2019

Balanço de Gestão
maio 2017 a out. 2019

Ações - PPI
Construção do PPI a partir da aprovação em CD EPSJV (30/07/2018 a 25/11/18)

Estratégias relativas à Comunicação pública:
-comunicação institucional e maior publicização do trabalho da EPSJV
Articulação junto ao MS para o desenvolvimento de ações:
-proposta de especialização lato-sensu na área de Educação Profissional em Saúde

em âmbito nacional para os cursos técnicos de ACS e de vigilância em saúde
(entregue em maio 2019);
-participação na reunião de planejamento das atividades da Rede de Escolas

Técnicas do SUS (RET-SUS) (maio de 2019);

Ações - PPI
Articulação junto ao MS para o desenvolvimento de ações:
-participação em reuniões virtuais junto à SGTES/MS;
-participação na Oficina de Trabalho para a atualização das diretrizes dos cursos de
Formação técnica de Agentes Comunitários de Saúde e trabalhadores da área de
Vigilância em Saúde (julho de 2019);
-finalização e criação de um novo TED em Radioterapia

Fortalecimento das ações do Complexo de Formação de Professores:
-reuniões de elaboração junto à UFRJ e outras instituições públicas do RJ; reuniões
internas junto à VPEIC
Fortalecimento do projeto de descentralização do modelo de IC PROVOC nos
Institutos regionais da Fiocruz via Rede nacional de IC Fiocruz:
- Projeto integrante do PIDI

Ações - PPI
Processo de discussão junto às unidades regionais da Fiocruz (FUR):
- participação em 5 reuniões do FUR desde novembro de 2018;
- construção de uma proposta de Curso de Especialização lato-sensu em Docência em
Educação Profissional em Saúde voltado para os profissionais da atenção básica do
Estado do Mato Grosso do Sul (Instituições Parceiras: EPSJV/Fiocruz; escritório técnico
da Fiocruz em Mato Grosso do Sul; Escola Técnica do SUS Professora Ena de Araújo
Galvão; Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser; e Secretaria Estadual de Saúde
de Mato Grosso do Sul) – entregue ao Cgates/MS
Estabelecimento de parcerias, por intermédio de convênio, junto à Presidência,
Conass, Conasems:
- 4 projetos da EPSJV incluídos no Termo de Cooperação entre a
Fiocruz, CONASS e CONASEMS: Pesquisa Comparada acerca da Formação de
Trabalhadores Técnicos em Saúde; Banco de Dados da área da Estratégia de Saúde da
Família em articulação com as Escolas Técnicas do SUS – EPSJV; Mestrado Profissional
em Educação Profissional em Saúde; Fortalecimento das Escolas Técnicas do SUS.

Ações - PPI
• Contato com as Escolas Técnicas do SUS – Cefor PB; IF Mato Grosso; ESP Ceará
• Organização do Seminário junto à OPAS - Educação Interprofissional na formação e
no trabalho dos técnicos em saúde (CCI)
• Organização da participação da EPSJV na 16ª. CNS, em articulação com a Fiocruz

• Participação nas Salas de Situação: Desastre Brumadinho e Desastre Litoral
Nordeste
• Captação de emendas parlamentares que potencializaram atividades da escola
junto aos movimentos sociais: Educação Popular (2), Doulas (2); Práticas Integrativas
em Saúde (2); Educação e Agroecologia (1); Pedagogia das Águas (1); Produção de
Conteúdo em mídias sobre Saúde, Educação e Direitos Humanos (1)
• Organização da representatividade da Escola em fóruns internos e externos à
Fiocruz

Vice Direção de Gestão e Desenvolvimento
Institucional
Coordena diversos processos que dão concretude às atividades realizadas
na EPSJV, tendo como atribuição principal o Planejamento e
Monitoramento das Ações e Projetos da Escola, coordenando a atuação das
suas equipes vinculadas: na Administração Geral (SADM) e seus serviços, e
no controle do Parque Tecnológico de Informática (SINF) da Escola.
A VDGDI é responsável pela proposição estratégica junto à Direção,
negociação institucional e acompanhamento da execução orçamentária;
pela gestão da força de trabalho; pelo controle do patrimônio físico e da
infraestrutura; pela garantia de conformidade de processos administrativos
e pela prestação de contas das atividades e despesas realizadas pelo
conjunto da Escola.

Balanço 2017-2019
• Formação da 4ª turma Ensino Médio, com habilitação em Biotecnologia: são feitos
repasses financeiros irregulares, ocorridos ao final do ano-exercício; buscou-se
alternativas para consolidar os recursos no teto orçamentário da EPSJV para tornar os
recursos do Acordo discricionários
• Incorporação de 17 trabalhadores, desprecarizando bolsistas e fortalecendo o ensino
médio integrado e a EJA
•

Fim da Obra de recuperação do prédio da Escola

•

Negociação da blindagem da Escola, projetos e diferentes alternativas

•

Implementação e coordenação do plano de contingência

• Adesão à Coordenação de Qualidade da Presidência – CQuali Fiocruz – reunindo as
iniciativas já em andamento na Escola e adequando-se a novas diretrizes legais para
laboratórios e processos institucionais. Relatório anual da EPSJV aprovado pela Direção
• Elaboração, em trabalho pioneiro na Fiocruz, do processo de contratação de
terceirização, segundo a Instrução Normativa nº 05/2017 (IN 05)

Balanço 2017-2019
Fortalecimento Interno
• Ingresso de 5 novos servidores do concurso de 2016 - Labform,
Labgestão, Laborat, Lavsa e EJA
• Qualificação e descentralização dos processos administrativos de
Compras, criação e organização do setor de Contratos
• Investimento contínuo em cursos nas distintas áreas para garantir a
capacitação de profissionais da área administrativa, em todos os vínculos
• Proposição de mapeamento de processos de trabalho da gestão para
melhoria de formas de consolidar e comunicar informações estratégicas da
gestão para o coletivo da EPSJV (PIDI)
• Investimento em equipamentos (sala de Web conferência,
deslizante, Novos computadores e Nobreaks, Wi-fi).

Arquivo

Serviço de Administração (SADM)
Coordena diversos processos que dão concretude às atividades realizadas
pela EPSJV, distribuídas em: COMPRAS; CONTRATOS; FINANCEIRO;
PATRIMÔNIO; PROTOCOLO; ARQUIVO; INFRAESTRUTURA e GESTÃO
DE PESSOAS.
No período de 2017 a 2019, destacam-se:
•

Descentralização do Protocolo e do Arquivo;

• Participação e/ou coordenação de diversas Comissões e Comitês – para
novos contratos de terceirização da docência e da gestão, Comitê de Gestão
de Riscos e Controles Internos, Bandejão, etc.;
• Promoção de Treinamentos para usuários (da Fiocruz e EPSJV) de
sistemas integrados do Governo Federal – SGA e SEI;

•

Recepção e admissão dos novos servidores;

• Acompanhamento da Gestão da verba do PNAE – Programa Nacional de
Alimentação Escolar;
•

Colaboração na Elaboração de projetos para o PIDI 2018.

