
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO GERAL 

NOME MINICURRÍCULO 

 Mauricio De Seta 
deseta@fiocruz.br 

Ramal: 2938   

Profissional graduado em enfermagem, licenciatura em enfermagem, especialização em saúde 
pública, mestrado em tecnologias educacionais nas ciências da saúde. Experiência em serviços 
de saúde (enfermeiro do Centro de Saúde da SMS/Rio de Janeiro), gestão educacional/docência 
(chefe de departamento na EPSJV/Fiocruz; coordenador de cursos, projetos e docência na 
EPSJV e ENSP) e tecnologias educacionais (coordenador do Núcleo de Tecnologias Educacionais 
da EPSJV/Fiocruz; coordenador da Tecnologia Educacional da EAD/ENSP/Fiocruz).  
Integra a equipe EAD/ENSP desde 2007.            
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1413114532738342 

APOIO A COORDENAÇÃO GERAL 

NOME MINICURRÍCULO 
Elisabeth Lourenço 

elisabeth@ead.fiocruz.br 
Ramal: 2996/2443   

Profissional graduada em psicologia com pós-graduação em gestão de recursos humanos. Atua 
como secretária executiva da Coordenação Geral da EAD/ENSP. Integra a equipe desde 2005. 

 Geovany Silva Souza 
geovany@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2314/2915   

Profissional de nível médio. Atua no recebimento, apoio, organização e envio de documentos e 
materiais didático dos cursos. Integra a equipe EAD/ENSP desde 2015. 

 Michelle Oliveira 
michelle@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2314/2915   

Profissional de ensino superior incompleto. Atua no recebimento, apoio, organização e envio de 
documentos e materiais didático dos cursos. Atuou no Projeto Fazendo e Aprendendo II (São 
Martinho), convênio com a Fundação Oswaldo Cruz – 2008/2009. Integra a equipe da 
EAD/ENSP desde 2008. 

  Mikaelle Paranhos da Silva  
mikaelle@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2314/2915 

Profissional de nível médio. Atua no recebimento, apoio, organização e envio de documentos e 
materiais didático dos cursos. Está desde 2015 na EAD/ENSP.   

 William Baldo 
william@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2920/2954   

Profissional de nível médio. É assistente de projetos, acompanhamento da execução de 
projetos, emissão de passagens, diárias e bolsas. Faz o acompanhamento das metas e controle 
orçamentários e o relatório de prestação de contas. Integra a equipe EAD/ENSP desde 1999. 

EQUIPE TÉCNICA 

NOME MINICURRÍCULO 
 Alda Lessa Bastos 

aldamaria@ead.fiocruz.br 
Ramal: 2401   

Profissional graduada em Pedagogia, orientadora educacional. Trabalha com produção de 
material didático desde os anos 1990. Integra a equipe da EAD/ENSP desde 2001.  

  Alex de Amorim da Silva 
alex@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2456   

Profissional graduando em Gestão de TI. Técnico em processamento de dados. Experiência de 
22 anos na área de tecnologia da informação, com ênfase em gestão de infraestrutura e em 
gestão de equipes e no uso de tecnologias aplicadas a processos educacionais. Experiência 
como supervisor técnico (Programa de Computação Científica/Fiocruz), gerente técnico (Rede 
Fiocruz/Dirac/Fiocruz), gerente de TI e membro da Coordenação da Área de Tecnologia 
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Educacional (EAD/ENSP), diretor técnico (NetMaker Redes e Sistemas), assessor em tecnologias 
educacionais (EAD/ENSP). Integra a equipe EAD/ENSP desde 2005. 

 Ana Paula Abreu-Fialho 
anapaula@ead.fiocruz 

Ramal: 2458   

Profissional licenciada em ciências biológicas, mestre em química biológica e doutora em 
educação, gestão e difusão de biociências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua em 
educação a distância desde 2004. Integra a equipe da EAD/ENSP desde 2012. 

