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PAUTA

9h30 – 9h45
Boas-vindas

(Cristina Guilam e Isabella Delgado)

9h45 – 10h45

Apresentação da PAE (Etinete Gonçalves - Coordenadora do 

CAD).

Debate

10h45 – 11h15
Breve balanço de 2022 e resumo da construção do PPC-

eletrônico (Isabella Delgado e Alex Bicca)

11h15 – 11h45

Breve apresentação da pesquisa sobre as Especializações na 
Fiocruz (Cristina Guilam)
Debate sobre expectativas e possibilidades do Lato sensu para 
2023

11h45 – 12h Encaminhamentos e encerramento da reunião
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Breve Balanço das Atividades FEGF 2022

• PAE - Etinete Gonçalves - Coordenadora do CAD
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Breve Balanço das Atividades FEGF 2022

• Atividades realizadas em 2022

• Outras frentes em que a equipe da secretaria executiva 
da EGF atuou

• Pontos que merecem atenção em 2023



PPC na Fiocruz

www.fiocruz.br

 O roteiro anterior foi elaborado em 2016 para harmonizar os documentos de 

cursos ao contexto de credenciamento institucional da Fiocruz como Escola de 

Governo (e o cadastramento de cursos no sistema e-MEC).

 O novo guia eletrônico do PPC visa ajustar os itens do roteiro ao contexto do PDIE 

2021-2025, ao novo Regimento das Especializações, e às definições estratégicas da 

Fiocruz (Congresso Interno, resoluções do CD, Portarias da Fiocruz). 

 Transição de documento Word para formulário eletrônico.



28/04/2021

Fórum EGF discute o PDIE 
e as Especializações –
criação do GT-PPC

Iniciam-se as reuniões e o 
trabalho do GT-PPC

Reunião do Fórum EGF –
apresentação geral sobre o 
roteiro do PPC e guia de 
preenchimento.

Consulta às Unidades 
sobre o Roteiro PPC e 
guia

Reunião GT-PPC – Análise 
das contribuições 
recebidas

Reunião do Fórum EGF –
apreciação do  formulário 
PPC, guia e 
encaminhamentos 

Teste-piloto do formulário 
eletrônico e ajustes. 

Divulgação do formulário 
eletrônico e do guia de 
preenchimento.

28/05/2021 15/12/2021 08/02 a 14/03/22 

24/03/22 31/03/22 04/22 – 08/22

Elaboração de testes do 
Formulário e revisão do Guia. 
Assessoria da COGETIC para 
ajustes técnicos

09/22 – 10/22

11/22

Cronograma de elaboração do PPC eletrônico e do Guia

www.fiocruz.br



Sobre o teste-piloto
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 Foram encaminhados 08 formulários.

 Participaram do teste 08 integrantes do FEGF ou indicados representantes das 

Unidades: ENSP; Farmanguinhos; IOC; Fiocruz-MS; Fiocruz – Brasília; INCQS; e ESPJV. 

 Dos 08 enviados, foram respondidos 06 formulários.
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Fase atual do PPC eletrônico e guia

Formulário eletrônico PPC Guia do Formulário eletrônico PPC



Guia do formulário eletrônico do PPC
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Fase atual do PPC eletrônico e guia

 Divulgação do formulário e do guia de preenchimento (16/11 – 16/12) – via e-mail

Objetivos: 

o Informar Vice-diretores de ensino e representantes das Unidades no FEGF sobre o formulário PPC, o guia do formulário e o 
fluxo.

o Solicitar, por meio de uma planilha em Excel, informações de todos os cursos de Especialização (presenciais e EAD) 
novos/edições que terão/tiveram processo seletivo (edital/chamada pública) no segundo semestre de 2022 (de 01/07 a 
31/12/2022).

o Solicitar previsão de oferta de cursos (presenciais e EAD) para o ano de 2023. 
o Indicar o nome de uma pessoa, com o respectivo e-mail, que será responsável pelo preenchimento do formulário eletrônico 

do PPC.

 Formulário eletrônico PPC elaborado no LimeSurvey

 Limitações do programa LimeSurvey (link nominal; abertura de novos links; ampliação de seções e de tempo para evitar perdas 
durante o preenchimento)

 Perspectiva de melhoria, transformando esse formulário num sistema integrado (2023)
 Proposta de realizar reuniões com as Unidades para orientar preenchimento e ajustar fluxo de informações para a gestão e 

para o cadastro no sistema e-MEC
 Ponto focal nas Unidades

 Guia do Formulário eletrônico PPC – material de consulta (PDF)
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Principais avanços do PPC eletrônico e guia

Formulário PPC em Word (2016) Formulário eletrônico do PPC (2022)

Preenchimento manual Preenchimento eletrônico

Sem documento instrutivo Guia de preenchimento 

Não há um fluxo único de 

informações para a gestão e o 

sistema e-Mec

Possibilidade de redesenhar um novo 

fluxo comum de informações para a 

gestão e o sistema e-Mec

Aponta novas modalidades de TCC 

para as Especializações (Produtos 

Relevantes para os Trabalhos de 

Conclusão de Curso das 

Especializações Lato sensu da 

Fiocruz)

