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PAUTA 

 

Aprovação de cursos apresentados na CTEI 

 

O CD EPSJV aprovou, por unanimidade, os seguintes planos de cursos: 

 

- Curso de Atualização em Educação em Saúde na Comunidade em Tempos de 

Pandemia, coordenado pelo Laborat e que será voltado para ACS, ACE, outros 

profissionais da Atenção Básica e lideranças comunitárias. 

 

- Curso de Desenvolvimento Profissional em Educação Audiovisual, coordenado pela 

Codemates e que terá como público-alvo os professores da educação básica de 

escolas públicas. A formação será remota e realizada em parceria com a Multirio. 

 

- Curso de Desenvolvimento Profissional em Metrologia e Qualidade em Saúde, 

coordenado pelo Labman, e que será realizado de forma remota entre outubro e 

novembro de 2021. 

 

O CD EPSJV também aprovou, por unanimidade, a realização presencial dos 

seguintes cursos: 

 

- Curso de Atualização em Vigilância e Monitoramento de Populações expostas ao 

Mercúrio no Brasil, coordenado pelo Lavsa e que será realizado de 4 a 08 de outubro 

de 2021, na região do Tapajós, no Pará. 

 

- Formação Docente do Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde, 

coordenado pelo Laborat e que será realizado em Belém (PA), a partir de 25 de 

outubro de 2021. 

 

- Curso Técnico de Nível Médio em Citopatologia, realizado em parceria com o INCA 

e que terá suas atividades presenciais retomadas a partir da segunda quinzena de 

outubro. As aulas acontecerão no INCA, onde os alunos também ficarão hospedados.  

 

Proposta de planejamento - etapa de diagnóstico institucional 

 

Raquel Moratori (VDGDI) apresentou a proposta da etapa de diagnóstico 

institucional, que faz parte da proposta de planejamento da EPSJV para o período 

2021-2025. Após essa etapa, serão realizadas as oficinas de planejamento, previstas 

para o início de 2022. 

 



A proposta da VDGDI é que esta etapa seja realizada em três momentos 

complementares: 

 

1 - Envio para os laboratórios e setores de um instrumento com questões 

disparadoras, a ser respondido individualmente por cada trabalhador, mas analisado 

coletivamente nos colegiados e reuniões dos laboratórios e setores. 

 

2 – Agendamento de reuniões do Serviço de Planejamento e da Seção de Gestão de 

Pessoas com cada setor e laboratório para debater e discutir o processo de 

preenchimento do instrumento e a produção de um breve relatório com a síntese dos 

debates.  

 

3 - Envio dos relatórios finais produzidos por setores e laboratórios, que expressarão 

as sínteses dos debates e serão a base para as oficinas de planejamento da EPSJV 

em 2022. 

 

O instrumento de diagnóstico está em fase de elaboração, assim como estão sendo 

analisados os prazos para a realização da etapa de diagnóstico. 

 

Síntese das contribuições ao Edital “Chamada para habilitação de servidores 

da EPSJV para participar do Programa de Pós-graduação Stricto-sensu e 

Licença Capacitação” 

 

Raquel Moratori (VDGDI) e Tiago Ferreira (SGP) apresentaram as alterações 

propostas na “Chamada para habilitação de servidores da EPSJV para participar do 

Programa de Pós-graduação Stricto-sensu e Licença Capacitação”, após as 

contribuições recebidas de laboratórios e setores da Escola. 

 

O CD EPSJV aprovou as alterações apresentadas e a última versão do documento 

será divulgada na Escola. 

 

Programa de Gestão - IN 65 

 

Raquel Moratori (VDGDI) apresentou as principais propostas do Programa de Gestão 

da Fiocruz, a partir das diretrizes da Instrução Normativa nº 65/2020. O Programa 

de Gestão faz parte do Transforma GOV, projeto do Ministério da Economia, ao qual 

a Fiocruz aderiu em abril de 2021. 

 

Para discutir as diretrizes do Programa de Gestão na Fiocruz foi instituído um Grupo 

de Trabalho, pela Presidência da Fundação, do qual Raquel Moratori é uma das 

integrantes.  

