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MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO
DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM SAÚDE

A  E X P E R I Ê N C I A  D A  F I O C R U Z

7

O Mestrado Profissional em Gestão de Ciência e Tecnologia em Saúde nasce de uma
iniciativa da Presidência da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), voltada para a promoção do
desenvolvimento institucional por meio da capacitação de seus quadros gestores. Essa inicia-
tiva constitui uma das diretrizes centrais do Plano Quadrienal 2001-2004 proposto pela
Presidência e aprovado pelo Conselho Deliberativo da instituição.

A Vice-Presidência de Ensino e Recursos Humanos constituiu, em janeiro de 2001, uma
comissão para elaborar a proposta do mestrado profissional a ser criado. Dessa discussão,
concluiu-se pela necessidade de implantação de cursos distintos, atendendo a requisitos
específicos dos diversos processos de trabalho presentes na Fiocruz. A Vice-Presidência cha-
mou a si a implantação de dois destes cursos: o Mestrado Profissional em Gestão de Ciência
e Tecnologia em Saúde e o Mestrado Profissional em Informação e Comunicação em Saúde,
este último de implantação mais recente.

A gestão de organizações públicas de C&T foi priorizada por ser considerada um
ponto crítico – muitas vezes mesmo um entrave – para o desenvolvimento institucional.
Também para a Fiocruz e demais instituições voltadas para a ciência e tecnologia em saúde
o seu desenvolvimento constitui-se numa necessidade estratégica. Como desdobramento,
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foi criado um grupo técnico de trabalho,1 que elaborou a proposta conceitual preliminar.
A área foi pensada, então, como um suporte gerencial essencial para o funcionamento e o
cumprimento das finalidades de uma Instituição Pública de Ciência e Tecnologia em Saúde
(IPC&T/S) e, como tal, demarcada do ponto de vista tanto da oferta inerente a este campo
de conhecimento quanto da demanda concreta de gestão dessas organizações.

Essa proposta está sendo desenvolvida no âmbito da Escola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca (Ensp), da Fiocruz. O ganho que se obtém ao localizar numa escola de saúde
pública uma iniciativa como essa é enorme, uma vez que propicia a convivência e a fertilização
cruzada de áreas normalmente estanques tanto no âmbito acadêmico como no campo das
políticas – a área da ciência e tecnologia e a área da saúde. Esse fato é especialmente relevante se
temos em mente que um dos fatores inibidores do desenvolvimento nacional em saúde é
precisamente a dicotomia que separa o sistema de C&T em saúde das necessidades sociais,
implicando baixo aproveitamento das pesquisas desenvolvidas, o subdesenvolvimento tecnológico
e a incorporação desregulada das inovações no âmbito da saúde (Gadelha, Quental & Fialho,
2003). Comprometida com a capacitação de profissionais para o sistema de saúde, a Ensp não
se furtou ao desafio de incorporar a nova área de política e gestão de ciência e tecnologia em
saúde nas suas atividades de ensino e pesquisa, como parte integrante desse sistema.

AS ESPECIFICIDADES DOS INSTITUTOS PÚBLICOS DE PESQUISA
E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE: OPORTUNIDADE E

DELINEAMENTO CONCEITUAL DA INICIATIVA

O contexto atual se caracteriza por mudanças aceleradas nas tecnologias e nos merca-
dos, tendo em vista a emergência do paradigma das tecnologias de informação e comunica-
ção, o acirramento da competição econômica e a aceleração do processo de globalização. A
rapidez com que as atuais mudanças ocorrem e sua penetração e difusão por todos os
setores econômicos produzem significativos impactos no desenvolvimento econômico e
social de uma nação. Assim, é cada vez mais crucial a aquisição de capacidade para gerar e

1 A proposta preliminar do curso foi desenvolvida por um grupo de trabalho composto por: Carlos A.
Grabois Gadelha (Ensp/Fiocruz), Cristiane Quental (Diretoria de Planejamento Estratégico - Diplan/
Fiocruz), Eduardo Martins (Cict/Fiocruz), Miriam Struchiner (Núcleo de Tecnologia em Educação em
Saúde - Nutes/UFRJ)) e José Maldonado (Instituto Nacional de Tecnologia - INT), tendo incorporado
sugestões da Comissão de Pós-Graduação e do Departamento de Administração e Planejamento da
Ensp. A despeito do esforço para incorporar as contribuições citadas, a responsabilidade do documento
final é de Carlos A. Grabois Gadelha e de Cristiane Quental.
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absorver conhecimentos e inovações para um país se tornar ou se manter competitivo, o
que, por sua vez, exige novos e maiores investimentos em pesquisa, desenvolvimento,
educação e treinamento.

