
CURRÍCULO 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 

Nome: Fernanda Nogueira 

Cargo efetivo: Terapeuta Ocupacional 

Cargo comissionado: Ouvidora 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

Curso: Especialização em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde (2005) 

Instituição: Faculdade de Ciências Médicas – UNICAMP  

Curso: Especialização em Saúde Mental (1996) 

Instituição: Escola Nacional de Saúde Pública – FIOCRUZ  

Curso: Aprimoramento para Profissionais em Saúde Mental (1985) 

Instituição: Coordenadoria de Saúde Mental/Secretaria de Estado da Saúde - São Paulo  

Curso: Terapia Ocupacional (1983) 

Instituição: Universidade de São Paulo - USP  

 

CURSOS REALIZADOS 
 

• Planejamento Estratégico em Ouvidoria (2021) – Escola de Governo do Distrito 

Federal 

• Lei Geral de Proteção de Dados aplicada às Ouvidorias Públicas (2021) – Escola de 

Governo do Distrito Federal 

• Gestão da informação e relatórios de Ouvidoria (2021) – Escola de Governo do 

Distrito Federal 

• Qualidade da Resposta em Ouvidoria (2021) – Escola de Governo do Distrito Federal 

• Gestão de Conflitos em Ouvidoria (2021) – Escola de Governo do Distrito Federal 

• Formação em Ouvidoria (2021) – Escola de Governo do Distrito Federal  

• Assédio na Administração Pública (2021) – Escola de Governo do Distrito Federal 



• Transparência, ética e controle social (2021) – Escola de Governo do Distrito Federal 

• Gestão de Processos (2021) – Escola de Governo do Distrito Federal 

• Introdução ao Atendimento de Ouvidoria (2020) – Escola de Controle CGDF 

• Qualidade da resposta em Ouvidoria (2020) – Escola de Controle CGDF 

• Monitoramento de desempenho de Ouvidoria (2020) – Escola de Controle CGDF 

• Inteligência e Governança em Ouvidoria (2020) – Escola de Controle CGDF 

• Assédio na Administração Pública: combate e prevenção (2020) – Escola de 

Governo do Distrito Federal  

• Desenvolvimento de Competências Gerenciais (2020) – Escola de Governo do 

Distrito Federal 

• Ouvidoria em tempos de Pandemia (2020) – Controladoria-Geral da União - CGU 

• Experiência do Paciente (2020) – Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert 

Einstein  

• Formação em Ouvidoria (2019) – Escola de Governo do Distrito Federal  

• I Fórum de Governança e Compliance do Governo do Distrito Federal (2019) –

 Escola de Governo do Distrito Federal 

• Seminário de Auditoria Baseada em Riscos (2019) – Controladoria-Geral da União 

• Defesa do Usuário e Desburocratização (2018) – Ouvidoria-Geral da União 

• Programa de Formação em Ouvidoria Pública (2018) – Escola de Governo do Distrito 

Federal 

• Oficinas de aprendizagem em Ouvidoria (2017) – Escola de Governo do Distrito 

Federal 

• Mediação de conflitos em ambientes de Ouvidoria (2017) – Escola de Governo do 

Distrito Federal 

• Programa de Certificação em Ouvidoria (2017) Escola Nacional de Administração 

Pública - ENAP/Ouvidoria-Geral da União – OGU 



• Seminário Internacional de Transparência e Acesso à Informação (2017) – 

Ouvidoria-Geral da União 

• Avaliação Cidadã de Políticas e Serviços Públicos (2017) – Ouvidoria-Geral da União 

• Acompanhamento de serviços de Ouvidoria – Intermediário e Avançado (2016) – 

Escola de Governo do Distrito Federal  

• Gestão e Prática em Ouvidoria (2016) – Escola de Administração Fazendária 

• Acesso à Informação (2016) – Escola de Administração Fazendária 

• Práticas de Atendimento ao Cidadão em Ouvidoria (2016) – Escola de 

Administração Fazendária 

• Seminário Interamericano de Transparência e Acesso à Informação (2016) –

Ouvidoria-Geral da União 

• Fórum de Governança em Saúde (2016) – Fundação Hemocentro de Brasília 

• Curso de Formação de Ouvidores (2015) – Ouvidoria-Geral do Distrito Federal 

• Carta de Serviços ao Cidadão (2015) – Ouvidoria-Geral do Distrito Federal 

• Ouvidoria na Administração Pública (2015) – Instituto Legislativo Brasileiro  

• Práticas de Atendimento ao Cidadão em Ouvidoria (2015) – Escola de 

Administração Fazendária 

• Liderança no Serviço Público (2015) – Fundação Hemocentro de Brasília 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