 Antônia M. Coelho Ribeiro 
antonia@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2955   

Profissional com mestrado em educação a distância pela Uned/Espanha. Atuou na implantação 
e coordenação do Acompanhamento Acadêmico-Pedagógico da EAD/ENSP por 11 anos. Atua 
na formação de docentes-tutores. Integra a equipe EAD/ENSP desde 2004.   
Currículo lattes: 
https://wwws.cnpq.br/curriculoweb/pkg_menu.menu?f_cod=494F0FF6B9D9944C5BAD7708C7
8637FA 

 Cleide Figueiredo Leitão 
cleide@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2936   

Profissional graduada em Sociologia pelo IFCS-UFRJ e educadora com mestrado em educação 
pela UERJ. Experiência na área de educação, com ênfase em educação de jovens e adultos e 
formação de professores, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de 
professores, processo de formação/auto-formação, educação de jovens e adultos, educação e 
saúde. Atua na formação docente em saúde. Integra a equipe da EAD/ENSP desde 2005. 
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2803755292581531 

  Daniel Silva 
daniel.silva@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2994   

Profissional bacharel em desenho industrial, tecnólogo em design gráfico. Atua 
profissionalmente desde 2005 como web designer e designer gráfico. Integra a equipe 
EAD/ENSP desde 2014. 

 Diogo Galvão Vieira 
diogo@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2422   

Profissional graduado em análise e desenvolvimento de sistemas. Experiência em tecnologias 
educacionais no desenvolvimento e manutenção de sistemas de gestão acadêmica, ambiente 
virtual de aprendizagem e soluções voltadas para a educação a distância. Integra a equipe 
EAD/ENSP desde 2007. 
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2928641776286413 

 Elomar C. V. Castilho Barilli 
barilli@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2952   

Profissional graduada em ciências biológicas; doutora em ciências em engenharia; mestre em 
engenharia biomédica e com MBA em gestão do conhecimento (COPPE/UFRJ). Pesquisadora 
titular em saúde pública/ENSP. Especialista em docência no ensino superior (UERJ) e 
planejamento e gestão em EAD (UFF). Formada pelo Programa de Alta Formación del 
MERCOSUR. Coordenadora de disciplina no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Saúde Pública (ENSP). Coordenadora do Curso de Especialização Tecnologias Educacionais 
(UAB/MEC/ENSP/Fiocruz). Atua na equipe EAD/ENSP desde 1998.  
Currículo lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4788719A9 

 Fábio de Queiroz Leira 
fleira@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2760   

Profissional graduado em sistemas de informação com ênfase em análise de sistemas, 
especialização em gerência de projetos de software. Experiência em desenvolvimento e 
manutenção de sistemas e adequação de aplicações com o uso de tecnologias educacionais.. 
Integra a equipe EAD/ENSP desde 2010.   
Currículo: https://www.linkedin.com/in/f%C3%A1bio-de-queiroz-leira-82023920/ 

 Henriette dos Santos 
hsantos@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2996 / 2443   

Profissional graduada em psicologia, mestre em tecnologias educacionais nas ciências da saúde 
(Nutes-UFRJ). Atua em educação a distância desde 1992. Integra a equipe da EAD/ENSP desde 
2002.  
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6008291324554902   

 Jaime Vieira 
jaimevieira@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2994   

Profissional graduado em design gráfico. Especialista em web design. Atua como web designer 
e designer gráfico desde 2003. Integra  a equipe da EAD/ENSP desde 2006. 

 Jonathas Scott 
scott@fiocruz.br 

Ramal: 2949   

Profissional graduado em design gráfico e UX designer. Pós graduado em usabilidade e 
interação humano-computador. Experiência de 20 anos atuando na iniciativa privada e pública 
em vários segmentos do mercado. Integra a equipe EAD/ENSP desde 2006 .   
Currículo: www.linkedin.com/in/jonathasscott   

 Karla Traváglia 
karla@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2922   

Profissional graduada em ciências sociais; sanitarista-especialista em saúde pública, especialista 
em planejamento, implantação e gestão da EAD. Foi membro da equipe de coordenação do 
Programa de Facilitadores de Educação Permanente em Saúde. Atua na saúde popular desde 
1986. É assessora de qualidade e avaliação de processos educativos. Integra a equipe EAD/ENSP 
desde 2000. 
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2854112838649072   

 Lawrence Julius Lagerlof de Oliveira 
lawrence@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2420   

Profissional graduado em tecnologia da informação e da comunicação. Programador full stack 
com foco em desenvolvimento web/desktop e banco de dados MySQL/Oracle. 
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Experiência na criação e melhorias de funcionalidades para sistemas de gestão acadêmica 
(PHP), ambiente virtual de aprendizagem (JAVA) e desenvolvimento de aplicativos para 
Android. Integra a equipe EAD/ENSP desde 2007. 
Currículo: https://www.linkedin.com/in/lawrencelagerlof 

 Leonardo Caldas Soares 
caldas@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2421   

Profissional graduado em análise de sistema; técnico em eletrônica; Certificado Profissional 
Microsoft. Experiência em suporte a usuário (UFF), analista de suporte. Integra a equipe 
EAD/ENSP desde 2006. 