Nesse cenário, a gestão do conhecimento coloca-se como um fator essencial para vincular
ciência e tecnologia ao desenvolvimento nacional. Torna-se necessário considerar a revolução
em curso nos processos de produção de conhecimento. Se antes o desenvolvimento científico
associava-se, em grande medida, ao aumento do conhecimento inerente a cada disciplina,
atualmente o contexto socioeconômico em que o conhecimento é gerado e aplicado emerge
como um fator determinante. As necessidades sociais, do meio ambiente, do setor produtivo,
entre outras, passam a ter um peso decisivo na orientação da pesquisa, deixando mesmo de
haver uma divisão nítida entre pesquisa básica e aplicada. A sociedade, o Estado e a economia
passam a ser elementos essenciais para a definição dos focos das investigações, somando-se aos
requerimentos internos à própria ciência e tecnologia (Gibbons et al., 1997).

Nesse processo, novos requisitos se impõem tanto no que se refere a relações de trabalho,
mais flexíveis e pautadas em hierarquias mais fluidas, quanto aos formatos organizacionais,
consubstanciados em redes de instituições, envolvendo a comunidade científica e tecnológica,
fornecedores, consumidores, empresas, organizações sociais, Estado, entre outros, para a
geração e difusão do conhecimento (Rothwell, 1992; Edquist, 1997). Sem flexibilidade e
agilidade gerencial, os desafios do futuro dificilmente poderão ser enfrentados.

Os desafios que se colocam para um país como o Brasil, de reconhecido atraso relativo
no que tange ao desenvolvimento científico e tecnológico interno, são imensos. Esses desafios
são ainda mais significativos para as instituições de pesquisa brasileiras pelo relevante papel
que têm, no momento atual, de dar uma contribuição fundamental ao processo de desenvol-
vimento econômico e social (Quental, Gadelha & Fialho, 2001; Salles-Filho, 2000). Antigas
e ainda dominantes formas de gestão do conhecimento presentes no Brasil mostram-se obso-
letas e restritivas aos avanços requeridos ao conhecimento e à inovação.

Modelos organizacionais matriciais e estruturas ágeis e flexíveis que permitam a orga-
nização de grupos de pesquisa multidisciplinares, voltados para a resolução de problemas,
tornam-se elementos essenciais para o novo paradigma do conhecimento científico e
tecnológico. A introdução sistemática de formas de pensar o futuro e de definição de focos
e de estratégias em modelos interativos, sem a rigidez dos sistemas tradicionais de planeja-
mento, impõe-se como uma necessidade da administração pública na área (Maculan & Zouain,
1997). A ciência e a inovação não podem ser tratadas com os modelos burocráticos rígidos
ainda existentes. As inovações organizacionais e a gestão estratégica emergem como parte
essencial para a geração e o uso do conhecimento humano.
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Esse contexto faz sobressaírem as especificidades organizacionais e gerenciais das IPC&T/S
diante das organizações privadas e demais organizações públicas:

· O objetivo último dessas organizações é a geração de conhecimento científico e tecnológico
para ser utilizado pela sociedade na área de saúde, seja por meio de trabalhos escritos
(difusão de resultados de pesquisa que levem a novas práticas, à geração e absorção de
inovações de produtos e processos, difusão de inovações organizacionais etc.) ou incor-
porado nas pessoas que são formadas e qualificadas. Desse modo, já na missão dessas
organizações coloca-se uma especificidade essencial que as distingue das organizações
privadas, das organizações públicas em geral e das organizações prestadoras de serviços
de atenção à saúde, sejam públicas ou privadas.

