
 
 
 

 
Foi realizada no dia 24 de fevereiro, a reunião ordinária do Conselho Deliberativo da 

EPSJV. 
 

 
1 – Homologação da eleição da Representação dos Trabalhadores da EPSJV 
 
O CD EPSJV homologou o resultado da eleição dos novos integrantes da 
Representação dos Trabalhadores da Escola (Reprepoli). A nova representação é 
formada por Ana Beatriz Noronha (CCI), Clélia de Assis Corte (Lires) e Marcelo Melo 
(VDEI) como titulares. Maíra Mathias (CCDE), Michelle Oliveira (VDEI) e Helifrancis 
Condé são os suplentes. A nova representação se colocou à disposição dos 
trabalhadores para receber suas demandas. 
 
A Direção agradeceu ao trabalho do grupo anterior e desejou um bom trabalho aos 
novos representantes. 
 
 
2 – Informes  
 
Apresentação dos novos servidores 
Foram apresentados ao CD EPSJV alguns dos 16 novos servidores da Escola, 
aprovados no Concurso Público da Fiocruz em 2014. A Direção e os membros do CD 
EPSJV deram boas vindas aos novos profissionais da Escola. 
 
Carla Cabral Gomes Carneiro (tecnologista - Lateps), Ana Cristina Gonçalves Vaz 
dos Reis (pesquisadora - Lires), Bianca Borges da Silva Leandro (tecnologista - 
Lires), Érica Monteiro da Motta Bagattini Guedes (técnica - Pós-graduação), Maria 
de Fátima Genteluci Martins (técnica - Secretaria Escolar), Virgílio Magalde de 
Azevedo (tecnologista - Labman), Sérgio Ricardo de Oliveira (pesquisador - 
Labman) e Letícia Batista da Silva (tecnologista - Labgestão) se apresentaram ao 
CD EPSJV. 
 
Além deles, também são novos servidores da Escola: Edilene Menezes Pereira 
(tecnologista - Lavsa), Felipe Leite Granato (pesquisador - Labform), Mônica 
Mendes Caminha Murito (pesquisadora - Latec), Murilo Mariano Vilaça (pesquisador 
- Labform), Raphael Mendonça Guimarães (tecnologista - Lavsa), Roberta de 
Freitas Campos (tecnologista - CCI) e Viviane dos Ramos Soares (tecnologista - 
Labform). 
 
No dia 10 de março, está prevista ainda a posse e a entrada em exercício da 
concursada Rosa Maria Correa das Neves (Lic-Provoc). 
 
Os novos servidores serão apresentados aos outros profissionais da Escola durante 
a Assembleia Geral da EPSJV, prevista para o dia 18 de março. 
 
 
Obra de reforma dos prédios da Escola 
Está previsto para o final de março o início da obra de reforma da EPSJV, que será 
executada pela empresa H Magalhães Engenharia. Já está em curso a 
desmobilização das salas que fazem parte da primeira fase da obra – Lateps, 
Labgestão, Lavsa e Lires, além de um dos laboratórios do segundo andar. Os 



profissionais do Lavsa e do Lateps serão instalados na sala 314, e os do Labgestão e 
do Lires irão para a sala 111. O material e o mobiliário destes laboratórios que não 
forem para as novas salas ficarão armazenados em contêineres que estão sendo 
adquiridos e devem estar à disposição da Escola em abril.  
 
A Escola deve comprar seis aparelhos portáteis de ar-condicionado e alguns 
ventiladores para serem utilizados nas salas que ficarem sem ar-condicionado nas 
fases posteriores da obra. 
 
O cronograma definitivo com todas as fases da obra será apresentado ao CD EPSJV e 
aos demais profissionais da Escola assim que estiver concluído. 
 
O coordenador do Serviço de Administração da EPSJV, Leandro Nardaccio, se 
colocou à disposição de todos para tirar dúvidas sobre a obra e disse que, sempre que 
necessário, serão marcadas reuniões com os laboratórios e setores da Escola para 
tratar do assunto. 
 
