinas naturais e 
associação sinérgica com benzonidazol 

Tania Araujo-
Jorge  

202 PQ Chagas 

289 56 
Biologia Celular de Tripanosomatídeos e Insetos Vetores: endocitose 
e estudos de quimioterapia Maurilio J Soares 

202 PQ Chagas 

296 57 Resistência a drogas em Trypanosoma cruzi 
Maria Adelaide 
Vale Mata 

202 PQ Chagas 

297 57 
Identificação de receptores e/ou ligantes envolvidos no 
reconhecimento Trypanosoma cruzi e caracterização da fibrose Mirian Pereira 

202 PQ Chagas 

300 57 
Interação cardiomiócito - Trypanosoma cruzi: Estudos de 
quimioterapia e comunicação celular 

Nazareth 
Meirelles 

202 PQ Chagas 

 

Área 2: Projetos em Leishmaniose (objetivo 203)  
Cdg 
Pjt Lab Título do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

28 8 
Genética molecular e evolutiva do comportamento em vetores da 
leishmaniose 

Alexandre 
Peixoto 

203 PQ-Leish 

33 9 Busca de novos alvos moleculares para o controle da leishmaniose 
Yara M Traub 
Cseko 203 PQ-Leish 

34 9 

Desenvolvimento de novos métodos para investigar a infecção de 
Leishmania em Lutzomyia longipalpis, o principal vetor da 
leishmaniose visceral no Brasil 

Yara M Traub 
Cseko 

203 PQ-Leish 

35 10 

Caracterização bioquímica de proteínas e demonstração de atividades 
biológicas das cisteína-proteinases de Leishmania sp e outros 
organismos 

Carlos Roberto 
Alves 

203 PQ-Leish 

39 10 
Avaliação de infecção natural de flebotomíneos (Díptera: Psychodidae) 
por Leishmania spp. Empregando técnicas moleculares Constança Britto 203 PQ-Leish 

49 13 Biologia e Ecologia Química de Flebotomíneos Reginaldo Brasil 203 PQ-Leish 

50 13 Epidemiologia e sistemática das Leishmanioses Reginaldo Brasil 
203 PQ-Leish 

51 13 Interação de Leishmania com seus insetos flebotomineos vetores Reginaldo Brasil 203 PQ-Leish 

63 15 
Imunopatologia da leishmaniose tegumentar: mecanismos de 
evolução clínica, patogenia e persistência parasitária Claude Pirmez 

203 PQ-Leish 

65 16 
Diagnóstico e estudo genético-epidemiológico da leishmaniose 
tegmentar e visceral humana e canina Raquel Pacheco 

203 PQ-Leish 

100 22 
Estudos sobre Indicadores Entomológicos e Educação em Saúde para 
a Leishmaniose Tegumentar: subsidios a ações de vigilância e controle  Elizabeth Rangel 

203 PQ-Leish 

101 22 

Estudos dos vetores das Leishmaniose em condições experimentais: 
interação parasito-hospedeiro invertebrado e desenvolvimento de 
métodos alternativos de controle Elizabeth Rangel 

203 PQ-Leish 

102 22 
Estudos sobre os vetores das leishmanioses tegumentar no Brasil em 
areas impactadas: taxonomia, ecologia e competência vetorial Elizabeth Rangel 

203 PQ-Leish 

163 36 

Caracterização da funcionalidade celular e do efeito imunomodulador 
de citocinas e quimiocinas na formação do infiltrado inflamatório na 
leishmaniose tegumentar americana com perspectivas de 
desenvolvimentos de instrumentos clínicos e laboratorias aplicáveis 
aos estudos clínico-epidemiológicos ao diagnóstico e ao 
monitoramento terapêutico da co-infecção HIV-Leishmania. 

Alda Maria da 
Cruz 

203 PQ-Leish 
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Cdg 
Pjt Lab Título do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

167 36 

Influência da resposta imune celular in situ e in vitro na evolução de 
doenças infecto-parasitárias caracterizadas pela presença de reação 
granulomatosa crônica: Leishmaniose.(sub-projeto do projeto 
coordenado pelo Dr. Armando Schubach) 

Fatima da 
Conceição Silva 

203 PQ-Leish 

169 36 

Análise da importância da autofagia da célula hospedeira na infecção 
com Leishmania spp e do papel dos receptores nucleares (PPARs) na 
infecção de macrófagos pela L.major e Trypanosoma cruzi, inclusive 
com estudo da ativação de macrófagos e indução de atividade 
leishmanicida por elastase neutrofílica  

Marise Pinheiro 
Nunes 

203 PQ-Leish 

170 36 

Desenvolvimento e avaliação da imunogenicidade de moléculas 
vacinas candidatas a vacinas contra leishmaniose a partir de genes 
de Leishmania amazonensis e de adjuvantes. 

Sergio 
Mendonca e 
Alda Cruz 

203 PQ-Leish 

193 40 
Diferenciação de espécies e populações de Leishmania e implicações 
no ciclo de transmissão das leishmanioses Elisa Cupolillo 

203 PQ-Leish 

194 40 

Proteoma de Leishmania do Novo Mundo: Caracterização do perfil 
proteico de cepas de referência e análise de diferenças fenotípicas 
entre as cepas de acometimento cutâneo e mucoso. Elisa Cupolillo 

203 PQ-Leish 

197 40 

Ensaios pré-clínicos de vacinas recombinantes (A2) de Leishmania no 
modelo Rhesus da doença humana e estudos pré-clínicos com 
vacinas de (TRYP) DNA em modelo primata (macaca mulatta) da 
doença Gabriel Grimaldi 

203 PQ-Leish 

198 40 

Epidemiologia Molecular de Leishmania e estudo comparativo da 
resposta granulomatosa à Leishmania(viannia)braziliensis em lesões 
dérmicas auto-resolutivas e persistentes no primata Macaca 
mulatta.(ic/grad)  

Gabriel Grimaldi 
Junior 

203 PQ-Leish 

199 40 

O papel de macrófagos exsudativos e residentes do fígado (células de 
Kupffer) durante a infecção experimental com Leishmania 
(Leishmania) chagasi 

Renato Porrozzi de 
Almeida 

203 PQ-Leish 

234 45 Análise genômica e proteômica de cepas de L.(V.)Braziliensis 
Octavio 
Fernandes 

203 PQ-Leish 

264 51 
Ecologia dos Ciclos de Transmissão de Leishmania sp  de Mamíferos 
Silvestres na Natureza Ana Jansen 

203 PQ-Leish 

267 52 
Estudos fisiopatológicos, epidemiológicos e ensaios de vacinação  
nas leishmanioses Silvio Celso  

203 PQ-Leish 

295 56 

Leishmaniose experimental: estudo in vivo e in vitro de mediadores 
inflamatórios solúveis e receptores de membrana na interação de 
parasitas do gênero Leishmania com fibroblastos de derme 

Suzana C Real 
Faria 

203 PQ-Leish 

301 57 
Aspectos Biologicos e Moleculares da Interação de Leishmania sp 
com células hospedeiras 

Nazareth 
Meirelles 

203 PQ-Leish 
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Área 3: Projetos em Malária, Toxoplasmose e outras protozooses (objetivos 236, 76 )  
Cdg 
Pjt Lab Título do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

29 8 Genética molecular e evolutiva do comportamento em vetores da 
malária 

Alexandre 
Peixoto 236 PQ-Malaria 

96 21 
Anofelinos do Complexo Triannulatus (Díptera:Culicidae: Anophelinae): 
estudo utilizando análises morfológicas e moleculares de populações 
sulamericanas. 

Ricardo Lourenco 
de Oliveira 236 PQ-Malaria 

179 38 
Implantação de um teste colorimétrico (DELI-test) para avaliação da 
quimio-resistência dos plasmódios aos antimaláricos em áreas 
endêmicas e para validação como um novo imunoteste para o 
diagnóstico da infecção por plasmódio em diferentes localidades da A 

Claudio Tadeu 
Daniel Ribeiro 236 PQ-Malaria 

180 38 
Avaliação da extensão do polimorfismo da região amino-terminal da 
proteína p126 e Glurp em isolados de P. falciparum e dos antígenos do 
complexo principal de histocompatibilidade de classe II em indivíduos 
provenientes de diferentes regiões geográficas e 

Dalma Maria 
Banic 236 PQ-Malaria 

181 38 
Avaliação do potencial antigenico e imunogenico da proteína de 
ligação de reticulócitos 1 (RBP-1) e da proteina 9 de superficie de 
merozoita de P. vivax (PvMSP-9)  como candidatas a uma vacina 
antimalárica. 