· O processo de trabalho em que a geração de conhecimentos ocorre é completamente
diferenciado. A incerteza quanto aos resultados permeia toda a atividade. Muitas vezes
o fracasso de uma iniciativa fornece informações da mais alta relevância acerca de
caminhos que não devem ser seguidos e de vias alternativas em que os esforços devem
ser concentrados. Num contexto como esse, o planejamento, a avaliação e a prospecção
continuam sendo essenciais (talvez até mais do que em atividades tradicionais), mas
devem ocorrer de modo distinto (Arnold et al., 1998; Roussel, Saad & Bohlin, 1992).

· Mesmo os processos administrativos usuais na administração pública ganham
especificidade. A gestão de um simples almoxarifado, por exemplo, pode requerer
treinamento específico, por envolver materiais biológicos e químicos altamente sensí-
veis às condições ambientais. A política de treinamento para a área de compras não
pode se restringir a um bom aprendizado da legislação pública, porque muitos bens e
serviços não são facilmente substituídos por outros. As necessidades de parcerias públi-
cas e privadas requerem um trabalho difícil de conscientização e de treinamento para o
estabelecimento de acordos e contratos de longa duração que dificilmente podem ser
enquadrados na legislação vigente.

· As estruturas organizacionais e hierárquicas são radicalmente diferentes. Nessas organi-
zações, a hierarquia pelo mérito tende a ser tão ou mais importante do que a hierarquia
pela delegação de poder. As estruturas decisórias devem ser mais leves, temporárias e
mesmo mais ‘brandas’ do que as verificadas no setor produtivo público ou privado
(Quental & Gadelha, 2000). As experiências de enquadramento dessas organizações
na lógica rígida da hierarquia da administração pública levam a proposições muitas
vezes inconcebíveis numa organização de ciência e tecnologia.
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Diante dessas e de muitas outras especificidades, podemos dizer que estamos trabalhan-
do com um ente bastante diferenciado, cujo treinamento de seus profissionais requer um
enorme esforço de tradução. Isso porque, a despeito do amplo e rico conjunto de iniciativas
que trabalham a questão da gestão e da importância crescente de temas essenciais para as
IPC&T/S, tais como a gestão da inovação e do conhecimento, não existe uma demarcação da
área de gestão por parte de instituições acadêmicas que atenda às necessidades colocadas pela
proposta. A despeito da riqueza dos enfoques existentes, nenhum dá conta, isoladamente,
das necessidades particulares de gestão das IPC&T/S.

A pós-graduação em administração de empresas incorpora a questão da ciência e tecnologia
no contexto da política de inovação e tecnológica das empresas. Muitas das ferramentas
estudadas podem contribuir para a administração pública na área de ciência e tecnologia,
mas não é este o campo privilegiado para sua aplicação. Essa área não é enfatizada, entretanto,
pela pós-graduação voltada especificamente para a administração pública, que costuma enfocar
as especificidades do setor público e o estudo de questões particulares ao funcionamento do
Estado. No campo da gestão em saúde, que trabalha a gestão de sistemas e serviços de saúde,
a questão da ciência e da tecnologia é tratada com um foco bastante restrito, de avaliação de
tecnologias com vistas à sua incorporação aos serviços assistenciais.

As IPC&T/S possuem especificidades gerenciais cujo enfrentamento não pode ser trata-
do com recurso apenas a esses enfoques isoladamente. Os universos da ciência & tecnologia,
da saúde e da administração pública condicionam conjuntamente as novas formas de gestão
que devem ser buscadas por essas organizações, seguindo uma estratégia de qualificação de
recursos humanos voltados para seu desenvolvimento institucional. A arte e o desafio da
iniciativa da Fiocruz estão em como dar conta desses três universos simultaneamente.

