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Fiocruz Historical
Matrix

The historical matrix of Fiocruz is  

based on a strong correlation  

between scientific and  

technological base and visions  

on health and development,  

national construction and the role  

of the State

• Desafios e acordos do novo cenário;

• Sensibilidade dos relacionamentos (atores, convergência 

e divergências);

• Vulnerabilidades e forças da EFA 2030.
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• Restaurar um corpo de doutrina comum a determinação 

social da saúde e temas correlatos ao desenvolvimento 

sustentável e Agenda 2030;

• Sensibilização e mobilização;

• Articulação interinstitucional e com a sociedade;

• Ensino e Formação de Recursos Humanos;

• Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação;

• Cooperação Técnica;

• Tecnologias Sociais no âmbito da Agenda 2030;

• Planejamento, monitoramento, avaliação e gestão.

EIXOS DO PLANEJAMENTO
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Restaurar um corpo de doutrina comum a determinação

social da saúde e temas correlatos ao desenvolvimento

sustentável e Agenda 2030
EIXO 1

Elaborar documentos e abordagens conceituais a partir da determinação social da saúde e temas conexos, dos 

estudos sociais de ciências, da ecologia de saberes e da teoria crítica sobre inovação e de modelos de 

desenvolvimento

1. Caráter holístico, abordagem integrada e sistêmica e prospectiva 

estratégica dos ODS

2. Avaliação da agenda 2030 e ODS, em especial ODS 3

3. Avaliação do MFT (TFM)

4. Determinação social e ambiental da saúde

5. Contexto de políticas industrial e de inovação

6. Desconexação (divide) e governança da saúde e de CTI: carga de 

doenças, tendências tecnológicas e prioridades de intervenção em 

saúde

7. Educação e popularização da ciência e agenda 2030

8. Características específicas da inovação em saúde

9. Políticas públicas de saúde, cobertura universal e sistema único de 

saúde

10. Plataformas on-line

11. Road map da política nacional de CTI saúde e ODS

12. Saúde como monitor de ODS e indicadores para objetivos 

relacionados à saúde

13. Tecnologias sociais e pensamento tradicional

14. Avaliação das metas do ODS 3 da agenda 2030

• Mapear estudos e projetos 

que envolvam o tema do 

desenvolvimento 

sustentável na Fiocruz;

• Catálogo eletrônico, anual, 

dos projetos da Fiocruz que 

abordam a temática do 

desenvolvimento 

sustentável (Ensino, 

pesquisa e extensão).
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Sensibilização e 

Mobilização
EIXO 2

Implantar as estratégias de informação e comunicação sobre a Agenda 2030

Induzir e potencializar o tema da Saúde e Sustentabilidade e a Agenda 2030 na Fiocruz

• Olimpíada de saúde e ambiente - possível parceria com a ONU BR (ex.: UNESCO);

• Divulgação científica com o Museu da vida;

• Estreitar a relação com as ASCOM das unidades;

• Manter e fomentar, por meio de parcerias, a página de “blog” da Agenda 2030 na Ágora;

• Otimizar plano de comunicação da Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030.
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Articulação interinstitucional e com a sociedade EIXO 3

Identificar e articular com parceiros-chave oportunidades de visibilidade e dimensão da Estratégia Fiocruz 

para a Agenda 2030 

• Mapear os principais atores e interlocutores 

do Estado e da Sociedade Civil para os quais 

devem se dirigir os esforços da Fiocruz para 

constituição de redes, alianças e 

enfrentamentos

• Mapear agenda de oportunidades

• Disseminação dos documentos temáticos 

estruturados

Esferas: organismos internos (Fiocruz), 

nacionais e internacionais. Ex.: 

• Parcerias firmadas com demais 

iniciativas no âmbito da Agenda 2030 na 

América Latina e Caribe e demais 

países;

• G-stic nacional workshop 2019 

(setembro) e evento G-stic 2020 no 

Brasil.

• Cooperação técnica com o banco do 

brasil
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Ensino e Formação de Recursos 

Humanos
EIXO 4

Disseminar o tema da saúde e sustentabilidade junto as unidades acadêmicas 

da Fiocruz

• Induzir e potencializar o tema da saúde e sustentabilidade e 

a Agenda 2030 na Fiocruz;

• Incentivar, estimular a abordagem do tema da Agenda 2030 

na grade de Ensino da Instituição (VPEIC e VPPCB);

• Prêmio nacional – Premiação de Monografias, Dissertações 

e Teses, que tratem da Agenda 2030, em especial os ODS 

expandidos da Saúde. Prever categoria que contemple 

especificamente a Fiocruz. Buscar parcerias a exemplo da 

ABC.
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Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação
EIXO 5

Ciência, Tecnologia e Inovação no âmbito da Agenda 

2030

1. Abrir um canal de comunicação com o 

sistema nacional de CT&I com base no 

relatório da Consulta Internacional;

2. Coordenar e publicar Número Especial de 

Saúde na Agenda 2030 em Revista 

Científica indexada;

3. Patrocinar conferências que visam acelerar 

o desenvolvimento, difusão e implantação 

de inovações tecnológicas que permitem a 

realização dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável;

4. Incrementar o desenvolvimento da 

Plataforma Ágora

• Publicação de caderno especial  “Agenda 

2030 e saúde” - (lancet global);

• Reforçar o papel da Fiocruz como 

organizadora do G-stic;

• Desenvolvimento de novas 

funcionalidades do módulo de Redes e a 

criação de uma área específica para 

divulgação e repositório digital de 

soluções de serviços, sociais e industriais 

na Plataforma Ágora
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Cooperação 

Técnica
EIXO 6

Articulação com o Governo Federal | Fortalecer e alinhar com as iniciativas  do CRIS (saúde global 

e agenda internacional).

1. Inserir a Fiocruz na discussão de CT&I em 

Saúde da Comissão Nacional para ODS;

2. Colaborar com o monitoramento do ODS 3 

junto ao Ministério da Saúde;

3. Contribuir para o Observatório de Saúde e 

Saúde Global no contexto da Agenda 2030 

e ODS.
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Tecnologias Sociais no âmbito da Agenda 

2030
EIXO 7

• Programa de territórios saudáveis e 

sustentáveis em funcionamento;

• Feira de soluções - Agenda 2030 

(abril de 2019) no RS;

• Oficina de trabalho sobre 

tecnologias sociais.

Institucionalizar os projetos de territórios saudáveis e sustentáveis
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Planejamento, monitoramento, avaliação e gestão EIXO 8

1. Planejamento, monitoramento e avaliação

2. Articular com centros colaboradores

3. Articular com as estruturas da Presidência 

da Fiocruz

Consolidação da EFA 2030


