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PAUTA 

 

Atualização da Chamada para habilitação de servidores da EPSJV para 

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

Capacitação 

 

Raquel Moratori (VDGDI) informou que a Direção recebeu apenas uma contribuição 

para a atualização do edital (em relação à qualificação no exterior), mas que não foi 

incluída pois o entendimento da Direção é que a questão já está prevista no 

documento.  

 

Raquel solicitou que o CD EPSJV aprovasse o edital como estava, ressaltando que, 

em todos os casos de afastamento haverá um diálogo entre as partes. 

 

O CD EPSJV aprovou, por unanimidade, o texto do edital. 

 

Retorno às atividades presenciais de ensino: balanço e próximas fases 

 

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

ensino e apresentou as perspectivas para as próximas fases. 

 

Até que seja encerrado o ano letivo de 2021, em março de 2022, permanece a 

grade atual para o Ensino Médio. Já quando o ano letivo de 2022 for iniciado, em 

abril, todas as turmas passarão a ter atividades presenciais todos os dias, 

retornando à grade original de horários do EM. 

 

A partir de março de 2022, poderá ser proposto o retorno presencial das atividades 

da Pós-graduação da EPSJV, assim como de outros cursos oferecidos pela Escola. 

 

O Apoio Escolar está produzindo um mapa de ocupação das salas, que passarão a 

ser fixas por turno e por turma.  

 

Ingrid ressaltou que o uso dos espaços coletivos da Escola ainda é um ponto crítico 

e que a utilização desses espaços deve ser agendada com antecedência.  

 

Ela ressaltou que ainda há muita incerteza sobre a regulamentação do retorno ao 

trabalho presencial e que isso pode alterar planos previstos. Disse também que a 

tendência é que haja uma flexibilização dos protocolos sanitários atuais nas 

escolas. 

 

Anamaria destacou que o retorno do trabalho presencial na Fiocruz ainda não foi 

regulamentado pela Presidência da Fiocruz porque algumas unidades, ao contrário 

da EPSJV, não possuem condições de garantir os protocolos para as atividades 

seguras. A Cogepe e a Presidência estão discutindo o assunto e a Direção vai 

aguardar as definições, mesmo possuindo condições mais adequadas que outras 

unidades para o retorno seguro.  



A Direção informou ainda que, em janeiro de 2022, a Cogic deve fazer a instalação 

dos micro ventiladores e filtros EPA nas salas de aula da Escola.  

 

Cristiane Sendim (VDGDI) solicitou que os laboratórios e setores que precisam de 

adequações nos espaços para proporcionar uma melhor ventilação, devem agendar 

com o Setor de Infraestrutura para ir à Escola e fazer as alterações nas salas. 

 

Estágios para egressos do CTNMS 2020 

 

Ingrid D’avilla explicou que, como os egressos de 2020 não tiveram a possibilidade 

de fazer o estágio presencial, por causa da pandemia, a VDEI e as coordenações de 

estágio e das habilitações criaram o Programa de Qualificação Profissional para 

egressos dos Cursos Técnicos de Nível Médio em Saúde.   

 

A proposta prevê que os estudantes possam fazer os estágios em até três anos 

depois de formados e que recebam auxílio financeiro para o deslocamento até o 

local do estágio.  

 

O programa já foi aprovado na CT de Ensino da EPSJV e deve ter seu edital lançado 

no início de janeiro de 2022, com 21 vagas.  

 

 

Plano de Curso de Atualização Profissional em Vigilância, Educação e 

Comunicação em Saúde de Base Territorial 

 

O CD EPSJV aprovou o plano do curso, coordenado pelo Lavsa, que tem como 

objetivo qualificar ACE e ACS como dinamizadores territoriais para promover e 

fortalecer a criação de Redes Educativas e Núcleos Territorializados de Agentes 

Locais de Vigilância em Saúde para ação integrada nos territórios de Mangueira, 

Maré e Alemão, no município do Rio de Janeiro. 

 

Movimentação de pessoal 

 

O CD EPSJV aprovou a ida de Márcia Soares da Codemates para o Lires.  