Núcleo de Projetos
Coordena e organiza a gestão e o monitoramento de Projetos e Convênios da EPSJV,
realizando a recepção, apoio à formalização de propostas para contratação da Fiotec e
acompanhamento da realização dos projetos demandados por Emendas Parlamentares,
Termos de Execução Descentralizadas (TED), Convênios diversos ou projetos de
recursos próprios da Escola.
São realizados: abertura e fechamento formal de processos (projeto básico, cálculos e
planilhas de custos, notas técnicas e demais documentos), com os devidos cuidados
nos trâmites processuais – consultas à Procuradoria Federal, Cogeplan, CRIS, quando
for o caso – garantindo a correta prestação de contas e o monitoramento de prazos de
vigência.
Da mesma forma, acompanha a tramitação de Aditivos de contratos com a Fiotec,
revisando a documentação e atualizando os cálculos. O Núcleo atua no apoio técnico
direto aos Laboratórios e Setores para implementação e pagamento de bolsas e de
RPA’s, além de executar as rotinas administrativas de projetos propostos pela Direção.
Atualmente, a equipe participa do Fórum de Escritórios de Projetos da Fiocruz pela
busca de compartilhamento de soluções e melhorias na gestão de projetos junto à
Fiotec.

Núcleo de Projetos – 2017 até 31out2019
Fonte

Projetos vigentes

TED

Projeto Radioterapia (encerrado)

TED

Estratégia RETSUS (encerrado)

LOA

Cooperação Nacional e Internacional

LOA
EP 08
EP 20

Programa de Desenvolvimento Institucional PDI Poli
Educação Popular, Direitos e Participação Social
(Arpilleras)
Saberes, Práticas Integrativas e Cuidados de
Saúde

EP 20

Doulas: qualificação e pesquisa

EP 20

MAB Pedagogia das Aguas

LOA

Apoio à gestão do ensino (Proc. Seletivo)

EP 08
EP 20

EP 20
EP 09

EP 08

Educação popular: semeando o cuidado e
fortalecendo o direito à saúde (Serrana)
Fortalecimento de Espaços de Cuidados em
Áreas de Reforma Agrária no Estado do Rio de
Janeiro (Práticas Integrativas 2019)
Doulas: qualificação e pesquisa - FASE II
Programa de Capacitação em Educação e
Agroecologia para Educadores das Escolas do
Campo no Extremo Sul da Bahia
Projeto Programas Radiofônicos e Podcasts nas áreas de saúde, educação, cidadania e
direitos humanos

Total em projetos

Valor Global
do projeto

Recebido
até Out'2019

Status atual
(execução)

R$ 4.511.198,96

R$ 4.511.198,96

100%

R$ 5.869.639,14

R$ 5.258.151,74

82%

R$ 2.124.205,05

R$ 890.845,16

33%

R$ 455.884,23

R$ 45.943,15

1%

R$ 197.945,27

R$ 178.752,12

72%

R$ 97.876,76

R$ 88.685,96

81%

R$ 99.728,08

R$ 98.376,04

91%

R$ 177.598,64

R$ 448.565,28

47%

R$ 364.753,48

R$ 146.741,81

28%

R$ 294.833,59

R$ 0,00

Em formalização

Dez/2019 a
Jun/2021

R$ 298.500,00

R$ 0,00

Em formalização

Dez/2019 a
Dez/2020

R$ 298.993,43

R$ 0,00

Em formalização

Dez/2019 a
Dez/2020

R$ 249.042,24

R$ 0,00

Em formalização

Dez/2019 a
Dez/2020

R$ 180.000,00

R$ 0,00

Em formalização

Vigência
Jan/2016 a
Fev/2020
Mai/2016 a
Nov/2019
Nov/2017 a
Nov/2020
Mai/2019 a
Mai/2021
Out/2018 a
Fev/2020
Out/2018 a
Jan/2020
Out/2018 a
Dez/2019
Out/2018 a
Dez/2020
Set/2019 a
Mar/2021
Nov/2019 a
Nov/2020

R$ 15.220.198,87 R$ 1.897.909,52

Serviço de Informática (SINF)
Coordena diversos processos que têm referência às Tecnologias da
Informação – Administrativa; Suporte aos usuários e infraestrutura de redes
de dados e voz (SSI); Desenvolvimento de sites e sistemas (DSS);
Qualidade em TI (QTI).
•

Desenvolvimento de sites e sistemas (42 criados e 03 mantidos);

•

Renovação do parque tecnológico;

• Inserção em procedimentos de compra compartilhada no âmbito da
Fiocruz;
• Contrato de Outsourcing na Escola (em operação 14 máquinas, previsão
de mais 18 máquinas);
• Contribuição da Escola enquanto coordenadora técnica do SAGE/Fiocruz
para maior agilidade na integração com PGC;
•

Instalação de wi-fi;

•

Transmissão de 33 eventos via RNP;

•

Substituição de 30 terminais do laboratório de informática por desktop;

•

14.968 usuários atendidos.

EVOLUÇÃO DO PARQUE
DE EQUIPAMENTOS TI EPSJV
600

487

500
460

451
428
400

364

460

460

460

428

364

320

320

320

300
213
200

107

107

100

68
44

39
0

0

0

49

37

49

0

49
0

0

5

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

364

364

428

451

428

460

460

460

460

487

FALTAM

320

320

320

107

107

68

49

49

0

5

SUBSTITUÍDOS

44

0

0

213

0

39

37

0

49

17

17

Edital 2018 Programa de Desenvolvimento Institucional – PIDI
Proposta da EPSJV indica 7 componentes (subprojetos) e é aprovada em
agosto’2018, com montante de R$ 576.641,60 a se realizar em 24 meses:

1. Modelagem gestão por processos, Modelagem de Comunicação interna para
decisão estratégica e transparência, Modelagem de Orçamento participativo –
contratação de profissional para gestão geral do projeto, desenho de perfil para
contrato de mapeamento de processos;

2. Saúde do Trabalhador e Qualidade de Vida no trabalho – constituição de GT para
elaborar o Regimento e o modelo de composição da Comissão Interna de Saúde do
Trabalhador (CIST); participação do GT na assembleia da Reprepoli;

3. Desenvolvimento e Qualificação de Pessoas – contratação de profissional para
desenvolver as atividades previstas neste subprojeto;

4. Escola Saudável – diversas iniciativas sendo desenvolvidas junto à VDEI;
5. Semeando – preparação do espaço para a horta, contratação de profissional para
desenvolver as atividades e participação na Feira de Ciências da EPSJV;

6. Ambiente e Captação de águas pluviais – comprado o material, aguarda contrato
de instalação;

7. Memória e Rede Fiocruz de Iniciação Científica no ensino médio – ainda não
iniciado.

Execução 2017 a 2019 - (in)definição orçamentária
Em 2017, a EPSJV havia programado um orçamento de R$ 14.856.168,87,
valor que superava em 15% o aprovado em 2016. Ao sofrer um corte no início
do ano, o orçamento aprovado para a Escola foi reduzido a R$ 14.300.000,00.

