
 
 

 
Foi realizada no dia 22 de outubro a reunião ordinária do Conselho Deliberativo da 

EPSJV 
 

 

1 – Discussão sobre formas de registro do CD EPSJV 
 
A Direção apresentou a proposta de gravação do CD EPSJV para que seja feita a 
transcrição da reunião e elaborada uma ata oficial, que seria assinada por todos os 
membros do CD EPSJV. A proposta é que seja contratada uma empresa especializada 
em fazer transcrições para fazer esse trabalho, além de transcrever o conteúdo de 
outros eventos da Escola.  
 
Alguns membros do CD pediram esclarecimentos sobre as formas de registro das 
reuniões atualmente e questionaram sobre a necessidade de gravar a reunião do CD. A 
sugestão é que seja feita uma ata oficial, mas sem gravar a reunião e sem a 
participação de uma empresa, mas com a criação de uma estrutura melhor para a 
confecção da ata.  
 
Ficou acordado que, independente de gravar ou não a reunião do CD EPSJV, poderia 
ser contratada uma empresa especializada em transcrições para atender outras 
demandas da Escola. 
 
Ficou definido também que os coordenadores irão discutir o assunto em seus 
laboratórios para que sejam dadas sugestões sobre o assunto e que a Escola vai se 
informar qual é o procedimento das outras unidades e da presidência da Fiocruz. 
 
O assunto voltará a ser debatido em uma próxima reunião do CD EPSJV. 
 
2 – Movimentação de trabalhadores  
 
Marilda Maria Moreira solicitou a transferência do Lavsa para o Labman. Os dois 
colegiados aprovaram a solicitação e o CD EPSJV aprovou a transferência. 
 
3 – Pauta do CD Fiocruz 
 
O CD Fiocruz dos dias 24 e 25 de outubro irá discutir os seguintes pontos: 
 
- Plenária extraordinária do VI Congresso Interno – Será realizada de 27 a 29 de 
novembro e terá como tema a criação da Empresa Pública Bio-Manguinhos. A EPSJV 
irá realizar reuniões para discutir o documento de criação da empresa e também uma 
assembleia para eleger novos delegados e suplentes.  
 
- VII Congresso Interno – Está previsto para maio de 2014. Haverá a discussão do 
plano quadrienal da Fiocruz, que, depois, será desenvolvido no Coletivo de Gestores. 
 
- Política de Acesso Aberto ao Conhecimento – A EPSJV realizou duas reuniões para 
debater as contribuições da unidade ao documento elaborado pela Vice-presidência de 



Ensino, Informação e Comunicação da Fiocruz. O CD EPSJV aprovou o documento 
proposto pela escola. O CD Fiocruz deve criar um grupo de trabalho para definir o 
documento final da Política. 
 
- Concurso público da Fiocruz – A portaria que autoriza o concurso da Fiocruz ainda 
não foi publicada no Diário Oficial da União. 
 
- Saúde na Agenda de Desenvolvimento pós 2015 – Apresentação do relatório do 
Grupo de Trabalho. 
 
- Plano Diretor do Campus Manguinhos – a Fiocruz contratou o Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal (Ibam) para construir o Plano Diretor juntamente com a Dirac. 
Paulão e Orbílio representam a EPSJV na comissão que discute o Plano Diretor da 
Fiocruz. 
 
- Instalação de empresa de biofármacos no Campus Jacarepaguá – A Direção da EPSJV 
levou ao CD Fiocruz a posição contrária do CD EPSJV à instalação da empresa em 
Jacarepaguá. O CD Fiocruz aprovou a instalação da fábrica, ressaltando que o tema 
deve voltar ao CD Fiocruz para ver se as questões levantadas estão sendo 
contempladas. 
 
- Carta de Serviços ao Cidadão - Todos os serviços prestados pela Fiocruz estão sendo 
catalogados para que a população conheça tudo que é oferecido pela instituição. 
 
- Participação do secretário de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde, 
Helvécio Miranda Magalhães Júnior, para falar sobre a secretaria.  
 