 

INFORMES 

 

Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Institucional (PIDI 2022) 

 

Raquel Moratori (VDGDI) informou que o PIDI foi alterado e, a partir de agora, será 

contínuo, com foco mais centrado na gestão do desenvolvimento institucional. 

Disse ainda que o novo ciclo do PIDI está condicionado a entrega do PIDI ciclo 

anterior, que teve algumas metas remodeladas em função da pandemia e será 

finalizado até fevereiro de 2022.  

 

A VDGDI elaborou uma proposta para o novo ciclo do PIDI na EPSJV que será 

avaliada nas CTs de Gestão, Ensino e Pesquisa, em fevereiro de 2022, antes de ser 

apresentada formalmente ao CD EPSJV. A nova proposta inclui metas como:  

 

- Promover uma política de gestão do trabalho que valorize os trabalhadores e 

realize ações integradas para qualificação permanente considerando um processo 

de mobilidade profissional; 

 

- Implementar uma metodologia de gestão por processos, visando a integração do 

sistema de gestão da unidade, ampliando a capacidade de resposta institucional; 

 



- Desenvolver sistemas de gestão acadêmica, implementar um sistema de 

acompanhamento de egressos e desenvolver tecnologias educacionais para 

expansão da produção audiovisual de jogos; 

 

- Desenvolver um programa de memória institucional e disseminação do 

conhecimento no campo da educação profissional em saúde. 

 

Anamaria explicou que a proposta da Direção é que o CD EPSJV valide essas linhas 

gerais para que a Direção possa elaborar o projeto baseado nelas. 

 

O CD EPSJV aprovou as linhas propostas pela Direção, exceto o Lic-Provoc e a Latec 

que se abstiveram na votação. 

 

Avaliação do IX Congresso Interno da Fiocruz 

 

Anamaria fez um breve relato sobre a preparação para o IX Congresso Interno da 

Fiocruz feita pelos delegados da EPSJV e sobre as contribuições da Escola ao 

documento do CI, muitas delas incorporadas ao documento aprovado na plenária 

final do congresso. 

 

Alguns delegados da EPSJV, que participaram desse ponto de pauta, destacaram a 

participação coletiva, coesa e de qualidade da Escola no CI. E sugeriram que o 

documento final seja estudado na Escola para pautar as ações para os próximos 

anos. 

 

Os membros do CD EPSJV elogiaram o trabalho desenvolvido pelos delegados da 

Escola e o reconhecimento que isso proporcionou por parte de outras unidades da 

Fiocruz.  

 

INFORMES 

 

Chamada interna “Mais meninas na Fiocruz 2022” 

 

A EPSJV vai submeter uma proposta de projeto para o edital “Mais meninas na 

Fiocruz em 2022”, que tem o objetivo de estimular o desenvolvimento de ações e 

atividades, nas unidades técnico-cientificas e nos escritórios regionais da Fiocruz, 

que visem promover o acesso e a participação de mais meninas na Ciência. 

 

Próxima etapa de planejamento da EPSJV  

 

Ainda em dezembro de 2021, a VDGDI enviará aos laboratórios o formulário de 

diagnóstico que deverá ser preenchido como parte do processo de planejamento da 

EPSJV para os próximos anos. No final de janeiro de 2022, a VDGDI irá agendar 

com os laboratórios para esclarecer dúvidas sobre o documento. 

 

CD Fiocruz (novembro/2021) 

 

Unidos contra a Covid 

Foi realizada uma apresentação sobre o Programa Unidos contra a Covid, criado 

pela Fiocruz para a captação de recursos para o enfrentamento da Covid, em 

parceria com o setor privado.  

 

IN 05 

Anamaria relatou que os processos de contratação na administração pública estão 

cada vez mais restritos, o que dificulta a manutenção de benefícios nos contratos 

de terceirização. Recentemente, a Presidência da Fiocruz fez uma licitação para a 



terceirização de trabalhadores, na qual houve redução de salários e benefícios por 

conta das adequações a novas legislações como a IN 05. 
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