O impacto da iniciativa no Sistema Nacional de Inovação em Saúde pode ser grande, não
só pelo tamanho do setor (o setor Saúde é responsável pela execução de 25% do orçamento
para pesquisa e desenvolvimento das agências brasileiras de fomento, por exemplo), mas
também pelo seu enorme potencial de alavancagem do desenvolvimento econômico e social,
uma vez que combina os efeitos da geração de inovações em indústrias intensivas em ciência
e difusoras de tecnologias com a melhoria do bem-estar social (Albuquerque & Cassiolato,
2000). Ressalte-se também a importância das IPC&T/S na produção nacional de vacinas, no
desenvolvimento e produção de fármacos e medicamentos estratégicos, no controle de qua-
lidade de referência nacional dos produtos em saúde, na assistência de referência, além da
pesquisa e da formação de recursos humanos na área.
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PROPOS TA PEDAGÓGICA 2

Para responder aos desafios atuais colocados para os gestores das IPC&T/S, são necessá-
rios profissionais com perfil questionador e capazes não apenas de adaptar-se, mas de gerar e
propor mudanças, motivados e instrumentalizados para se capacitar em caráter permanente
e conscientes desta necessidade. Pretende-se, assim, preparar profissionais para atuarem como
formadores e indutores de processos de mudança em seus espaços de trabalho mediante a
adoção de novos conceitos de gestão estratégica que abarquem os três grandes universos nos
quais a proposta se insere, quais sejam: universo da ciência e tecnologia, universo da saúde e
universo da gestão pública.

Entende-se que, dado o caráter ‘profissional’ deste mestrado, deve-se valorizar o papel e a
experiência do aluno, integrando questões da prática ao processo de aprendizagem, e vice-versa.
Assim, o profissional é valorizado por sua experiência e pelos seus conhecimentos, mesmo ainda
não sistematizados, e pode utilizar/aplicar na prática de resolução de problemas e tomada de
decisões em seu cotidiano os conceitos e procedimentos estudados, observando e analisando as
atividades envolvidas no trabalho do gestor de ciência e tecnologia em saúde com base nas
teorias, nos fenômenos e nos exemplos de casos do curso, bem como nas experiências e visões
compartilhadas de professores e colegas no processo de ensino-aprendizagem.

Desse modo, o programa de trabalho deste mestrado objetiva promover a integração da
teoria com a prática permitindo repensar o significado da gestão em C&T em saúde não
apenas como um recurso, um meio, uma técnica ou um instrumento auxiliar, mas como um
conhecimento em processo que envolve pessoas, procedimentos, idéias, dispositivos e cujo
propósito maior é a condução do corpo discente nas tarefas de analisar, planejar, implementar,
avaliar e gerenciar soluções para a instituição.

Essa perspectiva está presente na proposta pedagógica que orienta a estrutura curricular
que se oferece no curso e que tem os seguintes princípios:

· Garantir que os alunos adquiram autonomia de pensamento para o diagnóstico
situacional, a análise e a busca de informações para a tomada de decisões, bem como
para continuar aprendendo ao longo de toda a vida.

· Romper com modelos tradicionais que colocam os alunos apenas como ‘agentes passivos’
do processo educativo, propondo novos formatos de atividades presenciais e virtuais, tais
como seminários, estudos de caso, projetos, visitas técnicas e fóruns de discussão.

2 Formalizada por Miriam Struchiner (Nutes/UFRJ) e José Maldonado (INT).
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· Integrar as atividades didáticas com as questões institucionais, possibilitando que a
formação gere conhecimentos que contribuam para mudanças efetivas nas práticas e
nos contextos de trabalho dos participantes.

· Incentivar sistemática e permanentemente a busca de informações, a análise crítica e a
proposição de práticas inovadoras contextualizadas no processo de trabalho e nas áreas
de atuação em gestão em C&T em saúde e respectivos fundamentos teóricos.

· Refletir sobre as experiências e os conhecimentos no processo de formação e compartilhá-
los por meio de trabalhos práticos e teórico-práticos em equipe.

Como principal resultado do processo de formação em nível de mestrado profissional,
esperam-se mudanças nos modelos de gestão das instituições cujos quadros estejam se
capacitando nesses cursos, bem como a conformação de modelos paradigmáticos neste
campo, fundamentados e descritos, que sirvam de exemplo para outras organizações.
Em função disso, a definição e adoção de critérios de seleção estratégica de alunos,
compromissados com processos de mudança e que atendam primordialmente aos
novos desafios gerenciais de suas unidades, é peça-chave no processo de construção
deste mestrado.