 

O programa prevê uma reorganização do trabalho na Fiocruz, incluindo as 

possibilidades de teletrabalho e trabalho presencial ou semipresencial, além de 

instituir o ponto eletrônico para os trabalhadores da Fundação. 

 

Anamaria relatou que essa questão ainda não foi debatida pelo CD Fiocruz e que é 

necessário um debate amplo sobre o assunto, que vai trazer muito impacto para a 

cultura institucional de trabalho na Fiocruz. Ela disse que esse tema voltará a ser 



pauta da CT de Gestão da EPSJV e que, quando houver mais informações, poderá 

ser marcada uma assembleia geral da Escola para discutir o assunto. 

 

Diversos conselheiros se manifestaram a favor de um debate amplo sobre o assunto 

e ressaltaram a importância de que as decisões da EPSJV sobre este tema sejam 

pactuadas coletivamente.  

 

Foi sugerido a elaboração de uma carta dos trabalhadores da Escola solicitando à 

Asfoc uma assembleia com os profissionais da EPSJV para discutir o assunto. 

 

 

Retorno às atividades presenciais de ensino: balanço e próximas fases 

 

Ingrid D’avilla (VDEI) apresentou um balanço do retorno das atividades presenciais 

de ensino na EPSJV e as perspectivas para as próximas etapas. Ela relatou que o 

retorno tem suas dificuldades, mas está sendo possível graças à colaboração de todos 

e o respeito às regras sanitárias. 

 

Na Fase 1, iniciada em 30 de agosto, voltaram às aulas presenciais os estudantes do 

4º ano do Ensino Médio, das séries iniciais da EJA e dos cursos de Doulas. Na Fase 

2, a partir de 20 de setembro, voltaram os alunos do 3º ano do EM e das séries finais 

da EJA. 

 

Ingrid informou que, nas duas primeiras fases de retorno, apenas três estudantes do 

Ensino Médio optaram por não voltar às aulas presenciais e que, nas primeiras cinco 

semanas de atividades presenciais, não houve nenhum caso de transmissão local de 

Covid-19 na Escola.  

 

Ela destacou que, para melhor continuidade do plano de retorno, a Escola está 

pensando em uma regulamentação para o retorno dos professores, que atualmente 

é voluntário. Também informou que a força de trabalho para a distribuição dos kits 

de alimentos para os estudantes precisa ser reforçada, tendo em vista que os 

trabalhadores que participavam dessa tarefa anteriormente agora estão ocupados 

com outras atividades por causa da realização de aulas presenciais. 

 

Na reunião de novembro do CD EPSJV, está prevista uma nova avaliação do retorno 

das atividades presenciais e a discussão sobre a possibilidade de ampliação dos dias 

de atividades presenciais para os estudantes que, atualmente, têm aulas presenciais 

em dias alternados. Nos demais dias, eles continuam no ensino remoto emergencial. 

 

A Direção propôs que a Fase 3 seja iniciada em 11 de outubro, com o retorno do 2º 

ano do EM e do Ensino Médio da EJA; e que a Fase 4, com a volta do 1º ano do EM, 

tenha início em 4 de novembro. 

 

Na votação da proposta da Direção, o resultado foi o seguinte: 

 

A favor - Lateps, Direção, Labform, Labman, Laborat, Lavsa, Lires e Labgestão (oito 

votos) 

Contra – nenhum voto   

Abstenção – Latec e Lic-Provoc (dois votos)  



 

INFORMES 

 

Informes do CD Fiocruz  

 

Testes de Covid-19 

A Fiocruz Paraná, responsável pela produção e entrega dos testes de antígeno de 

Covid-19, prevê entregar 70 milhões de testes até o final de 2021.  

 

Nova vacina 

A Fiocruz foi selecionada pela OMS para abrigar um centro de transferência de 

tecnologia para a produção de uma vacina de RNA, contra a Covid-19, na América 

Latina. 

 

Nomeações 

Dois conselheiros do CD Fiocruz ainda não tiveram suas nomeações publicadas no 

Diário Oficial da União – Tânia Araújo Jorge, eleita diretora do IOC; e Hermano 

Castro, nomeado para a Vice-presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde 

da Fiocruz.  

