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Informações básicas sobre a organização 
 
Razão Social: Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em 
Saúde  
Endereço: Av. Brasil, nº 4036. Manguinhos - Rio de Janeiro-RJ CEP: 21040-
361 
      

Denominação: Fiotec  Quantidade de funcionários: 341 
 
Nome do responsável pela inscrição: Raquel Raad Titulação: Gerente de 
Pessoas  
 
Atividade principal da organização: 

 
A Fiotec é uma fundação de direito privado, sem fins lucrativos, com 

autonomia administrativa, financeira e patrimônio próprio, constituída como 
fundação de apoio para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

As fundações de apoio são instituições criadas com a finalidade de 
apoiar projetos de pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico, de interesse dos Institutos Federais e de 
instituições de pesquisa; além de serem credenciadas perante os Ministérios 
da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação, conforme determinado pela 
Lei nº 8.958/1994, Decreto nº 7.423/2010 e Portaria Interministerial nº 191/12 
MEC/ MCTIC.  

A Fiotec nasceu no ano de 1998 e foi criada por um grupo de 
pesquisadores da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
(Ensp/Fiocruz), com o nome de Fundação de Ensino, Pesquisa, 
Desenvolvimento Tecnológico e Cooperação à Escola Nacional de Saúde 
Pública (Fensptec). Na época, sua missão era apoiar as atividades e projetos 
que a Escola desenvolvia.  

Em 2002, por deliberação da plenária extraordinária do III Congresso 
Interno da Fiocruz, passou a ser denominada Fundação para o 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) e foi declarada 
como fundação de apoio para todo o conjunto de unidades da Fiocruz. 
Atualmente, a instituição atua, junto à Fiocruz, na gestão de programas e 
projetos em saúde, nas áreas de pesquisa, desenvolvimento científico, 
tecnológico e institucional, estímulo à inovação, ensino e extensão. A atuação 
conjunta busca o alinhamento com a missão da instituição apoiada de 
fortalecer e consolidar o Sistema Único de Saúde (SUS) e contribuir para a 
promoção da saúde e da qualidade de vida da população brasileira. 
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PROGRAMA CONVIVER: a inclusão do modo proposital ao espontâneo 
 

Resumo  
 

A Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde 
(Fiotec) possui o compromisso social refletido em sua identidade institucional e 
nos seus valores. Sendo assim, possui os pilares da diversidade, equidade e 
inclusão, além da promoção e garantia dos direitos humanos e da qualidade de 
vida em sua razão de existir. Neste cenário, a instituição vem se desafiando e 
aprimorando continuamente a cumprir esse papel. 

Nos últimos anos a Fiotec tem priorizado focar no pilar de diversidade 
voltado à inclusão da Pessoa com Deficiência (PCD), compreendendo suas 
principais características e desafios no mercado de trabalho e impulsionada 
pela adequação à legislação brasileira, que conta com a Lei de Cotas nº. 
8213/1991 (BRASIL, 1991) e a Lei Brasileira de Inclusão (13.146/2015). Nesse 
contexto, a Fiotec percebeu a necessidade de ir além da contratação de PCDs, 
tornando o ambiente de trabalho efetivamente inclusivo.  

O Programa Conviver foi criado em 2016 com o intuito de sensibilizar os 
profissionais da instituição acerca da quebra de paradigmas e estereótipos em 
relação a pessoa com deficiência, com isso, colaboradores voluntários da 
Fiotec se propuseram a capacitar pessoas com deficiências em temas voltados 
para a empregabilidade, como direitos trabalhistas, trabalho em equipe, 
comunicação e relacionamento interpessoal, entre outros. 

A partir daí, além da atração, capacitação e de novas contratações para 
o cumprimento da Lei de Cotas, o intuito do Programa Conviver passou a ser 
também a melhoria da relação e integração entre profissionais com e sem 
deficiências, aumentando a colaboração e a sinergia entre as equipes e 
consolidando ainda mais as relações de trabalho, transformando o ambiente 
laboral em um lugar de efetiva valorização da diversidade. 