Joseli de Oliveira 
Ferreira 236 PQ-Malaria 

183 38 
Padronização de reação de polimerização em cadeia (PCR) em tempo 
real gênero específica para a detecção dos parasitas da malária em 
indivíduos pauciparasitados 

M Fatima F da 
Cruz 236 PQ-Malaria 

184 38 Apoptose em formas sanguíneas do Plasmodium falciparum sob 
estresse de anticorpos antiplasmodiais ou de óxido nítrico 

Maria de Fatima 
Ferreira da Cruz 236 PQ-Malaria 

227 44 Morbidade da Malária na Amazônia José R Coura 236 PQ-Malaria 

189 39 Infecção experimental pelo Toxoplasma gondii: imunopatologia e 
imuno-regulação no sistema nervoso central 

Joseli Lannes 
Vieira 76 PQ-Outras DIP

265 52 Estudo dos mecanismos de interação in vivo e in vitro de protozoários 
com células hospedeiras Katia Calabrese 76 PQ-Outras DIP

274 54 Pesquisas sobre imunomodulação da resposta de camundongos 
intoxicados por micotoxina à infecção por Toxoplasma gondii 

João Carlos 
Carreira 76 PQ-Outras DIP

275 54 Estudo do ciclo biológico do Toxoplasma gondii em culturas celulares 
primárias de epitélio intestinal de gato doméstico. MRR Amendoeira 76 PQ-Outras DIP

276 54 Estudo da infecção por Toxoplasma gondii - diagnóstico, aspectos 
clínicos e epidemiologicos - em populações humanas e em animais. 

MRR Amendoeira 
e Helene Barbosa 76 PQ-Outras DIP

290 56 Toxoplasmose experimental e biologia celular do Toxoplasma gondii Helene Santos 
Barbosa 76 PQ-Outras DIP

134 30 Investigação epidemiológica da cisticercose na área rural de Lages, SC 
Marilia Sirianni 

dos Santos 
Almeida 

76 PQ-Outras DIP

89 20 
Investigação sobre a ocorrência de filárias transmitidas 
por Simulídeos - Análise Molecular e imunológica de 
Onchocerca volvulus e Mansonela ozzardi. 

Marilza Maia 
Herzog 76 PQ-Outras DIP
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Área 4: Projetos em Esquistosomose e outras helmintoses (objetivo 204)  
Cdg 
Pjt Lab Título do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

22 6 
Epidemiologia, biologia, ecologia, controle e avaliação da 
esquistossomose e geohelmintoses em áreas endêmicas brasileiras: 
estudos em  grupos vulneráveis e ações no âmbito do SUS. 

Otavio Pieri/ 
Tereza  

Favre/Antonio H 
Moraes Neto 

204 PQ Esquis 

137 30 
Análise morfológica e qualitativa do S. mansoni com avaliação da 
possível ação do r-Sm14 sobre a fecundidade de vermes adultos 
recuperados de camundongos vacinados e infectados 
experimentalmente 

Monica Magno 
Vilar 204 PQ Esquis 

143 32 Plasticidade fenotípica de vermes adultos de Schistosoma mansoni 
Sambom 1907 Delort,S 204 PQ Esquis 

210 42 
Estudo da susceptibilidade ao Schistosoma mansoni de espécies de 
Biomphalaria provenientes de áreas de influência de grandes 
empreendimentos hidrelétricos. 

Monica Lemos 
Ammon 

Fernandez 
204 PQ Esquis 

212 42 
Levantamento e avaliação da malacofauna límnica do Estado do Rio 
de Janeiro e em áreas de influência de grandes empreendimentos 
hidrelétricos., com ênfase nas espécies de importância médica. 

Silvana Thiengo 204 PQ Esquis 

215 42 Planorbidae, Lymnaeidae e Physidae do Cone-Sul. Wladimir Lobato 
Paraense 204 PQ Esquis 

223 43 
Estudos de mecanismos de transmissão da Esquistosomose mansonica 
considerando reservatórios mamíferos e vetores e a diversidade 
genética do parasita 

Rosane Gentile 204 PQ Esquis 

229 44 Resistencia e susceptibilidade em doenças parasitárias: 
esquistossomose e esporotricose 

José R Coura e 
Maria Jose 
Conceicao 

204 PQ Esquis 

256 50 
Estudo da patologia e imunopatologia da infecção esquistossomótica 
murina, com ênfase na dinâmica da reação granulomatosa e numa 
nova abordagem biomatemática 

Henrique Lenzi 204 PQ Esquis 

139 31 Morfologia de Schistosoma mansoni Anna Kohn 
Hoineff 76 PQ-Outras DIP

138 31 
Estudos sobre helmintos parasitos de peixes de interesse econômico, 
com ênfase no reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional 
e do rio Paraná 

Anna Kohn 
Hoineff 76 PQ-Outras DIP

141 31 
Ultraestrutura de Monogenea Parasitos de Peixes e estudos em 
açudes e viveiros do Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas do Ceará (DNOCS) 

Maria de Fatima 
Diniz Baptista 

Farias e Simone 
Chinicz Cohen 

76 PQ-Outras DIP

147 32 
Estudos Morfológicos, Morfométrico e Molecular de Helmintos que 
Afetam a Saúde Humana e Animal, inclusive pescados de ninteresse 
econômico. 

Rosangela 
Rodrigues e 
Silva, Dely 
Noronha e 

Marcelo Knoff 

76 PQ-Outras DIP

230 44 Avaliação Nutricional e impacto das parasitoses intestinais em crianças Marcio Neves 
Boia 76 PQ-Outras DIP

254 50 Estudo da patologia e imunopatologia das doenças infecciosas e 
parasitárias Henrique Lenzi 76 PQ-Outras DIP

255 50 Estudo histopatológico e proteômico da Angiostrongilíase Henrique Lenzi 76 PQ-Outras DIP

19 4 Helmintos de Interesse Médico e Veterinário e Saúde Ambiental: 
taxonomia, biologia, epidemiologia, controle terapêutico e Fasciolose. 

Mauricio C 
Vasconcellos & 
Cláudia Santos 

171 PQ-Ambiente&
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Área 5: Dengue, febre amarela e outras arboviroses (Objetivo 69) 
Cdg 
Pjt Lab Título do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

27 8 Genética molecular e evolutiva do comportamento em vetores da 
dengue 

Alexandre 
Peixoto 69 PQ-Viroses 

42 11 Caracterização de domínios funcionais do genoma de flavivírus Myrna Bonaldo 69 PQ-Viroses 

59 15 Desenvolvimento de Vacinas de DNA contra o vírus da dengue Ada Alves 69 PQ-Viroses 

60 15 Estudos sobre os mecanismos de infecção e patogênese do vírus da 
dengue e outros vírus Ada Alves 69 PQ-Viroses 

77 19 
Dengue no Estado do RJ: monitoramento, avaliação e determinação 
da resistência (e seus mecanismos) aos inseticidas químicos usados 
no programa de controle de Aedes Aegypti, e de alternativas de 
controle 

Denise Valle 69 PQ-Viroses 

79 19 Biologia de artrópodes vetores, com vistas à definição de estratégias 
de controle 

José Bento 
Pereira Lima 69 PQ-Viroses 

93 21 
Métodos de avaliação de índices de infestação pelos vetores do 
dengue e sua potencialidade como indicadores de risco de 
transmissão 

Ricardo Lourenço 69 PQ-Viroses 

94 21 Capacidade Vetorial e Controle de Vetores de dengue no Brasil Ricardo Lourenço 69 PQ-Viroses 

97 21 
Estudos sobre a história natural,  dos vetores do dengue  e da febre 
amarela– Aedes aegypti e Aedes albopictus – com vistas ao melhor 
controle da endemia no Brasil. 

Ricardo Lourenço 
de Oliveira 69 PQ-Viroses 

98 21 
A emergência da dengue nos ambientes em mutação (EPIDENGUE), 
com ênfase no Influência do Macrohabitat, Sanzonalidade e dieta 
larvar na sobrevivência  e dispersão de fêmeas de Ae. Aegypti no 
Estado do Rio de Janeiro 

Ricardo Lourenço 
de Oliveira 69 PQ-Viroses 

257 50 Estudo molecular retrospectivo da Coleção de Febre Amarela do 
Instituto Oswaldo Cruz com ênfase nas Flaviviroses Marcelo Pelajo 69 PQ-Viroses 

324 56 Morfogênese e citopatologia de vírus do dengue, da hepatite C e 
outros vírus 

Ortrud Monika 
Barth 

Schatzmayr 
69 PQ-Viroses 

325 56 Estudos histopatológicos e citológicos de órgãos de camundongos 
infectados experimentalmente com vírus da dengue. 

Ortrud Monika 
Barth 

Schatzmayr 
69 PQ-Viroses 

309 60 Métodos de Detecção e Caracterização Molecular de Vírus da Dengue 
e outros Flavivírus 

Rita Maria 
Ribeiro Nogueira 69 PQ-Viroses 

310 60 Aspectos clínicos e laboratoriais da infecção pelos vírus do dengue e 
outros vírus 

Rita Maria 
Ribeiro Nogueira 69 PQ-Viroses 

321 63 Identificação de substâncias imunomoduladoras visando o 
desenvolvimento de fitoterápicos para Dengue. 

Claire Kubelka 
Fernandes 69 PQ-Viroses 

322 63 Resposta Imunológica Inata e Adaptativa na Infecção por Dengue e 
Febre Amarela Vacinal: Estudos em Pacientes e Modelos in vitro. 

Claire Kubelka 
Fernandes 69 PQ-Viroses 

323 63 
Estudo da adesão e migração celular durante a interação de 
monócitos e linfócitos de pacientes com células endoteliais na infecção 
humana pelo vírus dengue. 