 Lidia Bandeira Coelho 
lidia@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2926 

Profissional graduada em gestão ambiental. Experiência no apoio à implantação de processos 
educativos na modalidade a distância (EAD/ENSP/Fiocruz). Integra a equipe EAD/ENSP desde 
2011. 

 Maria Angélica Costa 
mangelica@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2410   

Profissional graduada em letras pela Universidade São Francisco/SP. Educadora, especialista em 
saúde pública (ênfase em educação em saúde) e em planejamento do setor saúde pela 
Faculdade de Saúde Pública da USP. Especialista em comunicação e cultura pelo Serviço à 
Pastoral da Comunicação - SEPAC e PUC/SP. Especialista em educação permanente em saúde 
pela UFRGS/RS. Mestre em ciências pelo IOC e doutora em ciências pelo ICICT, ambos da 
Fundação Oswaldo Cruz. Atua na área de formação docente. Integra a equipe EAD/ENSP desde 
2010.  
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8488375289635312 

Maria Cristina B. de Figueiredo 
crisfi@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2976   

Profissional graduada em psicologia, licenciatura em psicologia, sanitarista, especialista em 
saúde pública, gestão, sistema de informação e avaliação de serviços de saúde.  Experiência em 
coordenação de programas nacionais de formação (Facilitadores em EP e Projeto GERUS); 
gestão de departamento e de serviços de saúde, docência; coordenação de cursos e de projetos 
de pesquisa; coordenação de projetos de cooperação Internacional nos Países Africanos da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Integra a equipe EAD/ENSP desde 2005.  
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/5538126043371747 

 Maria Leonor de M. S. Leal 
leonor@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2401   

Profissional graduada em Matemática, professora. Atua em educação a distância, em especial 
na produção de material didático, desde 1987.  Integra a equipe da EAD/ENSP desde 2003. 

 Maristela Cardozo Caridade 
maris@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2976   

Profissional graduada em Medicina, sanitarista-especialista em saúde pública, com enfoque em 
epidemiologia (UFRJ); especialista em desenvolvimento gerencial de unidades 
básicas do SUS (Gerus/ENSP/Fiocruz). Foi membro da equipe de Coordenação do Programa de 
Facilitadores de Educação Permanente em Saúde. Integra a equipe EAD/ENSP desde 2005.   
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9536973405732988 

 Milta N. Freire Barron Torrez 
miltatorrez@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2455   

Profissional graduada em enfermagem, doutora e mestre em Educação. Atua na formação de 
docentes em saúde nos diversos níveis de ensino e modalidades. Integra a Equipe EAD/ENSP 
desde 2001.    
Currículo lattes: 
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=2B6CBBCBF6C11C0ED7BF89EE06
9661B1 

 Moacyr Torres Junior 
moacyr@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2409   

Profissional graduado em odontologia. Doutorando em saúde pública (ENSP/Fiocruz). Mestre 
em saúde coletiva e especialista em saúde coletiva e da família (São Leopoldo Mandic/SP). 
Experiência na área de saúde coletiva com ênfase em planejamento e gestão, formulação de 
políticas de saúde, educação permanente, formação em saúde e educação a distância. Atua na 
formação docente para diferentes níveis de ensino. Integra a equipe EAD/ENSP desde 2013.                                                                                                                                                                   
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6884529728287136 

  Mônica Cristiane da Silva 

mcristiane@ead.fiocruz.br  
Ramal: 2329   

Profissional graduada em administração de empresas (UNISUAM). Trabalha no apoio à 
organização de cursos, oficinas e ao setor de material didático. Integra a equipe EAD/ENSP 
desde 2009. 
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4329936553803877 

 Priscila Talita Oliveira Silva 
priscila@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2929   

Profissional graduada em Pedagogia. Mestre em educação profissional em saúde 
(EPSJV/Fiocruz). Experiência na área de educação, com ênfase em formação de professores, 
educação popular, trabalho e educação e educação na modalidade a distância. Integra a equipe 
da EAD/ENSP desde 2015. 
Currículo lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar   