Assim, a jornada da inclusão das Pessoas com deficiências na Fiotec 
partiu do modo proposital, com ações voltadas apenas ao cumprimento de 
legislações específicas e atingiu um modo espontâneo, onde a diversificação e 
a inclusão de pessoas transcenderam a ideia do cumprimento de cota, 
ocupando um lugar de destaque, no qual as ações acontecem naturalmente e 
se tornam prioritárias e estratégicas.  

Acreditamos que o Programa Conviver inova ao proporcionar o 
protagonismo das pessoas com deficiência, colocando-as no centro das 
conversas e definições sobre melhores relações de trabalho e atuando na 
construção efetiva de uma instituição baseada nos pilares da diversidade, 
equidade e inclusão.  

 
 
Introdução 
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A Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde 
(Fiotec) possui o compromisso social refletido em sua identidade institucional e 
nos seus valores: Respeitamos a vida, a dignidade humana e o meio ambiente; 
Valorizamos as pessoas e estimulamos a proatividade; Incentivamos um 
ambiente integrado, participativo, colaborativo e inovador; Acreditamos na força 
do nosso trabalho para realizar com excelência nossas ações; Atuamos de 
forma ética e transparente nos processos organizacionais; Nosso 
relacionamento institucional baseia-se em respeito às diversidades, confiança, 
cordialidade e atitude responsável.  

Sendo assim, possui os pilares da diversidade, equidade e inclusão, 
além da promoção e garantia dos direitos humanos e da qualidade de vida em 
sua razão de existir. Neste cenário, a instituição vem se desafiando e 
aprimorando continuamente a cumprir esse papel. No que tange a diversidade 
de gênero, a Fiotec possui 58% do seu quadro funcional ocupado por 
profissionais do sexo feminino, sendo também a predominância de mulheres 
em cargos de liderança, com 61% dos cargos ocupados por elas, da 
supervisão à Diretoria.  

Nos últimos anos a Fiotec tem priorizado focar no pilar de diversidade 
voltado à inclusão da Pessoa com Deficiência (PCD), compreendendo suas 
principais características e desafios no mercado de trabalho e impulsionada 
pela adequação à legislação brasileira, que conta com a Lei de Cotas nº. 
8213/1991 (BRASIL, 1991) e a Lei Brasileira de Inclusão (13.146/2015). 

A Lei de Cotas estabelece a obrigatoriedade de empresas com mais de 
100 funcionários de efetivarem a contratação de pessoas com deficiência em 
proporção ao número total de empregados. Já a LBI descreve discriminação 
em razão da deficiência como qualquer tipo de distinção, restrição ou exclusão, 
por ação ou omissão, que prejudique, impeça ou anule o 
reconhecimento/exercício dos direitos e das liberdades da pessoa com 
deficiência. Além disso, a LBI pontua que a avaliação de deficiência tem que 
ser biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar. 

Assim, conforme a perspectiva clínica, as Pessoas com Deficiência são 
aquelas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial. Já o modelo biopsicossocial considera a perspectiva da 
funcionalidade (forma diferente de funcionar de cada sujeito), que denota 
diversidade e não deficiência. 

Nesse contexto a Fiotec percebeu a necessidade de ir além da 
contratação de PCDs e o cumprimento da cota, tornando o ambiente de 
trabalho efetivamente inclusivo. Por se tratar de uma Fundação de Apoio, a 
instituição possui uma realidade diferente de outras organizações. Hoje, o 
número de profissionais contratados via CLT (Consolidação das Leis 
Trabalhistas) é de cerca de 1900 colaboradores. Entretanto, a maior parte atua 
nos projetos apoiados na Fiocruz. Na sede, são 341 colaboradores. Isto quer 
dizer que, pela Lei das Cotas, seria necessário contratar cerca de 95 pessoas 
com deficiência, entretanto, é uma meta difícil de ser alcançada, pois os 
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projetos atuam de maneira independente nas suas contratações, outros por 
chamadas públicas, e nem sempre conseguem PCDs no perfil de suas 
especificidades. 

É um desafio conseguir profissionais que atendam aos requisitos do 
Plano de Cargos e Funções da Fiotec, onde a escolaridade mínima é o ensino 
médio completo. Então, diante desse cenário, como buscar alternativas para a 
construção de um diferencial? 
 