Elzinandes Leal 
de Azeredo 69 PQ-Viroses 
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Área 6: Doenças virais e rickettsioses (Objetivo 69) 
Cdg 
Pjt Lab Título do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

80 17 Biodiversidade de potenciais vetores e reservatório de Rickettsias do 
grupo febre maculosa no Estado do Rio de Janeiro 

Gilberto Salles 
Gazeta 69 PQ-Viroses 

220 43 
Ecologia de reservatórios de viroses emergentes e reemergentes em 
mamíferos silvestres: contribuições para ações de vigilância 
epidemiológica de hantavirus, arenavirus, e poxvirus 

Paulo DAndrea 69 PQ-Viroses 

326 56 Identificação de transmissores de poxvírus em humanos e animais 
dométicos 

Ortrud Monika 
Barth 

Schatzmayr 
69 PQ-Viroses 

303 58 Estudos epidemiológicos, moleculares das hepatites de transmissão 
entérica A e E Ana Gaspar 69 PQ-Viroses 

305 58 Modelos experimentais pré-clínicos e imunopatologia de infecções 
virais. Marcelo A Pinto 69 PQ-Viroses 

307 59 Detecção e Caracterização Molecular de Enterovírus e outros Vírus Edson E Silva 69 PQ-Viroses 

312 61 
Detecção e caracterização de hantavírus em roedores silvestres 
capturados em áreas de ocorrência da síndrome pulmonar por 
hantavirus e em áreas sem relatos de casos no Brasil 

Elba Lemos 69 PQ-Viroses 

313 61 Detecção molecular de rickettsias e borrélias em carrapatos coletados 
em áreas de febre maculosa brasileira Elba Lemos 69 PQ-Viroses 

317 62 Vírus da Hepatite C: Variabilidade Genômica, Epidemiologia Molecular 
e Pesquisa Sobre Vacinas Elisabeth Lampe 69 PQ-Viroses 

318 62 Fatores virais envolvidos na patogênese da trombocitopenia associada 
ao vírus da hepatite C e na resistência ao tratamento antiviral. Elisabeth Lampe 69 PQ-Viroses 

328 64 Genealogia de rotavirus circulantes em diferentes regiões brasileiras: 
perspectivas para o programa nacional de vacinação 

Jose Paulo 
Gagliardi Leite 69 PQ-Viroses 

329 64 
Caracterização molecular de vírus associados às gastroenterites 
agudas em humanos e animais e de vírus das famílias Herpes viridae 
e Rhabdoviridae 

Jose Paulo 
Gagliardi Leite 69 PQ-Viroses 

332 65 Prevalência e diversidade genética de anellovírus em pacientes e em 
amostras ambientais. 

Christian Maurice 
Gabriel Niel 69 PQ-Viroses 

334 65 Estudos do vírus da hepatite B em pacientes infectados, com ênfase 
para pacientes sob tratamento com drogas antivirais 

Selma de 
Andrade Gomes 69 PQ-Viroses 

335 66 Sarampo, Rubeola e Influenza: Perfil Molecular,Detecção de 
Susceptiveis e de Formas Atenuadas da Doença Marilda Siqueira 69 PQ-Viroses 
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Área 7: Doenças Bacterianas e Fúngicas (Hansen, TB, outras) Objetivos 201, 68, 
127 
Cdg 
Pjt Lab Título do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

240 46 Hanseniase: variabilidade genética em Mycobacterium leprae  e 
aplicações em diagnóstico, identificação rápida e filogenia Philip Suffys 201 PQ Hansen 

243 47 
Aspectos Genéticos, imunológicos, clínicos, patológicos e 
epidemiológicos da Hanseníase: relação com o controle e a prevenção 
e mecanismos da neuropatia. 

Euzenir Sarno 201 PQ Hansen 

247 48 Microbiologia Celular: interação entre micobacterias patogênicas e 
células humanas para definição de moléculas relevantes na patogenia Cristina Pessolani 201 PQ Hansen 

248 48 Estudo da resposta imune na hanseniase: definição de marcadores 
imunológicos de susceptibilidade e gravidade Geraldo Pereira 201 PQ Hansen 

294 56 Análise de mecanismos de ativação e contra regulação 
de células gliais na infecção por agentes neurotrópicos 

Suzana C Real 
Faria 201 PQ Hansen 

174 37 
Estudo do Genoma e Proteoma do BCG Moreau RdJ e da influência da 
nutrição e de parasitoses intestinais no desenvolvimento de 
tuberculose em seres humanos 

Luiz Roberto 
Castello Branco 68 PQ-Micobac 

TB 

237 46 
Tuberculose: características epidemiológicas, clínicas, genéticas e 
desfechos terapêuticos de pacientes e definição de procedimentos 
baseados no genótipo/fenótipo  para novas abordagens ao tratamento

Philip Suffys 68 PQ-Micobac 
TB 

238 46 Variabilidade genética em Mycobacterium tuberculosis e aplicações em 
diagnóstico, identificação rápida e filogenia Philip Suffys 68 PQ-Micobac 

TB 

241 47 Genética, Imunologia Clínica e Epidemiologia em Tuberculose: novas 
moléculas para diagnóstico e prevenção 

Elizabeth P 
Sampaio 68 PQ-Micobac 

TB 

249 48 Estudo de marcadores genéticos e imunológicos na tuberculose para 
aplicações em diagnóstico Maria HF Saad 68 PQ-Micobac 

TB 

2 1 Caracterização de patógenos das familias Enterobacteriacea, 
Vibrionácea e Aeromonadacea na cadeia alimentar Dalia Rodrigues 127 PQ-BacFun 

3 1 
Estudos bacteriológicos, caracterização fenotípica e genotípica da 
virulencia, rastreamento, monitoramento e caracterização molecular 
da resistência antimicrobiana em enteropatógenos bacterianos 

Dalia Rodrigues 127 PQ-BacFun 

6 1 Caracterização fenotípica e molecular de patógenos envolvidos em 
infecção hospitalar e gastrenterites bacterianas 

Marise Dutra 
Asensi e Leila 

Campos 
127 PQ-BacFun 

12 3 Listeriose e outras zoonoses bacterianas (brucelose e outras): estudos 
bacteriológicos, ecológicos e epidemiológicos Ernesto Hofer 127 PQ-BacFun 

15 3 Patogênese molecular da leptospirose em modelos experimentais 
animais 

Martha Maria 
Pereira 127 PQ-BacFun 

20 5 Entomologia forense: interação de fungos entomopatogênicos sobre 
dipteros muscoides 

Margareth Maria 
de Carvalho 

Queiroz 
127 PQ-BacFun 

66 16 Estudo da diversidade genética e taxonomia em fungos e bactérias 
patogênicas, entomopatogênicas e entomotoxigênicas Viviane Zahner 127 PQ-BacFun 

67 16 Epidemiologia molecular de Bacillus enteropatogênicos Viviane Zahner 127 PQ-BacFun 

239 46 Diagnóstico, identificação rápida e filogenia de micobactérias atípicas Philip Suffys 127 PQ-BacFun 

251 49 Caracterização bioquímica-molecular e bioprospecção de microfungos Cintia de Moraes 
Borba 127 PQ-BacFun 

252 49 Isolamento, taxonomia e sistemática de fungos patogênicos ou não de 
importância para a saúde pública 

Katia Ferreira 
Rodrigues 
Heerklotz 

127 PQ-BacFun 

281 55 Estudo sobre o envolvimento de bactérias na etiologia da doença 
Colite Ulcerativa Claudia Coutinho 127 PQ-BacFun 

306 59 Estudos de Epidemiologia Molecular das Doenças Bacterianas de 
Transmissão Respirtaória com Ênfase às Meningites David Barroso 127 PQ-BacFun 
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Área 8: DST (AIDS, HPV, Bacterianas, Tricomoniase etc) (Objetivo 66) 
Cdg 
Pjt Lab Título do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

5 1 DST bacterianas: caracterização epidemiológica, molecular e 
monitoramento de resistência a antimicrobianos 

Marise Dutra 
Asensi 66 PQDSTAIDS 

26 7 Aids, Sexualidade, Gênero e Relações raciais: análise de trajetórias 
juvenis e políticas de saúde em contextos nacionais e internacionais Simone Monteiro 66 PQDSTAIDS 

40 10 Análise proteômica, isoenzimática, de superfície e da interação de 
Trichomonas vaginalis com hospedeiro 

Jose Batista de 
Jesus 66 PQDSTAIDS 

61 15 Estudo da resposta imune da cérvix uterina em mulheres co-
infectadas pelo HIV/HPV Alcina Oliveira 66 PQDSTAIDS 

149 33 Caracterização genética e estudos evolutivos dos subtipos de HIV-1 
prevalentes no Brasil 

Gonzalo Jose 
Bello Bentancor 66 PQDSTAIDS 

151 33 
Estudos sobre incidência, diversidade genetica, imunopatogenese e 
resistencia do HIV-1 em progressores típicos e pacientes com 
progressão lenta para AIDS 

Mariza Goncalves 
Morgado 66 PQDSTAIDS 

153 33 
Estudos clinicos DST/AIDS: avaliação de terapias antiretrovirais na 
prevenção da transmissão vertical do HIV e entre casais soro-
discordantes: participação no HIV-Prevention Trial Network/NIH 

Mariza Morgado 66 PQDSTAIDS 

154 33 Caracterização molecular de novos alvos terapêuticos contra HIV-
1/AIDS:  integrase do gene pol e da gp41 do gene env 

Monick L 
Guimarães 66 PQDSTAIDS 

216 33 
AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE RESISTÊNCIA VIRAL DE ISOLADOS DE 
HIV-1 OBTIDOS DE PACIENTES SUBMETIDOS A MULTITERAPIA 
ANTI-RETROVIRAL, UTILIZANDO MÉTODOS GENOTÍPICOS. 

