
 
 
 
 
 
               Relato da reunião ordinária do CD EPSJV 

                           28 de setembro de 2022 

 

 

 

 

 

PAUTA 

 

Nova coordenação do Labform 

 

Anamaria Corbo (Direção) deu as boas-vindas à nova coordenação do Labform, 

composta por Valéria Carvalho (coordenadora) e Daniel Souza (coordenador 

adjunto), com a assessoria de Danielle Cerri e Helena Vieira. 

 

Avaliação da etapa de Planejamento Estratégico Situacional da EPSJV 

 

Anamaria ressaltou que a participação dos trabalhadores na etapa de Planejamento 

Estratégico da EPSJV, realizada no dia 23 de setembro, foi expressiva e possibilitou 

uma aprendizagem para muitas pessoas sobre diversos aspectos da Escola. 

 

Ela explicou que a próxima etapa será a consolidação das propostas do Grupos de 

Trabalho em um documento síntese, que será apreciado em uma assembleia geral 

no dia 24 de outubro, para validar as diretrizes e objetivos do Planejamento 

Estratégico 2023-2025. 

 

Claudia Andrade, Paulo César Ribeiro e Pedro Areas, que integram a equipe de 

planejamento da VDGDI, também fizeram uma avaliação positiva do processo de 

discussão coletiva, ressaltando que o fato de a escola ter suspendido todas as 

atividades para que os trabalhadores pudessem se dedicar à discussão do 

planejamento foi fundamental para que todos se apropriassem do processo.  

 

Anamaria agradeceu ao trabalho dos coordenadores de cada GT e explicou que eles 

serão chamados para a construção do documento síntese para tentar garantir que as 

discussões dos GTs estão bem refletidas nesse documento.  

 

Os membros do CD que se manifestaram também avaliaram o processo como 

positivo e destacaram a importância das discussões para um conhecimento mais 

amplo da Escola e para a definição coletiva das prioridades institucionais.  

 

As próximas etapas previstas no processo de planejamento são: elaboração do 

documento síntese (até 9 de outubro); discussão do documento nos laboratórios e 

setores; assembleia geral para validação do documento (24 de outubro); discussão 

nos laboratórios e setores do plano de ação (até 7 de novembro); assembleia geral 

para validação do plano de ação (7 de dezembro); reunião do CD ampliado para 

discutir prioridades institucionais (13 de dezembro). 

 

Movimentação de trabalhadores 

 

A servidora Patrícia Silva (Núcleo de Projetos/VDGDI) irá se transferir para a Fiocruz 

Ceará com permuta – a Fiocruz Ceará irá custear a contratação, como bolsista, de 

um trabalhador para substituir a servidora na VDGDI. A Fiocruz Ceará também se 



comprometeu a ceder uma vaga de concurso para a EPSJV quando houver um novo 

concurso público para a Fiocruz.  

 

O CD EPSJV aprovou, por unanimidade, a movimentação da servidora e solicitou que 

fosse registrado publicamente o reconhecimento ao trabalho de Patrícia na Escola. 

 

 

INFORMES 

 

Desligamento de trabalhador 

 

Daniel Vieira (Labform) foi desligado da EPSJV.  

 

Resultado da avaliação quadrienal da Capes - Mestrado Profissional em 

Educação Profissional em Saúde 

 

Marcela Pronko (Pós-graduação) informou que o Mestrado Profissional em Educação 

Profissional em Saúde da EPSJV recebeu nota 4 na avaliação quadrienal da Capes 

referente ao período de 2017-2020. Marcela explicou que o processo avaliativo foi 

alterado durante esse período, deixando de ser menos quantitativo e mais 

qualitativo. 

 

A coordenadora da Pós-graduação destacou a importância do trabalho realizado pela 

coordenação anterior do Programa, exercida por Marco Antônio Santos, que teve 

continuidade com Marcela, Anakeila Stauffer e Ana Reis, para o resultado obtido 

nessa avaliação. Ressaltou também que a instituição de decisões colegiadas e a 

criação de comissões permanentes para assuntos específicos também contribuíram 

para esse processo, juntamente com processos permanentes de autoavaliação e 

seminários anuais de avaliação e planejamento. 