Orçamento 2015 
A EPSJV negociou com a Presidência da Fiocruz um orçamento de R$ 14.856.000,00 
para o ano de 2015, valor 40% maior que o do ano passado. Esse valor ainda deverá 
ser aprovado pelo CD Fiocruz, que depende da aprovação final do orçamento federal 
para 2015, só devendo ter posição definitiva em abril. Até lá, a Escola recebe cotas 
orçamentárias mensais, baseadas nos valores executados mensalmente no ano 
passado. 
 
A Direção avaliou que a perspectiva é que tenhamos um ano orçamentário não 
muito promissor, com expectativa de cortes e contingenciamentos, o que poderá 
afetar o orçamento da Escola.  
 
Seleção de especialista visitante 
A partir do dia 1º de março, a pesquisadora Elizabeth Menezes Teixeira Leher será 
Especialista Visitante da EPSJV na área de Tecnologias Educacionais. Elizabeth irá 
apresentar seu plano de trabalho na CT de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 
da EPSJV para ser ajustado a partir das necessidades e demandas dos laboratórios e 
setores da Escola. A bolsa da pesquisadora, financiada pelo CNPq, é de dois anos, 
prorrogável por mais um. 
 
Os outros três perfis de Especialista Visitante – Produção de Material Didático, 
Memória Institucional e Estudos Comparados – continuam com processo seletivo 
aberto. A VDPDT solicitou ajuda para identificar pesquisadores que possam 
contribuir com a Escola nesses perfis. 
 
Os pesquisadores visitantes ficarão no Núcleo de Pesquisa Estratégico, que está 
previsto no Regimento Interno da Escola, mas que ainda não existia e fato.  
 
Calendário de eventos da EPSJV 
A Direção montou um calendário de eventos e reuniões da EPSJV em 2015 para 
tentar evitar que haja sobreposição de eventos. 
 
No dia 18 de março, haverá uma assembleia geral da EPSJV para apresentar um 
balanço da gestão. No dia 16 de abril, acontece outra assembleia para o retorno das 
discussões sobre o Projeto Político Pedagógico da Escola e a montagem da comissão 
que irá organizar o Seminário Choque Teórico, que deve ser realizado de 31 de agosto 
a 4 de setembro deste ano. 
 



Os laboratórios e setores que quiserem inserir seus eventos no calendário devem 
enviar as informações para a Direção. 
 
GT de Cooperação 
O GT de Cooperação solicitou mais participação dos trabalhadores da Escola nas 
reuniões do grupo, tendo em vista que alguns laboratórios e setores nunca 
participaram do processo. As próximas reuniões do GT acontecem nos dias 27 de 
fevereiro, 13 de março e 27 de março. 
 
A Direção solicitou ainda que todos os laboratórios e setores enviem para o GT a 
relação de suas atividades de cooperação para que o grupo possa consolidar o 
diagnóstico sobre a cooperação na escola. 
 
Aula inaugural 
Será realizada no dia 26 de março, às 14 horas, a Aula Inaugural 2015 da EPSJV. O 
palestrante convidado é Francisco Félix Lana, da UFMG, e a aula será sobre 
determinação social em saúde e epidemiologia crítica. 
 
Nas semanas que antecedem a aula inaugural, será realizado um trabalho 
preparatório sobre o tema com os alunos do CTNMS. 
 
Seminário 
A EPSJV, a Ensp e diversas outras instituições estão organizando o V Seminário da 
Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde, que será realizado de 27 a 29 de 
março. O evento acontece na EPSJV e na Uerj e terá a participação de convidados 
internacionais. 
 
Projetos 
O Lic-Provoc está trabalhando em três projetos relacionados às escolas do campo: 
formação de professores das escolas do campo de Nova Iguaçu (RJ); facilitação da 
ida de professores para as escolas do campo do Rio de Janeiro; e um projeto para 
fazer um curso sobre “Cooperativismo e agroecologia em áreas de assentamento do 
Rio de Janeiro”, com financiamento do CNPq. Este último tem a colaboração de 
diversos profissionais da EPSJV e de outras instituições. 
 
