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Prezados colegas, 

É com muita satisfação e 

comprometimento com a 

Casa de Oswaldo Cruz e 

a Fiocruz que venho 

submeter-me como 

candidato ao cargo de 

diretor da unidade para o 

quadriênio 2021-2025.  

Sou graduado em 

engenharia elétrica pela 

PUC-RJ, com mestrado e 

doutorado na 

Coppe/UFRJ. Entrei nesta 
Casa como terceirizado 

em abril de 1989 e em 

1998 tornei-me servidor 

da Fiocruz. Passados 32 

anos, sigo apaixonado e 

instigado por esta 

instituição.  

Fui chefe do 

Departamento de 

Patrimônio Histórico por 

dois mandatos (2001-

2005), colaborando para 

consolidar nesse período 

as três áreas de atuação 

do departamento: 

Conservação e 

Restauração; Pesquisa; e 

Educação Patrimonial.  

Em 2005, na gestão de 

Nara Azevedo, assumi a 

Vice-Direção de Gestão e 

Desenvolvimento 

Institucional e em 2010 a 

Vice-Direção de 

Informação e Patrimônio 

Cultural (VDIPC). Nesse 

período, coordenei a 

elaboração do Plano 

Plurianual 2008-2011 e 

contribuí na formulação e 

consolidação do projeto do 

Centro de Documentação 

e História da Saúde (CDHS).  

Na gestão de Paulo Elian 

como diretor da COC, 

permaneci à frente da 

VDIPC (2013-2017) e desde 

2017 exerço o cargo de 

vice-diretor de Patrimônio 

Cultural e Divulgação 

Científica.  Coordenei a 

concepção e o 

desenvolvimento do 

Preservo – Complexo de 

Preservação de Acervos da 

Fiocruz e coordeno seu 

Comitê Gestor, que articula 

e orienta a implementação 

da Política de Preservação 

dos Acervos Científicos e 

Culturais da Fiocruz.  

Também coordenei o GT 

que elaborou em 2013 a 

Política de Preservação e 

Gestão de Acervos Culturais 

das Ciências e da Saúde da 

COC, referência 

metodológica para muitas 

das políticas institucionais 

desenvolvidas 

posteriormente na Fiocruz e 

em instituições congêneres.  

Coordenei ainda os GTs 

responsáveis pela 

concepção e 

implementação do Plano 

de Requalificação do 

Núcleo Arquitetônico 

Histórico de Manguinhos 

(Nahm), ação inovadora 

que visa preservar e valorizar 

nosso patrimônio cultural, 

ampliar a interlocução com 

o território e a cidade, e 

entregar à sociedade novas 

áreas culturais e de 

exposição em ciência, 

tecnologia e saúde. 

Pude participar de um longo 

processo de 

amadurecimento da 

unidade e de um conjunto 
de realizações direcionadas 

à aproximação com a 

agenda institucional da 

Fiocruz, que procurou 

sempre responder aos 

desafios apontados pela 

sociedade brasileira e ao 

seu papel como instituição 



 

 

  
 

estratégica de Estado na 

formulação e 

implementação de 

políticas públicas de C&T 

em saúde, em constante 

diálogo com campo do 

patrimônio e da cultura. É 

com essa bagagem que 

me sinto preparado e 

estimulado para assumir a 

direção da Casa de 

Oswaldo Cruz. 

Ao propor minha 

candidatura a diretor da 

Casa de Oswaldo Cruz 

para o período de 2021 a 

2025, creio ser importante 

refletirmos sobre o futuro 

da unidade, já que 

devemos enfrentar um 

cenário repleto de 

incertezas e desafios. 

Destaco a possibilidade 

de a unidade 

experimentar pela 

primeira vez a convivência 

de todas as suas áreas no 

campus de Manguinhos. 

O CDHS já vem 

contribuindo para essa 

maior integração, e se 

projeta como ambiente 

de inovação e de 

vanguarda de ideias, 

lugar de encontro, 

acolhimento e unidade, e 

nosso sítio simbólico de 

pertencimento. 

A pandemia de Covid-19 

no Brasil produz 

cotidianamente milhares 

de mortes e é 

intensificada por uma crise 

política com efeitos 

drásticos ao país e à 

população. Será preciso 

refletir sobre seus impactos 

em nossas atividades de 

educação, visitação e 

atendimento ao público, e 

sobre a adoção ou 

intensificação de soluções 

com base em tecnologias 

de informação e 

comunicação, com 

ferramentas que viabilizem 

o acesso aos acervos e 

aos processos 

educacionais 

desenvolvidos pela COC.  

Para promover a inovação 

e lidar com esses desafios, 

é necessário desenvolver 

competências, compor 

equipes com quantidades 

adequadas de profissionais 

e desenvolver 

infraestrutura para que os 

processos de trabalho 

sejam efetivos, eficientes e 

eficazes, num cenário 

pouco propício à 

realização de concursos e 

diante da expectativa de 

diversas aposentadorias 

de servidores nos próximos 

anos.  

A Fiocruz tem elaborado 

diversas políticas 

institucionais e faz-se 

primordial sua 

consideração como 

elemento norteador das 

análises e projeções que 

servirão de base para a 

nova gestão da unidade. 

Importante considerar o 

Programa 2021–2024 - 

Fiocruz Unida pela Vida,  

ue balizará o Congresso 

Interno da Fiocruz a ser 

realizado em 2021 e o 

que balizará o Congresso 

Interno da Fiocruz a ser 

realizado em 2021 e o 

documento estratégico a ser 

produzido nessa ocasião.  

O programa deve ser objeto 

de discussão e ser 

atualizado com base nas 

trocas ocorridas durante a 

campanha, e revisado a 

partir do Congresso Interno 

da Fiocruz de 2021 e do PQ 

2023-2026 da COC. 

Propomos que alguns 

princípios, valores e áreas 

matriciais sejam 

considerados centrais no 

desenvolvimento de um 

Programa de Gestão COC 

2021 – 2025.  

• Governança democrática 

• Acessibilidade e inclusão • 

Promoção da equidade de 

gênero, da diversidade 

sexual e das relações 

étnico-raciais • 

Territorialização e 

participação cidadã • 

Ciência aberta • 

Sustentabilidade de recursos 

financeiros • Transformação 

digital • Atração, 

desenvolvimento e retenção 

de recursos humanos 

especializados • Saúde, 

cultura e desenvolvimento 

sustentável • Cooperação 

estruturante e ações 

solidárias • Humanidades 

Digitais • Ampliação do 

acesso aos acervos culturais 

e aos processos 

educacionais desenvolvidos 

pela Casa. 

 

As ações que respondem a 

esses elementos norteadores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzido pela Comissão Eleitoral da Casa de Oswaldo Cruz 

Conteúdo enviado pelo candidato 

As ações que respondem 

a esses elementos 

norteadores serão 

organizadas em eixos 

programáticos: pesquisa e 

educação; divulgação 

científica; memória e 

patrimônio cultural; 

comunicação e 

informação; governança, 

gestão e desenvolvimento 

institucional. 

Nos tempos atuais, mais 

do que nunca, os 

processos democráticos 

devem ser valorizados e 

aprimorados como  

 

exercício diário da gestão 

participativa da 

instituição, e as instâncias 

colegiadas da Fiocruz e 

da COC são 

componentes centrais na 

formação de lideranças 

nos diversos segmentos de 

ação institucional. 

Convido a todos os 

trabalhadores da COC e 

participarem do processo 

e contribuírem com suas 

propostas, demandas e 

vivências. 

 