José Carlo C 
Fernandes 66 PQDSTAIDS 

172 37 
Co-infecção HIV-1/Tripanossomatídeos em macrófagos humanos: 
efeito da infecção pelo HIV-1 e da proteína Tat do HIV-1 sobre a 
replicação parasitária. 

Dumith Bou-
Habib 66 PQDSTAIDS 

173 37 Interação HIV-1/Co-patógenos e modulação da replicação do HIV-1 
por mediadores inflamatórios. 

Dumith Chequer 
Bou Habib 66 PQDSTAIDS 

344 xx Resistência a anti-retrovirais e filogenia de HIV-1 em pediatria José Pascoal 
Simonetti 66 PQDSTAIDS 

345 xx Retrovirus (HIV e HTLV) e infecções mistas (HPV e HHV8) José Pascoal 
Simonetti 66 PQDSTAIDS 

 

Área 9: Doenças Crônicas, Degenerativas, Genéticas (Objetivo 60) 
Cdg 
Pjt Lab Título do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

117 26 Desenvolver pesquisa na área de Toxinologia de venenos de 
serpentes e seus inibidores naturais. 

Jonas Enrique 
Perales Aguilar 60 PQ CronDGen 

121 27 ECLAMC - Estudo Colaborativo Latino-Americano de Malformações 
Congênitas: monitoramento clínico e vigilância epidemiológica Eduardo Castilha 60 PQ CronDGen 

123 28 Realizar pesquisa genético-epidemiológica em diversos tipos de 
câncer. Ana Hatagima 60 PQ CronDGen 

125 28 Estudo Genético-Molecular da Fibrose Cística Giselda Maria 
Kalil de Cabello 60 PQ CronDGen 

127 28 Análise da estrutura genética de populações brasileiras Pedro Hernán 
Cabello 60 PQ CronDGen 

128 28 Análise de fatores genéticos nas doenças infecciosas e parasitárias: 
tuberculose, dengue, malária e outras 

Pedro Hernán 
Cabello 60 PQ CronDGen 

129 28 
Realizar pesquisa genético-epidemiológica em doenças multifatoriais e 
complexas: Hipertensão arterial e doenças neuro-musculares 
degenerativas. 

Pedro Hernán 
Cabello 60 PQ CronDGen 

200 41 Diabetes auto-imune: caracterização das Células que Migram e 
Desenvolvem a Insulite Auto-Imune no Camundongo NOD. 

Carla Eponina de 
Carvalho Pinto 60 PQ CronDGen 

278 55 Distrofia muscular de Duchene: Estudos imunofenotipicos de 
mecanismos fisiopatogênicos 

Andrea 
Henriques-Pons 60 PQ CronDGen 

282 55 Caracterização de modelos experimentais de cardiopatias: ensaios 
clinicos e laboratoriais in vivo e in vitro Gabriel Oliveira 77 DT-PqClin 

327 56 Pólen como causador de alergias: estudos em microscopia eletrônica. Monika Barth 
Schatzmayr 70 PQ Fisiol 
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Área 10: Genômica de parasitos, vetores e hospedeiros (Objetivos 249 e outros) 
Cdg 
Pjt Lab Título do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

250 49 Proteoma de Paracoccidioides brasiliensis Cintia de Moraes 
Borba 49 DT Reativos 

288 55 Desenvolvimento de vetores para a geração de modelos transgênios 
para estudos de patologias inflamatórias crônicas 

Vinicius Cotta-de 
Almeida 51 DT ExpAn 

54 14 Genômica Funcional de bactérias: BCG e tuberculose, leptospira e 
outras 

Leila de 
Mendonca Lima 55 DT Vacinas 

132 29 Caracterização molecular da diversidade genética de Vírus (HTLV, 
HIV, e outros): implicações em taxonomia, diagnóstico e patogênese. 

Ana Carolina 
Paulo 66 PQDSTAIDS 

43 12 
Biologia molecular estrutural, bioinformática e modelagem molecular 
palicados ao estudo da estrutura e função de proteínas de 
importância para a saúde humana 

Floriano Paes 
Silva Junior 70 PQ Fisiol 

52 14 Genômica computacional comparativa de agentes infecciosos Antonio Basilio 
de Miuranda 70 PQ Fisiol 

104 22 Projeto Transcriptoma Funcional do Trypanosoma rangeli: Análise da 
atividade de ectofosfatases e ecto-ATPases 

Suzete Araujo 
Oliveira Gomes 76 PQ-Outras DIP

130 29 Genética Molecular de Helmintos para aplicações em 
taxonomia, diagnóstico e evolução 

Alena Mayo 
Iñiguez 76 PQ-Outras DIP

232 45 Epidemiologia Molecular de Doenças Parasitárias e Bacterianas 
(Malária, toxoplasma, Giardia e Estafi 

Octavio 
Fernandes 76 PQ-Outras DIP

133 29 
Caracterização molecular da diversidade genética de Bactérias ( 
Vibrios, Pseudomonas, Neisserias, Klebsiellas, Escherichias e outros): 
implicações em taxonomia, diagnóstico, patogênese e resistência a 
antimicrobianos 

Ana Carolina 
Paulo 127 PQ-BacFun 

131 29 
Paleoparasitologia Molecular: DNA antigo de parasitos (vírus, 
bactérias, protozoários e helmintos) e suas implicações 
no diagnóstico e evolução 

Alena Mayo 
Iñiguez 249 PQ-Paleo 

 
 

Área 11: Mecanismos Imunológicos e estratégias de imunoproteção (Objetivos 
70, 55) 
Cdg 
Pjt Lab Titulo do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

13 3 Leptospirose: identificação de potenciais candidatos para o 
desenvolvimento de vacinas e de novas alternativas terapêuticas 

Martha Maria 
Pereira 55 DT Vacinas 

41 11 
Desenvolvimento do vírus da febre amarela como vetor de expressão 
de antigenos vacinais para dengue, malaria e outras doenças 
infecciosas 

Myrna Bonaldo 55 DT Vacinas 

45 12 Mapeamento imunológico de Epitopos B de Proteínas Imunogênicas de 
vírus vaccinia (orthopoxvirus) homologos ao vírus da varíola. S De Simone 55 DT Vacinas 

135 30 
Desenvolvimento de Vacina Anti-Helmíntica Bivalente contra a 
Esquistossomose e a Fasciolose  a partir do antígeno recombinante 
rSm14, e novas construções com Sm14 para testes de diagnóstico e 
vacinação 

Miriam Tendler 55 DT Vacinas 

136 30 Desenvolvimento de vacina anti-helmíntica contra infecção por F. 
hepática em animal alvo da infecção natural Miriam Tendler 55 DT Vacinas 

175 37 

Desenvolvimento de adjuvantes e de vacina recombinante para a 
leishmaniose utilizando o BCG como carreador, estudo do BCG como 
imunomodulador e do  BCG Moreau RJ por via oral como vacina contra 
a tuberculose (Instituto do Milênio de Tecnologia e Desenvolvimento 
de Vacinas-IMTEV) 

Luiz Roberto 
Ribeiro Castello 

Branco 
55 DT Vacinas 

177 38 
Vacina contra a malária : avaliação pré-clínica de antígenos de 
Plasmodium falciparum e P vivax em primatas neotropicais Saimiri 
sciureus e Aotus infulatus, abordagem proteômica e determinação do 
polimorfismo gênico de moléculas  vacinais em áreas endêmic 

Claudio Tadeu 
Daniel Ribeiro 55 DT Vacinas 
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Cdg 
Pjt Lab Titulo do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

188 39 
Vacinas contra Toxoplasma gondii: construções de DNA, adenovírus 
recombinante e MVA, testes de imunogenicidade, caracterização de 
resposta imune e testes de proteção 

Joseli Lannes e M 
R Amendoeira 55 DT Vacinas 

196 40 
Ensaios de proteção com vacina recombinante (leish-111f) contra 
leishmaniose experimental em modelo primata não-humano (macacos 
rhesus) 

Gabriel Grimaldi 55 DT Vacinas 

302 58 Desenvolvimento de vacina inativada contra o vírus da hepatite A Ana Gaspar 55 DT Vacinas 

333 65 Vacinas recombinantes e quimeras dos vírus da hepatite B  e da 
hepatite C Selma  Gomes 55 DT Vacinas 

161 35 
Caracterização bioquímica e funcional de junções comunicantes (tipo 
Gaps) em células do sistema imunitário: dos mecanismos de formação 
dos poros constituídos por receptores P2X7 e/ou hemicanais de 
conexinas a um possível uso terapêutico. 