02/2015 - Até a presente data 

Fundação Hemocentro de Brasília 

Cargo: Ouvidora 

Atividades: Atendimento presencial ao cidadão; registro no sistema OUV-DF das 

manifestações dirigidas diretamente à Ouvidoria (presencial, urnas, correspondências, 

ofícios); acolhimento, análise e encaminhamento das manifestações; 

acompanhamento do cumprimento do prazo pelas áreas envolvidas para resposta à 

Ouvidoria com os encaminhamentos e/ou providências adotadas; resposta ao 

manifestante dentro dos prazos legais; elaboração de relatórios para subsidiar a gestão 



na implantação de medidas que promovam a melhoria dos serviços prestados e 

contribuam para a satisfação dos cidadãos; tratamento dos pedidos de acesso à 

informação registrados no e-SIC – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao 

Cidadão; atualização, em parceria com a Assessoria de Comunicação da Carta de 

Serviços ao Cidadão e da página de Transparência Ativa no site institucional. 

Membro do Comitê Interno de Governança, do Comitê de Integridade e Gestão de 

Riscos e do Colegiado de Gestão da Fundação Hemocentro de Brasília. 

 

12/2015 a 02/2015 

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - Centro de Saúde Nº 01 - Regional 

de Saúde do Gama  

Cargo: Terapeuta Ocupacional 

Atividades: Realização de ações de apoio matricial (Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

– NASF) – discussão de casos clínicos com as Equipes de Saúde da Família, elaboração 

conjunta de projetos terapêuticos, realização de visitas domiciliares, atendimentos 

compartilhados, educação permanente em saúde, ações intersetoriais de promoção da 

saúde e prevenção de agravos.  

 

02/2011 a 11/2014 

Fundação Hemocentro de Brasília 

Cargo: Assessora da Presidência 

Atividades: Assessoria à Direção nos assuntos políticos, administrativos e sociais; 

coordenação, orientação e supervisão da execução das atividades do Gabinete; 

articulação com os gestores internos, as demais áreas da instituição e órgãos da 

administração pública; acompanhamento dos projetos diretamente ligados à Direção; 

participação no planejamento estratégico da FHB; participação no Colegiado Gestor da 

instituição; representação oficial da Direção, quando designada. 

Membro titular do Conselho de Saúde do Distrito Federal. 

 

10/2008 a 02/2011 

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - Gerência de Saúde Mental 

Cargo: Terapeuta Ocupacional  



Atividades: Assessoria técnica na elaboração de políticas de saúde mental para o 

Distrito Federal; acompanhamento e sistematização do processo de planejamento 

estratégico do Programa de Saúde Mental; organização da Conferência de Saúde 

Mental do Distrito Federal; elaboração do Plano Diretor de Saúde Mental do DF. 

 

10/2007 a 02/2011 

Ministério da Saúde - Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais  

Cargo: Assessora técnica 

Atividades: Assessoria à Unidade de Prevenção na elaboração de políticas de 

saúde para segmentos populacionais mais vulneráveis; implementação da rede de 

cuidado no SUS, ampliação do acesso a ações de diagnóstico, prevenção, 

assistência e direitos humanos em HIV/aids e hepatites virais para esse público, 

contribuindo para a  redução das vulnerabilidades associadas; apoio à ampliação 

do acesso ao aconselhamento e diagnóstico do HIV/aids nos serviços; elaboração e 

revisão de manuais e materiais de treinamento para diversos contextos; ações de 

monitoramento das políticas de prevenção. 