- Programa Institucional de Drogas  
 
 
4 – Conjuntura política atual e suas implicações político-pedagógicas e 
institucionais 
 
A Direção chamou o CD EPSJV a refletir sobre a necessidade da escola e da Fiocruz se 
posicionarem frente aos recentes casos de arbitrariedades cometidas pelo Estado, com 
o pretexto de combater às manifestações que vem acontecendo desde junho. Um 
desses casos foi a prisão do pesquisador da ENSP, Paulo Bruno, após a manifestação 
realizada no dia 15 de outubro. Além disso, vem acontecendo tentativas de intimidação 
da Fiocruz e da Escola Politécnica por parte de alguns setores da imprensa. Outra 
arbitrariedade é a nova lei de crimes organizados (12.850, de 2 de agosto de 2013), 
que tem sido usada para enquadrar a maior parte das pessoas presas nas 
manifestações. 
 
A Direção divulgou em 1º de outubro uma nota pública de apoio aos professores das 
redes municipal e estadual, que estavam em greve, e repúdio à violência do Estado. O 
CD EPSJV definiu que a Direção deveria levar ao CD Fiocruz a proposta de uma nota 
pública e conjunta da instituição. Se não houver nota da Fiocruz ou se não atender às 
expectativas da Escola, a EPSJV deve fazer uma nota pública sobre o tema. 
 
O CD EPSJV também debateu sobre como trazer o tema para ser discutido na escola. 
Foram sugeridas a realização de um ato público, debates, seminários e também que 
esse tema seja ponto de pauta do CD Fiocruz. Alguns desses eventos poderiam ser 
realizados nas quintas-feiras, dias em que são realizadas as Atividades Diversas. 



 
 
5 – Cooperação internacional com o Peru 
 
A Escola dará início  a missão para elaboração de propostas e posterior formação de 
formadores para técnicos de saúde publica no Peru, em novembro deste ano. O 
objetivo é fortalecer o sistema público peruano na perspectiva da saúde coletiva para 
que possam dar conta de uma participação mais ativa nas comunidades em termos de 
saúde publica e saúde coletiva. Atualmente, não existe esse tipo de formação no Peru, 
assim como, não há docentes de educação profissional em saúde que possam fazer 
essa formação. Os docentes formados pela EPSJV irão fazer a formação dos técnicos 
em saúde pública. A expectativa é de até o final do primeiro semestre de 2014 serem 
formados 40 profissionais peruanos. 
 
O CD aprovou a realização do curso.  
 
6 – Informes  
 
Discussão do Projeto Político Pedagógico (PPP) da EPSJV 
Foi aberto na CT de Ensino e Informação da EPSJV o processo de discussão do PPP e 
será feita uma proposta de metodologia de revisão do documento. No dia 5 de 
dezembro, haverá uma nova reunião para definir o plano de trabalho para 2014. A 
proposta de metodologia será apresentada ao CD EPSJV para deliberação. 
 
Projeto de alimentação dos estudantes  
A EPSJV está negociando com a empresa que fornece a alimentação dos alunos da 
escola para que o contrato, que terminaria em 4 de novembro de 2013, seja 
prorrogado até o fim do ano letivo. Caso não aconteça a prorrogação, a EPSJV irá 
custear a alimentação dos alunos no restaurante da Ensp. No dia 25 de outubro, será 
realizada uma reunião aberta para apreciar o projeto do novo contrato de alimentação 
dos estudantes. 
 
Processo Seletivo 2014 
A EPSJV teve 4.816 inscritos no Processo Seletivo 2014. A prova foi realizada no dia 20 
de outubro e o sorteio público está previsto para o dia 23 de novembro. 
 
Curso de Educação Popular do SUS 
A EPSJV integra o comitê gestor do Programa de Qualificação de Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) em Educação Popular em 
Saúde, do qual uma das ações é o Curso de Educação Popular em Saúde, que irá 
formar 24 mil ACS e ACE em dez estados brasileiros. 
 
O curso é realizado pela EPSJV em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública 
Sérgio Arouca (ENSP), a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério 
da Saúde (SGEP/MS) e organizações de educação popular do Brasil. O objetivo da 
formação é qualificar os trabalhadores da educação básica e da vigilância em saúde 
nos conceitos e práticas da Educação Popular em Saúde. 
 