Luiz A Alves 70 PQ Fisiol 

182 38 
Malária cerebral murina por Plasmodium berghei ANKA: reatividade de 
timócitos e linfócitos e sua relação com a imunopatologia e estudo da 
aplicabilidade de testes de comportamento, aprendizado e memória 
como preditores do comprometimento cerebral no model 

Leonardo J de M 
Carvalho 70 PQ Fisiol 

191 39 
Avaliação da Resposta Imune Celular Efetora na Infecção Experimental 
pelo Tripanossoma cruzi: Papel de Clones de Linfócios T CD8 
Específios 

Luzia Maria de 
Oliveira Pinto 70 PQ Fisiol 

201 41 
Migração de Timócitos em Camundongos Normais e Infectados pelo 
Trypanosoma cruzi: Famílias de Moléculas Envolvidas com ênfase em 
galactinas e em seu papel na formação de sinapses imunológicas 

Déa Maria Serra 
Villa Verde 70 PQ Fisiol 

203 41 
O Papel da PKC na Expressão do VLA3 na Interação Celular entre 
Células Epiteliais Tímicas e Timócitos Humanos Normais e Patológicos, 
e estudos de comunicação Intercelular Mediada por Junções Tipo Gap. 

Oscar Kenji Nihei 
e Jurandy 

Susana Patrícia 
Ocampo 

70 PQ Fisiol 

205 41 
Caracterização de fatores intervenientes na migração celular de 
linfócitos T em modelo de transplante cardíaco alogênico em 
camundongo. 

Suse Dayse Silva 
Barbosa 70 PQ Fisiol 

206 41 Analise de uma célula humana glioblastoma de linhagem contínua Wilson Savino 70 PQ Fisiol 

207 41 Células Tronco Humanas: moléculas envolvidas no endereçamento Wilson Savino 70 PQ Fisiol 

208 41 
Silenciamento Gênico das Cadeias Alpha 4 e Alpha 5 Integrina, por 
RNA de Interferência: Conseqüências sobre a Interação entre 
Timócitos e Células Epiteliais. 

Wilson Savino 70 PQ Fisiol 

209 41 
Controle Neuro-imuno-endócrino sobre o Timo: Papel do Hormônio do 
Crescimento, expressão e Papel Funcional da Neuropilina 1 e de 
células nurse 

Wilson Savino e 
Ana Cristina M 

Almeida 
Nogueira 

70 PQ Fisiol 

258 50 Morfobiologia do Sistema Linfohematopoético: aspectos evolutivos e 
reacionais Marcelo Pelajo 70 PQ Fisiol 

293 56 Análise celular e molecular dos processos infecciosos da pele humana 
causados por protozoários do gênero Leishmania e por bactérias 

Suzana C Real 
Faria 70 PQ Fisiol 

298 57 Esferóides: Um modelo tridimensional para o estudo da interação 
cardiomiócito-Trypanosoma cruzi 

Nazareth 
Meirelles 70 PQ Fisiol 

164 36 
Aplicações da citometria de fluxo nas doenças infecto-parasitárias, 
inclusive com estudo da cinética das respostas imunes inespecíficas e 
específicas na vacinação contra a febre amar 

Alvaro Luiz 
Bertho dos 

Santos 
76 PQ-Outras DIP

 

166 36 
Esporotricose: uma patologia e um modelo para o estudo da influência 
da resposta imune sistêmica e in situ na evolução de doenças infecto-
parasitárias de acometimento tegumentar. 

Fatima da 
Conceição Silva 127 PQ-BacFun 
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Área 12: Saúde Humana e Ambiental, Educação e Sociedade (Objetivos 57, 128, 
151,179) 
Cdg 
Pjt Lab Titulo do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

23 7 Saúde, Cultura e Gênero: visões e práticas sobre corpo, reprodução, 
violência e família em contextos sociais específicos. 

Eliane Vargas e 
Fátima Cecchetto 57 PQ-Sociais- 

272 53 Elaboração de biografias de pesquisadores brasileiros José Jurberg 57 PQ-Sociais- 

338 xx Desenvolvimento e aplicação de metodologias para melhoria das 
condições de biossegurança em laboratórios de Pesquisa 

Cintia Borba e 
Hermann 

Schatzmayer 
57 PQ-Sociais- 

339 xx Estudos sobre propriedade intelectual e inovação em ciência e saúde Claudia Chamas 57 PQ-Sociais- 

340 xx Avaliação do ensino no IOC e implantação de abordagens de 
aprendizagem significativa 

Evelyse Lemos e 
Rosane Meireles 57 PQ-Sociais- 

341 xx Desenvolvimento e aplicação de inovações em gestão administrativa 
de instituições de C&T 

José Damasceno 
e Beth Pelajo 57 PQ-Sociais- 

342 xx 
Desenvolvimento e aplicação de metodologia para avaliação de 
produtividade cientifica para planejamento de estratégias de inovação 
e exelência 

Mariza Conde e 
Andreia Azevedo 57 PQ-Sociais- 

343 xx Estudos sobre ambiente, mudanças climáticas e gestão ambiental 
instituições de C&T Martha Barata 57 PQ-Sociais- 

87 20 
Desenvolvimento de projetos em saúde e educação para 
conhecimento dos Simulídeos, Macroinvertebrados associados e 
doenças vinculadas aos Simulídeos - Oncocercose, Mansolenose e 
Pênfigo. 

Marilza Maia 
Herzog 76 PQ-Outras DIP

11 3 
Rastreamento epidemiológico de amostras termofílicas de 
Campylobacter de origem humana, animal e ambiental, utilizando 
métodos fenotípicos e genotípicos 

Ana Luzia Lauria 
Filgueiras 127 PQ-BacFun 

24 7 Piolhos, carrapatos e outros parasitos: caracterização biológica e 
estratégias de ensino e educação em saúde Julio Barbosa 128 PQ Educ 

Saude 

162 35 Avalição e Produção de materias de pesquisa em ensino de Imuno e 
Ciencias 

Luiz Anastacio 
Alves 151 PQ Educ Prof 

185 39 
Educação científica em biologia e saúde e estudos para 
desenvolvimento do projeto ABC na educação científica (mão na 
massa) em colaboração com a Academia Francesa de Ciências 

Danielle 
Grynszpan 151 PQ Educ Prof 

245 47 Materiais e estrategias educativas para ensino de biologia molecular e 
de hanseniase e tuberculose Milton O Moraes 151 PQ Educ Prof 

291 56 A imagem no ensino de parasitoses: diagnóstico de situação, 
desenvolvimento e teste de materiais educativos inovadores 

Helene Santos 
Barbosa 151 PQ Educ Prof 

8 2 
Bacillus entomo e enteropatogênicos e generos correlatos: obtenção, 
identificação, caracterização e susceptibilidade a antimicrobianos 
naturais e sintéticos 

Leon Rabinovitch 171 PQ-Ambiente&

16 4 Desenvolvimento de ferramentas para o biomonitoramento da 
qualidade das águas superficais e educação ambiental Darcilio Baptista 171 PQ-Ambiente&

25 7 Cronobiologia e Saúde - trabalho em turnos e impactos à saúde em 
diferentes grupos sociais de trabalhadores Lúcia Rotenberg 171 PQ-Ambiente&

74 18 
Contribuição ao Estudo dos Ceratopogonídeos Predadores 
Neotropicais: levantamento da fauna de culicoides da Amazonia 
peruana; ecologia dos maruins nos municipios do vale do rio Itapocu-
SC. 

Maria Luiza 
Felippe Bauer 171 PQ-Ambiente&

186 39 Concepções de saúde e meio ambiente em comunidades e mulheres 
em fase reprodutiva (riscos ocupacionais e ambientais) 

Danielle 
Grynszpan 171 PQ-Ambiente&

285 55 
Desenvolvimento e avaliação de estratégias e materiais educativos 
para ensino de ciências e abordagens com ciência, arte, saúde e 
alegria, com ênfase em teatro e literatura 

Mauricio Luz, 
Lucia Rocque e 
Tania Araujo-

Jorge 

179 DT-Educ 
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Área 13: Farmacologia, fisiopatologia, inovações Terapêuticas e Bioprodutos 
(Objetivos 53, 70, 77, 178, 213, 214) 
Cdg 
Pjt Lab Título do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

106 23 
Produtos naturais com atividade cardiovascular e em doenças 
metabólicas: desenvolvimento e ensaios de 
fitoterápicos/fitomedicamentos 

Eduardo Tibiriça 53 DT-Fito 

109 24 Produtos Naturais com Atividade Anti-inflamatória e 
Imunomoduladora: desenvolvimento e ensaios de fitomedicamentos Hugo Caire 53 DT-Fito 

280 55 Prospecção de princípios ativos com atividade bactericida e 
desorganizadora de biofilmes microbianos Claudia Coutinho 53 DT-Fito 

107 23 
Estudos de fisiopatologia e farmacologia cardiovascular em doenças 
metabólicas e crônico-degenerativas (diabetes) que afetam o sistema 
nervoso, renal e outros: efeitos do exercício físico. 