 
Desenvolvimento da proposta de solução 
 

Identificando que a falta de qualificação era um dos grandes ofensores 
da contratação de pessoas com deficiência, foi iniciada uma parceria, em 2012, 
com o Instituto Empreender e, posteriormente, com o Instituto Benjamin 
Constant. O patrocínio permitiu a formação de diversos professores e alunos, 
bem como a construção de materiais em braile e audiovisuais. No entanto, no 
decorrer dos anos, as contratações de PCDs ainda representavam uma 
dificuldade. Dessa forma, a área de Gestão de Pessoas da Fiotec começou a 
se estruturar internamente para criar uma célula direcionada a ações para 
PCDs. A ideia era ir além do cumprimento da cota, formando, informando, 
sensibilizando, capacitando a fim de buscar a inclusão e a integração das 
pessoas com deficiências na Instituição. 

Em 2016, foi criado o Programa Conviver, que veio com esse desafio e 
com o objetivo de capacitar e inserir pessoas com deficiência, não só para a 
Fiotec, mas para o mercado de trabalho. Desde então, são realizadas oficinas 
e palestras com profissionais de referência sobre o tema diversidade e 
inclusão, sensibilizando os profissionais da instituição acerca da quebra de 
paradigmas e estereótipos em relação a pessoa com deficiência, com isso, 
colaboradores voluntários da Fiotec se propuseram a capacitar pessoas com 
deficiências em temas voltados para a empregabilidade, como direitos 
trabalhistas, trabalho em equipe, comunicação e relacionamento interpessoal, 
entre outros.  

Ao longo de 4 anos, mais de 100 pessoas com deficiências foram 
capacitadas e algumas participaram de processos seletivos da Fiotec e foram 
contratadas. A partir daí, além da atração, capacitação e de novas 
contratações para o cumprimento da Lei de Cotas, o intuito do Programa 
Conviver passou a ser também a melhoria da relação e integração entre 
profissionais com e sem deficiências, aumentando a colaboração e a sinergia 
entre as equipes e consolidando ainda mais as relações de trabalho, 
transformando o ambiente laboral em um lugar de efetiva valorização da 
diversidade. 

Em 2020, a pandemia da Covid-19 nos trouxe importantes reflexões 
sobre a vida em sociedade e as relações de trabalho. O mundo se transformou 
e nos impôs o desafio de repensar nossas relações, vivências e costumes. A 



 

      
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) 

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos 

21040-361 – Rio de Janeiro – RJ - Brasil  

Contato: +55 (21) 4040-4418 ou (61) 4040-4803 |  fiotec@fiotec.fiocruz.br  |  www.fiotec.fiocruz.br 

CNPJ 02.385.669/0001-74 

Inscrição Estadual 77.469.770 

 

Fiotec se posiciona firmemente ao lado dos valores da ética, diversidade de 
raça, gênero, e na valorização de seus colaboradores. O cenário pandêmico 
reafirmou o compromisso institucional com a inclusão, garantindo o foco na 
saúde de todos e na segurança de seus funcionários, e amparada nas 
melhores práticas internacionais e nas orientações oferecidas pela ciência, a 
Fiotec decidiu continuar a desenvolver suas atividades com distanciamento 
social, por meio do teletrabalho. A adaptação ao novo ambiente de trabalho, 
contou com um acompanhamento sistemático da Gerência de Pessoas às 
Pessoas com Deficiência (PCDs) e às necessidades de adaptações, para 
garantir a todos um ambiente e condições de trabalho favoráveis nesse novo 
formato. 

Desde 2021, buscando o avanço da pauta inclusão na Fiotec, o 
Programa Conviver firmou uma parceria com a UFRJ, através do Laboratório 
Trabalho & Formação e a Coppetec, cujo projeto prevê a análise das 
necessidades e demandas das relações sociais e técnicas presentes no 
trabalho do dia a dia, envolvendo a relação PSD (Pessoas sem diagnóstico) – 
PCD (Pessoas com deficiência), com a ideia de produzir um legado junto às 
demais Fundações de Apoio e Universidades.  