Os alunos são estimulados a vincular suas dissertações aos novos processos de gestão
estratégica nas instituições de C&T em saúde e, especialmente, às questões centrais para o
desenvolvimento de suas instituições/unidades de origem. Com base nesse referencial, os
estudos devem ser necessariamente associados ao estabelecimento de subsídios para a promo-
ção de intervenções no processo de trabalho, utilizando novos conhecimentos, métodos e
ferramentas para a introdução de inovações gerenciais.

Por se tratar de um mestrado com perspectiva multidisciplinar, consubstanciada na
articulação intrínseca de diferentes campos de conhecimento, deve-se contar com profes-
sores de formação e experiência de trabalho a eles relacionados. Para viabilizar uma forma-
ção com essas características, o corpo docente desta área foi formado por pesquisadores-
doutores credenciados no Programa de Pós-Graduação da Ensp e por profissionais liga-
dos às diferentes áreas de atuação no campo da gestão em C&T, reconhecidos por sua
experiência, por suas práticas inovadoras e pelos resultados obtidos em seus contextos de
trabalho. A atuação dos docentes doutores se dá tanto na administração de disciplinas
como na orientação dos alunos no processo de dissertação. Os docentes profissionais
participam em disciplinas e co-orientam.
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ES TRUTURA DO CURSO

O curso foi pensado levando-se em conta as necessidades e especificidades das IPC&T/S.
Dado que o que se espera da área de gestão é articular todas as funções dessas organizações no
suporte às suas finalidades (Stoner & Freeman, 1985), torna-se importante a difusão da
missão e dos objetivos institucionais para todos os profissionais que trabalham para uma
determinada organização ou empresa.

Assim, não se pode ter uma postura excessivamente pragmática e restritiva das necessida-
des de formação dos profissionais das IPC&T/S. É absolutamente essencial que esses profis-
sionais conheçam o contexto que permeia os três universos anteriormente mencionados e o
papel da organização em que trabalham nesse ambiente. Talvez a principal mudança cultural
num tratamento como este da área de gestão seja a imersão daqueles que trabalham nas
IPC&T/S nos problemas nacionais das áreas de C&T e de saúde, pensando e contribuindo
para o papel de sua organização no sistema nacional.

Entendemos, portanto, que um programa de qualificação na área de gestão de C&T em
saúde deve contemplar um bloco básico que permita entender o contexto em que as IPC&T/S
estão imersas. A partir desse bloco básico, caminhos específicos podem ser escolhidos e trilha-
dos, dentro do objetivo de acoplar a formação dos profissionais com o fornecimento de soluções
e inovações para as IPC&T/S em que estão inseridos. Para organizar esses caminhos particula-
res, adotamos um bloco ‘gerencial’, fornecendo ferramentas aos profissionais, e um bloco’aplicado’,
voltado para as áreas de aplicação dos conhecimentos no contexto específico do profissional.

BLOCO 1 – CONTEXTUAL

O Bloco 1, essencialmente teórico, estabelece os fundamentos conceituais para uma
compreensão sistemática do campo finalístico de atuação do gestor de C&T em saúde. Este
bloco objetiva apoiar os alunos na compreensão dos contextos nos quais as organizações de
C&T em saúde estão envolvidas, incorporando conhecimentos teóricos e conceituais, histó-
ricos, socioculturais, econômicos e políticos. Os universos da ciência e tecnologia e da saúde
demarcam este bloco, procurando-se especificar os atuais processos de mudança e o papel das
instituições de pesquisa e desenvolvimento em saúde. O bloco compõe-se de disciplinas
presenciais formadas por aulas expositivas, apoiadas por seminários, palestras e discussões.

