
 
 
 
 

Foi realizado no dia 17 de fevereiro de 2014 a reunião ordinária do Conselho 
Deliberativo da EPSJV 

 
 

1 – Informes 
 
Calendário anual das atividades e eventos da EPSJV 
A Direção está organizando um calendário anual de eventos e atividades da EPSJV 
para evitar que aconteça sobreposição deles na Escola. Foi solicitado que todos os 
laboratórios e setores informem à Direção sobre os eventos e atividades que já estão 
programados para 2014 para serem inseridos no calendário, que será divulgado em 
breve. 
 
Concurso Público 
A Comissão de Concurso das EPSJV finalizou a composição das bancas para elaboração 
das provas dos perfis da Escola. A Fundação Dom Cintra, organizadora do concurso, 
entrará em contato com esses profissionais para orientá-los sobre como será feito o 
trabalho.  
 
A Direh informou à Comissão que a vaga de tecnologista docente em Língua 
Portuguesa será preferencialmente para portadores de deficiência. 
 
Processo de Terceirização 
Foi publicado no Diário Oficial, no dia 14 de fevereiro, o edital de licitação para a 
contratação de docentes. O pregão está previsto para ser realizado no dia 10 de março 
e, se tudo ocorrer dentro dos prazos previstos, a contratação deve acontecer no início 
de maio. 
 
O edital de licitação para a terceirização dos profissionais de gestão já está pronto e 
deve ser publicado em breve no Diário Oficial. O pregão deve acontecer até o fim de 
março e a previsão é que a contratação seja feita em junho.  
 
A Direção vai marcar uma reunião com a Representação dos Trabalhadores até o fim 
de fevereiro para conversar sobre os critérios de enquadramento dos trabalhadores e 
outras questões do novo contrato. 
 
Movimentação de Pessoal 
Edson Todesco saiu da CADM e foi cedido para a Secretaria Municipal de Saúde de 
Mesquita para exercer cargo de confiança na gestão. 
 
Marcelo Melo, que já era professor e fazia parte da coordenação da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), se tornou também assessor da VDEI. O profissional foi cedido 
pela Secretaria Estadual de Educação.  
 
Obras na EPSJV 



Está quase concluído o projeto de reforma estrutural do prédio da EPSJV, faltando 
apenas a finalização do orçamento da obra. Além das reformas, a Dirac prevê também 
a substituição dos aparelhos de ar-condicionado da Escola, exceto os do auditório e da 
sala de vídeo da biblioteca.   
 
A licitação da obra deve acontecer em março e a previsão é que a obra comece em 
maio. Já foi divulgado para a EPSJV um cronograma provisório e, após a conclusão da 
licitação, a Dirac irá divulgar um calendário definitivo, que será detalhado em uma 
reunião da CT de Gestão e Desenvolvimento Institucional. 
 
A previsão é que a obra dure, no mínimo, dois anos. Durante as obras, cada 
laboratório deve levar para as salas que irão ocupar apenas o material necessário e o 
restante será levado para um depósito a ser providenciado pela EPSJV. 
 
A obra de ampliação do prédio, que teve início em 2011 e está parada devido a uma 
disputa judicial, será licitada novamente assim que for possível. A Direção vai agendar 
uma reunião com o MEC para prestar contas dos recursos que foram recebidos pela 
escola para a execução da obra e que estão sob a gestão da Dirac. 
 
Oficina de planejamento 
O Lavsa realizou nos dia 4 e 5 de fevereiro a oficina de planejamento do setor para 
2014. O encontro foi realizado no Centro de Referência Professor Hélio Fraga. 
 
Capacitação 
Será realizada nos dias 17 a 20 de março a oficina de capacitação para os apoios 
administrativos, supervisores e tutores do Proformar-Rio. A atividade será realizada no 
Retiro Padre Anchieta, na Gávea. A nova etapa do Proformar-Rio terá 604 alunos, 
divididos em 19 turmas descentralizadas no município, com duas turmas funcionando 
na EPSJV. 
 
Curso 
O Curso de Especialização Técnica em Registros e Informações em Saúde, coordenado 
pelo Lires, recebeu 51 inscrições para as 30 vagas oferecidas. A inscrição dos 
candidatos foi prejudicada pelo incêndio no Centro de Processamento de Dados da 
Fiocruz, que afetou o Siga e pode ter causado a perda de algumas inscrições. 
 