 

Anamaria e os membros do CD EPSJV parabenizaram a coordenação atual e as 

anteriores, assim como as direções anteriores da Escola, que garantiram o trabalho 

coletivo e contínuo na Pós-graduação, possibilitando o resultado obtido na avaliação 

da Capes.  

 

Marcela também informou que a Pós-graduação e a VDEI estão trabalhando na 

construção de uma especialização docente na Escola, com a participação de 

trabalhadores da EPSJV que se propõem a ser docentes e discentes dessa 

especialização. No dia 13 de outubro, será realizada uma oficina de validação do 

currículo do curso e o evento é aberto a participação de todos os interessados. 

 

Programa de Gestão e Desempenho da Fiocruz 

 

Anamaria informou que foram realizadas, nos dias 14 e 26 de setembro, oficinas com 

os diretores das unidades da Fiocruz para elaboração do Ato Regulatório para a 

implantação do Programa de Gestão e Desempenho (PGD) da Fiocruz.  

 

Anamaria destacou que há vários pontos críticos a serem definidos no Ato Regulatório 

e que há uma preocupação do impacto do Programa para o trabalho coletivo na 

Fiocruz. No dia 11 de outubro, haverá uma nova oficina de diretores para concluir a 

elaboração do Ato Regulatório. Na última oficina, foi informado que a minuta do ato 

será distribuída a todo do CD Fiocruz, no dia 3 de outubro, de forma a possibilitar 

uma discussão mais aprofundada na oficina do dia 11 de outubro. Nesse sentido, 

haverá uma reunião do CD EPSJV no dia 5 de outubro para análise da minuta e 

elaboração de contribuições da unidade. 

 



Após a elaboração do Ato, o documento será colocado em discussão nas unidades e, 

em seguida, apreciado pelo CD Fiocruz, o que está previsto para outubro de 2022. 

Em seguida, o Ato será publicado e, na sequência, cada unidade deve elaborar seu 

Ato Regulatório próprio. 

 

Coletivo de gestores 

 

Anamaria informou que foi apresentada ao CD Fiocruz a proposta do Coletivo de 

Gestores 2022-2024, que tem como público-alvo os integrantes dos Conselhos 

Deliberativos das unidades, e que estava previsto para ser realizado entre outubro 

de 2022 e dezembro de 2024. 

 

A proposta inicial, coordenada pela Escola Corporativa da Fiocruz e que Anamaria já 

havia apresentado ao CD EPSJV na reunião de agosto, foi debatida pelo CD Fiocruz e 

ficou definido que o início do processo será adiado para 2023. No CD Fiocruz, também 

foi definida a criação de uma comissão para elaborar uma nova proposta para o 

Coletivo de Gestores. A comissão é formada por Anamaria Corbo (EPSJV), Marcos 

Menezes (ENSP), Marilda Gonçalves (Fiocruz Bahia), Pedro Miguel (Fiocruz 

Pernambuco) e Carlos Gadelha (CEE Fiocruz). 

 

Seminário Amazônia 

 

Será realizado, no primeiro semestre de 2023, o seminário “Desafios da atuação da 

Fiocruz na Amazônia numa perspectiva de fortalecer o sistema de CT&I e o SUS”, 

organizado pela Fiocruz Amazônia e Fiocruz Rondônia. 

 

O evento pretende reunir instituições nacionais e internacionais para discutir 

propostas para fortalecer a Amazônia nas áreas de saúde, educação e tecnologia. 

 

EPSJV no Abrascão 2022 

 

Monica Vieira (VDPDT) informou que os pesquisadores da Escola inscreveram 39 

trabalhos no Abrascão 2022, que será realizado de 19 a 24 de novembro, em 

Salvador (BA). A VDPDT está organizando uma “Mostra do Poli no Congresso”, no dia 

05 de dezembro, na EPSJV, a partir de seis eixos temáticos: Atenção Básica; Atenção 

Psicossocial, Covid-19, Gestão de Sistemas de Saúde (1), Políticas Públicas de Saúde 

(5) e Vigilância em Saúde. 