Eduardo Tibiriça 70 PQ Fisiol 

108 23 Desenvolvimento de novas terapias em doenças cardiometabólicas: 
células tronco, sistema opióide e outros. 

Marcos Adriano 
da Rocha Lessa 70 PQ Fisiol 

110 24 
Papel de Mediadores Lipídicos em Doenças Infecciosas e 
Degenerativas: resposta imune inata e resposta do hospedeiro, vias 
metabolicas e de sinalização 

Hugo Caire 70 PQ Fisiol 

111 24 
Mecanismos Fisiopatológicos em Síndromes Sépticas 
(bacterianas/virais) e hemorrágicas (dengue): marcadores 
prognósticos e novos alvos terapêuticos. 

Patricia Bozza 70 PQ Fisiol 

118 26 Proteomica aplicada ao estudo de patogenos humanos e da resposta 
do hospedeiro: colera, dengue, estrongiloidiase, malaria, hanseniase 

Jonas Enrique 
Perales Aguilar 70 PQ Fisiol 

120 26 
Investigação dos mecanismos envolvidos nas alterações da reatividade 
vascular renal induzidas pelo treinamento físico aeróbico: uma 
abordagem proteômica. 

Richard Hemmi 
Valente 70 PQ Fisiol 

160 35 Estudo de toxicologia pré-clínica de que agentes Cristina  Souza 70 PQ Fisiol 

204 41 Bioterapia de Tecido Muscular: Análise dos Fatores Implicados na 
Sobrevivência de Mioblastos Humanos após o Transplante. 

Suse Dayse Silva 
Barbosa 70 PQ Fisiol 

9 2 
Desenvolvimento de inseticidas bacterianos à base de Bacillus 
thuringiensis e B. sphaericus, e generos correlatos,  estudos de 
formulações e com desenvolvimento de insumos-padrão. 

Leon Rabinovitch 178 DT-Ambient 

116 26 Purificação da Enzima Asparaginase recombinante de Pichia Pastoris: 
Potencial Utilização como agente antileucêmico. 

Ana Gisele da 
Costa Neves 

Ferreira 
213 DT-Medic 

46 12 
Mapeamento da especificidade de proteases/inibidores de agentes 
infecciosos e parasitários e caracterização de seu potencial terapêutico 
e desenho de pró-fármacos 

S De Simone 214 PQ-Farmac 

113 25 Desenvolvimento de métodos e substâncias de interesse no controle 
farmacológico de doenças inflamatórias, alérgicas e asmáticas M Aurelio Martins 214 PQ-Farmac 

114 25 Estudos fisiopatológicos e farmacológicos de doenças metabólicas e 
inflamatórias crônicas Patricia Martins 214 PQ-Farmac 

115 25 Estudos de mecanismos fisiopatológicos em doenças inflamatórias: 
alergia, asma Renato Cordeiro 214 PQ-Farmac 

156 34 
Avaliação da atividade e toxicidade in vitro e in vivo de compostos 
derivados de tiosemicarbazonas e semicarbazonas contra 
Trypanosoma cruzi e Leishmania amazonensis, inclusive com estudo 
da atividade de azóis anti-tuberculose e anti-leishmania. 

Leonor Laura 
Leon e Marcelo 

Genestra 
214 PQ-Farmac 

158 34 
Avaliação in vitro da atividade e da toxicidade de compostos como 
potencias agentes anti-Leishmania sp e anti-Trypanosoma cruzi e da 
modulação arginase/óxido nítrico sintase durante a infecção 

Marcelo da Silva 
Genestra 214 PQ-Farmac 

159 34 
Estudo dos novos derivados de hidrazidas pirazólicas e de compostos 
Mesiônicos (possíveis inibidores na biossíntes dos esteróides) em 
Leishmania brasiliensis. 

Marilene 
Marcuzzo 
Cavalheiro 

214 PQ-Farmac 

171 37 
Análise da atividade anti-retroviral de produtos químicos sintéticos ou 
de origem natural e outros agentes microbicidas com atividade anti-
HIV 

Dumith Bou 
Habib e Luiz R 
Castello Branco 

214 PQ-Farmac 
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Cdg 
Pjt Lab Título do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

283 55 
Análise da atividade de ligantes de DNA (diamidinas aromáticas) in 
vitro e sua correlação com carga parasitária e manutenção da 
inflamação, fibrose e destruição tissular in vivo. 

Maria de Nazaré 
Soeiro 214 PQ-Farmac 

75 18 
Eficácia de produtos naturais extraidos de plantas brasileiras (Lignanas 
e Neolignanas) na fisiologia e no desenvolvimento de dípteros 
Muscoideos e Culicideos 

Anthony Érico 
Guimarães e 

Marise Maleck 
Cabral 

231 PQ-VigSaude 

 

Área 14: Taxonomia, morfologia, biodiversidade, ecologia e evolução (de 
parasitos, vetores e reservatórios) (Objetivos 171, 178) 
Cdg 
Pjt Lab Título do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

219 43 
Bioterismo e experimentação de roedores silvestres: biologia 
reprodutiva e manejo de animais silvestres para adaptação a 
condições de laboratório 

Paulo DAndrea 51 DT ExpAn 

269 53 Manutenção do insetário de triatomíneos e fornecimento de insetos Cleber Galvao 51 DT ExpAn 

91 21 Biologia, transmissão e taxonomia de tripanossomas de primatas nao 
humanos. 

Mariangela 
Barcellos 76 PQ-Outras DIP

85 17 Estudos morfológicos sobre o Proventrículo e outras estruturas do 
intestino de sifonápteros ropalopsilídae. 

Raimundo W 
Carvalho 127 PQ-BacFun 

18 4 Abordagem Ecossistemica para a Esquistossomose e outras 
parasitoses associada a ações educacionais para prevenção 

Marisa Silveira 
Soares 171 PQ-Ambiente&

47 13 Interação de tripanossomas com bactérias existentes no trato 
digestivo do inseto vetor 

Patricia 
Azambuja 171 PQ-Ambiente&

72 18 

Avaliação Ecológica de Mosquitos e Moscas (Diptera: Culicidae e 
Ciclorrafas) Vetores Potenciais de Doenças Humanas em Áreas de 
Influência de Empreendimentos Hidrelétricos em diferentes regiões do 
Brasil (Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Paraná) e os 
Problemas Relacionados a sua Diversidade e Controle. 

Anthony Erico 
Guimarães e 
Rubens P de 

Melo 

171 PQ-Ambiente&

88 20 
Desenvolvimento de projetos em pesquisa e educação: bio-ecologia, 
controle, sistemática e taxonomia dos Simulídeos e sua entomofauna 
associada. 

Marilza Maia 
Herzog 171 PQ-Ambiente&

217 43 Taxonomia, biologia e diversidade genética de helmintos de mamiferos 
silvestres: estudos sobre a biodiversidade e o potencial zoonótico 

Arnaldo 
Maldonado 

Junior 
171 PQ-Ambiente&

292 56 Estudo ultra-estrututral de protozoários, bactérias, vetores e helmintos 
de importância na saúde e no ambiente 

Helene Santos 
Barbosa e 

Suzana CR Faria 
171 PQ-Ambiente&

105 22 Aspectos da ecologia, biologia e interação parasito-hospedeiro , 
triatomíneos, mamiferos e  tripanosomas Teresa Gonçalves 231 PQ-VigSaude 

70 17 
Contribuição ao conhecimento da biodiversidade de Chironomidae 
(Insecta: Diptera) do Brasil e de  algumas espécies de Empicoris 
Americanas (Heteroptera: Reduviidae: Emesinae). 

Jane Costa 171a PQ-Ambiente&

71 17 Levantamento das espécies-tipo da Coleção Entomológica do IOC Jane Costa 171a PQ-Ambiente&

83 17 
Morfologia, Sistematica,Biologia e Taxonomia de Acari e Insecta aptera 
de interesse em saude de animais com aplicações em diagnóstico de 
interesse em saúde coletiva 

Marinete e  
Gilberto Gazeta 171a PQ-Ambiente&

73 18 Ecologia dos Flebotomíneos em áreas urbanas e silvestres sob 
influência da Serra do Mar no Rio de Janeiro. 

Gustavo Marins 
de Aguiar 171a PQ-Ambiente&

78 19 Papel da quitina no desenvolvimento e na reprodução de culicídeos Denise Valle 171a PQ-Ambiente&

92 21 Estudo fologenético do gênero Wyeomyia Theobald (Diptera: 
Culicidae) baseado em caracteres morfológicos e perfil de alazémos. 

Monique  de 
Albuquerque 

Motta 
171a PQ-Ambiente&
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Cdg 
Pjt Lab Título do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

140 31 Sistemática e taxonomia de helmintos parasitos de diferentes espécies 
(Digenea e Nematoda) de atuns do litoral do Rio de Janeiro 

Marcia Cristina N 
Justo 171a PQ-Ambiente&

145 32 
Helmintos parasitos de animais de laboratório, de aves (Phasianidae 
de Interesse Econômico), e de répteis (Protalus terrificus e Bothrops 
jararaca): Prevalência, Morfologia e Patologia. 