A liberação do financeiro por cotas, ocasionou diversas restrições na
execução, e mesmo assim, conseguiu-se executar 86,1% daquele valor,
R$12.290.926,69. Se considerarmos as folhas empenhadas em Dezembro/17,
e liquidadas em de Janeiro/18 chegaríamos a 93% do aprovado.
A situação de 2018 apresentou-se ainda mais grave que no ano anterior, pelo
ajuste fiscal que o governo federal leva a cabo (EC 95), com cortes
expressivos no Ministério da Saúde/ Fiocruz.
Em 2018, o PA inicial da Escola chegava perto de R$ 19 milhões. Junto com
os setores, a VDGDI fez um grande esforço de redução orçamentária, em
negociações que garantissem valores mais enxutos sem muito prejuízo para
as atividades programadas. Ao reajustarmos o PA para R$ 15.243.219,44, foi
alcançada a execução pouco superior ao que realizou-se no ano anterior
(R$12.617.987,81), relativa a 83% do orçado, motivada por tetos reduzidos e
pela liberação dos recursos por cotas.
Sofremos da mesma forma em 2019 e a expectativa de execução se mantém
no patamar dos 87% do orçado no ano.

10.000.000,00

8.000.000,00

6.000.000,00

0,00
2009

14.000.000,00

2010
2011
2012
2013

PREVISÃO ANUAL

18.000.000,00

16.000.000,00

2014

EXECUÇÃO GERAL
2015
2016
2017
2018

10.056.289,22

12.843.230,00
15.262.187,94

12.290.926,69
15.243.219,44

14.300.000,00

13.366.033,00
12.176.179,40

10.073.616,79

14.137.869,78

9.720.000,00
9.221.267,78

9.160.516,92
7.087.443,36

2.000.000,00

8.607.167,36
6.920.567,88

4.000.000,00

7.966.240,02
7.396.016,95

12.000.000,00

7.707.115,38
6.335.344,71

5.605.282,59
5.226.564,16

EVOLUÇÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
até Outubro 2019

2019

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

12.176.179,40
2016

*Previsão de Execução para 2019, inclui bandejão e folhas até Nov’19.
2017
2018

10.083.668,93

8.764.863,64
[VALOR](*)

7.956.893,67
12.617.987,81

7.415.134,80
12.290.926,69

6.480.013,36

10.073.616,79

9.221.267,78

7.087.443,36

6.920.567,88

EXECUÇÃO GERAL

4.431.105,27

2.926.116,49

2.907.983,09

3.456.436,25

TERCEIRIZAÇÃO

7.396.016,95

6.335.344,71

5.226.564,16
2.261.017,89

2008

2.822.277,99

4.466.113,13
2.165.764,56

Evolução da proporção entre Execução Geral e
Execução em Terceirização 2008 – 2018, com previsão 2019

2019

Execução Orçamentária EPSJV 2019 (até 31out)
Elementos de
Despesa

Execução
TOTAL ANO

%

39.696,28

0,4

18 - Aux. Fin. Estud.

296.663,20

2,9

30 - Mat. de Cons.
33 - Passagem +
Loc. Transporte

75.995,20

0,7

213.178,70

2,1

36 - P. Física

168.803,39

1,6

39 - P. Jurídica

1.543.565,05

15,0

34 - Terceirizados
40 - Serv. De TI e
Comunicação

6.711.103,41

65,1

34.487,70

0,3

9.204,00

0,1

963.592,29

9,3

14 - Diária Serv.

47 - INSS
92 - Desp. ex. ant.

93 - Restituição
TOTAL CUSTEIO
CAPITAL
TOTAL CUSTEIO +
CAPITAL

-

0,0

10.056.289,22 97,5
255.749,31

2,5

10.312.038,53 100,0

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (até 31Out)
LOA 2019 Detalhamento dos Grandes Grupos
Elementos de
Despesa

TOTAL
Jan-Ago

%

18 - Aux.Fin.Estud.

205.266,20

2,6

39 - P.J Bandejão

537.443,81

6,7

39 - PJ Projetos

455.884,23

5,7

39 - PJ Outros

361.132,39

4,5

34 - Terceirizados

18 Aux.Fin.Estu
d.

963.592,29 12,0

Outras desp. (*)

402.720,56

92 Desp.ex.ant.

39 - PJ
Outros

5,0

8.009.708,41

(*) Diárias, consumo, transporte,
P.Física, Serviços TI/Comunicação.

39 - P.J
Bandejão

39 - PJ
Projetos

5.083.668,93 63,5

92 - Desp.ex.ant.

TOTAL CUSTEIO

Outras
despesas (*)

34 Terceirizados

Execução Orçamentária EPSJV 2019 (até 31out)
Setores
BEB / BVS
CCDE
CCI
REVTES
CPPG
DIREÇÃO
LABORAT
LABGESTÃO
LIRES
LABMAN
LATEC
LAVSA
LABFORM
LIC
LATEPS
CODEMATES
SECESC
SADM
SINF
VDEI
VDGDI
VDPDT
TOTAL

PA 2019
(A)
465.144,40
1.118.597,32
200.112,47
245.578,60
267.817,07
729.580,19
554.425,65
507.978,02
293.310,99
360.165,83
993.496,82
438.912,91
2.810.754,02
447.425,16
509.627,93
201.284,23
1.043.897,35
1.940.858,79
937.000,35
873.111,28
187.452,23
114.558,03
15.241.089,64

Execução Geral
(B)
246.318,88
676.963,39
77.757,47
129.210,00
161.435,31
160.797,54
328.627,86
274.548,27
189.020,49
189.983,57
674.250,35
248.609,78
2.194.674,08
209.089,79
256.258,44
107.969,75
629.308,70
970.738,83
530.984,33
1.170.270,75
583.910,42
45.561,21
10.056.289,22

Terceirização
(C)
201.876,22
496.870,96
49.606,98
107.773,30
49.159,36
125.245,66
196.252,11
154.511,85
158.824,86
158.932,19
467.424,29
197.821,61
1.557.217,56
170.871,17
220.576,18
82.686,78
540.624,34
575.902,20
330.950,42
746.000,15
82.577,17
39.398,04
6.711.103,41

% Exec. Geral
(B/A)
53,0
60,5
38,9
52,6
60,3
22,0
59,3
54,0
64,4
52,7
67,9
56,6
78,1
46,7
50,3
53,6
60,3
50,0
56,7
134,0
311,5
39,8
66,0

% Terceiriz.
(C/B)
82,0
73,4
63,8
83,4
30,5
77,9
59,7
56,3
84,0
83,7
69,3
79,6
71,0
81,7
86,1
76,6
85,9
59,3
62,3
63,7
14,1
86,5
66,7

Proporção de PA x Execução x Terceirização, por
3.000.000,00

Setores (até 31 Outubro 2019)
PA 2019

Execução Geral

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00

(*) valores de terceirização incluem passagens e diárias de profissionais;
(**) Bolsistas não incluídos - 18 CIEE em 16 setores e 7 PIBIC em 4 setores.

