
 

 

 

       Relato da reunião ordinária do CD EPSJV 
                           27 de julho de 2022 

 

 

 

 

 

PAUTA 

 

Plano de Curso da Habilitação Técnica em Radiologia (Educação Profissional 

Subsequente ao Ensino Médio)  

  

Ingrid D’avilla (VDEI) apresentou o plano de curso da Habilitação Técnica em 

Radiologia, coordenado pelo Labman. O curso foi realizado na Escola pela primeira 

vez em 2012, integrado ao Ensino Médio e vinculado ao Proeja. 

 

A proposta atual da coordenação do curso é que a formação seja realizada na 

modalidade subsequente ao Ensino Médio, com início previsto para 2023 e a oferta 

de 32 vagas. A ideia é que a oferta seja bianual, com seleção por meio de sorteio 

público e prova.  

 

Alexandre Moreno (Labman) explicou que o curso foi suspenso em 2020, por conta 

da pandemia, quando não havia como os alunos fazerem estágio presencialmente.  

 

O CD EPSJV aprovou, por unanimidade, o plano de curso. 

 

Avaliação da reunião com os alunos e encaminhamentos  

 

Anamaria Corbo (Direção) solicitou que os membros do CD relatassem como foi a 

discussão das cartas em cada laboratório e setor, informando antes alguns 

encaminhamentos realizados pela Direção durante o processo de discussão da 

suspensão do Curso de Gerência em Saúde.  

 

Em resposta à carta elaborada por três servidoras da Casa de Oswaldo Cruz (COC), 

Anamaria apresentou ao CD EPSJV a mensagem do diretor da COC, Marcos José de 

Araújo Pinheiro, na qual ele afirmou que a carta não expressava a opinião da COC, 

nem de sua direção. Afirmou que os processos internos da EPSJV dizem respeito 

somente aos trabalhadores e estudantes do Poli e que reconhece o mérito e a 

autonomia da Escola na sua capacidade de reconhecer e de enfrentar os seus 

desafios, ressaltando a necessidade do diálogo permanente entre as unidades da 

Fiocruz. 

 

Em relação à carta dos pais, nas próximas reuniões com os responsáveis dos 

estudantes, serão abordadas as questões apresentadas.  

 

Na sequência, os membros do CD relataram como cada setor e laboratório recebeu, 

principalmente, o conteúdo da carta elaborada pelos estudantes. De um modo geral, 

foi relatado um estranhamento em relação a algumas acusações presentes no 

documento e a necessidade de abertura de mais canais de diálogo com os estudantes, 

pois ficou evidente que há um desconhecimento sobre o que é feito na Escola, para 

além do ensino médio integrado; quem são os trabalhadores técnicos formados pela 



EPSJV; quais as disputas que a Escola trava no âmbito da Fiocruz para a garantia do 

seu projeto político pedagógico; e quais as reais condições de trabalho na EPSJV, 

principalmente no que diz respeito à relação entre trabalhadores servidores e 

terceirizados. 

 

Ressaltaram também a importância da reativação da Representação dos 

Trabalhadores da Escola. 

 

Anamaria propôs que sejam realizadas mais estratégias de divulgação e campanhas 

de comunicação que favoreçam a ampliação do conhecimento sobre a Escola, além 

da produção de um vídeo institucional da EPSJV. Foi sugerida também a inserção, 

nas atividades de aniversário da Escola, de uma apresentação do observatório de 

técnicos sobre o perfil e a situação dos técnicos em saúde no país. 

 

 

Abertura do processo de eleição no Labform 

 

Anamaria Corbo (Direção) informou que Pedro Quental e Carolina Dantas solicitaram 

o desligamento da coordenação do Labform e que será aberto um processo eleitoral 

para escolher a nova coordenação do laboratório. 

 

Foi apresentado ao CD EPSJV o calendário e a comissão eleitoral, que será formada 

por Rafael Bilio (VDEI), Jonathan Ribeiro (Cogetes) e Viviane Soares (Labform). 

 

O CD EPSJV aprovou, por unanimidade, a comissão e o calendário eleitoral do 

Labform. 

 

Foi ressaltada a importância de retorno do debate suscitado pelos itens das cartas 

dos estudantes no próximo CD, haja vista a presença da nova coordenação do 

Labform. 

 

Planejamento EPSJV 2022/2025  

 

Raquel Moratori (VDGDI) fez um breve relato do processo de Planejamento 2022-

2025 da EPSJV, iniciado em 2021. Pedro Areas (VDGDI) apresentou a proposta 

metodológica e o cronograma das próximas etapas do Planejamento. Após todas as 

etapas, está prevista uma reunião ampliada do CD EPSJV, em novembro de 2022, 

para definir as prioridades institucionais para 2023/2024. 

 

O CD EPSJV aprovou, por unanimidade, a proposta metodológica e o cronograma. 

