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Quem nunca pensou nada disso?

“Não sabia que esse evento iria acontecer hoje. Gostaria de ter ido.“

“O evento ficou meio vazio porque caiu junto com o da outra Unidade.“

“Onde eu encontro as defesas de dissertações e teses da Fiocruz?”

“Como eu consigo meu certificado de participação no evento?”



Identificação da necessidade a partir da experiência

● Cotidiano do Portal Fiocruz

● Interlocução com CCS e 
assessorias

● Observações do público e dos 
promotores

● Dúvidas do Fale Conosco

● Demanda do Fórum de 
Divulgação Científica



Maior divulgação dos 
eventos interna e 

externamente

Melhor distribuição 
em relação a datas e 

públicos

Melhoria do fluxo de 
trabalho na 
divulgação 

Melhoria das 
informações para o 

público

Experiência do 
Guia de Serviços

Experiência do 
Latíssimo

Contexto 
institucional Objetivos

Oportunidade do 
Programa Inova

Criação de uma 
base unificada de 

eventos, com 
alimentação 

descentralizada e 
gestão 

compartilhada

Solução proposta

Calendário de eventos?



● Promotores de eventos da Fiocruz

● Assessores de Comunicação

● Secretarias acadêmicas

● Imprensa

● Frequentadores

● Gestores da Fiocruz

Públicos de interesse



Pesquisa junto ao público interno:
Assessor de comunicação

Assessor de eventos
Propositor de evento

Criação de 
personas e 

cenários de uso

Pesquisa com 
frequentadores dos 

eventos

Fases do projeto:
Pesquisa com públicos de interesse

Consultas a diversas instâncias parceiras da Fiocruz

Projeto  apresentado ao Fórum de Divulgação Científica, ao 

Fórum de Assessores e à Câmara Técnica de Informação e 

Comunicação, para críticas e contribuições



Oficina de cocriação com públicos 

internos, para abordar alguns 

parâmetros importantes para a 

prototipagem, como o fluxo de 

publicação do sistema e as 

funcionalidades do mínimo 

produto viável (MVP).

Fases do projeto:
Oficina de cocriação



● Definição do escopo e prototipação do MVP

● Definição dos fluxos da primeira versão do sistema

● Definição da jornada do usuário a partir da pesquisa realizada

● Elaboração das dinâmicas de validação da próxima fase

O que estava previsto para 2020/1:
Prototipação, validação



Multiplicação de demandas:

● Observatório Covid

● Especial Covid

● Área de comunicação interna

● Agenda de Lives da Fiocruz

● Materiais para download

● Se liga no corona

● Mostra Ciência, Saúde & Sociedade

● Sistema de monitoramento da saúde dos trabalhadores

● Perguntas e respostas sobre a pandemia

● ...

Pandemia de Covid-19



● Preparação para o 'novo normal': maior atenção para eventos 
virtuais

● Alterações metodológicas importantes: mudanças nos testes 
heurísticos e nos testes com usuários

● Reavaliação de metas e prazos

Pandemia de Covid-19:
Adaptações necessárias



● Finalização do protótipo
○ Julho de 2020

● Realização de testes heurísticos com 
especialistas em usabilidade (já 
selecionados)
○ Julho de 2020

● Realização dos testes de usabilidade
○ Julho/Agosto de 2020

● Incorporação de novas funcionalidades e 
adaptações necessárias
○ Agosto de 2020

Fase atual e cronograma das próximas fases

Previsão da entrega final 
do projeto apresentado ao 
Programa Inova: dez/ 2020



Obrigado!
marcelo.garcia@icict.fiocruz.br

claudio.silva@icict.fiocruz.br