Terceirização

Composição da Força de Trabalho - 2019
TRABALHADOR POR
QUANT
VÍNCULO

%

Servidores *

146

47,4

Terceirizados
Docência

40

13,0

Terceirizados Gestão

72

23,4

Terceirizados VPEIC,
VPAAPS, ICICT

8

2,6

Cedidos à Fiocruz

3

1,0

CVI

3

1,0

Autônomo

5

1,6

Bolsista CNPq

3

1,0

Fiotec - Bolsista

19

6,2

Fiotec - CLT

3

1,0

Fiotec - VPEIC,
VPAAPS e INI

6

1,9

TOTAL

308

100,0

Pessoal de apoio **

66

(*) Dos 146 servidores, 21 % (31 profissionais) estão em condições de se aposentar até 2022.
(**) Profissionais da limpeza, telefonia, portaria, jardinagem, vigilância, reprografia, bandejão, brigadistas e
prepostos.

Desafio - Gestão da Força de Trabalho

(*) Mais 39 bolsistas (em 2019): 3 CNPq + 22 de Projetos (FIOTEC)
+ 11 pagos por outras unidades.

Monitoramento de Desempenho – 3º Trim.2019
Indicadores de Desempenho dos macroprocessos estratégicos da EPSJV:
Meta atualizada
2019

Realização até
outubro

Indicadores INTERMEDIÁRIOS

Realização 2018

1.Cooperações Nacionais

50 cooperações

45

24

2.Cooperações Internacionais
(âmbito Sul – Sul)

8 cooperações

10

10

36 publicações
85% dos alunos PROVOC
participaram de eventos
científicos

28

23

85%

85%

5.465 matrículas em todos
os cursos da escola

1.750

2.281

26,7 meses para titulação

28 meses

26,9

730.962 acessos à RevTES
62.787 acessos a material no
Portal

400.000

375.599

58.247

69.947

100

74

296

435

3.Produção Científica
4.Iniciação científica
5. Matrículas nos diversos cursos
ofertados pela EPSJV

6.Tempo médio de titulação
(stricto sensu)
7.Acesso a artigos da Revista
Trabalho Educação e Saúde
(RevTES)
8.Acesso a material científico
disponibilizado no Portal EPSJV
9.Republicação de matérias
jornalísticas produzidas pela
EPSJV
INDICADOR GLOBAL: egressos de
formação profissional técnica

132 matérias republicadas
em outras mídias
381 egressos de formação
profissional técnica

Desafios principais da Gestão
• Redução da Força de Trabalho com aposentadorias e
limites orçamentários para novas contratações
• Insegurança em relação às garantias orçamentárias

Perspectivas da Gestão – 2020/2021
• Retomada do processo de Planejamento Estratégico da EPSJV para revisão
do PPI, missão e visão futura, além da atualização dos pactos relativos aos
indicadores institucionais da Escola

• Atualização editais para licitação, ainda em 2019, dos contratos da força de
trabalho tendo em vista os apontamentos da CGU, para dar continuidade nos
contratos de profissionais hoje vinculados na ABRADECONT e IPPP
• Mapeamento de atividades da força de trabalho, demandas de expansão e
reavaliação de perfis profissionais para discussão coletiva frente aos
apontamentos de aposentadorias iminentes
• Realização do PIDI, aproveitando suas possibilidades de melhorias em
processos e instauração da CIST-EPSJV
• Ampliação do Núcleo de Projetos e recomposição do Núcleo de
Planejamento e Monitoramento
• Revisão das aquisições programadas para área de TI e infraestrutura,
visando atender a atualização do parque tecnológico e espaços da Escola, a
partir da redução de quase 90% de recursos para investimentos.

Ações da Vice Direção de Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico
• Editais de apoio à pesquisa
• Programa Inova Fiocruz
• Participação em eventos científicos
• Discussão sobre a Política de Acesso e Dados Abertos

• Programa de bolsas
• Atividades da BVS
• Finalização do novo sistema de pesquisa

• Articulação com o SAGE no monitoramento das produções e
desempenho institucional
• Revisão do regulamento de pesquisa

• Reintegração do grupo Núcleo de Acesso Aberto ao Conhecimento –
NAAC
• Composição no GT da Pós-Graduação para elaboração de planejamento
para auto avaliação do programa.

Ideias
Inovadoras
(1 projeto)

Novos
Talentos
(1 projeto)

Programa
Inova
Fiocruz
Produtos
Inovadores
(2 projetos)

Geração do
Conhecimento
(2 projetos)

Projetos Inova
Programa Fiocruz de Fomento à Inovação: Inova Fiocruz
EDITAL

COORDENADOR

LABORATÓRIO

Raphael Mendonça Guimarães

Lires

Geração de Conhecimento /
Fração de câncer atribuível à ocupação no Brasil.
Novos Talentos

Raphael Mendonça Guimarães

Lires

Geração de Conhecimento / Avaliação da implantação da estratégia do e-SUS
Novos Talentos
AB no Município Piraí/RJ.

Ana Cristina Reis

Lires

Gestão do conhecimento e prospecção científica
Geração de Conhecimetos tecnológica para a Vigilância em saúde com
ênfase na prevenção de arboviroses.

Marcio Sacramento

Lires

Bianca Borges da Silva Leandro

Lires

Elenice Machado da Cunha

Lavsa

Idéias Inovadoras

PROJETO

Centro Colaborador em Análises de Situação e
Atenção Primária no Município do RJ.

Produtos Inovadores

Informações e Registros em Saúde para a
formação do Agente Comunitário de Saúde:
produção de e-book interativo.

Produtos Inovadores

Sensibilidade, aplicabilidade e reprodutibilidade
da Matriz Avaliativa do Vínculo Longitudinal na
Atenção Primária(MAVIL).

