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PAUTA 

 

Concessão de bolsa 

 

O CD EPSJV aprovou, por unanimidade, a concessão de bolsa de complementação 

salarial para a servidora Ana Cristina Reis (Lires) para o desenvolvimento de 

atividades no Mestrado Profissional em Saúde da Família (ProfSaúde II) e no Mais 

Médicos. 

 

Assessoria de imprensa da EPSJV 

 

Talita Rodrigues (CCDE) informou que a Comunicação está reestruturando a 

Assessoria de Imprensa da Escola e solicitou que os pesquisadores preencham o 

formulário enviado pela CCDE para que seja construído o Banco de Fontes da 

EPSJV. Ela também solicitou que os coordenadores repassem para a CCDE 

informações sobre ações e pesquisas desenvolvidas em seus laboratórios e setores 

para que a Comunicação avalie a pertinência e a forma mais adequada de divulgar 

as ações. 

 

Viviane Tavares (CCDE) explicou a importância de uma assessoria de imprensa 

ativa para ampliar a divulgação da Escola na imprensa e trabalhar com a mídia os 

assuntos e inciativas da Escola. Destacou ainda que diversos temas podem ser de 

interesse da imprensa, por isso, é importante que a CCDE receba as informações 

para avaliar a melhor estratégia de divulgação.  

 

Anamaria Corbo (Direção) reforçou a importância de os laboratórios e setores 

repassarem para a Comunicação as informações sobre suas ações e projetos para 

potencializar a divulgação da Escola em seus diversos canais de Comunicação, 

principalmente nas redes sociais, que tiveram grande impulso com a pandemia. 

 

Monica Vieira (VDPDT) solicitou que os pesquisadores preencham o Sistema de 

Pesquisa da Escola, para que as informações fiquem disponíveis e possam ser 

divulgadas, proporcionando a disseminação do conhecimento produzido na Escola. 

 

 

Retorno às atividades presenciais de ensino: balanço e próximas fases 

 

Ingrid D’avilla (VDEI) fez uma apresentação com o balanço do retorno das 

atividades presenciais de ensino na EPSJV e com as perspectivas para as próximas 

fases.  

 

Mantidas as condições epidemiológicas e protocolos atuais, a Direção propõe que, a 

partir de agora e até o fim de 2021, haja: 

- Manutenção das atividades presenciais (de acordo com o calendário aprovado pelo 

CD EPSJV) e com possibilidade de ampliação de dias de atividades; 



- Possibilidade de agendamento de orientações, qualificação e defesas presenciais 

para todos os cursos; 

- Possibilidade de agendamento de reuniões presenciais; 

- Realização das aulas de laboratório com a integralidade das turmas; 

- Possibilidade de atividades integradas com até duas turmas; 

- Planejamento e agendamento de eventos, sem a participação de estudantes. 

 

Para 2022, a proposta da Direção é a seguinte: 

- Retorno 100% presencial, com calendário e horários reduzidos até março de 

2022. A partir de abril, retorno ao calendário e horários-padrão para CTNMS e EJA; 

- As indicações ao trabalho remoto devem ser regulamentadas (INs e definições da 

Fiocruz); 

- Planejamento do retorno às atividades presenciais da pós-graduação; 

- Planejamento da realização presencial dos demais cursos; 

- Planejamento da retomada de atividades presenciais de estudantes da Iniciação 

Científica; 

- Planejamento e agendamento de eventos com a participação de estudantes. 

 

Anamaria destacou que as pessoas e grupos que se sentirem seguros para realizar 

reuniões presenciais, podem agendar previamente as reuniões em espaços 

externos da Escola e que reuniões de pequenos grupos podem ser realizadas nas 

salas de trabalho, desde que observados os protocolos de segurança, 

principalmente o uso de máscaras e a manutenção da ventilação dos ambientes.  

 

Em seguida, o CD EPSJV deliberou sobre a proposta da Direção para o ano de 2021, 

com o seguinte resultado:  

 

A favor – 9 votos (Laborat, Labman, Lateps, Labform, Direção, Latec, Lavsa, Lires e 

Labgestão) 

Contra – nenhum voto 

Abstenção – 1 voto (Lic-Provoc) 

 

INFORMES 

 

Processo Eleitoral para a coordenação do Labform 

 

Em votação realizada no dia 27 de outubro, Carolina Dantas e Pedro Quental foram 

eleitos para coordenar o Labform até 2023. 

 

Emendas parlamentares 2022 

 

Anamaria informou que a EPSJV ficou em segundo lugar na consulta pública 

promovida pelo deputado federal Alessandro Molon (PT-RJ) para definir os projetos 

que serão financiados por emendas parlamentares em 2022. Ainda há a 

possibilidade de serem submetidos outros projetos, fora do edital. 

 

A Direção também está submetendo os projetos junto aos deputados Talíria 

Petrone (PSOL-RJ) e Marcelo Freixo (PSB-RJ). 

 

Etapa de diagnóstico institucional do planejamento  

 

Cristiane Sendim (VDGDI) informou que está sendo finalizado o instrumento que 

será utilizado para a etapa de diagnóstico institucional do processo de 

planejamento da EPSJV para os próximos anos. A previsão é que essa etapa 

comece em novembro de 2021. 