Esse trabalho permitiu que a Fiotec pudesse identificar o fato de que 
para incluir precisamos ter uma comunicação entre colaboradores 
estabelecida. Até então havíamos conquistado a premissa de contratação de 
intérpretes de Libras para todas as palestras e treinamentos da instituição. No 
entanto, foi verificada a importância de contratar uma profissional de RH, com 
fluência em Libras e especialização em diversidade e inclusão, o que resultou 
em ações efetivas com uma comunicação mais acessível e inclusiva com os 
colaboradores surdos, maioria de PCDs na Fiotec. 

Para que a contratação fosse efetiva, o processo seletivo precisou ser 
adaptado. Por se tratar de uma vaga com perfil de um profissional com fluência 
em Libras, foi realizada uma prova oral e entrevista, assim como é feito para as 
vagas que exigem inglês ou espanhol. Para a avaliação oral, foi montada uma 
banca com uma intérprete de Libras contratada pela Fiotec e uma colaboradora 
surda, Andreia Fonseca, da área de Logística, que foi a responsável pela 
aprovação final. 

Em entrevista para a Fiotecnet, a intranet da Fiotec, Andreia contou que 
foi a primeira vez que ela participou de uma experiência dessas: “Fiquei muito 
feliz. Eu amei entrevistar e ter essa troca, podendo avaliar se os candidatos 
eram fluentes ou não em Libras. Foi uma experiência maravilhosa e linda”. Ela 
reconheceu que é de suma importância ter uma mediadora para a 
comunicação da Fiotec, considerando um grande progresso não só para a 
instituição, mas para toda a sociedade. “É muito importante que nós surdos 
sejamos reconhecidos como profissionais que podem ser desenvolvidos e 
progredir assim como os ouvintes. Isso nos traz mais representatividade, 
visibilidade e equidade, poderemos crescer e nos desenvolver mais. Através da 
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acessibilidade, teremos as mesmas condições de crescimento dos outros 
colaboradores da empresa e isso é um grande avanço”, finalizou. 

Também entrevistada, a profissional de RH aprovada, Paolla Miranda, 
explicou que aprendeu Libras por ser Coda (Children of Deaf Adults – Filha de 
adultos surdos), e que desde pequena precisou desenvolver habilidades de 
mediadora entre seus pais e a sociedade. “A minha experiência bilíngue e 
bicultural tornou muito evidente que a sociedade não sabe lidar com a 
diversidade e não é acessível. Os surdos são uma minoria linguístico-cultural, 
possuem uma cultura e língua própria e isso deve ser visado pelas 
organizações, quando se trabalha com diversidade e inclusão”. 

A parceria com o Laboratório de Trabalho e Formação (L&T) e Coppetec 
também motivou a institucionalização da Comissão Interna de Inserção 
Profissional Qualificada de Pessoas com Deficiência (CIIP). A CIIP é uma 
comissão mista, entre Pessoas com Deficiência e Pessoas sem Deficiência, 
definidas para atuarem voluntariamente. Possui coordenadores, 
pesquisadores, comunicadores, intérprete de LIBRAS e apoiadores. A CIIP é 
marcada por encontro quinzenais, objetivando propor ações para a inserção 
qualificada de pessoas com deficiência, na observação da dinâmica da 
realidade no ambiente laboral, conhecendo dificuldades e estabelecendo 
planos de ações. Além disso, as discussões propiciam a empatia e 
colaboração, essenciais para uma cultura organizacional inclusiva e equânime. 

As reuniões da CIIP tornaram possíveis a identificação de demandas 
que os colaboradores com deficiência auditiva possuem no trabalho, como por 
exemplo, tecnologias assistivas, isto é, aparelhos de telefone adaptados para 
deficiência auditiva, fones de ouvido específicos e legendas. Neste contexto, 
outras propostas de desenvolvimento dos colaboradores surgiram, o plano de 
ações envolve cursos de português escrito para colaboradores surdos, curso 
de LIBRAS para ouvintes, estímulo às lideranças inclusivas e entre outros.   