VDPDT – Iniciação Científica
• Implementação de bolsas e gerenciamento do
Programa PIC/PTCC
• Participação na estruturação das etapas do
PIC/PTCC
• Integração PROVOC com outras unidades da
FIOCRUZ
• Ampliação da participação da EPSJV no programa
PIBIC/PIBIT da VPPCB/CNPq
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Auxílio Desenvolvimento Pesquisa
Distribuição de auxílio eventos por vínculo trabalhadores
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VDPDT – Desafios
• Conclusão do Sistema de Gestão da Pesquisa na
EPSJV
• Agregar as informações dos sistemas de pesquisa,
gestão e eventos para integrar a pesquisa na
EPSJV

• Criação de grupos de pesquisa entre laboratórios
• Articular os projetos desenvolvidos com as linhas
de pesquisa da escola

VDPDT – Perspectivas
• Maior articulação com os representantes da EPSJV
nas Comissões da ABRASCO
• Elaboração do projeto Memória BVS – definição e
articulação do projeto com as ET-SUS
• Ampliação da pesquisa nas diversas áreas de
atuação da escola
• Buscar auxílio para garantir as bolsas do PROVOC
2019-2020

Vice Direção de Ensino e Informação
AÇÕES - 2017/2019
1. Coordenação dos processos seletivos: CTNMS e EJA
2. Apoio às coordenações dos cursos noturnos
3. Acompanhamento estudantil: CTNMS e EJA
4. Coordenação e participação na elaboração e na implementação do
Projeto Semeando (integrante do PIDI)
5. Implementação e acompanhamento da política de alimentação
estudantil: bandejão e PNAE
6. Participação na coordenação da Feira Josué de Castro
7. Acompanhamento dos processos de contratação de professores
8. Acompanhamento e revisão do plano de trabalho dos estágios e dos
projetos de extensão realizados na EPSJV, inclusive no âmbito do Complexo
de Formação de Professores (CFP)
9. Contribuição no processo de transição e integração da EJA para o
LABFORM

Vice Direção de Ensino e Informação
AÇÕES - 2017/2019
10. Acompanhamento do Pré-vestibular comunitário da Coordenação de
Cooperação Social da Fiocruz: parceria com a EPSJV
11. Construção do espaço do CTNMS no site da EPSJV (início de 2020)
12. Organização e articulação dos “Diálogos sobre o Currículo Integrado no CTNMS”
13. Sistematização de informações sobre o questionário socioeconômico dos
estudantes ingressantes e elaboração de instrumento para a coleta de informações
socioeconômicas e a trajetória escolar dos estudantes matriculados
14. Desenvolvimento e sustentabilidade do evento “Escola Sem Muros”: dar
visibilidade dos projetos pedagógicos junto à comunidade escolar (previsão – uma
edição a cada trimestre)
15. Desenvolvimento e finalização do Projeto “Apoio estratégico e fortalecimento da
formação técnica de nível médio em saúde” – Projeto Ret-SUS
16. Apoio à consolidação e ao fortalecimento dos coletivos estudantis.

Número de matrículas ativas x egressos em cursos de educação
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Número de matrículas x egressos na
Educação de Jovens e Adultos - 2014 a 2019
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profissional para a Formação Inicial e Continuada de
trabalhadores - 2014 a 2019
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Número de matrículas x egressos em cursos de Especialização
Técnica - 2014 a 2019
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Número matrículas x egressos em cursos da pós-graduação stricto
sensu - 2014 a 2019
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VDEI AÇÕES - 2017/2019 – CODEMATES
• Desenvolvimento de atividades no interior da EPSJV para a discussão do
campo de Educação e Tecnologias nos processos formativos da EPSJV: Rodas
de conversa e Projetos de Pesquisa
• Cooperação com a Coordenação de Desenvolvimento Educacional e
Educação a Distância da ENSP: construção de Projetos educativos no
Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle© da EPSJV
• Desenvolvimento de Ambientes Virtuais de Aprendizagem para o processo
de ensino aprendizagem da EPSJV

VDEI AÇÕES - 2017/2019 - PÓS-GRADUAÇÃO
• Desenvolvimento e finalização das turmas de mestrado profissional da RETSUS
• Implementação de bolsas de estudos para estudantes
• Fomento e apoio ao desenvolvimento de Seminários Discentes (2018 e 2019)

• Acompanhamento de egressos e primeiro relatório de Grupo de Trabalho
• Seminários da Pós-Graduação (2018 e 2019)
• Instituição de comissões:
- credenciamento e recredenciamento
- bolsas
- processo seletivo
- autoavaliação do Programa

• Instituição do curso de pós-graduação lato sensu: “Educação e Agroecologia”
com a Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Brunetto (extremo
sul da BA, cooperação com a VPPAPS e emenda parlamentar)

Desafios e Perspectivas - 2020/2021
• Integração do CTNMS: elaboração de planos de cursos integrados nas distintas
habilitações do CTNMS
•PPP da Escola e Regimento: acompanhamento e construção de fluxos e de
instrumentos que visem a sistematizar atribuições; identificar, acompanhar e avaliar
procedimentos acadêmicos obrigatórios (instrumentos para pactos regulatórios)
• Acompanhamento da avaliação discente sobre a Escola: conselhos de classe, fluxos e
instrumentos (instrumentos para pactos regulatórios)
• Estratégias de apoio pedagógico aos estudantes no processo de ensinoaprendizagem: CTNMS e EJA
• Estratégias de comunicação com as famílias dos estudantes (promoção de saúde e
apoio pedagógico)

• Levantamento de dados sobre o corpo discente: periodicidade anual (instrumentos
para pactos regulatórios)
• Parcerias com os serviços de saúde e de serviço social (CRAS) (promoção de saúde)
• Parceria com o NUST: melhorar o fluxo de informações sobre os estudantes
atendidos e estratégias coletivas de atenção à saúde da comunidade escolar
(promoção de saúde)

Desafios e Perspectivas - 2020/2021
• Consolidação da EPSJV no Complexo de Formação de Professores: espaço de
formação de professores através da realização de estágio supervisionado e de
projetos de extensão universitária (ações integradas com a Formação Docente e apoio
aos professores durante a aula)
• Desenvolvimento e consolidação de grupos orgânicos de pesquisa na EJA
• Processos de trabalho mais coletivos na relação Escola e Territórios: estratégias de
promoção de saúde nas escolas; diálogo e construções pedagógicas.
• Espaços de debates, de trocas de experiências e de vivências de autocuidado na
EPSJV

Desafios e Perspectivas - 2020/2021
• Discussão de temas relacionados à Saúde Mental com os professores e demais
trabalhadores de apoio escolar
•Termo de Referência da CODEMATES/NUTED: incorporação da perspectiva de
Educação e Tecnologias, Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Jogos e Audiovisuais
(instrumentos para pactos regulatórios)
•Discussão e participação da EPSJV sobre a utilização de Ambientes Virtuais de
Aprendizagem nos processos formativos (apoio pedagógico ao discente)
• Grupo de Trabalho para a produção e a publicização de material: Memória
Institucional da EPSJV
- Disponibilização do trabalho de produção e edição de vídeos.

