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PAUTA 

 

Suspensão da oferta do Curso Técnico de Nível Médio em Gerência em Saúde 

 

Letícia Batista (Labgestão) fez um breve relato sobre em quais espaços institucionais 

a suspensão do Curso Técnico de Nível Médio em Gerência em Saúde foi discutida 

desde a reunião anterior do CD EPSJV, em 01 de junho, quando o tema foi 

apresentado ao Conselho para iniciar o debate na Escola. Ela informou que, durante 

o mês de junho, foi realizado um colegiado ampliado do Labgestão com a participação 

de representantes de todas as turmas da Habilitação de Gerência em Saúde; debates 

nas reuniões da Cogetes e da CT de Ensino; além de conversas com as turmas de 

Gerência em sala de aula e em outros momentos.   

 

A coordenadora do Labgestão disse ainda que, sendo aprovada a suspensão do curso, 

o laboratório se compromete a apresentar novas propostas de oferta de cursos de 

educação profissional com ênfase em Gerência em Saúde. 

 

Carolina Dantas (Labform) informou que o laboratório elaborou uma carta, que já 

havia sido lida na reunião da CT de Ensino, no dia 23 de junho. O Labform propõe 

que a pauta sobre a suspensão do curso seja retirada da reunião do CD e que o tema 

seja discutido mais amplamente na Escola antes de voltar ao CD EPSJV para a 

deliberação final. Propõe, ainda, que o curso seja mantido no Processo Seletivo de 

2023, adiando a decisão para 2024. Em seguida, a coordenadora distribuiu o 

documento para leitura. 

 

Luana de Fonseca (Grêmio Politécnico) fez algumas sugestões para pensar a 

continuidade do curso, como convidar professores de outros laboratórios da Escola 

ou de outras unidades da Fiocruz para ministrarem disciplinas de Gerência; destacou 

que a área de Gerência é importante para o SUS; que a grade atual do curso de 

Gerência necessita de reformulação e perguntou o que aconteceria com as turmas 

em andamento com a suspensão do curso. Por fim, leu uma carta aberta elaborada 

pelo Grêmio Politécnico e solicitou que a pauta seja suspensa e que sejam feitas 

novas discussões na Escola antes da decisão final sobre a suspensão do curso. 

 

Os conselheiros do CD EPSJV debateram o tema, questionaram os argumentos 

apresentados nas cartas do Labform e do Grêmio e se posicionaram, exceto Labform 

e Grêmio, a favor da suspensão do curso, em virtude das dificuldades estruturais 

atuais para manter a oferta dessa formação. Ressaltaram também a importância de 

se discutir os processos de trabalho e as ações da Escola à luz da missão da EPSJV.  

 

Ingrid D’avilla (VDEI) disse que a proposta de suspender o curso também trazia o 

comprometimento da Escola, da Direção e do Labgestão com a oferta de novas 

formações para os trabalhadores do SUS. 

 



Em seguida, o CD EPSJV deliberou sobre o tema, em duas votações, com os seguintes 

resultados: 

 

- Adiamento da deliberação para uma próxima reunião do CD EPSJV 

 

A favor – Grêmio e Labform (2 votos) 

Contra – Direção, Lic-Provoc, Latec, Lires, Lavsa, Lateps, Labgestão, Laborat e 

Labman (9 votos) 

 

- Suspensão da oferta de novas turmas do curso de Gerência  

 

A favor – Direção, Lic-Provoc, Latec, Lires, Lavsa, Lateps, Labgestão, Laborat e 

Labman (9 votos) 

Contra – Grêmio e Labform (2 votos)  

 

Movimentação de pessoal 

 

Marcelo Batista 

O servidor Marcelo Batista virá do Instituto Fernandes Figueira (IFF) para atuar no 

Latec, em uma permuta com Marco Aurélio Soares Jorge (Laborat), que irá para o 

IFF. 

 

Grácia Gondim 

Grácia Gondim (Lavsa) foi para a VPEIC para atuar no ProfSaúde. 

 

Roberta Gomes 

Roberta Gomes (Secretaria Escolar) vai para a VDEI para atuar no Projeto Escola 

Saudável. 

 

Mariana Nogueira 

Mariana Nogueira (Laborat) entrou em licença de desincompatibilização por três 

meses, a partir de 2 de julho, para atividades políticas.  

 

Edital do processo seletivo CTNMS – Manutenção do sorteio público 

 

Ingrid D’avilla (VDEI) informou que a coordenação do Processo Seletivo da EPSJV 

defendeu, na reunião de 23 de junho da CT de Ensino, que a seleção exclusivamente 

por sorteio público seja mantida como forma de acesso à Escola, garantindo o acesso 

igualitário e democratizando o acesso aos cursos do Ensino Médio Integrado. A 

coordenação também defende o sorteio exclusivo tendo em vista que, diante da 

pandemia, seriam necessárias condições sanitárias adequadas para garantir a 

segurança sanitária. 

 

A vice-diretora de Ensino disse que a manutenção do sorteio também implica no 

compromisso da Escola em pensar estratégias para apoio escolar, sobretudo no 

primeiro ano, para alunos que tenham essa necessidade, e de discutir a revisão 

curricular dos cursos de Ensino Médio.  

 

Os membros do CD EPSJV debateram o tema e se manifestaram favoráveis à 

manutenção do sorteio, exceto o Grêmio Politécnico, e concordando também com a 

implantação de práticas pedagógicas e políticas de apoio à permanência dos 

estudantes na Escola.  

 

Na votação sobre a manutenção do sorteio público, o resultado foi o seguinte:  

 

A favor – Direção, Lic-Provoc, Latec, Lires, Lavsa, Lateps, Labgestão, Laborat e 

Labman e Labform (10 votos) 



 

Contra – Grêmio Politécnico (1 voto) 

 

Planos de Curso 

 

Ingrid D’avilla informou que foram discutidas e aprovadas na CT de Ensino as 

alterações nos planos dos seguintes cursos: Desenvolvimento Profissional em 

Vigilância Popular em Saúde Ambiental para a população atingida por barragem; 

Desenvolvimento Profissional de Educadores Populares em Saúde LGBTI+ do campo 

e prevenção às IST/HIV/Aids; e Atualização Profissional para Formadores de 

Cuidadores de Pessoa Idosa. 

 

O CD EPSJV, aprovou, por unanimidade as alterações nos planos dos três cursos. 

 

INFORMES  

 

Comunicação e condutas dos agentes públicos no período eleitoral 

 

Talita Rodrigues (CCDE) informou que durante o período eleitoral, de 02 de julho a 

16 de novembro de 2022, os agentes públicos federais devem observar as diretrizes 

previstas na Cartilha Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Federais em Eleições – 

2022, da Advocacia-Geral da União.  

 

A coordenadora da CCDE também informou sobre as mudanças em algumas ações 

da CCDE durante o período, em atendimento à legislação eleitoral.  

 

Câmara Técnica de Gestão da EPSJV 

 

Raquel Moratori (VDGDI) solicitou que os coordenadores e/ou representantes 

também participem das reuniões da CT de Gestão da EPSJV, juntamente com os 

apoios dos laboratórios e setores, para ampliar o debate. 

 

PA 2022 

 

Raquel Moratori (VDGDI) solicitou que os laboratórios e setores agendem reuniões 

com a VDGDI para ajustes no PA 2022. 

 

Novos prepostos 

 

As empresas de terceirização que atuam na EPSJV têm novos prepostos: Márcio 

Carvalho (Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática) e Patrícia Costa (G A 

Serviços de Apoio Administrativo). 
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