 Recentemente foi aprovada a aquisição da plataforma ICOM, que 
é uma das principais em tradução simultânea de Libras no Brasil (www.icom-
libras.com.br). O ICOM permitirá que as pessoas surdas contem com a 
presença de um intérprete nas reuniões, e seu uso já está disponível para toda 
a Fiotec. Além disso, é possível que o surdo entre com o acesso, acione a 
videochamada com o intérprete e ele ligue para o colaborador ouvinte. A 
chamada é feita normalmente para os demais profissionais sem deficiência, 
que poderão acionar os PCDs pelo Teams ou e-mail caso precisem agendar 
uma chamada com esse intermédio.   

A contratação foi tratada durante as reuniões da CIIP, em que os 
coordenadores Alexander Ribeiro e Andreia Fonseca, colaboradores de 
logística na Fiotec e surdos usuários da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 
apresentaram as questões identificadas por eles e os demais PCDs. Pensando 
nisso, a iniciativa é uma forma de assegurar uma comunicação sem barreiras 
dentro da instituição, garantindo que o entendimento entre ambos os lados seja 
efetivo. 

http://www.icom-libras.com.br/
http://www.icom-libras.com.br/
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Os colaboradores e coordenadores da CIIP foram entrevistados pela 
equipe de Comunicação em matéria divulgada na Fiotecnet, a intranet da 
Fiotec: Segundo Andreia: “...é a primeira vez que se olha para os deficientes 
auditivos e buscam igualdade. A gente está se fortalecendo e preparando um 
futuro melhor para Fiotec, com mais acessibilidade”. Já Alexander relata que: 
“nós da  

comunidade surda agradecemos pela iniciativa e pela troca e 
aproximação aos PCDs, muita gratidão. Todos nós devemos aproveitar a 
oportunidade e, no futuro, participar das ações que devemos fazer juntos”. 

Ainda como parte das ações de parceria do Projeto com a UFRJ, foi 
pensada uma Plataforma como centro de comunicação online, gratuito e 
acessível de conteúdo do projeto que estaria voltada para PCDs (pessoas com 
deficiência) e PSDs (pessoas sem diagnóstico).  

O site tem como principal função e objetivo promover e aglutinar os 
resultados alcançados durante o desenvolvimento do Projeto e pretende se 
tornar um centro de referência sobre o assunto, que é a inserção profissional 
qualificada de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. 

Durante o período do projeto, a equipe do Laboratório de Trabalho & 
Formação realizou estudos para identidade visual, paleta de cores a ser usada 
sendo considerados a mais adequada para que qualquer pessoa PCD ou PSD 
tenha uma usabilidade e um conforto ao navegar pela plataforma, para isso 
foram levados em conta os seguintes critérios: Cores com bastante contraste; 
Conteúdo compreensível; Grandes links, botões e controles; Legendas e 
audiodescrição nos vídeos; Layout e design limpos; Intérprete de libras que 
apresenta o site e seu conteúdo por completo e Notificações e feedbacks. 

No momento a plataforma está na fase final de desenvolvimento e tem 
previsão de término para dezembro de 2022. A estrutura do site está sendo 
finalizada para receber o conteúdo que está sendo preparado com todas as 
acessibilidades, incluindo os produtos audiovisuais de entrevistas que contará 
com os recursos de intérprete de libras, audiodescrição e legendas. 
 
 
Resultados e Conclusão 
 

Pode-se concluir que a jornada da inclusão das Pessoas com 
deficiências na Fiotec partiu do modo proposital, com ações voltadas apenas 
ao cumprimento de legislações específicas e atingiu um modo espontâneo, 
onde a diversificação e a inclusão de pessoas transcenderam a ideia do 
cumprimento de cota, ocupando um lugar de destaque, no qual as ações 
acontecem naturalmente e se tornam prioritárias e estratégicas.  

Acreditamos que o Programa Conviver inova ao proporcionar o 
protagonismo das pessoas com deficiência, colocando-as no centro das 
conversas e definições sobre melhores relações de trabalho e atuando na 
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construção efetiva de uma instituição baseada nos pilares da diversidade, 
equidade e inclusão.  