Desafios e Perspectivas - 2020/2021
• Processo de autoavaliação da Pós-Graduação: quadriênio 2017 – 2020
• Acompanhamento dos estudantes e dos egressos
• Planejamento estratégico: revisão das linhas e dos projetos de pesquisa da PósGraduação
• Serviço de alimentação previsto no Programa de Alimentação Escolar: maior
sustentabilidade (promoção da saúde)

• PNAE e ampliação da diversidade dos alimentos adquiridos com a agricultura
familiar (promoção da saúde)
• Ações de educação nutricional junto aos alunos da Escola (promoção da saúde)

• Instituir um espaço de discussão permanente sobre os cursos para os técnicos do
SUS: organicidade das formações

REVISTA TRABALHO, EDUCAÇÃO E SAÚDE (TES)
– 2017/2019

Ações
– Publicação de artigos:
•
•
•
•
•

Textos recebidos*: 1.551
Aprovados: 90 (7%)
Recusados na avaliação da Editoria: 1.052 (86%)
Reprovados com pareceres: 70 (6%)
Publicados: 164 artigos

* Incluem 321 cancelados (problemas com dados e arquivo, duplicidade,
desistência do autor).

TES – 2017/2019
Ações
• Deixou de ser impressa (2017)
• Publicação contínua (desde 2018)

• Nova indexação: Redalyc (2019)
• Novo projeto gráfico (em curso 2019)
• Implantação do sistema de gerenciamento de artigos em
colaboração com o SINF (Open Journals System, OJS) (2019-2020)

TES – 2017/2019
Desafios
• Captação de textos de qualidade
• Adaptação do processo de trabalho ao novo sistema OJS
• Aumentar a indexação: PubMed e Scopus
• Sustentabilidade (revisão, traduções, diagramação)
• Presença e atuação em redes sociais

TES - Perspectivas
•
•
•
•
•
•
•

Publicação mais ágil
Maior visibilidade
Melhor qualidade da publicação
Melhor interação leitores/autores/pareceristas
Maior transparência de processos
Sustentabilidade
Ciência aberta

CCI – 2017/2019
Ações
1. Programas e projetos de cooperação internacional
1.1. Cooperação Multilateral
- Atuação da EPSJV como Centro Colaborador da Opas/OMS para a educação de
técnicos em saúde (2016-2020)
- Atividades da Secretaria Executiva da RETS:
- Realização da 4ª Reunião Geral da RETS e 4ª Reunião ordinária da RETS-CPLP de 12
a 14 de Novembro de 2018, no Rio de Janeiro. Elaboração dos planos de trabalho e
de comunicação das redes para o período 2019-2022 com maior protagonismo dos
países nas ações dos planos de trabalho da Rede
- Recondução da EPSJV/Fiocruz ao cargo de Secretaria Executiva da Rede
- Comunicação no âmbito da RETS (atividade permanente): website, Boletins
Eletrônicos e Redes Sociais - Facebook, Instagram, Twitter e YouTube (português,
inglês e espanhol)

CCI – 2017/2019
Ações
Atividades da Secretaria Executiva da RETS:
- Seminários Virtuais da RETS (4º, 5º, 6º, 7º, 8º), temas:
- ‘A determinação social das arboviroses: vigilância em saúde e ações
territorializadas’;
- ‘Dilemas, conflitos e perspectivas geopolíticas na África e na América Latina’;

- ‘40 anos de Alma-Ata e o papel dos trabalhadores técnicos em saúde na efetivação
de sistemas universais de saúde’
- Educação Interprofissional na formação e no trabalho dos técnicos em saúde
(OPAS).
- ‘Acreditação de instituições formadoras de trabalhadores técnicos da saúde’

CCI – 2017/2019
Ações
1.2. PALOP
- Participação da reunião de fundação da RENSP CPLP (fevereiro/2019);
- Avaliação do Curso de Especialização em Educação Profissional em Saúde
desenvolvido no âmbito do PECS-CPLP;

- Oficina com Cabo Verde sobre formação de trabalhadores comunitários de saúde
(junho/2017);
1.3. América Latina
- Projeto de mobilidade docente projeto aprovado (aguarda definição orçamentária).
- Participação na VI reunião do GTRHSS da Unasul em Lima, Peru, nos dias 17 e 18 de
outubro de 2017.

- Participação das atividades do ISAGS (atividades suspensas em junho/2019).
- Pesquisa Multicêntrica ‘A formação dos trabalhadores técnicos em saúde’.

CCI – 2017/2019
Ações
2. Visitas internacionais recebidas e projetos bilaterais
- Ministério da Saúde e da Segurança Social – Cabo Verde: 16, 19, 20 e 21 de
junho de 2017.
- Reunião com Instituto Brasil África e planejamento de curso de manutenção de
equipamentos para jovens africanos: 30 de agosto de 2018 – missão na
EPSJV/Fiocruz; e nos dias 22 e 23 de novembro - 6º Fórum Brasil-África,
promovido pelo Instituto Brasil-África (Ibraf), em Salvador (BA).
- Reunião com Ministério da Saúde de Moçambique: 29 de novembro de 2018 –
missão na EPSJV/Fiocruz.

CCI – 2017/2019
Ações
3. América Latina
- Curso de especialização lato-sensu para a docência em educação profissional
em saúde – Uruguai (julho 2017)
4. Internacionalização do ensino no âmbito da pós graduação
- Curso internacional 'A formação e o trabalho em saúde: vínculos com o
trabalho docente na área da saúde‘ (fevereiro/março - 2018)
- Curso internacional 'Etnossociologia do saber profissional: perspectivas teóricometodológicas no estudo do trabalho técnico em saúde’ (março - 2018)
-Debates sobre o relatório do Banco Mundial ‘Um Ajuste Justo - Análise da
Eficiência e Equidade do Gasto Público no Brasil’ (2018)
- Roda de conversa - A experiência da Facultad de Tecnología de la Salud (Fatesa)
da implementação de um novo modelo de formação dos Cursos Técnicos em
Saúde em Cuba (novembro - 2018)

CCI – 2017/2019
Ações
Eventos internacionais:
•XXXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (dezembro –
2017): Coordenação do Painel ‘Estratégias de formação docente em saúde

no Brasil, Argentina e Uruguai: contribuindo para a consolidação de
sistemas universais e democráticos de proteção social e de educação
profissional em saúde’.
•XII Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (julho-2018): Mesa “A formação dos

trabalhadores técnicos para o acesso universal à saúde”, que teve como
objetivo apresentar experiências internacionais de formação de
trabalhadores técnicos na saúde como representantes de países que
integram a Rede Internacional de Educação de Técnicos em Saúde (RETS).