Roberto Regis 
Magalhaes Pinto 171a PQ-Ambiente&

214 42 
Revisão Taxonômica dos Ampulariídeos do Brasil e estudos sobre 
Achatina fulica, caramujo gigante africano e os riscos à saúde humana 
no Brasil. 

Silvana Thiengo 171a PQ-Ambiente&

218 43 Sistematica, taxonomia e ecologia de mamíferos silvestres: 
contribuições para a conservação de espécies 

Cibele R 
Bonvicino & 

Paulo Dandea 
171a PQ-Ambiente&

 
 

Área 15: Epidemiologia, Vigilância e Diagnóstico em Saúde (Objetivos 49, 231 
Cdg 
Pjt Lab Título do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

36 10 Desenvolvimento e validação de métodos moleculares de diagnóstico 
em doenças infecciosas e parasitárias Constança  Britto 49 DT Reativos 

44 12 
Caracterização de proteínas de flavivirus (dengue) por expressão 
gênica e peptídeos sintéticos visando o desenvolvimento de teste 
sorologico rápido de detecção. 

S De Simone 49 DT Reativos 

57 14 
Implantação de uma rede de pesquisa em métodos moleculares para o  
diagnóstico de doenças crônicas degenerativas, infecciosas e 
parasitárias. 

Wim Degrave 49 DT Reativos 

155 33 
Obtenção, Avaliação e padronização de Reagentes para Estudos 
Comparativos de Neutralização do HIV-1 e da reatrividade de Células 
T CD4 e CD8 frente a epitopos de HIV-1 de relevância em vacinas 

Vera Bongertz 49 DT Reativos 

236 46 Identificação de marcadores de resistência em tuberculose para 
desenvolvimento de métodos de diagnóstico Philip Suffys 49 DT Reativos 

277 54 Desenvolvimento de método de diagnóstico para infecção pelo 
Toxoplasma gondii utilizando o antígeno SAG1/P30 

MRR Amendoeira 
e Joseli Lannes 49 DT Reativos 

320 62 Desenvolvimento de Conjuntos de Diagnóstico de Infecção pelo virus 
da Hepatite C 

Marcia Baptista 
Leite 49 DT Reativos 

146 32 
Desenvolvimento de Métodos de diagnóstico laboratorial para 
zoonoses parasitárias emergentes no Brasil e de interesse em saúde 
pública 

Rosangela 
Rodrigues e Silva 178 DT-Ambient 

187 39 
Implantação de uma rede de pesquisa em métodos moleculares para 
diagnóstico de doenças crônicas, degenerativas, infecciosas e 
parasitárias  e Instituto do Milênio de Tecnologia e desenvolvimento 
de vacinas (IMTEV) 

Joseli Lannes 178 DT-Ambient 

304 58 Marcadores virais como indicadores epidemiológicos e de saneamento 
ambiental 

Ana Maria 
Coimbra Gaspar 178 DT-Ambient 

331 64 
Estabelecimento de métodos para a detecção molecular de rotavírus, 
adenovírus, astrovírus, calicivírus e outros vírus em amostras 
biológicas, ambientais e em alimentos. 

Marize Pereira 
Miagostovich 178 DT-Ambient 
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Anexo II - Plataformas Tecnológicas Multi-usuário do IOC 
Cdg 
Pjt Lab Título do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

30 9 Plataforma BiowebDB: Genoma e Transcriptoma Comparativo Alberto M R 
Dávila 166 DT Plataf- 

37 10 Implantação e desenvolvimento da plataforma tecnológica de PCR em 
tempo real Constança  Britto 166 DT Plataf- 

53 14 Plataforma de Bioinformática: operação, desenvolvimento de 
aplicativos e atendimento ao usuário 

Antonio Basilio 
de Miuranda 166 DT Plataf- 

55 14 Plataforma Proteômica: operacionalização para atendimento a 
usuários de projetos PDTIS 

Leila de 
Mendonca Lima 166 DT Plataf- 

56 14 Plataforma Multiusuário de Seqüenciamento de DNA: operação, 
manutenção e atendimento ao usuário 

Marcelo Alves 
Ferreira 166 DT Plataf- 

112 24 Plataforma técnica de Luminometria (Luminex): operacionalização, 
manutenção e atendimento ao usuário Patricia Bozza 166 DT Plataf- 

119 26 Plataforma Proteomica Multi-usuário operação, manutenção e 
treinamento de pessoal 

Jonas Enrique 
Perales Aguilar 166 DT Plataf- 

165 36 Plataforma de Citometria de Fluxo: operação, desenvolvimento de 
aplicativos e atendimento ao usuário 

Alvaro Luiz 
Bertho dos 

Santos 
166 DT Plataf- 

235 45 
Plataforma técnica de caracterização estrutural de proteínas (síntese 
de peptídeos e eletroforese 2D): operacionalização, manutenção e 
atendimento ao usuário 

Octavio 
Fernandes 166 DT Plataf- 

246 47 Plataforma tecnológica de Microarranjos de DNA: implantação, 
manutenção e atendimento ao usuário Milton O Moraes 166 DT Plataf- 

259 50 
Plataforma multiusuário de imagem biológica: operação, manutenção 
e atenção ao usuário de cinco microscópios (opticos, eletrônicos, 
confocal) 

Marcelo Pelajo 166 DT Plataf- 

279 55 Plataforma Multi-usuário de Citometria de Fluxo: operação, 
manutenção e capacitação de usuários em aquisição e análise 

Andrea 
Henriques-Pons 166 DT Plataf- 

299 56 Plataforma Multi-usuário de Microscopia Eletrônica: operação, 
manutenção, assistência e capacitação de usuários a 3 microscópios) Helene Barbosa 166 DT Plataf- 

 

 

 

Anexo III - Cursos de Pós-Graduação stricto sensu do IOC 
Título do Projeto Responsáveis 

Curso de Doutorado em Medicina Tropical M Boia 
Curso de Mestrado em Medicina Tropical M Boia 
Curso de Mestrado Profissional em Tecnologia de Imunobiológicos Milton Moraes 
Curso de Doutorado em Biologia Celular e Molecular  Milton Moraes 
Curso de Mestrado em Biologia Celular e Molecular  Milton Moraes 
Curso de Doutorado em Biologia Parasitária  Ana Carolina 
Curso de Mestrado em Biologia Parasitária  Ana Carolina 
Curso de Doutorado em Ensino de Biociências e Saúde  Julio Barbosa 
Curso de Mestrado em Ensino de Biociências e Saúde  Julio Barbosa 
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Anexo IV - Cursos de outras modalidades de Ensino no IOC 
 

Título do Projeto Responsáveis 

Curso de Especialização em Malacologia  (Pós-Graduação lato sensu) Silvana 
Thiengo 

Curso de Especialização em Entomologia(Pós-Graduação lato sensu) Rubens Melo 

Curso de Especialização em Ensino de Biociências e Saúde(Pós-Graduação lato 
sensu) 

Danielle 
Grynszpan 

Cursos de Atualização em Ensino de Biociências e Saúde(Pós-Graduação lato sensu) Milton Moraes 

Cursos Técnico de Pesquisa em Biologia Parasitária  M Regina 
Amendoeira 

Cursos de Especialização Técnica em BP e Biotecnologia  M Regina 
Amendoeira 

Programa de Iniciação Científica para alunos de graduação Nazaré Soeiro 

Programa de Vocação Científica nos laboratórios do IOC Nazaré Soeiro 

Programa de Estágio curricular de nivel medio e superior nos laboratórios do IOC Nazaré Soeiro 

Cursos de PG lato sensu: Qualificação Profissional em Serviço/ orçados nos labs Evelyse Lemos

 

Anexo V - Processos de Informação e Comunicação no IOC 
Título do Projeto Responsáveis 

Editar e publicar a revista Memorias do Instituto Oswaldo Cruz José R. Coura 

Editar e publicar CEVC&T e mais 2 revistas eletrônicas Alvaro Funcia 
Elaboração e distribuição de material audiovisual (documentários  e outros), 
impresso ou digital Genilton Vieira 

Produção de relatorios institucionais, catálogos de produtos, albuns de inagens 
e outros materiais de divulgação  Alvaro Funcia 

Produção de posters para os laboratorios do IOC se apresentarem em 
congressos Genilton Vieira 

Produção de cartazes do Centro de Estudos do IOC e outros eventos Genilton Vieira 
Produção de material sobre o Ensino Mariza Conde 

Manutenção e atualização dos sites e dos bancos de dados do IOC Gilberto Silva 

Plataforma BiowebDB: Genoma e Transcriptoma Comparativo Alberto Dávila 
Realizar atualizações de sistemas e manutenção da rede IOC e de suas 1100 
maquinas Flavio Toledo 

Implantação do setor de comunicação e jornalismo cientifico do IOC Alvaro Funcia 
Implantação do Sistema Integrado de Informações do IOC com integração de 
bancos de Dados Gilberto Silva 

Modernização do parque tecnologico de produção gráfica no IOC  Genilton Vieira 

Site IOC e sites especificos Raquel Aguiar 
 



Proposta de Estrutura Organizacional do IOC - 26 de novembro de 2006 Anexo I 

Pág. 96/97 
 

Anexo VI - Processos dos Serviços de Referência do IOC 
Cdg 
Pjt Lab Título do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

1 1 
Serviço de Referência: Vigilância epidemiológica de gastrenterites 
bacterianas com detecção sorológica, microbiana e caracterização 
molecular 

Dalia Rodrigues 94 SRA-S Ref 

7 2 
Serviço de Referência: Vigilância epidemiológica para carbúnculo 
(Antraz) e seu agente etiológico (Bacillus anthracis) com abordagens 
microbiológica e molecular e geração de conhecimentos associados 

Leon Rabinovitch 94 SRA-S Ref 

14 3 Serviço de Referência: Vigilância Epidemiológica para Leptospirose 
com abordagem microbiológica e molecular 

Martha Maria 
Pereira 94 SRA-S Ref 

62 15 Serviço de Referência: Diagnóstico Molecular e Histopatológico das 
Leishmanioses Claude Pirmez 94 SRA-S Ref 

81 17 Serviço de Referência: Laboratório de Referência Internacional, 
Nacional e Regional para diagnóstico de Carrapatos. 