A inclusão profissional de pessoas com deficiência é um caminho para 
permitir que as habilidades e as competências do indivíduo possam ser 
utilizadas pelo mercado de trabalho e a sociedade como um todo. É preciso 
combater o preconceito e incentivar o protagonismo das PCDs. 

Como ferramenta de retroalimentação das nossas atividades, realizamos 
uma enquete com alguns dos nossos colaboradores PCDs, alvo do Programa 
Conviver. 

      Abordamos os tópicos abaixo: 
 Cite as melhorias que você teve nas suas atividades 

laborais após a implantação do Programa Conviver na empresa 
 Qual ação do Programa Conviver você considera 

inovadora? 
 Você se sente incluído na Fiotec? 
 De 1 a 5, qual é o seu nível de satisfação com o Programa 

Conviver? 
 Qual é a importância do Programa Conviver para você? 

As respostas referentes às melhorias que foram observadas nas 
atividades laborais após a implantação do programa, tivemos como devolutiva: 

A acessibilidade, por intermédio do intérprete nas reuniões e as trocas 
com os de colegas de trabalho; A facilitação para o relacionamento 
interpessoal; A construção de palestras sobre como elaborar o currículo entre 
outras ações e o convívio com as adversidades. 

  Sobre a ação inovadora do Programa Conviver, para eles o que 
mais se destacou foi: 

A importância de trabalhar com apoio e diversidades; A introdução da 
ferramenta ICOM (empresa de intérpretes de Libras para os eventos Fiotec) e 
melhor acessibilidade nas comunicações internas; As palestras e elaboração 
de currículo. 

Abordamos também o sentimento de pertencimento de nossos 
colaboradores PCDs junto à Fiotec e todos colocaram que “SIM”, sendo para 
nós um importante indicador de que nossas ações têm sido positivas para os 
PCDs junto ao Programa Conviver. 

O retorno sobre o nível de satisfação (0 a 5) junto aos nossos PCDs ao 
Programa Conviver também alcançou o nível máximo. Isto nos deixa muito 
felizes, porém sabemos das diversas barreiras que os PCDs ainda enfrentam, 
sendo elas: arquitetônicas, atitudinais, sociais, de locomoção, comunicação, 
entre outras que acabam limitando a participação ativa dos nossos 
colaboradores. Essa ainda é uma preocupação e um grande desafio para a 
Gestão de Pessoas. A Fiotec possui uma estrutura preparada e acessível para 
os PCDs, mas o seu entorno não é assim. Por isso, nosso engajamento é cada 
vez maior na luta por mais oportunidades, mais capacitação e inclusão. 
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  Por fim, perguntamos qual foi a importância deste programa para 
os PCDs, e recebemos como feedback os seguintes pontos: 

- A inclusão; o desenvolvimento Profissional e a melhoria da 
comunicação interna. 
 

Gráfico consolidado das perguntas objetivas: 

                       

Portanto, oferecer um clima organizacional planejado e adequado às 
necessidades da PCD é o que vai tornar uma empresa verdadeiramente 
inclusiva, garantindo o bem-estar de todos os colaboradores, além de ajudar a 
construir uma sociedade mais justa e equânime. 

Sabe-se que ainda estamos em processo de construção, buscando 
melhorias das nossas práticas e dos nossos resultados. Inserir e qualificar mais 
PCDs não é uma luta isolada, mas um esforço de todos, pois precisamos que 
pessoas com deficiência e pessoas sem diagnóstico estejam na mesma linha 
de chegada. 

No que se refere à diversidade, não se torna possível entrar em uma 
polarização entre extremos. Ao se levar em consideração o processo de 
diversificação laboral, torna-se necessário pensar em um mundo 
compartilhado, heterogêneo e pluriverso, permeado por inúmeras 
possibilidades. Há versões de surdez, de formas de se escutar e de ser sujeito 
e é com essa perspectiva que o Programa Conviver visa constantes inovações 
na inclusão de seus colaboradores, colaborando para uma sociedade mais 
equânime. 
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atch?utm_content=DAFK0y5TfQQ&utm_campaign=designshare&utm_medium
=link&utm_source=publishsharelink 
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