CCI – 2017/2019
DESAFIOS
- Constrangimentos no conteúdo da agenda de Cooperação Internacional pelos
governos, com impactos orçamentários e políticos. Este contexto produz dificuldades
de realizar projetos de cooperação internacional, sobretudo no âmbito Sul-Sul;
- Redução da pauta de integração regional, sobretudo nas Américas, com impactos
concretos a partir da paralisação das atividades da Unasul e suspensão das atividades
do Isags;

- Desafio da captação de recursos: ao longo do tempo, a CCI passou a negociar a
inclusão de recursos próprios da Unidade para a manutenção de atividades vinculadas
ao Centro Colaborador da OPAS/OMS e à secretaria executiva das Redes.
- Considerando a restrição orçamentária da Escola e também o seu conjunto de
prioridades institucionais, a captação externa de recursos passou a ser uma busca
constante (submissão a editais como BID, BNDES e editais de eventos da
CAPES/CNPq), porém não tivemos êxito em nenhum destes editais.
-Uma solução interna foi a criação de um projeto de cooperação nacional e
internacional na Fiotec, com recursos da Unidade. Para a continuidade de execução
de recursos por meio deste projeto precisamos de sua prorrogação (vigência atual –
novembro de 2020);

CCI – 2017/2019
PERSPECTIVAS
- Aprofundamento da discussão da Acreditação de instituições formadoras de
técnicos em saúde.
- I Colóquio Latinoamericano de Educação Interprofissional e Formação de
Técnicos em Saúde – maio/2020 (webnar).

- Internacionalização das ações da EPSJV.
- Redesignação do Centro Colaborador (2020/2024).
- Investir mais em nossa atuação institucional com parceiros como OPAS/OMS,
CPLP, AISA, ABC e outros ainda não explorados como a OMS Afro. Para
tanto, será fundamental priorizar ações mais concretas e temas de interesse de
parceiros.

- Ampliar ao máximo as parcerias internas (Fiocruz). Ainda que, de modo geral,
as relações com ENSP, coordenação da RINS e RINSP, CRIS e presidência
tenham sido relativamente constantes ao longo deste ciclo.

AÇÕES ESTRUTURAIS
• Conceber (e aplicar) uma política de comunicação para a EPSJV, tendo
como base a política de comunicação da Fiocruz e o projeto políticopedagógico da Escola.
• Organizar fluxos e padronizações necessárias à produção de material
gráfico e publicações da EPSJV.
• Conceber e desenvolver padrões de identidade visual para a EPSJV.
• Conceber uma política de distribuição dos materiais que concentram o
conhecimento e as discussões produzidas pela EPSJV, como publicações e
cursos, a partir da organização e utilização de mala-direta específica.
• Tornar públicos e traduzidos (jornalisticamente) o conhecimento
produzido e os debates acerca da educação profissional em saúde a
partir do referencial da EPSJV.
• Refletir sobre a comunicação como campo estratégico para políticas
públicas de educação em saúde.

10 ANOS DA REVISTA POLI
Lançamento de hotsite especial,
com as principais reportagens
produzidas ao longo da década,
vídeos com depoimentos de
parceiros dos campos da educação,
da
saúde,
da
comunicação,
movimentos sociais, etc. (Em
parceria com a Informática.)
Organização de um Seminário
Internacional de reflexão sobre os
30 anos do SUS e comemoração dos
dez anos da Poli.
Publicação de edição especial da
revista, especial sobre os 30 anos do
SUS.

ATIVIDADES/AÇÕES
Aposta na ampliação da interlocução da EPSJV com a sociedade.

Mais presença nas redes sociais e na internet:

Criação de perfil no Instagram e no Youtube; além de canais no aplicativo
multiplataforma de mensagens WhatsApp.
Reativação do perfil no Twitter.

Twitter
Início
Abril de 2010

Retomada em outubro de 2018
Seguidores: 2.231

Instagram

Início
24 de outubro de 2018

Seguidores: 3.575 seguidores
(em junho eram 1.919)

Facebook
Início
27 de maio de 2011

Seguidores: 11.270 seguidores
10.941 pessoas curtiram a página

YouTube
Início
24 de outubro de
2018
96 inscritos
Subindo todos os
vídeos.

WhatsApp
Início
29 de outubro de 2018

3 listas de transmissão
Trabalhadores: 150

Público externo: 385
Geral 1: 254

Geral 2: 137

REPÓRTER SUS
Em 7 de novembro de 2017, a EPSJV/Fiocruz estreou o quadro
Repórter SUS, produzido em parceria com a Radioagência Brasil de
Fato. Já foram feitos 51 programas.

A princípio, ia ao ar somente no programa Brasil de Fato no Rio
(então na Rádio Fluminense 540 AM; hoje na Rádio Bandeirantes
1360 AM). Depois, passou a ser reproduzido também no site
Saúde Popular e ingressou na grade de podcasts do Brasil de Fato,
conteúdo disponibilizado para rádios do país todo.
No quadro, semanalmente, especialistas e pesquisadores abordam
temas de relevância relacionados ao Sistema Único de Saúde

POLICAST
Em janeiro 2019, a Escola começou a produzir o seu próprio podcast –
o ‘Policast’ – primeira iniciativa do gênero no âmbito da Fiocruz (o
‘Fiocruz no Ar’, produzido pela Vice-Presidência de Educação, foi
lançado em fevereiro).
A ideia é ampliar ainda mais o público da EPSJV, pegando carona na
popularidade desse novo formato que é basicamente um programa
de rádio produzido especificamente para a internet, o que dá
liberdade para o ouvinte escutar o conteúdo quando quiser, e fazer a
própria programação.

Foram produzidos 13 programas.

*

V

SoundCloud

Início
Janeiro de 2019

17 programas produzidos

MAIOR CAPACIDADE DE
REFLEXÃO E DIVULGAÇÃO

MAIOR CAPACIDADE DE
REFLEXÃO E DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO DA ESCOLA
(PAUTAS MESCLADAS)

DIVULGAÇÃO DA ESCOLA
(PAUTAS ESTRUTURANTES)

DIVULGAÇÃO DA ESCOLA (EGRESSOS PÓS)

INTEGRAÇÃO AO CURSO TÉCNICO DE
NÍVEL MÉDIO
Em agosto de 2019, a CCDE assumiu a disciplina de ‘Comunicação e Saúde’
da grade do 1º ano do curso técnico de Gerência em Saúde.
O convite ao setor foi feito pelo Labgestão, que explicou que a disciplina
vinha sendo oferecida com professores convidados, quase sempre de
outras unidades, o que dificultava imprimir um caráter mais orgânico às
discussões.
A disciplina é oferecida no segundo semestre. Em 2019, as aulas são às
quintas, das 10h às 13h toda a semana.
Três profissionais da Redação e a Coordenação estão envolvidos. Em breve,
profissionais do Design também.

RETOMADA DO POLITÉCNICO DE
PORTAS ABERTAS
Em 2019, a CCDE em parceria com a VDEI e com o Labform
retomou o evento, voltado para estudantes de escolas
públicas e privadas interessados em participar do processo
seletivo para o curso técnico de ensino médio.
O Politécnico de Portas Abertas não era realizado desde
2016, devido às obras que aconteceram na unidade.