  Rejane Megale 
rejane@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2460   

Profissional graduada em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda e 
em produção editorial. Pós-graduada em marketing e design digital. Técnica em design gráfico e 
web. Atua na área desde 2000. Integra a equipe da EAD/ENSP desde 2014.  
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 Rodrigo Carvalho 
rodrigo@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2431   

Profissional com graduação em veterinária. Pesquisador da área de educação em ciências e 
saúde, com ênfase no desenvolvimento, gerenciamento e implementação de cursos a distância 
em ambientes virtuais de aprendizagem. Doutor em educação em ciências e saúde 
(Nutes/UFRJ), especialista em design instrucional para EAD (Unifei), mestre em ciências 
(UFRRJ). Integra a equipe EAD/ENSP desde 2016.  
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1202063583441892 

 Sheila Nunes 
sheilanunes@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2402   

Profissional graduada em nutrição. Master of Health Professions Education - MHPE, pela 
Universidade de Maastricht (2002),  professora do Departamento de Nutrição Social do 
Instituto de Nutrição da UERJ e assessora pedagógica. Integra a equipe EAD/ENSP desde 2005. 
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0472099330345052 

 Sherman Gray Alves Santos 
sherman@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2919   

Profissional graduado em rede de computadores; pós-graduação em planejamento, 
implementação e gestão da EAD. Experiência em infraestrutura de redes de computadores, 
MySQL (Banco de Dados Oracle), administrador de ambientes virtuais (Moodle e Viask). Integra 
a equipe EAD/ENSP desde 2000. 

 Simone Agadir Santos 
simoneagadir@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2409   

Profissional graduada em psicologia (UERJ). Doutora em Epidemiologia aplicada às violências, 
área de saúde coletiva (IESC/UFRJ). Especialista em gestão estratégica em EAD (SENAC/SP). 
Experiência em formação de professores, com ênfase em apropriação das tecnologias 
educacionais. Atua em educação a distância desde 2007. Integra a equipe da EAD/ENSP desde 
2013. 
Currículo lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771152J0 

 Suely Guimarães Rocha 
suelyrocha@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2955   

Profissional graduada em pedagogia. Mestre em psicologia da educação pelo IESAE/Fundação 
Getúlio Vargas, com formação psicanalítica. Atua há mais de trinta anos na educação, dos quais 
vinte na educação em saúde, com ênfase na formação de professores, na educação com 
meninos e meninas de rua e filhos de prostitutas do Mangue/RJ. Integra a equipe EAD/ENSP 
desde 2005. 

 Tarcísio Rosa 
tarcisio.rosa@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2448   

Profissional graduado em tecnologia e informática, com 12 anos de experiência em 
desenvolvimento de sistemas para diversas áreas de empresas públicas e privadas. Integra a 
equipe EAD/ENSP desde 2014. 

 Tarcísio V. Monteiro de Barros 
tarcisiobarros@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2456   

Profissional graduado em sistemas de informação e gestão de TI. Pós-graduação em Internet, 
Interfaces e Multimídia.  Experiência em análise e desenvolvimento de sistemas (analista de 
sistemas e desenvolvimento na Águas de Niterói. Analista de desenvolvimento web na 
Televisão Cidade – NET). Gestão de TI (Gerente de TI da Bio-Rad Laboratórios Brasil. Gerente de 
TI EAD/ENSP – Fiocruz). Integra a equipe EAD desde 2012.                                                                                                                                                                               
Currículo: https://www.linkedin.com/in/tarcisio-barros-33347712 

  Tatiane Nunes 
tatianenunes@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2857   

Profissional graduada em pedagogia e administração. Mestre em saúde publica. Especialista em 
Gestão de Pessoas e também em Gestão de Organizações de C&T em Saúde. Atua com EAD 
desde 2005. Integra a equipe EAD/ENSP desde 2014.   
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/5904173354754744  

 Vinicius G. D. Menezes 
vinicius@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2448   

Profissional graduado em ciência da computação, com 10 anos de experiência em tecnologia da 
informação, analista de projetos, na área pública e privada (DaTARIUS Gmbh, Rede Globo, 
áGORa/Bradesco, IBM/IGF, XP Investimentos, EAD/ENSP/Fiocruz). Integra a equipe EAD/ENSP 
desde 2014.                          
Currículo: https://www.linkedin.com/in/menezesvinicius 
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