Seleção de professor 
O Labform está selecionando um novo professor de Filosofia para ocupar a vaga de 
Felipe Gonçalves Pinto, que foi aprovado no concurso do Cefet. 
 
Educação popular 
Profissionais do Laborat estão participando do Curso de Educação Popular em Saúde do 
Programa de Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de 
Combate às Endemias (ACE) em Educação Popular em Saúde, que pretende formar 24 
mil ACS e ACE em todo o país. A EPSJV faz parte do Comitê Gestor do programa, que é 
uma das ações da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no Sistema Único 
de Saúde (PNEP-SUS). 
 
Caminhos do cuidado 
Marco Aurélio Soares Jorge e Pilar Belmonte, do Laborat, estão participando do 
processo de formação dos tutores, em diversos estados do país, do Projeto Caminhos 
do Cuidado, do governo federal, que oferece formação em Saúde Mental para Agentes 
Comunitários de Saúde e Auxiliares e Técnicos de Enfermagem em todo o Brasil. 



 
 
Citopatologia 
Está em fase de conclusão o processo seletivo para a terceira turma do Curso Técnico 
de Nível Médio em Citopatologia, que recebeu candidatos de todo o Brasil e terá início 
em março deste ano.  
 
No dia 25 de fevereiro, acontece o encerramento da segunda turma do curso, que é 
realizado em parceria com o Inca. 
 
Compras 
A CADM solicitou aos setores que enviem as solicitações de compras de equipamentos 
previstos no PA 2014 para que seja feito o processo de licitação ainda no primeiro 
semestre deste ano.  
 
Informática 
Está finalizada a licitação para a compra de computadores feita em conjunto para toda 
a Fiocruz. Com isso, a EPSJV empenhou o valor correspondente à metade da compra 
solicitada pela Escola e, em breve, devem ser recebidos os novos computadores. Esse 
primeiro lote será suficiente para fazer a troca de todos os equipamentos que estão 
com problemas. O segundo lote, que ainda vai ser empenhado, será usado para 
substituir os computadores mais antigos. 
 
Proeja Radiologia 
Foi realizada no dia 14 de fevereiro a aula inaugural da nova turma do Proeja 
Radiologia. As aulas regulares começaram a partir do dia 17 de fevereiro. 
 
Transporte 
A VDEI solicitou aos laboratórios que encaminhem o mais rápido possível as demandas 
de ônibus para atividades pedagógicas em 2014. Foi solicitado também que as 
coordenações dos cursos avaliem a real necessidade do ônibus, tendo em vista os 
cortes orçamentários. 
 
Especialização técnica 
Será realizada uma reunião com todos os coordenadores de especializações técnicas 
para discutir sobre a nova legislação para essa modalidade de curso que, entre outras 
coisas, exige uma carga horária mínima de aulas. 
 
Labform 
A pedido da VDEI, o Labform reavaliou a necessidade de profissionais após a 
diminuição do número de turmas do Ensino Médio e desligou dois professores (um de 
Física e outro de Biologia) que faziam parte do quadro do laboratório. 
 
Aula Inaugural da Fiocruz 
Será realizada no dia 18 de março, às 9 horas, no Museu da Vida, a Aula Inaugural da 
Fiocruz, com o tema ‘Ciência e Democracia: a Fiocruz e a Comissão da Verdade da 
Reforma Sanitária’. 
 
Seminário 
Será realizado de 17 a 21 de março o evento ‘Cinema, Literatura e Memória: 
o Golpe de 64 e as ditaduras na América do Sul’, organizado pelo Nuted, Labform, 
Laborat, Núcleo de Estudos em Democratização e Sociabilidades na Saúde (NEDSS) e 



o Programa de Pós-Graduação em Literatura da UFRJ. Nos dias 17 e 18, o evento será 
realizado na UFRJ e de 19 a 21 na EPSJV. 
 
Abertura do ano letivo 
No dia 14 de março, às 13h30, acontece a abertura do ano letivo da EPSJV, com o 
tema ‘Barbárie e Estado de Exceção’, proferida por Marildo Menegat, doutor em 
Filosofia e professor da UFRJ. 
    
Avaliação de desempenho 
A Direção apresentou os resultados da Avaliação de Desempenho Ciclo 2013-2014, na 
qual a EPSJV alcançou 100% da pontuação, totalizando 30 pontos.  
 