Através do projeto que financia o curso a ENSP pagará, por seis meses, seis 
profissionais para fazerem a gestão acadêmica do curso na EPSJV. 
 
 
 



Seminário de Iniciação Científica 
Foi realizado nos dias 11 e 18 de outubro o seminário do Projeto Trabalho, Ciência e 
Cultura (PTCC). A proposta é que o evento seja realizado todos os anos, durante o 
primeiro semestre, como um espaço de troca de experiências entre os alunos para a 
construção de suas monografias. 
 
Semana de Biociências 
Foi realizada de 21 a 25 de outubro a II Semana de Biociências da EPSJV. 
 
Semana de Ciência e Tecnologia 
Como parte das atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, foi exibida em 
DVD na EPSJV, no dia 24 de outubro, a ópera Doctor Atomic. A apresentação foi 
seguida de um debate. 
 
Tecnologias Educacionais 
Será realizado nos dias 6 e 7 de novembro, o seminário Tecnologias Educacionais e 
Educação Profissional em Saúde, organizado pelo Nuted. 
 
Certificação da pós-graduação 
No dia 8 de outubro, a vice-diretora de Ensino e Informação da EPSJV, Páulea Zaquini, 
participou de uma reunião no Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre o 
credenciamento dos cursos de pós-graduação da Fiocruz. A instituição aguarda a 
resolução do CNE sobre o assunto. 
 
Desde 2001, pela legislação, apenas instituições de ensino superior ou escolas de 
governo poderiam oferecer e certificar cursos lato sensus. A Fiocruz sempre teve 
autonomia para isso, mas, agora, precisa obter um credenciamento especial ou 
certificar por meio da Escola de Governo. Como a Fiocruz, ainda não definiu que 
providências irá tomar para resolver a questão, a EPSJV quer buscar uma solução para 
a certificação dos cursos lato sensus oferecidos pela Escola. Uma das alternativas seria 
a constituição de uma Escola de Governo na EPSJV. 
 
Participação da EPSJV no ALAS  
A EPSJV financiou a participação de 17 trabalhadores e um aluno da pós-graduação no 
XXIX Congresso Latino-Americano de Sociologia, de 29 de setembro a 4 de outubro, 
no Chile.  
 
Divulgação dos trabalhos 
A VDPDT informou que, a partir de agora, os trabalhos apresentados em eventos por 
trabalhadores da escola, que tiverem a participação financiada com recursos públicos, 
devem ser disponibilizados no site da EPSJV. Para os profissionais que financiarem a 
participação no evento com recursos próprios, a disponibilização é opcional. 
 
Linhas e grupos de pesquisa EPSJV e Fiocruz 
A VDPDT está fazendo a revisão das linhas e dos grupos de pesquisa da escola. Será 
criada uma metodologia para a criação de novos grupos de pesquisa. 
 
A Fiocruz também está revisando as linhas da instituição e sistematizando as 
informações sobre as pesquisas realizadas na Fundação. Atualmente, a Fiocruz possui 
28 áreas de pesquisa, com diversas linhas em cada uma delas. 
 
 
 



Obras na EPSJV em 2014 
No primeiro semestre de 2014, terá início uma obra estrutural na EPSJV, que irá afetar 
todas as salas da Escola. A obra terá a duração de cerca de dois anos e, em momentos 
diferentes, todos os setores terão que sair de suas salas para a realização das obras. 
Para isso, serão interditadas as salas 314, 110, 111, 112 e 113, que vão ser usadas 
para abrigar os setores desalojados. O auditório também será interditado por causa 
das obras. Está sendo elaborado um cronograma da obra, que será informado aos 
trabalhadores da EPSJV quando estiver concluído. 
 
A Direção solicitou a todos os setores da EPSJV que planejem as atividades de 2014 
lembrando que haverá redução no número de salas disponíveis. A Escola está 
buscando salas em outros locais da Fiocruz como a Asfoc e a Expansão. Foi solicitado 
aos setores que enviem o planejamento de salas para 2014 para que possam ser 
avaliadas as atividades prioritárias. 
  