Gilberto Salles 
Gazeta 94 SRA-S Ref 

84 17 Serviço de Referência do Programa Nacional de Vigilância da Peste 
no Brasil no Diagnóstico de Pulgas. 

Raimundo W 
Carvalho 94 SRA-S Ref 

76 19 Serviço de Referência: Monitoramento da resistência a inseticidas de 
populações de Aedes aegypti, de forma a orientar o manejo no campo Denise Valle 94 SRA-S Ref 

90 20 
Serviço de Referência: Suporte Investigativo ao Programa Brasileiro 
de Eliminação da Oncocercose e Esclarecimento da Mansonelose no 
Brasil através de Análises Entomológicas, Imunológicas e Moleculares

Verônica 
Marchon Silva 94 SRA-S Ref 

95 21 Serviço de Referência: manutenção e operação do Centro de 
Pesquisa, Treinamento e Diagnóstico em Malária 

Ricardo 
Lourenço 94 SRA-S Ref 

99 22 
Serviço de Referência: Contribuição ao conhecimento das espécies 
de vetores das Leishmanioses: assessoria técnica, capacitação e 
diagnóstico laboratorial 

Elizabeth Rangel 94 SRA-S Ref 

122 27 Serviço de Referência: Lab de Referência Internacional de 
Epidemiologia de malformações congênitas Eduardo Castilha 94 SRA-S Ref 

124 28 Serviço de Referência: Diagnóstico molecular da fibrose cística Giselda Cabello 94 SRA-S Ref 

126 28 Serviço de Referência: Diagnóstico molecular de doenças neuro-
musculares degenerativas Pedro Cabello 94 SRA-S Ref 

142 32 Serviço de Referência: Diagnóstico de Zoonoses Causados por 
Helmintos. Delir Correa 94 SRA-S Ref 

148 33 Rede Nacional de Quantificação de Carga Viral em pacientes 
infectados pelo HIV, vinculada ao PNDST/ AIDS / MS. 

Deise Luci 
Campos Rufino 

dos Santos 
94 SRA-S Ref 

150 33 Rede Nacional de Genotipagem da Resistencia do HIV, vinculada ao 
PNDST/ AIDS / MS. 

Jose Carlos 
Couto Fernandez 94 SRA-S Ref 

152 33 
Rede Nacional de quantificação de subpopulações de linfócitos T 
(CD3CD4,CD3CD8, CD3) por citometria de fluxo, vinculada ao 
PNDST/ AIDS / MS.  

Mariza 
Goncalves 
Morgado 

94 SRA-S Ref 

178 38 Serviço de Referência: Centro de Pesquisa, Treinamento e 
Diagnóstico em Malária (CPD-MAL) 

Claudio Tadeu 
Daniel Ribeiro 94 SRA-S Ref 

192 40 Serviço de Referência em Tipagem de Leishmania Elisa Cupolillo 94 SRA-S Ref 

211 42 Serviço de Referência: Centro de Referência Nacional em Malacologia 
Médica Silvana  Thiengo 94 SRA-S Ref 

221 43 Serviço de Referência: Taxonomia e diagnóstico de reservatórios 
mamíferos de tripanosomatideos: centro de referência Paulo DAndrea 94 SRA-S Ref 

242 47  Assistência de referência ao paciente com Hanseníase e seus 
contatos Euzenir Sarno 48 AR-Assist Ref

244 47 Serviço de Referência : diagnóstico de referência em Hanseníase  Maria Eugenia 
Gallo 94 SRA-S Ref 

262 51 Serviço de Referência: Laboratorio de referência internacional, 
nacional e regional para saúde ambiental e para Ana Jansen 94 SRA-S Ref 

268 52 Laboratório de referência em diagnóstico sorológico e histopatológico 
da leishmaniose canina Silvio Celso 94 SRA-S Ref 

270 53 Identificação de triatomíneos e padrões alimentares de insetos 
hematófagos Elias S Lorosa 94 SRA-S Ref 

308 59 Vigilância Laboratorial das Paralisias Flácidas Agudas e 
Epidemiologia das Meningoencefalites Virais 

Edson Elias da 
Silva 94 SRA-S Ref 

311 60 Vigilância Laboratorial do Vírus da Dengue e outros Flavivírus  Rita Maria 
Ribeiro Nogueira 94 SRA-S Ref 
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Cdg 
Pjt Lab Título do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

314 61 Vigilância Epidemiológica das Hantaviroses em Populações Humanas 
e Animais Reservatórios e Amplificadores Elba Lemos 94 SRA-S Ref 

315 61 Vigilância Epidemiológica das Rickettsioses em Populações Humanas 
e Animais Reservatórios e Amplificadores Elba Lemos 94 SRA-S Ref 

316 62 Vigilância Epidemiológica das Hepatites Virais Clara Yoshida 94 SRA-S Ref 

319 62 Grupo e Atendimento ao Diagnóstico das Hepatites Virais Lia Rodrigues 48 AR-Assist Ref

330 64 Vigilância das gastrenterites de etiologia viral: detecção e 
caracterização dos vírus envolvidos em espécimens clínicos. 

Jose Paulo 
Gagliardi Leite 94 SRA-S Ref 

336 66 Vigilância Laboratorial de Sarampo e Rubéola Marilda Siqueira 94 SRA-S Ref 

337 66 Vigilância Epidemiológica, Diagnóstico e Caracterização Antigênica e 
Molecular de vírus respiratórios. Marilda Siqueira 94 SRA-S Ref 

 

Anexo VII - Processos das Coleções Científicas do IOC 
Cdg 
Pjt Lab Título do Projeto Responsáveis Obj Obj-

resumo 

4 1 Coleção de Culturas de Bactérias: atualização, manutenção e geração 
de produtos tecnológicos Marise Asensi 215 Coleções 

 

10 2 
Coleção de Culturas do Gênero Bacillus e Gêneros Correlatos-CCGB: 
atualização, manutenção e geração de produtos tecnológicos e 
produtos de diagnóstico 

Leon Rabinovitch 215 Coleções 

17 4 
Coleção de Fungos Potencialmente produtores de Micotoxinas e de 
Interesse em Saúde: atualização, manutenção e geração de produtos 
tecnológicos 

Mario Gatti 215 Coleções 

253 49 Organização (curadoria) e preservação da Coleção de Culturas de 
Fungos Filamentosos do IOC 

Maria Inez de 
Moura Sarquis 215 Coleções 

261 51 Coleção de Tripanosomatideos: conservação, atualização e produção 
de amostras para pesquisa e desenvolvimento tecnológico 

Maria Auxiliadora 
de Souza 215 Coleções 

68 17 Coleção Entomológica: : atualização, manutenção e geração de 
produtos tecnológicos e educativos (exposição interativa) Jane Costa 215 Coleções 

195 40 Coleção de Leishmania: atualização, manutenção e geração de 
produtos tecnológicos Elisa Cupolillo 215 Coleções 

273 53 Coleção Entomológica: triatomineos José Jurberg 215 Coleções 
82 17 Coleção Entomológica - Ixodila: atualização, manutenção e geração 

de produtos tecnológicos Marinete 215 Coleções 
86 20 Coleção Entomológica - Simulíídae: atualização, manutenção e 

geração de produtos tecnológicos Marilza Herzog 215 Coleções 

144 32 
Coleção Helmintológica: atualização, manutenção, geração de 
produtos tecnológicos/educativos e estudo do acervo do Gomes de 
Faria e das instituições incorporadas no início do século XX. 

Dely Noronha 215 Coleções 

213 42 Manutenção e ampliação da Coleção Malacológica do Instituto 
Oswaldo Cruz. Silvana Thiengo 215 Coleções 

260 50 Coleção de Febre Amarela: atualização, manutenção e geração de 
produtos tecnológicos Marcelo Pelajo 215 Coleções 

 