Traz um Check list de Normativas e 

Recomendações



www.fiocruz.br

Breve Balanço da Atividades FEGF 2022
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Agenda de Trabalho FEGF 2022

(slide de nossa 1ª reunião do ano - 31/03/22)

Proposta para hoje:
• Pactuar quantos encontros virtuais teremos / reservar datas e horários = pré-agenda
• As datas serão confirmadas 15 dias antes; se necessário remarcar para próximos dias
• Listar temas/tópicos a abordar

Sugestão de calendário para as reuniões:

31 de março = hoje

30 de maio (segunda)

05 de agosto (sexta)

27 de setembro (terça)

30 novembro (quarta)
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Breve balanço das atividades FEGF 2022

Temas elencados como prioritários no 1º semestre de 2022

 Modalidades educacionais – a questão presencial/EAD, ensino remoto, ensino híbrido 
(aspectos político-pedagógicos, regulatórios, tecnológicos etc.).

 Aspectos da política educacional integrada (fluxo de aprovação de cursos; padronizações 
de documentos comuns; formatos de TCC (virtual); padrões de avaliação de 
aprendizagem nos cursos; etc.)

 Ações afirmativas em implementação – avanços e dificuldades; aprendizados comuns; 
parcerias...

 Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA) – o que podemos melhorar (troca de experiências, 
desafios).

 Docência nas Especializações – quem somos, formação docente, intercâmbios.



Breve Balanço das atividades FEGF 2022

 31/03/2021 - Reunião do FEGF (semestral) – Proposta de agenda 

2022 (datas/temas e tópicos prioritários) e debate sobre a 

estrutura e fluxo do novo PPC, assim como guia de 

preenchimento do documento.

 30/05/2022 – “Oficina - Modalidades Educacionais e Processos 

Híbridos nas Especializações: Avanços e Desafios” - Foram 

organizados grupos para levantamento dos principais avanços e 

desafios das Especializações (2020/2022), com foco em aspectos 

específicos para cada grupo.

 30/08/2022 – “Avanços e novas parcerias para acessibilidade e 

inclusão das pessoas com deficiência na Educação da Fiocruz” –

Foram abordados os temas: avaliação biopsicosocial, 

acessibilização de editais e relatos de experiências em alguns 

cursos/unidades da Fiocruz.

 30/11/2022 – Reunião FEGF (semestral) – Hoje – Abordar 

aspectos da Política de Apoio ao Estudante (PAE) da Fiocruz e 

breve balanço atividades do Fórum EGF + construção E-PPC, além 

de expectativas e possibilidades para Especialização em 2023.

31/03/2021 -
Reunião do FEGF 

(semestral)

30/11/2022 –
Reunião FEGF 

(semestral) – Hoje

Linha do tempo
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Breve balanço das atividades FEGF 2022

Resumo das principais atividades realizadas – planejamento 2022

1. Construção do E-PPC e do guia

2. Realização de 02 Reuniões ordinárias 

3. Realização de 02 Encontros Virtuais da Educação: 
 Modalidades educacionais e processos híbridos
 Acessibilidade e inclusão de PcD na Fiocruz)
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Breve balanço das atividades FEGF 2022

Outras frentes em que a equipe da secretaria executiva da EGF atuou

1. Contribuição ao curso de Especialização de Gestão Acadêmica

2. Participação na construção de curso Lato sensu internacional (Moçambique)

3. Participação na Pesquisa sobre Especializações na Fiocruz: um estudo exploratório

4. Participação na Pesquisa sobre o Ensino Remoto na Fiocruz (ENSP e VPEIC)

5. Contribuição ao PNDP/ENAP (Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas)

6. Participação na organização de Seminário pré-congresso da ABRASCO sobre 
a formação do sanitarista no contexto de múltiplas crises (com ENSP, 
VPAAPS e Coordenação de Estratégias de Integração Regional e Nacional)

7. CPA-Fiocruz: apoio às atividades da CPA e publicação de E-book sobre percurso 
avaliativo de cursos de especialização
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Breve balanço das atividades FEGF 2022

Pontos que merecem atenção em 2023

1. Encontros Virtuais sobre: * Aspectos da política educacional integrada (fluxo de 
aprovação de cursos; padronizações de documentos comuns; formatos de TCC 
(virtual); padrões de avaliação de aprendizagem nos cursos etc.), * Sistema de 
Gestão Acadêmica (SIGA) – o que podemos melhorar (troca de experiências, 
desafios) e *Docência nas Especializações – quem somos, formação docente, 
intercâmbios.

2. Organização do Seminário sobre o Lato sensu.
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Breve balanço das atividades FEGF 2022

• O que estaria em nosso cenário mais urgente?

• De onde devemos partir para nossas definições?  

OBS:
Reuniões do FEGF - 31/03/2022 e 30/05/2022
Definições sobre a EGF (documento base de 2019)
Análise contexto atual – (Cris Guilam)


