
Portaria da Presidência
 
PORTARIA Nº 5640, de 18 de setembro de 2020

  

A Presidente da Fundação
Oswaldo Cruz, no uso das
atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto de 03 de
janeiro de 2017, da Presidência
da República e pelo Decreto nº
8.932, de 14 de dezembro de
2016 - Estatuto da Fiocruz,

 

RESOLVE:

 

 

1.0 PROPÓSITO:
 
Alterar a portaria 1012/2018 de 21/08/2018, e formalizar a coordenação do Programa
Translacional de Promoção da   Saúde da Fundação Oswaldo Cruz denominado Fio-PromoS,
vinculado aos Programas de Pesquisas Translacionais da Vice-Presidência de Pesquisa e
Coleções Biológicas (VPPCB) em parceria com a Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e
Promoção da Saúde (VPAAPS), para o desenvolvimento de projetos com os territórios,
focados na criação de redes sociotécnicas e incentivo à produção de tecnologias sociais
para a promoção da saúde, fortalecendo assim, a integração entre ciência, tecnologia e
inovação na Fiocruz, na perspectiva de uma ciência cidadã em defesa da vida.
 
2.0 OBJETIVO:
 
Induzir a integração entre os grupos que desenvolvem ações de Promoção da Saúde na
Fiocruz para elaboração de projetos com os territórios, em redes sociotécnicas com foco na
geração de produtos e processos que envolvam a troca entre os saberes científico e
popular, com ênfase nas Tecnologias Sociais em Saúde;
Articular as ações com os demais programas institucionais em rede, bem como com os
Programas formais de ensino e de extensão da Fiocruz, para apoiar as ações dos projetos
nos/com os territórios a partir das diretrizes definidas no Termo de Referência de Promoção
da Saúde da Fiocruz;
Definir estratégias para a busca de recursos internos e externos para a execução dos
projetos do Fio-PromoS;
Fortalecer a Política Nacional de Promoção da Saúde e as ações para o cumprimento dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações
Unidas (ONU), em consonância com as deliberações dos congressos internos da Fiocruz.
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COMPOSIÇÃO

Coordenação geral
Gestão executiva

 

COORDENAÇÃO GERAL FIO-PROMOS

Luciana Lopes de Almeida Ribeiro Garzoni: Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e
Promoção da Saúde - VPAAPS e Instituto Oswaldo Cruz
 
 
- COORDENADORES ADJUNTOS:
 
Antonio Henrique Almeida de Moraes Neto - Instituto Oswaldo Cruz Wagner Martins -
Gerência Regional de Brasília
 

GESTÃO:

Ana Paula Cavalcanti (VPPCB)
Flavia Rianelli (VPPCB)
 

Áreas temáticas de apoio à gestão da rede

 
O Fio-PromoS será organizado em áreas temáticas envolvendo o campo da Promoção da
Saúde que serão definidas e revisadas anualmente pela Câmara Técnica de Promoção da
Saúde. Cada área temática terá dois coordenadores definidos pela coordenação geral do
programa.
 
Fica instituído que, os encontros anuais do FioPromoS contarão com a participação de
representantes da sociedade civil organizada.  
 
3.0 VIGÊNCIA:
 
A presente Portaria entra em vigência a partir da data de sua publicação.
 

Documento assinado eletronicamente por MARIO SANTOS MOREIRA,
Presidente em Exercício, em 18/09/2020, às 10:05, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0257684 e o código CRC AFE3A060.

Referência: Processo nº 25380.002512/2020-66 SEI nº 0257684
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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