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Mais notícias do IOC em www.ioc.fiocruz.br
IOC–Ciência para a  Saúde da População Brasileira

Tania, Elizabeth, Mariza, 
Helene e Christian

Hoje, dia 12 de novembro, comemora-
se o Dia Mundial da Qualidade, um dia 
especial para todos aqueles que buscam 
e promovem práticas da Qualidade. No 
IOC, está sendo construído o Programa 
Integrado da Qualidade Institucional 
(ProQuali-IOC), que em breve divulgará 
uma série de ações de sensibilização e 
disseminação de práticas da Qualidade 
para todas as áreas do Instituto. Esta 
construção está sendo articulada pela 
Comissão Interna da Qualidade do IOC 
(CI-Quali), formada por representantes 
e colaboradores comprometidos com a 
Qualidade na Fiocruz.

Os principais eixos do ProQuali-IOC 
são: 1-Cultura organizacional para a qual-
idade (disseminar a cultura da qualidade 
em todos as áreas do IOC); 2-Gestão 
da qualidade nos âmbitos laboratoriais 
e assistenciais (pesquisa, prestação de 
serviços e ensino); 3-Qualidade na gestão 
(de acordo com a ABIPTI e o Gespúbli-
ca); 4-Qualidade em humanização da 
ambiência (conforto ambiental e melhoria 
das condições de trabalho dos espaços 
físicos do IOC); 5- Qualidade em respon-
sabilidade ambiental e social (implantação 
da Agenda Ambiental na Administração 
Pública); 6 - Qualidade em ética e bioética 
(pensar a CEUA e a CEP-IOC).

A adoção de práticas da Qualidade é 
fundamental para a visão do IOC como 
um Instituto de pesquisa e tecnologia in-
ternacional de excelência, formador de 
cientistas e técnicos, reconhecido pela 
qualidade de sua ação de referência em 
diagnóstico, assistência e vigilância epi-
demiológica e capaz de responder às di-
versas demandas na área de saúde, com 
rapidez e confiabilidade.

A Qualidade no IOC

Intranet IOC completa um ano no ar 
Criada em novembro de 2008, a 
Intranet IOC chega ao seu primeiro 
aniversário com 40 mil visitas. Ao 
longo deste mês uma campanha 
virtual mostrará alguns dos conteú-
dos mais úteis e relevantes que você 
pode encontrar nesta ferramenta

Sob Controle
Hábitos alimentares saudáveis e exercícios físicos são 
medidas de prevenção para a hipertensão arterial. A 
doença afeta cerca de 17 milhões de brasileiros com mais 
de 40 anos

Preparação do IOC para VI Congresso Interno tem início
A missão, a visão de futuro e os valores da Fiocruz e do 
IOC foram tema da primeira plenária preparatória

Muito além da Ciência
Novo livro de Eloi Garcia, lançado durante Centro de 
Estudos do IOC, traz visão abrangente sobre ciência, arte, 
educação e sociedade

Comissão Interna de Biossegurança debate propostas 
com interlocutores
Os membros da CIBio e cerca de 55 interlocutores de labo-
ratórios e serviços do IOC se reuniram no dia 23 de outubro 
para debater programas atuais e propostas para 2010

Lançado edital para apoio de eventos
Propostas para eventos científicos e institucionais para 
2010 podem ser enviadas até 16 de novembro

Oficina estimula interação entre pesquisadores e a 
mídia
A iniciativa ofereceu um panorama atual da interface entre 
ciência e mídia para potencializar a interação do IOC com 
a sociedade

Meningite: especialista esclarece dúvidas sobre a 
doença
Pesquisador do IOC explica a ocorrência de surtos locali-
zados da infecção meningocócica no Brasil