Contrato de Terceirização 
A VDGDI informou que aguarda apenas as planilhas de custos para enviar os editais da 
licitação para a terceirização (dos docentes e da gestão) dos profissionais da Escola 
para a Procuradoria da Fiocruz. 
 
Se não houver tempo para concluir a licitação até março de 2014, o contrato com a 
IPPP será renovado pelo prazo que for necessário. A ReprePoli solicitou que a Direção 
mantenha os trabalhadores da EPSJV informados sobre o andamento do processo de 
licitação e questionou como fica a situação das profissionais terceirizadas que estão 
grávidas. A VDGDI irá fazer consultas ao setor jurídico da Fiocruz para saber qual é o 
procedimento nesses casos. 
 
Depredação do patrimônio da escola 
A Direção informou que tem acontecido com frequência casos de depredação do 
patrimônio da Escola, como a destruição de torneiras, chuveiros, papeleiras, 
entupimento dos vasos sanitários, retirada de lacres dos extintores, entre outros. Foi 
lembrado que essa destruição gera gastos públicos com os custos para o conserto do 
que foi destruído. 
 
Membros do CD sugeriram que sejam feitas campanhas educativas na Escola para 
tentar combater essa depredação.  
 
Gestão de projetos 
Será realizado no início de dezembro um curso sobre gestão de projetos, com a 
duração de quatro dias. A VDGDI solicitou que todos os coordenadores da EPSJV 
participem do curso. 
 
Revista Poli 
Foi lançada em outubro uma edição comemorativa da Revista Poli para marcar os 
cincos anos da revista e os 25 anos da Constituição.  
 
Assembleia 
Deve ser realizada na primeira semana de dezembro uma Assembleia Geral na EPSJV 
para apresentar um balanço da gestão atual e a proposta de trabalho para 2014. 
 
 
 
 



Festa de fim de ano 
A Direção da EPSJV sugeriu que todos os trabalhadores contribuam financeiramente 
para a realização da festa de fim de ano da Escola. Foi solicitado ainda que o assunto 
seja discutido nos laboratórios e volte a ser debatido no próximo CD EPSJV. 
 
Seminário de gestão 
Foi realizado nos dias 29, 30 e 31 de outubro o Seminário de Gestão em Saúde. 
 
 
Planejamento 
No dia 25 de outubro, o Labgestão realizou seu segundo ciclo de planejamento para 
2014. 
 
Curso 
Foi lançado o edital do Curso Técnico de Citopatologia, realizado pela EPSJV em 
parceria com o Inca. 
 
Biociências 
Foi realizada, de 21 a 25 de outubro, a Semana de Biociências, organizada pelo Latec. 
 
Congresso 
Profissionais do Latec participaram no mês de outubro do I Congresso Brasileiro de 
Citopatologia, que foi realizado no Inca e contou com a participação de pesquisadores 
de vários países. 
 
Convite 
O coordenador do Latec, Leandro Medrado, foi convidado a participar da Associação 
Brasileira de Citotecnologia. 
 
Seminário de Iniciação Científica 
No dia 27 de novembro, será realizado um seminário sobre iniciação científica para 
debater sobre a juventude e os problemas acadêmicos desse fomento. 
 
Lic-Provoc 
Nos dias 30 e 31 de outubro, o Lic-Provoc irá se reunir para fazer o Planejamento de 
2014.  
 
Orçamento 
A VDGDI informou que não há mais recursos disponíveis no orçamento deste ano para 
o pagamento de passagens e diárias. 
 
Concurso Fiocruz 
A Comissão de concurso da EPSJV deve participar da próxima reunião do CD EPSJV. 
 
Seguindo determinação da Comissão Geral do Concurso Fiocruz, será disponibilizada 
uma sala exclusiva para a comissão da Escola, na qual ficarão sob a guarda da 
comissão todos os documentos do concurso. A sala será monitorada com câmera na 
porta. 
 
A Direção da EPSJV solicitou aos laboratórios que concluam a definição dos perfis e dos 
conteúdos programáticos das vagas solicitadas pela EPSJV. Foi informado também que 
a portaria que autoriza o concurso ainda não foi publicada no Diário Oficial da União. 