BLOCO 2 – GERENCIAL

O Bloco 2, prático-teórico, enfatiza a gestão estratégica e tem como finalidade introduzir
os alunos no campo dos principais conhecimentos que norteiam as novas ferramentas de



145

M E S T R A D O  P R O F I S S I O N A L  E M  G E S T Ã O  D E  C I Ê N C I A  E  T E C N O L O G I A  E M  S A Ú D E

gerenciamento. O bloco também procura fornecer uma visão gerencial específica das institui-
ções de C&T em saúde e da incorporação de novas tendências de administração.

O bloco compõe-se de disciplinas presenciais formadas por aulas expositivas, com ênfase
em estudos de caso baseados em situações reais.

BLOCO 3 – APLICADO

O Bloco 3, essencialmente prático e central na perspectiva do mestrado profissional,
permeia o curso do início ao fim e objetiva estabelecer um processo de aprendizagem interativo
e, ao mesmo tempo, induzir a um processo de construção da dissertação desde as primeiras
etapas do curso.

Dada a tradicional separação entre as áreas acadêmicas de C&T e da saúde, com poucos
docentes que transitam entre estas duas áreas, este bloco é conduzido pelos coordenadores
do curso, que buscam integrar as teorias e conceitos aprendidos nos dois outros blocos à
realidade institucional dos alunos.

Neste bloco procede-se também à identificação dos problemas de gestão nos ambientes
de trabalho e à sua discussão com os dirigentes institucionais, como forma de definição dos
objetos de trabalho, assim como à discussão das propostas de inovação e intervenção
institucional e das necessidades para o desenvolvimento do trabalho de dissertação.

O bloco compõe-se basicamente de seminários, palestras e trabalhos e discussões em
grupo, além de atendimento individual aos alunos, sempre que necessário.

A IMPLANTAÇÃO DO CURSO E PRIMEIROS RESULTADOS

A primeira turma deste curso foi formada unicamente por gestores da própria Fiocruz.
Assim, todo o curso foi articulado com o planejamento estratégico da Fundação Oswaldo
Cruz, tendo sido incorporado, inclusive, profissional da Diretoria de Planejamento Estratégi-
co da Fiocruz à sua equipe coordenadora.

Em consonância com a missão institucional e com a orientação estratégica da atual
presidência da Fiocruz, que enfatizam a aplicação social do conhecimento gerado na institui-
ção, o mestrado teve como eixo temático central a inovação institucional e aplicação do
conhecimento científico e tecnológico em saúde.

Para fazer face aos desafios que a área envolve, as competências existentes na Ensp foram
complementadas por meio de parcerias com outras unidades da Fiocruz e com outras insti-
tuições acadêmicas, como o Instituto de Economia (IE/UFRJ) e o Instituto Nacional de
Tecnologia (INT/MCT).
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A envergadura da tarefa, considerando-se que constitui uma área nova, foi grande.
Envolveu a definição de escopo, disciplinas, áreas temáticas, a atração de um corpo de
docentes qualificados para se dedicar ao programa, a articulação com outras organizações
de ensino e toda a montagem de uma infra-estrutura razoavelmente complexa (desde a
obtenção de aprovação na Capes até salas de aula, suporte, coordenação etc.), além da
seleção dos alunos.

Sendo o principal objetivo deste mestrado profissional a capacitação de alunos
compromissados com processos dinâmicos de transformação institucional e inovação gerencial,
impôs-se a adoção de critérios de seleção para recrutar alunos efetivamente engajados no
cumprimento destas metas. Com base nessa perspectiva, a seleção considerou os seguintes
elementos: apoio formal da direção da instituição, explicitando a contribuição esperada pela
participação do candidato; proposta descritiva do trabalho de dissertação pelo candidato;
capacidade de leitura no idioma inglês; currículo do candidato.

Foram selecionados 33 alunos, entre os setenta candidatos que se apresentaram, todos
envolvidos com a gestão institucional em um conjunto amplo de unidades – de pesquisa,
produção de medicamentos e vacinas, controle de qualidade, ensino e assistência de referên-
cia. Assim, nesta turma os projetos tiveram como objeto:

· ‘A gestão da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico para a inovação’, incluindo o
desenvolvimento de instrumentos para a gestão da pesquisa (1 projeto); políticas,
modelos de gestão e indicadores para fomento ao desenvolvimento tecnológico e à
inovação (3); gestão de redes de inovação e promoção da cooperação interna e externa
(3); políticas e programas para tornar mais eficaz e efetiva a comunicação; a transferên-
cia de conhecimento e tecnologia para a sociedade (2).

