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PAUTA 

 

Pesquisa sobre o monitoramento local da Covid 

 

O pesquisador André Périssé (ENSP) fez uma apresentação sobre o Projeto de Ação 

e Pesquisa nas unidades escolares, que inclui a EPSJV e escolas da Maré e do 

município de Mesquita (RJ). 

 

O projeto visa implementar a vigilância ativa de casos da Covid-19 nessas unidades 

escolares, por meio de testagens semanais para estudar a ocorrência de casos da 

Covid-19 nas escolas. 

 

As coletas devem ter início em fevereiro de 2022 e os resultados da pesquisa serão 

divulgados no segundo semestre de 2022. 

 

Apresentação da Plataforma Internacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação em Saúde  

 

José Cordeiro (Fiocruz Ceará), Carlos Eduardo Rocha e Wania Regina Tolentino, do 

IOC, fizeram a apresentação da Plataforma Internacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação em Saúde (PICTIS), um programa de cooperação internacional entre o IOC 

e a Universidade de Aveiro, em Portugal, do qual a EPSJV também foi convidada a 

participar, por meio da Coordenação de Cooperação Internacional (CCI). Diversas 

outras unidades da Fiocruz também participam da iniciativa. 

 

A PICTIS pretende gerir e participar de atividades de ensino, pesquisa, 

desenvolvimento e inovação em saúde, com o objetivo de gerar novos produtos, 

processos e serviços, assim como participar na transferência e difusão de novos 

conhecimentos e tecnologias para o bem-estar da sociedade. 

 

Wania disse que a intenção é que a PICTIS seja um projeto de toda a Fiocruz, 

ampliando a interação entre as unidades e a Universidade de Aveiro. Ela destacou 

que há diversas possibilidades de interação na plataforma. 

 

Anamaria ressaltou que o trabalho integrado entre várias unidades potencializa o 

trabalho de todos e disse que a Escola irá fazer discussões internas para avaliar como 

pode contribuir com a PICTIS. 

 

Movimentação de pessoal 

 

Sheila Hansen 

O CD EPSJV aprovou, por unanimidade, a saída de Sheila Hansen, da VDGDI, para o 

Instituto Oswaldo Cruz (IOC), que convidou Sheila para atuar na unidade. A servidora 

vai permanecer exercendo atividades de Ensino na EPSJV, com sua participação na 

IEP. 

 



Murilo Vilaça 

O CD EPSJV aprovou, por unanimidade, a saída de Murilo Vilaça, do Labform, para a 

ENSP, conforme orientação do NUST, recebida em novembro de 2021. O colegiado 

do Labform também acatou o pedido. 

 

Roberto Alves  

A vinda do servidor Roberto Alves, do ICTB para a EPSJV, foi suspensa por desistência 

do próprio servidor, após mudanças internas no ICTB. Roberto viria para reforçar o 

Setor de Compras da Escola, que segue procurando um novo servidor para se juntar 

à equipe. 

 

André Malhão  

O CD EPSJV aprovou, por unanimidade, a ida de André Malhão do Lateps para o 

Labman.  

 

Aditivo do contrato de terceirização de docência 

 

Anamaria explicou que a Direção necessita realizar um aditivo no contrato de 

terceirização da docência para ampliação de alguns cargos devido a afastamentos de 

professores por motivos diversos. Nesse sentido, a Direção aproveitou a 

oportunidade para atender antigas demandas de readequação de perfil dos 

professores e reduzir as distinções salariais entre profissionais que possuem 

qualificações e processos de trabalho semelhantes. A readequação foi centrada nos 

critérios estabelecidos no termo de referência do contrato, levando-se em 

consideração os requisitos para o cargo de Pleno 1, conforme constam na tabela de 

descrição dos cargos. Assim, todos aqueles que possuíam, no momento de 

elaboração do aditivo, os requisitos necessários e a comprovação respectiva serão 

reenquadrados para o perfil de Pleno 1. A relação dos trabalhadores que cumprem 

estes requisitos será analisada pela SGP e ficará disponível para as coordenações de 

laboratórios. 

 

Cristiane Sendim (VDGDI) apresentou o estudo realizado para avaliação do impacto 

orçamentário, salientando que algumas readequações ainda dependiam de 

documentos comprobatórios dos critérios estabelecidos. Com o reenquadramento, 

serão contemplados professores do Lavsa, Labform e Lic-Provoc, sendo o processo 

finalizado em aproximadamente quatro meses. 

 

Anamaria explicou que a Direção tem ciência da necessidade de revisão do contrato 

de terceirização da gestão. Entretanto, face à complexidade da análise dos distintos 

processos de trabalho, as demandas de readequação precisam ser analisadas com 

cuidado, requerendo um estudo de maior profundidade. De todo modo, afirmou que 

em 2022 esta será uma das prioridades da Direção.  

 

Na deliberação do CD EPSJV sobre o aditivo, o resultado foi o seguinte: 

 

A favor – 7 votos (Labgestão, Labform, Lateps, Lavsa, Labman, Lires e Direção) 

 

Contra – nenhum voto 

 

Abstenção – 3 votos (Lic-Provoc, Laborat, Latec) 

 

As representantes do Lic-Provoc e do Laborat justificaram que se abstiveram na 

votação por não terem discutido o assunto previamente com seus grupos de trabalho 

e também pelo tema não ter sido discutido na CT de Gestão antes de ser levado ao 

CD EPSJV. 

