
 
  

Foi realizada no dia 11 de setembro de 2012 a reunião ordinária do Conselho 

Deliberativo da EPSJV. 

 
1 – Informes da Direção 
 
- Congresso Interno 
Será realizada de 19 a 21 de setembro a plenária do VI Congresso Interno da Fiocruz, 
que acontecerá na EPSJV. No dia 14 de setembro, a EPSJV marcou assembleia para 
eleger novos delegados da Escola e fazer uma análise dos documentos do congresso. 
 
- Eleições para a presidência da Fiocruz 
Foi aprovado pelo CD Fiocruz o calendário eleitoral para a escolha do novo presidente 
da Fundação. No dia 18 de setembro, o CD Fiocruz aprova o regimento eleitoral. Em 
outubro, acontece a inscrição e a divulgação dos candidatos inscritos. De 17 de 
outubro a 27 de novembro, acontece a campanha eleitoral e de 28 a 30 de novembro 
será realizada a votação. A apuração dos votos será feita também no dia 30 de 
novembro. No dia 3 de dezembro, o CD Fiocruz homologa o resultado da eleição. 
 
- CD Fiocruz 
O CD Fiocruz ficou em reunião permanente durante a greve dos servidores da 
Fundação, acompanhando as negociações com o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão.  
 
Entre os pontos de pauta do CD Fiocruz tratados durante esse período estavam: a 
sustentabilidade do FioSaúde, apresentação dos trabalhos realizados pela 
Coordenação de Cooperação Social da Fiocruz, a participação da Fiocruz em uma 
comissão nacional que discute políticas públicas sobre drogas e o Centro de Validação 
de Métodos Alternativos do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 
(INCQS) da Fiocruz, que visa a racionalidade da utilização dos animais em 
experimentos. 
 
 
- Curso de ACS do semiárido 
A EPSJV recebeu uma solicitação da Vice-presidência de Ambiente, Atenção e 
Promoção da Saúde da Fiocruz para participar da construção de um curso para 
Agentes Comunitários de Saúde do semiárido. A ação faz parte do Programa Brasil 
Sem Miséria. O objetivo é qualificar trabalhadores locais de oito estados do Nordeste e do 

norte de Minas Gerais para que atuem no sentido de garantir a qualidade da água das 
cisternas que estão sendo instaladas pelo governo federal no semiárido. 
O curso será realizado em três momentos e devem ser qualificados cerca de 48 mil 
agentes. 
   
 
- Pagamento de hora-aula 
A EPSJV publicou uma portaria com as novas orientações para o pagamento de hora-
aula, de acordo com as novas orientações da Controladoria Geral da União. Será 
realizada em breve uma oficina com os profissionais de apoio de todos os setores da 
EPSJV para que sejam orientados sobre os novos procedimentos adotados para o 
pagamento de hora-aula. 



 
- Comitê de Política Editorial 
Foi realizada no dia 10 de setembro a primeira reunião do Comitê de Política Editorial 
da EPSJV. A próxima reunião será no dia 1º de outubro. 
 
- Coordenação da Pós-graduação 
Neise Deluiz assumiu a coordenação do Programa de Pós-graduação em Educação 
Profissional em Saúde da EPSJV. Ana Margarida Campello e Carla Martins assumiram 
como subcoordenadoras do programa. 
 
- Novo calendário escolar 
Foi aprovado pela CT de Ensino e Informação o novo calendário escolar da EPSJV para 
a reposição das aulas perdidas durante a greve da Fiocruz. 
 
- Patrimoniamento de bens  
Foi solicitado que a Direção da EPSJV oriente os profissionais da Escola sobre o 
patrimoniamento de bens adquiridos com recursos de pesquisas financiadas por 
órgãos externos. A Direção orientou que esses bens sejam patrimoniados 
imediatamente após serem adquiridos. 
 
- Convênio Provoc 
O Programa de Vocação Científica (Provoc) da EPSJV irá fazer um convênio com a 
Haute École de Pedagogie da França para o intercâmbio de alunos do ensino médio 
para estágios de curta duração. 
 
- Bolsas Pibic Ensino Médio 
Já foram implantadas 70 bolsas Pibic Ensino Médio concedidas pelo CNPq à EPSJV. As 
bolsas têm vigência até janeiro de 2013. 
 
 
- Abrascão 
A Direção da EPSJV aguarda que todos os setores da escola enviem suas demandas de 
participação no Abrascão para verificar a possibilidade de financiamento da 
participação desses profissionais no evento. 
 
 
- Curso de conselheiros de saúde  
Foram iniciadas no dia 10 de setembro as aulas do Curso de Qualificação em 
Participação Social e Gestão da Saúde, do Labgestão, voltado para os conselheiros de 
saúde de Manguinhos. No próximo dia 27 de setembro, às 14h, no auditório Joaquim 
Alberto Cardoso de Melo, será realizada uma aula magna do curso com a participação 
do ex-presidente do Conselho Nacional de Saúde, Francisco Batista Junior. 
 
- XX RAIC 
Será realizada na EPSJV no dia 5 de outubro a apresentação de trabalhos de bolsistas 
da escola na XX Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) da Fiocruz. É obrigatória 
a apresentação dos bolsistas Pibic e de Iniciação Científica.  
A apresentação dos bolsistas de Ensino Médio da EPSJV não é obrigatória, mas é 
fortemente recomendada para que adquiram experiência em eventos desse tipo. 
 
