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Quem somos
A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) é uma unidade técnico-científica da Fiocruz que promove
atividades de ensino, pesquisa e cooperação no campo da Educação Profissional em Saúde [1]. A EPSJV oferece
cursos [2] técnicos de nível médio, de especialização e de qualificação nas áreas de Vigilância, Atenção,
Informações e Registros, Gestão, Técnicas Laboratoriais, Manutenção de Equipamentos e Radiologia, além da
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e de um Programa de Pós-graduação em Educação Profissional em Saúde.
A EPSJV coordena e desenvolve programas de ensino em áreas estratégicas para a Saúde Pública e para Ciência e
Tecnologia em Saúde; elabora propostas para subsidiar a definição de políticas para a educação profissional em
saúde e para a iniciação científica em saúde; formula propostas de currículos, cursos, metodologias e materiais
educacionais; e produz e divulga conhecimento nas áreas de Trabalho [3], Educação [4] e Saúde [5]. A Escola
também é Centro Colaborador da Organização Mundial de Saúde para a Educação de Técnicos em Saúde e
Secretaria Executiva da Rede Internacional de Educação de Técnicos em Saúde (RETS [6]).
Com o objetivo de disseminar conhecimento em sua área de atuação, a Escola Politécnica edita o periódico científico
“Trabalho, Educação e Saúde”; coordena a Biblioteca Virtual sobre Educação Profissional em Saúde (BVS-EPS) [7];
publica a revista jornalística “Poli – Saúde, Educação e Trabalho”; edita livros e material educativo sobre suas áreas
de atuação; sedia ainda a Estação de Trabalho Observatório dos Técnicos em Saúde, que integra a Rede de
Observatórios de Recursos Humanos em Saúde, criada pelo Ministério da Saúde e pela Organização Pan-americana
de Saúde (Opas) como espaço para produção e análise de informações e conhecimento nessa área.
Na Escola Politécnica, a pesquisa, além de ser uma área de atuação, também é um princípio educativo [8] na
formação de seus alunos. A EPSJV também coordena o Programa de Vocação Científica (Provoc) da Fiocruz, que
proporciona a jovens do ensino médio a vivência no ambiente de pesquisa.
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