Educação Popular 
A EPSJV e a Ensp estão organizando o planejamento de um curso de 
aprofundamento em Educação Popular em Saúde, voltado para Agentes 
Comunitários de Saúde e Agentes de Vigilância em Saúde. 
 
Proformar-Rio 
O Lavsa está concluindo o calendário do curso para as duas novas turmas do 
Proformar-Rio. Uma das turmas terá aulas na EPSJV e a outra será descentralizada. 
O calendário será apresentado à Cogets quando estiver finalizado. 
 
Oficina 
Nos dias 3 a 6 de março, a equipe do Lavsa estará fora da Escola para realizar as 
oficinas de Produção de Material Didático para o Técnico de Vigilância em 
Saúde/Profaps e o planejamento do laboratório para 2015.  
 
Citopatologia 
Foi encerrada no dia 27 de fevereiro, a turma 2014 do Curso Técnico de 
Citopatologia, realizado pela EPSJV em parceria com o Inca. Em março, começam 
as aulas da turma 2015. 
 
 
 



Projeto de pesquisa 
O Lateps está coordenando um projeto de pesquisa, com financiamento do 
Ministério da Saúde, para discutir o processo de trabalho e os saberes profissionais. 
O projeto será realizado em parceria com outras Escolas Técnicas do SUS. 
 
Pós-graduação 
Serão realizados na segunda quinzena de março e na segunda quinzena de maio, 
mais dois blocos de aulas, na sede da EPSJV, do Mestrado Profissional em Educação 
Profissional em Saúde para trabalhadores das ETSUS do Nordeste. 
 
Coordenação 
Grasiele Nespoli assumiu novamente a coordenação do Labgestão, após um período 
de afastamento para licença-maternidade. 
 
3 – III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica 
 
A EPSJV integra o comitê organizador do III Fórum Mundial de Educação Profissional 
e Tecnológica, que será realizado em Recife (PE), de 26 a 29 de maio. No evento, a 
Escola irá apresentar três atividades técnico-científicas, além de atividades culturais e 
de inovação tecnológica. As atividades estão sendo organizadas por Grupos de 
Trabalho e pelo Grêmio Politécnico. 
 
A Direção está buscando financiamento para tentar garantir a maior participação de 
trabalhadores e estudantes da Escola no evento. 
 
4 – Seminário de Educação da Fiocruz: GT Educação Profissional 
 
O Seminário de Educação da Fiocruz, que seria realizado em maio, foi adiado para 
agosto. Na segunda quinzena de abril, será realizado um seminário preparatório na 
EPSJV, com a participação, dentre outros, de Alexandre Medeiros, diretor do 
Deges/Segets, para falar sobre os trabalhadores de nível médio. 
 
Como parte da preparação do seminário, a EPSJV integra um GT de Educação 
Profissional, do qual também fazem parte IOC, COC e IFF. 
 
5 – Cessão de trabalhador 
 
A Direção consultou o CD EPSJV sobre a cessão de Bruno Neves Miranda, professor 
do Cap-Uerj e da rede municipal de Nova Iguaçu, para atuar como assessor da 
VDEI. Bruno é pedagogo e viria para a Escola com cessão de 20 horas de Nova 
Iguaçu. 
 
O CD aprovou a vinda do profissional para a Escola e será dada continuidade ao 
processo de cessão. 
 
6 – CD Fiocruz 
 
Nos dias 26 e 27 de fevereiro, haverá reunião do CD Fiocruz com a seguinte pauta: 
 
Dia 26 
1 – Conversa com o presidente – informe sobre as ações atuais da Fiocruz 
2 – Apresentação de Leo Heller (Fiocruz Minas) sobre água e saneamento  
3 – Norma operacional sobre a regulamentação do pagamento de bolsas pela Fiotec 
4 – Orçamento 2015 
5 – Editais de indução à pesquisa 
 
 



Dia 27 
1 – Regulamentação da Rede Fiocruz de biobancos 
2 – FioTB – Rede da Fiocruz sobre Tuberculose 
3 – 7º congresso interno 
4 – Apontamentos e providências relacionadas à CGU e TCU 