· ‘A gestão das atividades de suporte à inovação’, incluindo projetos que tratam da
gestão do suporte de uma forma integrada (1) ou em suas diferentes funções, tais
como planejamento (5), gestão de projetos (1), gestão de custos (2), gestão da quali-
dade de laboratórios e da produção (2), biossegurança (2), contratação e capacitação
de recursos humanos (2).

· ‘As condições de sustentabilidade dos investimentos da Fiocruz’, especialmente nas
áreas de produção (3), ensino (1) e museologia (1).

Todos os alunos tiveram seus projetos qualificados, e a maior parte dessas dissertações
(94%) já foi defendida.
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A SEGUNDA TURMA: ESTRUTURA MODULAR
E ABERTURA PARA OUTRAS IPC&T/S

Uma segunda turma foi iniciada em setembro de 2004, incorporando duas modificações
principais. A primeira delas foi a adoção de uma estrutura modular, passando o curso a ser
composto por dois módulos: uma especialização, de 12 meses, na qual estão concentradas as
disciplinas, e um mestrado profissional propriamente dito, também de 12 meses, em que o
trabalho se concentra na elaboração da dissertação. A passagem da especialização ao mestrado
não é automática, ela se dá em função da avaliação do aluno no curso e da qualidade de seu
projeto de dissertação, julgada por banca da Ensp com participação externa.

A adoção de uma estrutura modular integrando lato e stricto sensu é uma discussão que
vem tomando corpo na Ensp. O Mestrado Profissional em Gestão de Ciência e Tecnologia
em Saúde foi o primeiro curso a adotá-la. Tal formato pareceu atraente, permitindo a abertu-
ra de um número de vagas maior do que a instituição teria como oferecer exclusivamente
para o mestrado, limitado pela sua capacidade de orientação. Permitiu também maior flexi-
bilidade no processo de seleção, viabilizando a qualificação de profissionais estratégicos para
suas instituições por meio da especialização enquanto se ganha tempo para avaliar se ele
apresenta as habilidades específicas para produzir uma dissertação.

Uma outra mudança foi a abertura de vagas para a participação de outra IPC&T/S no
curso – o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Essa abertura traz consigo o desafio de se
incorporar uma nova perspectiva de análise ao curso, de nível mais elevado, evidenciando as
posições relativas das instituições participantes no Sistema Nacional de Inovação em Saúde.
Contamos nesta turma com 27 alunos: 23 da Fiocruz e quatro do Inca.

QUESTÕES CRÍTICAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O curso pode ser considerado um sucesso, tanto pelo percentual de defesas como pela quali-
dade das dissertações, assim como pela apreciação dos alunos da primeira turma, que avaliaram
muito bem seus objetivos, conteúdo, metodologia e impacto sobre a prática profissional.

Um novo curso, no mesmo formato, será oferecido pela Fiocruz na região Nordeste a
partir de 2005. A motivação inicial foi oferecer a mesma oportunidade aos gestores dos
Centros de Pesquisa da Fiocruz localizados em Recife, PE (Centro de Pesquisas Aggeu Maga-
lhães) e Salvador, BA (Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz). Essa proposta logo foi ampliada
para incluir também outras instituições de C&T em saúde da região. Para atender a essa
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clientela geograficamente dispersa, o curso será oferecido em módulos, ministrados
alternadamente em Recife e em Salvador.

Algumas questões, entretanto, não estão completamente resolvidas. A partir da
experiência vivida com a primeira turma, pretendemos enfatizar a familiaridade dos
alunos com as questões acadêmicas. Acreditamos que, especialmente num curso de
gestão de instituições de C&T, essa familiaridade é importante para propiciar maior
diálogo e integração dos profissionais de gestão com aqueles das atividades-fim da insti-
tuição. Por isso, elegemos como produtos finais do mestrado profissional os mesmos
produtos do mestrado acadêmico. Esta questão, inserida na discussão maior sobre os
produtos esperados dos mestrados profissionais, não pode ser tomada como fechada,
pois merece maior reflexão.