 



Pedro Areas (VDGDI) explicou que serão três tipos de instrumento, de acordo com 

a natureza de cada setor ou laboratório. A VDGDI vai entrar em contato com os 

laboratórios e setores para encaminhar o instrumento e marcar reuniões com os 

grupos de trabalho para explicar o instrumento, que deve ser preenchido até 

dezembro de 2021. 

 

No primeiro momento, haverá um pré-teste do instrumento com os laboratórios e, 

depois, ele será usado também pelos setores e coordenações da EPSJV. 

 

Em fevereiro de 2022, a equipe de planejamento irá validar a síntese das 

informações colhidas com o instrumento e construir coletivamente as oficinas do 

processo de planejamento. 

 

 

Alteração da coordenação do Projeto Saber Protege 

 

Anakeila Stauffer (Pós-graduação) vai assumir, excepcionalmente, a coordenação 

do Projeto Saber Protege, financiado com recursos de uma emenda parlamentar, 

após a aposentadoria de Marco Aurélio Jorge (Laborat).  

 

Movimentação de trabalhadores 

 

Coordenação da Administração 

Tiago Ferreira, atual coordenador da Seção de Gestão de Pessoas, vai assumir 

também a Coordenação de Administração da EPSJV. 

 

Chefia de Gabinete 

Cristiane Sendim vai assumir o DAS da Chefia de Gabinete da EPSJV, mas não a 

função de chefe de gabinete, até se transferir para a Fiotec, em 2022.  

 

Acompanhamento do Programa de Integridade da Fiocruz 

Pedro Castilho (VDGDI) vai assumir a função de acompanhamento do Programa de 

Integridade da Fiocruz na EPSJV. 

 

Novo servidor para o Setor de Compras 

A EPSJV vai receber, em dezembro de 2021, o servidor Roberto Alves, que virá do 

ICTB sem permuta, para compor a equipe do Setor de Compras da Escola. 

 

Gestão e acompanhamento de contratos  

Filipe Santos vai assumir a área de Gestão e Acompanhamento de Contratos da 

EPSJV, cuidando não apenas da operação dos contratos, mas também monitorando 

os riscos. 

 

IX Congresso Interno 

 

A EPSJV está fazendo a análise e reunindo as contribuições da Escola para o 

documento orientador do IX Congresso Interno da Fiocruz. A última discussão 

coletiva do documento será no dia 3 de novembro, com a realização de uma 

Câmara Técnica Integrada (Ensino, Pesquisa e Gestão). 

 

O CD Fiocruz vai definir, na reunião dos dias 4 e 5 de novembro, o formato do IX 

Congresso Interno (se será presencial ou virtual). Considerando as atuais condições 

epidemiológicas, a comissão organizadora do congresso defende que o evento seja 

realizado de forma presencial, seguindo todos os protocolos de segurança e com a 

redução de 30% no número de delegados e observadores.  

 



No dia 16 de novembro, o CD Fiocruz irá validar o documento orientador com as 

contribuições das unidades e demais instâncias da Fundação. A eleição dos 

delegados irá ocorrer a partir da semana do dia 8 de novembro, por meio de um 

sistema virtual de votação. O IX Congresso Interno será realizado nos dias 8, 9 e 

10 de dezembro de 2021. 

 

Protótipo de UV para esterilização do ar 

 

O Demec/Cogic finalizou os testes com o protótipo de UV para esterilização de ar, 

na sala 114 da EPSJV, com excelentes resultados. Em breve, será divulgado um 

relatório com os resultados dos testes. Com o protótipo, é possível usar o ar-

condicionado nas salas e obter um melhor conforto térmico do que quando as salas 

ficam com portas e janelas abertas.  

 

A Presidência da Fiocruz está tentando viabilizar a construção e a instalação dos 

protótipos em todas as salas da EPSJV, visando a possibilidade de realização do IX 

Congresso Interno na Escola. No dia 29 de outubro, a comissão organizadora do 

congresso irá visitar a Escola para conhecer as adequações nas instalações e os 

protocolos adotados para a retomada das atividades presenciais. 

 

A Cogic também vai organizar visitas à Escola por representantes das unidades da 

Fiocruz para conhecerem o modelo de retomada adotada pela EPSJV, que vem 

sendo considerado modelo para outras unidades da Fiocruz. 

 

Presentes 

 

Alda Lacerda (Laborat) 

Alexandre Moreno (Labman) 

Anamaria Corbo (Direção) 

Carla Carneiro (Lateps) 

Carlos Eduardo Batistella (CCI) 

Cristiane Sendim (VDGDI) 

Edilene Menezes (Lavsa) 

Ingrid D’avilla (VDEI) 

Letícia Batista (Labgestão) 

Márcia Valéria (Lateps) 

Marco Antônio Santos (Labform) 

Martha Sharapin (Lires) 

Monica Murito (Latec) 

Monica Vieira (VDPDT)  

Páulea Zaquini (Lic-Provoc) 

Pedro Areas (VDGDI) - convidado 

Talita Rodrigues (CCDE) 

Tiago Ferreira (SGP) - convidado 

Viviane Tavares (CCDE) – convidada  

 