 

 



Atualização da Chamada para habilitação de servidores da EPSJV para 

participar do Programa de Pós-graduação Stricto-sensu e Licença 

Capacitação 

 

Raquel Moratori (VDGDI) apresentou a proposta de incluir na próxima chamada um 

item que prevê que os períodos de afastamento para qualificação profissional podem 

ser reduzidos por interesse da administração, tendo em vista o momento de restrição 

orçamentária, a ausência de novos concursos e a consequente dificuldade de 

reposição da força de trabalho. 

 

A proposta vai ser discutida nos laboratórios e setores e voltará ao CD EPSJV para 

deliberação na reunião de dezembro de 2022. 

 

INFORMES 

 

Emendas parlamentares 

 

Anamaria informou que a Escola teve a aprovação de projetos de emendas 

parlamentares propostos pelo Lateps, Nuted, Lic-Provoc, CCDE e Lavsa pelo gabinete 

do deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ). 

 

Os projetos do Nuted, Lic-Provoc e CCDE também foram aprovados pelo gabinete da 

deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ). 

 

CD Fiocruz 

 

Datas comemorativas 

A Fiocruz vai promover ações em 2022 para comemorar datas importantes como os 

200 anos da Independência do Brasil, 30 anos da Eco-92, 100 anos da Semana de 

22 e 150 anos do Instituto Pasteur, entre outras. Anamaria sugeriu ao CD EPSJV que 

a Escola também organize eventos e ações para marcar algumas dessas datas. 

 

Lei Geral de Proteção de Dados 

A vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz, Cristiani 

Machado, em resposta ao questionamento no CD Fiocruz sobre a migração do Portal 

Fiocruz para o portal único do governo federal, informou que o prazo inicial para a 

migração se encerrava no fim de 2020, mas que houve muita pressão para que fosse 

ampliado. A primeira proposta da Fiocruz era que a Fundação fosse tratada como 

uma excepcionalidade, pela sua condição de instituição educacional. A segunda 

alternativa era cadastrar um conteúdo mínimo no portal gov.br e manter o Portal 

Fiocruz. Em função da pandemia, a migração foi adiada. 

 

Programa de Gestão 

Foi apresentado ao CD Fiocruz o Programa de Gestão do Governo Federal, que prevê, 

entre outras coisas, o trabalho remoto, o teletrabalho e o ponto eletrônico. Para a 

próxima reunião do CD Fiocruz, foi solicitada a inclusão na pauta do retorno ao 

trabalho presencial na Fiocruz.  

 

IN 05 

Anamaria relatou que algumas unidades da Fiocruz que estão realizando processos 

de licitação para contratação de empresas para terceirização de trabalhadores estão 

com dificuldades para manter alguns benefícios oferecidos aos trabalhadores por 

causa das novas legislações de terceirização como a IN 05. 

  

 

 

 



IX Congresso Interno da Fiocruz 

 

A EPSJV elegeu 11 delegados para o IX Congresso Interno da Fiocruz, que será 

realizado nos dias 8 a 10 de dezembro, na Escola Politécnica. Todos os participantes 

do Congresso serão testados e devem estar com o esquema vacinal completo. 

 

Nos dias do evento, estão suspensas as atividades presenciais na EPSJV, exceto para 

os trabalhadores que irão participar ou dar suporte para a realização do Congresso 

Interno. 

 

Conselho de Política Editorial da EPSJV 

 

Ana Lúcia Soutto Mayor (Lic-Provoc) é a nova coordenadora do Conselho de Política 

Editorial (CPE) da EPSJV. Carla Martins (TES) será a coordenadora-adjunta. 

 

André Dantas (Labform) deixou o CPE, do qual foi coordenador de novembro de 2015 

a agosto de 2021. Daniel Souza (Labform), Isabela Cabral (Lic-Provoc) e José Victor 

(Codemates) são os novos integrantes do CPE. 

 

Planejamento da EPSJV 

 

Pedro Areas (VDGDI) informou que, no início de dezembro, será apresentado o 

instrumento que será usado pelos laboratórios para o processo de planejamento da 

EPSJV. No momento, o Labgestão está fazendo o preenchimento do instrumento para 

avaliar sua adequação.  

 

Programa de Gestão 

 

O GT da Fiocruz que elaborou a proposta de documento para a implantação do 

Programa de Gestão do Governo Federal na Fiocruz concluiu seu trabalho e 

encaminhou a proposta para o CD Fiocruz. O documento é baseado em 11 diretrizes 

e a proposta do GT é que ele seja debatido nas unidades da Fiocruz para que elas 

possam enviar contribuições antes de haver uma deliberação pelo CD Fiocruz. 

 

 

 

Presentes 

 

Alexandre Moreno (Labman) 

Anamaria Corbo (Direção) 

Ana Reis (Lires) 

André Périssé (Ensp) - convidado 

Carlos Eduardo Batistella (CCI) 

Carlos Eduardo Rocha (IOC) - convidado 

Carolina Dantas (Labform) 

Cristiane Sendim (VDGDI) 

Edilene Menezes (Lavsa) 

Etelcia Molinaro (Latec) 

Filipe Santos (SADM) - convidado 

Ingrid D’avilla (VDEI) 

José Cordeiro (Fiocruz Ceará) - convidado 

Letícia Batista (Labgestão) 

Márcia Valéria (Lateps) 

Mariana Nogueira (Laborat) 

Monica Vieira (VDPDT)  

Páulea Zaquini (Lic-Provoc) 

Pedro Areas (VDGDI) - convidado 



Raquel Moratori (VDGDI) 

Regimarina Soares (Labgestão) 

Talita Rodrigues (CCDE) 

Wania Regina Tolentino (IOC) - convidada 