- Curso técnico de Meio Ambiente 
Teve início no dia 19 de setembro, no Ceará, o Curso Técnico de Meio Ambiente 
oferecido pela EPSJV para integrantes de movimentos sociais. 



 
- Rede de Frio 
Será realizada no dia 25 de setembro a formatura de uma nova turma do Curso de 
Especialização Técnica em Rede de Frio de Imunobiológicos. 
 
 
- Curso Técnico de Vigilância 
Será realizada no dia 24 de setembro a aula inaugural do Curso Técnico de Vigilância 
em Saúde, realizado pela EPSJV em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil do Rio de Janeiro, para quatro novas turmas. 
 
Na mesa semana, será realizada a capacitação docente e de preceptores das novas 
turmas. As aulas começam no dia 01 de outubro nos bairros de Bangu, Padre Miguel, 
Lins e Pedra de Guaratiba. No dia 20 de setembro começam as aulas da turma da 
EPSJV. Desde março deste ano, cinco turmas já estão em aulas. 
 
 
- Curso de Biossegurança em Biotérios 
Foi realizado no Chile, em julho deste ano, o curso de Biossegurança em Biotérios, 
realizado pela EPSJV em parceria com o Cecal. A coordenação do curso foi convidada 
para ministrar o curso no Chile novamente no próximo ano. 
O curso é realizado há 15 anos na EPSJV e a turma deste ano terá aulas no próximo 
mês de novembro. 
 
 
- Técnico em Histologia 
Profissionais do Latec e do INCA estão participando das discussões para a construção 
de um currículo nacional para a formação do técnico em Histologia. As duas 
instituições já realizam em parceria um curso técnico em Histologia. 
 
 
- Estágio de alunos da EPSJV  
As coordenações dos cursos técnicos integrados ao ensino médio da EPSJV solicitaram 
a Direção da EPSJV que paute no CD Fiocruz e na CT de Ensino da Fiocruz a dificuldade 
que as coordenações têm enfrentando para que os alunos do curso técnico façam 
estágio em outras unidades da EPSJV, como acontece há anos. Seguindo novas regras 
da Direh, as unidades parceiras para estágio estão exigindo que os alunos da EPSJV 
sejam inscritos no CIEE para fazer estágio em outras unidades da Fiocruz. Essa 
dificuldade no estágio pode prejudicar a formatura dos alunos, já que eles não poderão 
cumprir a carga mínima de estágio prevista em lei. 
 
 
- Seminário internacional 
Será realizado de 28 a 30 de novembro o II Seminário Internacional sobre Formação 
de Trabalhadores Técnicos em Saúde no Mercosul. 

 
 
- Representação dos trabalhadores 
A ReprePoli solicitou a inclusão na pauta do CD EPSJV de uma discussão sobre a 
liberação para qualificação dos trabalhadores da escola.  
 
 



- Interdição 
Devido ao risco de queda das placas de granito, foi interditado totalmente o acesso a 
parte de trás da escola pela frente da EPSJV. Agora, o acesso só pode ser feito pelo 
portão dos fundos da EPSJV. Por causa disso, um porteiro ficará no portão dos fundos 
para controlar o acesso à escola. 
 
 
2 – Aniversário da EPSJV e homenagem a Antenor Amâncio 
 
Será comemorado no dia 17 de outubro o aniversário da EPSJV (que completou 27 
anos no dia 19 de agosto). A programação inclui uma palestra com o tema 
‘Privatizações e precarizações nas políticas sociais no Brasil contemporâneo’, a 
recepção oficial aos novos servidores da escola, o lançamento do volume 7 da série 
‘Iniciação Científica na Educação Profissional em Saúde: articulando, trabalho, ciência e 
cultura’. Haverá ainda uma comemoração do Dia do Professor e uma homenagem ao 
ex-diretor da EPSJV, Antenor Amâncio, morto em agosto deste ano. 
 
 
3 – Segurança 
 
O CD EPSJV debateu sobre a instalação de novas câmeras de segurança na EPSJV, nos 
locais em que ainda não há esse monitoramento. Ficou definido que as novas câmeras 
serão instaladas apenas nas salas onde são guardados equipamentos de maior valor. 
Também foi decidido que serão feitas mudanças na portaria da EPSJV, com o objetivo 
de controlar melhor o acesso à escola. 
 
 
4 – Movimentação de pessoal 
 
Cristina Barros veio da Cooperação Social da Presidência da Fiocruz para atuar no Lic-
Provoc. 
 
A EPSJV solicitou ao Instituto Fernandes Figueira (IFF) a vinda de uma nutricionista 
para atuar em conjunto com a empresa que presta o serviço de bandejão para os 
alunos da escola. 
 
O CD EPSJV negou o pedido da Cooperação Social da Presidência da Fiocruz para ceder 
o servidor Leonardo Brasil Bueno, aprovado no último concurso da Fiocruz, 
concordando apenas em autorizar que o mesmo continue a dedicar parte de sua carga 
horária a atividades da Cooperação Social. 
 
 