 
2 – Periodicidade do CD EPSJV 
 
A Direção propôs que as reuniões do CD EPSJV passem a ser quinzenais, em um único 
período do dia, para que os encontros não sejam tão espaçados. A proposta inicial é 
que as reuniões sejam às terças-feiras, no período da tarde. O CD EPSJV concordou e 
a Direção irá elaborar um calendário anual de reuniões. 
 
 
3 – Assembleia Geral da EPSJV 
 
Está prevista para o dia 25 de março, durante todo o dia se for necessário, uma 
Assembleia Geral da EPSJV com a apresentação do calendário de ações para o ano de 
2014. 
 
Além da Assembleia Geral, estão previstas para o primeiro semestre mais duas 
assembleias na EPSJV para discutir sobre o VII Congresso Interno da Fiocruz, que deve 
ser realizado em maio ou junho deste ano.  
 
A Direção solicitou que os dias de assembleias sejam liberados de atividades para que 
todos os trabalhadores possam participar das assembleias, ressaltando que também é 
preciso haver o compromisso dos trabalhadores de participarem das atividades de 
discussão coletiva da Escola. 
 
 
4 – Avaliação da Pós-Graduação/EPSJV pela Capes 
 
O coordenador adjunto Marco Antônio apresentou os relatórios de avaliação do 
Programa de Pós-graduação da EPSJV elaborados pela Capes. O programa manteve a 
nota 3, assim como 67% dos programas avaliados mantiveram suas notas. Nos cinco 
itens da Ficha de Avaliação, o programa teve os seguintes conceitos: Proposta do 
programa – bom; Corpo docente – bom; Corpo discente – regular; Produção 
intelectual docente – regular; Inserção social do programa – bom. No geral, o 
programa foi caracterizado mais como acadêmico do que como profissional, como se 
propõe. 
 
Na avaliação, a Capes recomenda que o programa reveja sua proposta e a produção 
técnica dos docentes e discentes, que caracterizam o mestrado profissional. Foi 
recomendado também que o corpo docente seja mais adequado à proposta do 
programa e que haja uma melhor distribuição da produção intelectual, que atualmente 
está concentrada em uma pequena parte do corpo docente.  



 
Diante da avaliação, o colegiado do Programa de Pós-graduação pensou em um plano 
de ação para melhorar a avaliação do programa da EPSJV. Uma das propostas é que o 
corpo docente da pós passe a apresentar planos de trabalho individuais e coletivos 
para que sejam avaliados pelo colegiado e sejam estabelecidas metas. Outra sugestão 
é que a pós tenha um profissional de gestão acadêmica para acompanhar e cobrar a 
execução dos planos pelos docentes, facilitando a coleta de dados para a avaliação da 
Capes. 
 
A Direção destacou que a avaliação reforça a necessidade de repensar o corpo docente 
da pós-graduação e também decidir se o mestrado vai continuar sendo profissional ou 
passará a ser profissional e acadêmico. 
  
A Direção informou que o processo de reestruturação da pós será discutido 
coletivamente pela Escola e acompanhado pela Direção. Sempre que necessário, o CD 
EPSJV será chamado a se posicionar. 
 
 
5 – Orçamento 
 
A Direção informou que a Fiocruz tem um cenário adverso para o Orçamento 2014, o 
que vai refletir em todas as unidades. No caso da EPSJV, dos R$ 12,7 milhões 
solicitados no PA 2014, a gestão central da Fiocruz sinaliza com a liberação de R$ 7,8 
milhões. Por isso, será necessário fazer uma readequação do orçamento da Escola para 
2014. 
 
A Direção apresentou propostas para a redução do orçamento como a limitação de 
diárias e passagens para eventos, redução do pagamento de horas-aula, bolsas dos 
alunos da pós-graduação, aluguel de ônibus, impressão de livros, realização de 
eventos, gastos com material de consumo, entre outros, além de buscar financiamento 
de recursos externos ou de órgãos de fomento para a realização de eventos e projetos. 
 
Os critérios para os cortes ainda serão discutidos e definidos juntamente com todos os 
setores da EPSJV. A princípio, a proposta é que, no caso dos eventos científicos, cada 
profissional tenha uma participação custeada no ano, desde que para apresentação 
oral. 