A implementação das propostas geradas nas dissertações, embora não esteja sob a
responsabilidade do curso, não foi esquecida. Uma vez que os alunos vieram indicados
institucionalmente, seu trabalho já conta, em geral, com o interesse de suas chefias/
unidades de origem. Foi sugerido aos orientadores que, sempre que possível/desejável,
incluíssem nas bancas de qualificação e de defesa das dissertações pessoas com respon-
sabilidade direta sobre as questões trabalhadas, incorporando-as à discussão da propos-
ta desde a concepção do trabalho, esperando com isso aumentar suas chances de
implementação no futuro. Estamos agora iniciando o processo de agregação e articula-
ção dessas dissertações, que serão entregues formalmente à Presidência da Fiocruz para
serem discutidas institucionalmente e, dessa forma, contribuir mais efetivamente para
o desenvolvimento institucional.

Embora de caráter mais operacional, um outro desafio da coordenação do curso é reduzir
o prazo das defesas, uma vez que quando acabam os créditos e os alunos voltam ao trabalho,
eles tendem a reduzir a dedicação à dissertação. O prazo médio de defesa da primeira turma
tem sido de 26 meses.

Espera-se, com a iniciativa, contribuir para a profissionalização da gestão das IPC&T/S,
com impacto positivo sobre o desempenho das organizações participantes, caso uma razoável
massa crítica vá se acumulando. A Fiocruz toma a frente da iniciativa, não só assegurando a
formação de seus quadros profissionais, mas reforçando sua responsabilidade na formação
de recursos humanos especializados para a formulação da política de C&T em saúde e para
a gestão das instituições do sistema.



149

M E S T R A D O  P R O F I S S I O N A L  E M  G E S T Ã O  D E  C I Ê N C I A  E  T E C N O L O G I A  E M  S A Ú D E

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, E. M. & CASSIOLATO, J. E. As Especificidades do Sistema de Inova-
ção do Setor Saúde. Belo Horizonte: Fesbe, 2000.

ARNOLD, E. et al. Strategic planning in reasearch and technology institutes. R&D
Management, 28(2):89-100, April 1998.

EDQUIST, C. (Ed.) Systems of Innovation: technologies, Institutions and organizations.
London, Washington: Pinter, 1997.

GADELHA, C. A. G.; QUENTAL, C. & FIALHO, B. C. Saúde e inovação. Cadernos de
Saúde Pública, 19(1):47-60, jan.-fev.2003.

GIBBONS, M. et al. The New Production of Knowledge. London: Sage Publications, 1997.

MACULAN, A. M. & ZOUAIN, D. M. Um novo paradigma para as instituições públicas de
pesquisa. Revista de Administração Pública, 31(6):7-27, nov.-dez .1997.

QUENTAL, C. & GADELHA, C. A. G. Incorporação de demandas e gestão de P&D em
instituições de pesquisa. Revista de Administração Pública,  34(1):57-78, jan.-fev.2000.

QUENTAL, C.; GADELHA, C. A. G. & FIALHO, B. C. O papel dos institutos públicos de
pesquisa na inovação farmacêutica. Revista de Administração Pública, 35(5):135-162,
set.-out.2001.

ROUSSEL, P.; SAAD, K. N. & BOHLIN, N. Pesquisa e Desenvolvimento: como integrar
P&D ao plano estratégico e operacional das empresas como fator de produtividade e
competitividade. São Paulo: Makron Books, 1992.

ROTHWELL, R. Successful industrial innovation: critical factors for the 90’s. R&D
Management, 22(3):221-239, 1992.

SALLES-FILHO, S. L. M. (Coord.) Ciência, Tecnologia e Inovação: a reorganização da
pesquisa pública no Brasil. Campinas: Komedi, 2000.

STONER, A. F. & FREEMAN. R. E. Administração. São Paulo: Prentice Hall do Brasil
Ltda., 1985.