 

IX Congresso Interno 

O IX Congresso Interno da Fiocruz será realizado de 8 a 10 de dezembro de 2021. 

Ainda não está definido se o evento será remoto, presencial ou híbrido. A eleição de 

delegados das unidades está prevista para 2 a 7 de novembro. 

 

O documento orientador do Congresso está em fase final de elaboração e será 

divulgado em breve para que seja debatido pelos trabalhadores das unidades. 

 

Emendas parlamentares 2022 

A EPSJV vai elaborar dois projetos em conjunto com a ENSP para reunir propostas 

de emendas parlamentares elaboradas pelas duas unidades e apresentá-los a 

parlamentares para pleitear os recursos. O objetivo é fortalecer as propostas e evitar 

disputas de recursos entre os projetos. 

 

Blindagem 

A obra de blindagem do prédio da EPSJV, que seria iniciada em outubro de 2021, foi 

suspensa. A empresa vencedora da licitação informou que não tem condições de 

executar o serviço. 

 

Representação da EPSJV na CIES-RJ 

Márcia Soares (Lires) é a nova representante da EPSJV na Comissão Permanente de 

Integração Ensino-Serviço do Rio de Janeiro (CIES - RJ). Ingrid D’avilla será a 

suplente da representação. 

 

Formulário vacinal da Escola 

A Direção solicitou que todos os trabalhadores e estudantes da EPSJV preencham o 

formulário vacinal elaborado pela Escola para que possa ser feito um mapeamento 

da situação vacinal de alunos e profissionais da unidade. 

 

 



Plano de Desenvolvimento Institucional da Educação da Fiocruz 2021-2025 

Ingrid D’avilla informou que o Plano de Desenvolvimento Institucional da Educação 

da Fiocruz (PDIE) 2021-2025 será discutido na próxima reunião da CT de Ensino da 

EPSJV. 

 

Retorno do servidor Paulo César Ribeiro 

O servidor Paulo César Ribeiro, que estava em licença para ações de 

desenvolvimento, retornará às atividades na EPSJV, a partir de 01 de outubro de 

2021. Inicialmente, Paulão ficará lotado na VDGDI até que faça sua transição para o 

Labgestão. 

 

Chamada pública para projetos de baixo custo 

A VDGDI vai lançar uma Chamada Interna para recebimento de projetos, que devem 

ser executados até dezembro de 2021. O objetivo é apoiar iniciativas transversais, 

de curta duração e de baixo custo, visando oportunidades de financiamento para 

demandas que não tenham sido contempladas no planejamento anual. 

 

Estratégias para a área de Pesquisa da EPSJV 

Monica Vieira informou que foi enviado pelo Politec-l um documento elaborado pela 

VDPDT chamado “Agenda de Pesquisa - segundo semestre de 2021”. Ela solicitou 

que o documento seja discutido nos laboratórios e setores. 

 

Assembleia da EPSJV  

Será realizada, no dia 8 de outubro, às 9h30, de forma remota, uma assembleia geral 

dos trabalhadores da EPSJV para apresentação do balanço dos 100 dias de gestão da 

nova Direção da Escola.  

 

 

 

 

Presentes 

 

Alda Lacerda (Laborat) 

Alexandre Moreno (Labman) 

Ana Reis (Lires) 

Anamaria Corbo (Direção) 

Carlos Eduardo Batistella (CCI) 

Cristiane Sendim (VDGDI) 

Edilene Menezes (Lavsa) 

Ingrid D’avilla (VDEI) 

Leandro Medrado (Latec) - convidado 

Letícia Batista (Labgestão) 

Márcia Teixeira (Labman) 

Márcia Valéria Morosini (Lateps) 

Marco Antônio Santos (Labform) 

Monica Murito (Latec) 

Monica Vieira (VDPDT)  

Páulea Zaquini (Lic-Provoc) 

Raquel Moratori (VDGDI) 

Talita Rodrigues (CCDE) 

Tiago Ferreira (SGP) - convidado 

Tiago Lopes (Grêmio Estudantil) 


