
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO GERAL 

NOME MINICURRÍCULO 

 Mauricio De Seta 
mauricio.seta@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. 

Ingrid Lopes Merscher 
ingrid.merscher@ensp.fiocruz.br 

Ramal: 2408  

Profissional de nível superior incompleto. Atua no apoio administrativo da área de Avaliação 
Educacional. Experiência na Gestão Acadêmica e como assistente de projetos. Integra a equipe 
EAD ENSP desde 2002. 

 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.  

Andréia Amaral 
andreia.amaral@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2857 

Profissional graduada em Comunicação Social, com habilitação em Produção Editorial pela 
UFRJ/ECO.   Capacitada em Produção Gráfica pela PUC-Rio (Extensão) e em Marketing Digital 
pelo Polo Criativo (Profissionalizante). Experiência de 20 anos em produção de livros impressos, 
digitais e de audiobooks, especialmente de livros acadêmicos, gestão de catálogos literários e 
curadoria editorial.  Experiência com aulas de técnicas para preparação de texto e revisão de 
originais, no NESPE/RJ. Integra a equipe de produção de material didático da 
CDEAD/ENSP/Fiocruz desde abril de 2019. 

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

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 
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Ramal: 2456   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 
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 

Diogo Cesar Nunes 
diogo.cesar@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2296 

Profissional graduado em História - bacharelado e licenciatura -, pela Universidade Gama Filho. 
Doutor e mestre em Psicologia Social, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na linha 
de pesquisa História, Imaginário, Cultura. Pesquisador do grupo de pesquisa Subjetividade, 
Narrativas, Imagens (CNPq/UERJ). Editor da revista Alumni. Experiência no ensino básico e 
superior, nas modalidades presencial e a distância, por mais de 15 anos. Assessor pedagógico 
da Coordenação de Desenvolvimento Educacional e Educação a Distância da Escola Nacional de 
Saúde Pública Sergio Arouca - CDEAD/ENSP/Fiocruz - desde 2019. 

Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8618812750415671 

 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 

Fábio Peres 
peres@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2462 

Cientista social; pós-doutor em história pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); 
doutor e mestre em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da 
Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz). Assessor pedagógico da Coordenação de 
Desenvolvimento Educacional e Educação a Distância da ENSP/Fiocruz. 
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6108513153000030 

 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 
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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. 
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. 

Marcelo Eduardo Timoteo 
marceloeduardo@ensp.fiocruz.br 

Ramal: 2408 

Profissional graduado em Letras, com especializações em Língua Portuguesa e Gestão 
Acadêmica e Mestrado em Gestão em Saúde Pública. Atua na gestão acadêmica desde 1996. 
Atualmente, integra a equipe de Avaliação Educacional da EAD/ENSP. 

 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. 

 Moacyr Torres Junior 
moacyr@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2409   

Profissional graduado em odontologia. Doutorado 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 

Paula Celestino de Almeida 
paula@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2431 

 

Profissional graduada em ciências biológicas com pós-graduação em Inovação e Gestão em 
Educação a Distância pela Universidade de São Paulo (USP). Atua em educação a distância 
desde 2009. Integra a equipe da EAD/ENSP desde 2020. 
Currículo: www.linkedin.com/in/celestinopaula 
 

 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.  

 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 
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Instituto de Nutrição da UERJ e assessora pedagógica. Integra a equipe EAD/ENSP desde 2005. 
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0472099330345052 

Susi Franco Pinheiro 
susi@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2435   

Profissional graduada em pedagogia (UERJ). Mestre em Educação Profissional em Saúde pela 

EPSJV/Fiocruz. Especialista em Recursos Humanos pela ENSP/Fiocruz e também em Educação 

Profissional em Saúde  pela EPSJV/Fiocruz. Atua no desenvolvimento de projetos educacionais 

voltados a qualificação dos profissionais de saúde desde 1997 e especificamente na modalidade 

EAD a partir de 2008. Integra a equipe de Avaliação Educacional da EAD/ENSP. 

Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2786620205186834 

 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. 

  Tatiane Nunes 
tatianenunes@ead.fiocruz.br 

Ramal: 2417   

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  
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