 

05/2004 a 10/2007 

Ministério da Saúde – Programa Nacional de Hepatites Virais  

Cargo: Assessora técnica 

Atividades: Assessoria junto ao Programa Nacional de Hepatites Virais; coordenação da 

área de prevenção; participação na elaboração de estratégias de promoção da saúde e 

de prevenção das hepatites virais destinadas a usuários de drogas; articulação para 

elaboração de estratégias de prevenção das hepatites virais com população indígena; 

articulação com áreas afins para a implantação de ações de promoção da saúde e de 

prevenção das hepatites virais no sistema penitenciário; articulação com a Área de 

Saúde do Adolescente e do Jovem do Ministério da Saúde e com o Programa Nacional 

de Imunizações para ampliar a cobertura de imunização contra hepatite B na faixa 

etária de 10 a 19 anos; elaboração do material e coordenação das oficinas para 

capacitação relacionada à inserção das hepatites virais nos CTA – Centros de Testagem 

e Aconselhamento; elaboração de política de prevenção das hepatites virais com 

grupos de maior vulnerabilidade – profissionais do sexo, travestis e transgêneros, 



povos da floresta, pessoas em situação de pobreza; monitoria nas capacitações 

realizadas pelo Programa; elaboração e revisão de material educativo/informativo 

sobre hepatites virais (manuais, cartilhas, folders). 

 

02/2002 a 05/2004 

Ministério da Saúde - Programa Nacional de DST e Aids 

Cargo: Assessora técnica 

Atividades: Assessoria técnica junto à Unidade de Prevenção; participação na 

elaboração de políticas públicas voltadas à população confinada adulta – Plano 

Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário – Portaria Interministerial N° 1.777/2003; 

análise técnica de projetos de prevenção destinados à população confinada; 

participação na elaboração de políticas de saúde destinadas a adolescentes em conflito 

com a lei, em medida socioeducativa de privação de liberdade; participação na 

elaboração de materiais organizados pelo UNICEF sobre a garantia dos direitos da 

criança de zero a seis anos, destinados ao fortalecimento das competências familiares 

e das competências municipais; elaboração de relatórios técnicos. 

 

05/1999 a 01/2002 

CAMARÁ - Centro de Pesquisa e Apoio à Infância e Adolescência - São Vicente/SP 

• Projeto “As Meninas” 

Atividades: Atenção a crianças e adolescentes em situação de extremo risco (violência 

estrutural, violência sexual e prostituição infantil). Prevenção de DST/aids e uso de 

drogas. 

• Projeto “Fortalecendo a Família” 

Atividades: atenção a grupos de familiares de adolescentes em conflito com a lei, em 

especial usuários de drogas. 

 

02/1997 a 07/1998 

Prefeitura Municipal de Itanhaém/SP - Centro de Atenção Psicossocial 

Cargo: Terapeuta Ocupacional 

Atividades: concepção e implantação do Programa de Saúde Mental. Atenção a 

portadores de sofrimento psíquico – atendimento individual, em grupo, familiar, 

domiciliar. Formação da Associação de Usuários e Familiares. 



 

10/1991 a 01/2002 

Prefeitura Municipal de Santos/SP - Secretaria de Higiene e Saúde - Programa de 

Saúde Mental 

Cargo: Terapeuta Ocupacional 

• Núcleo de Atenção Psicossocial do Centro (1997 a 2002) 

Atividades: Atenção integral a portadores de transtornos mentais - psicose, neurose 

grave - e usuários de drogas. Acompanhamento individual, familiar, em grupo, 

domiciliar. Reintegração laboral e social. 

• Unidade de Reabilitação Psicossocial (1992 a 1997) 

Atividades: Projetos com instituições e empresas municipais para reinserção laboral e 

acompanhamento de usuários do Programa de Saúde Mental. Criação da Cooperativa. 

• Casa de Saúde Anchieta (1991 a 1992) 

Atividades: Atenção aos pacientes após intervenção municipal.  Trabalho em parceria 

com a Companhia de Habitação (COHAB - Santos) para a inserção de usuários no 

trabalho. 

 

05/1988 a 10/1991 

Secretaria de Estado de Saúde de Sergipe - Centro Psiquiátrico Dr. Garcia Moreno  

Cargo: Terapeuta Ocupacional 

Atividades: Atenção à população internada - atendimento individual e em grupo. 

Reinserção social e laboral. Concepção e implantação do Projeto República (moradia 

protegida). 

 

12/1984 a 07/1987 

Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo - Complexo Hospitalar do Juquery  

Cargo: Terapeuta Ocupacional 

Atividades: Atenção à população asilada - ações de restituição de direitos básicos. 

Elaboração e implantação do Projeto Lar Abrigado. 