 

A EPSJV vai promover uma oficina, como parte das atividades do pré-congresso do 

Abrascão 2022. A oficina será no dia 20 de novembro, às 14 horas, com o tema 

“Desafios e perspectivas para as ETSUS no âmbito da Educação Profissional em 

Saúde”, voltada para as direções das Escolas Técnicas do SUS. O objetivo da reunião 

é mapear os desafios atuais que se apresentam para o fortalecimento do campo da 

educação profissional em saúde, discutir os possíveis caminhos e alternativas para 

seu enfrentamento e identificar estratégias coletivas de curto e médio prazo para seu 

fortalecimento. 

 

Nova trabalhadora na VDPDT 

 

Maria Ruth dos Santos foi contratada como bolsista para atuar na VDPDT da Escola 

para ajudar a fortalecer a gestão da pesquisa na EPSJV. 

 

 

 

 

 

 



Pesquisa 

A VDGDI e VDPDT estão atualizando a relação de servidores da escola em função de 

pesquisa para atender uma demanda da Cogeplan, seguindo critérios definidos pelo 

CD Fiocruz, de cadastro em grupos de pesquisa da unidade e vínculo com programas 

de pós-graduação stricto sensu, preferencialmente na Fiocruz. Esse quantitativo é 

utilizado no cálculo da avaliação institucional da Fiocruz.   

 

Acordo de cooperação técnica Fiocruz-MST 

 

A Fiocruz estabeleceu um acordo de cooperação técnica com o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) para o desenvolvimento de diversas 

atividades em parceria com diferentes unidades da Fundação, incluindo a EPSJV.  

 

Foi elaborado um Plano de Trabalho, com os eixos de atuação do acordo - 

Coordenação da Cooperação MST/Fiocruz; Formação de educadores; Formação de 

trabalhadores da saúde; Formação de agentes populares (inclusão das doenças 

negligenciadas e das altas coberturas vacinais); Saúde LGBTI; Distribuição de 

alimentos; Atuação Internacional; Comunicação; e Meninas e mulheres na ciência. 

 

Também foi instituída uma Coordenação Político Pedagógica (CPP) com 

representantes das unidades envolvidas na cooperação.  

 

Intercrítica 

 

Será realizado, nos dias 10 e 11 de outubro, o V Intercrítica, que terá atividades na 

Escola Politécnica e na Uerj. O evento é organizado pelo Grupo THESE – Projetos 

Integrados de Pesquisa em Trabalho, História, Educação e Saúde.   

 

Encontro das Escolas de Educação Profissional em Saúde 

 

Será realizado, nos dias 9 e 10 de novembro, o I Encontro Nacional das Escolas de 

Educação Profissional em Saúde vinculadas às Universidades Federais, em Natal 

(RN). Márcia Valéria Morosini (Lateps) vai participar da conferência de abertura que 

terá como tema “Educação Profissional em Saúde: Desafios e estratégias atuais na 

perspectiva da Saúde pública, gratuita, de qualidade e em defesa do SUS”. 

 

Plano de Contingência 

 

Camila Borges (Laborat) informou que o colegiado do Laborat solicitou que o Plano 

de Contingência da EPSJV fosse incluído como pauta de uma próxima reunião do CD 

EPSJV. Anamaria Corbo sugeriu que, antes disso, houvesse uma reunião com o 

colegiado do Laborat para entender melhor a demanda. 

 

 

 

 

 

 

Presentes 

 

Alexandre Moreno (Labman) 

Ana Beatriz Noronha (CCI) 

Ana Reis (Lires) 

Anamaria Corbo (Direção) 

Camila Borges (Laborat) 

Claudia Andrade (VDGDI) - convidada 

Cristiane Braga (Lic-Provoc) 



Edilene Menezes (Lavsa) 

Ingrid D’avilla (VDEI) 

Lean da Silva (Grêmio Politécnico) 

Letícia Batista (Labgestão) 

Luiz Maurício (Latec) 

Marcela Pronko (Pós-graduação) - convidada 

Márcia Valéria (Lateps) 

Monica Vieira (VDPDT) 

Nina Soares (Grêmio Politécnico) 

Paulo César Ribeiro (VDGDI) - convidado 

Pedro Areas (VDGDI) - convidado 

Tiago Rodrigues (SADM) 

Valéria Carvalho (Labform) 