REFORMULAÇÃO DO CD EM FOCO

Feita com o objetivo de dar transparência às decisões de gestão e
instrumentalizar o conjunto da Escola para a participação
fundamentada em todos os espaços coletivos (reuniões, colegiados,
câmaras, assembleias...) por meio de um modelo mais completo,
narrativo – um “meio de caminho” entre o sumário e a ata.

IMPLANTAÇÃO DA POLI TV E
ADOÇÃO DA WEB TV FIOCRUZ
Lançada em junho de 2018, com o objetivo de disseminar
informações para os profissionais, estudantes e visitantes da Escola.
A Poli TV está instalada nos três andares da Escola, próxima ao
elevador.
A Web TV Fiocruz está instalada no pátio interno da EPSJV. Serve
como forma de interlocução entre as unidades e a Fiocruz. A Web
TV Fiocruz é veiculada em todas as unidades da Fundação e cada
umas delas tem um espaço próprio para exibir conteúdos de
interesse do público interno da unidade.

IMPLANTAÇÃO DA COMISSÃO
EDITORIAL DA REVISTA POLI
• Implantada por decisão do CD em 2019.
• Já aconteceram três reuniões para três edições, além de uma
reunião no CD para outra edição.

APOIO TÉCNICO A PROJETOS DE
LABORATÓRIOS E SETORES
Auxílio na concepção, copidesque e editoração do material didático do
curso ‘Educação Popular em Saúde Ambiental em Comunidades:
Pedagogia das Águas em Movimento’, coordenado pelo Lavsa.
Construção do novo site da Revista Trabalho, Educação e Saúde. (Em
parceria com a Informática).
Construção da área de ensino no Portal EPSJV. (Em parceria com a
Informática).

Interlocução junto ao Lires para criação de novo produto de divulgação
para trabalhadores da área de informação sobre leis, portarias, etc.
que pode vir a servir de modelo para outros laboratórios.

APOIO À REVTES (REVISÃO E DIAGRAMAÇÃO)

A CCDE assumiu a revisão e a diagramação dos artigos da
Revista Trabalho, Educação e Saúde em junho de 2017.
Antes, o periódico contratava revisores e diagramadores
externos.
Desde então, 60 artigos já foram revisados e 80
diagramados.

LIVROS REVISADOS E PUBLICADOS
• Iniciação

científica na educação profissional
em saúde: articulando trabalho, ciência e
cultura
• Hegemonia burguesa na educação pública:
problematizações no curso TEMS

LIVROS REVISADOS NO PRELO
• VIII Seminário de Produção Científica do Grupo THESE. Anais: A crise do capital
na sua totalidade, o estado e nossas pesquisas.
• XII Seminário de Produção Científica do Grupo THESE. UFF-UERJ-EPSJV/Fiocruz.
Anais: O desmanche neoliberal no país do ‘golpe’: Capital, Estado e Sociedade.
• VII Seminário de Produção Científica do Grupo THESE. UFF-UERJ-EPSJV/Fiocruz.
Anais: A historicidade do desenvolvimento e da pesquisa em educação:desafios
políticos e epistemológicos.
• V e VI Seminários de Produção Científica do Grupo These/ UFF-UERJEPSJV/Fiocruz. Anais: A herança do governo Lula na relação com o capital, o
trabalho e a educação: e agora?
• Uma experiência de qualificação de trabalhadores do SUS: diagnóstico da
Gestão de Documentos e Informações em Saúde no Piauí.

MANUAL DE SERVIÇOS DA CCDE
O livreto produzido em 2019 é uma iniciativa do setor, a
primeira do gênero na Escola.
O objetivo é dar um panorama da atuação da CCDE,
explicando o passo a passo dos fluxos entre o setor e os
demais laboratórios e setores da unidade.
Os trabalhadores conseguem saber de forma fácil os passos
para organização de um evento, desde a identidade visual
até a divulgação, passando pela cobertura jornalística. E
também como solicitar a divulgação de novos cursos e
turmas, revisão e diagramação de livros, sugestão de
pautas, etc.

PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO
DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DA FIOCRUZ
A CCDE faz parte do novo colegiado, que começou a se reunir em
agosto de 2019. A participação é considerada um marco importante
pelo setor, já que a minuta original não previa a inclusão da EPSJV.

O setor defendeu sua participação na Comissão, expondo suas
múltiplas atividades de comunicação pública. A inclusão foi aceita
por unanimidade pela subcâmara de Comunicação da Câmara
Técnica de Comunicação, Informação e Informática, coordenada
pela Vice-presidência de Ensino, Informação e Comunicação da

Fiocruz, onde a CCDE também tem assento.

OUTROS DESTAQUES
Desde junho de 2017, foram publicados 503 reportagens e entrevistas.
Através da continuidade do trabalho de divulgação junto a jornalistas,
repercussão de conteúdo da revista em veículo de ampla circulação
(Folha de S. Paulo).
Fez a cobertura jornalística de dez eventos, dentre eles a Assembleia
Mundial de Saúde, realizada em Genebra em 2019 (a convite). Em
alguns deles, como o Abrascão, atuou em parceria por meio de
cobertura colaborativa.

Participou de reuniões sobre projetos externos a convite de parceiros,
como o Centro de Estudos Brasileiro em Saúde, a Vice-Presidência de
Meio Ambiente e o ICICT.

OUTROS DESTAQUES
Crescimento relevante do número de assinantes da Poli via site: em
2017, eram 873; hoje são 2.944.

Distribuição de material de divulgação da EPSJV (revistas, livros e
folderes) em 48 eventos externos.
Distribuição de 27.200 exemplares da Revista Poli em eventos
externos.
Envio da Revista Poli para uma mala direta com 4.080 instituições.

Produção de 485 projetos gráficos (cartazes, folderes, livros, convites e
artes para mídias sociais).

PERSPECTIVAS

Manter todos os canais de comunicação e jornalísticos em funcionamento
e com periodicidade e produtividade adequada à natureza de cada um
deles.
Aniversário de 35 anos da EPSJV: colaboração na organização dos eventos
comemorativos e produção de relatório de atividades especial.

DESAFIOS
Conjuntura adversa às instituições públicas federais de ensino, pesquisa e
inovação. (Propostas de unificação no portal único, por exemplo.)
Aprofundar a divulgação das ideias e feitos da Escola, dos debates do
campo da educação profissional em saúde e dos acontecimentos mais
relevantes nas áreas da saúde, educação e trabalho principalmente.
Implantar um grupo de acompanhamento para os conteúdos do Portal
EPSJV (reportagens, entrevistas e Policast) que possa funcionar como
uma
espécie
de
ombudsman
do
que
é
produzido.
Interlocução com setores, mediada pela Direção, para dimensionamento
dos livros planejados, diante da nova realidade orçamentária.