 

Regulamento do Auxílio Permanência da EJA  

 

Ingrid D’avilla (VDEI) apresentou o regulamento para a concessão do auxílio 

permanência da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que é uma ação substitutiva à 

mediação infantil que era realizada anteriormente. Ela informou que o documento já 

havia sido discutido na CT de Ensino da Escola, que propôs algumas alterações, e 

que a proposta é que o regulamento seja usado como modelo para a concessão de 

auxílios em outros cursos. 

 

O CD EPSJV aprovou, por unanimidade, o regulamento. 

 

Aniversário da EPSJV 

 

Anamaria Corbo (Direção) apresentou a proposta de programação para o evento de 

aniversário de 37 anos da Escola, no dia 19 de agosto. A programação será realizada 

nas tendas da Praça Luiz Fernando Ferreira, a partir das 14h. 



 

A proposta é que o evento seja uma homenagem aos trabalhadores técnicos, com a 

apresentação de resultados de pesquisas relacionadas ao tema e da exposição 

“Manguinhos de Muitas Memórias: Histórias dos Trabalhadores Técnicos da Fiocruz”. 

Também serão realizadas homenagens a Joaquim Venâncio, trabalhadores técnicos 

da Escola e da Fiocruz.  

 

Os membros do CD EPSJV sugeriram a produção de vídeos curtos para serem 

exibidos nas redes sociais e no dia do evento, com temas relacionados aos técnicos 

e ao aniversário da Escola.  

 

INFORMES 

 

Projeto “O que você está vestindo?”  

 

Como um dos itens das cartas dos estudantes fazia referência a situações de assédio, 

a direção da EPSJV convidou as professoras Marcela Teixeira Godoy e Bettina Heerdt, 

do projeto de extensão “O que você estava vestindo?”, para realizar as atividades do 

projeto na Escola, nos dias 17 e 18 de agosto. As atividades incluem uma mesa de 

abertura, uma exposição e rodas de conversa. 

 

Próximas ações da CCI 

 

Ana Beatriz apresentou algumas ações da Coordenação de Cooperação Internacional 

(CCI) como Centro Colaborador da OMS. A equipe da CCI elaborou um artigo que 

aborda as diversas ações da Escola durante a pandemia para a edição especial de 

100 anos da Revista Pan-Americana de Saúde Pública. Em 2022, está acontecendo a 

continuidade do ciclo de oficinas, com o apoio do Cris/Fiocruz, VideoSaúde e da 

Opas/OMS, que aborda a formação e o trabalho dos técnicos em saúde no mundo 

pós-Covid. 

 

Neste ano, a CCI iniciou a negociação de uma carta-acordo com a Opas/OMS para a 

realização de um novo ciclo de oficinas, em 2022 e 2023; e a produção de uma 

publicação e um mapeio da formação de técnicos em saúde nas Américas. A equipe 

da CCI também está finalizando o Termo de Referência do mapeio, que será discutido 

internamente na Escola, e será entregue para a Opas e para o Organismo Andino de 

Saúde (ORAS-CONHU). 

 

Também estão previstas reuniões virtuais das redes RETS, RETS-CPLP e RIETS, das 

quais a EPSJV é Secretaria-Executiva.   

 

Em outubro, a equipe da CCI irá fazer a atualização cadastral dos membros das redes 

e a Escola irá participar do Colóquio Sul-Americano, promovido pela ENSP e RENSP.  

 

Movimentação de pessoal 

 

O servidor Brunner Maxwell (Setor de Contratos) foi transferido da EPSJV para a 

Presidência da Fiocruz.  

 

Fluxo de entrega e envio de publicações pela CCDE 

 

Júlia Neves (CCDE) informou que, a partir de 08 de agosto, haverá um novo fluxo de 

entrega e envio de publicações pela CCDE. As entregas na Escola e os envios pelos 

Correios de publicações (livros e revistas), que precisam ser retirados do depósito da 

EPSJV, serão realizadas pela CCDE somente às quintas-feiras de cada semana, para 

pedidos recebidos até a terça-feira da mesma semana. As solicitações de livros e 

revistas devem ser enviadas para o e-mail da CCDE. 



 

CD Fiocruz 

 

Anamaria fez alguns informes sobre a última reunião do CD Fiocruz. 

 

No dia 29 de julho, será realizada uma audiência pública, aberta a participação de 

todos os trabalhadores da Fiocruz, para discutir a implantação do Programa de 

Gestão e fornecer subsídios para a elaboração do Ato Regulatório da Fiocruz sobre o 

Programa.  

 

O CD Fiocruz também discutiu sobre a ampliação da cobertura vacinal no Brasil, a 

Avaliação de Desempenho Institucional da Fundação e o projeto “Mulheres e Meninas 

na Ciência”, promovido pela Fiocruz. 

 

Sobre o Período Eleitoral, foi destacado que não está autorizado que os trabalhadores 

da Fundação usem bottons e camisetas de candidatos a cargos eletivos, dentro da 

instituição, durante todo o período eleitoral, devendo ser responsabilizado o 

trabalhador que descumprir a regra.  
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