
 

 
 
 
 
Foi realizada no dia 29 de agosto a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da 

EPSJV. 
 
 
 
1 - Reorganização das atividades da EPSJV após o período de paralisação 
 
A Cogets apresentou a proposta de reorganização das atividades da escola após o 
período de greve da Fiocruz. A proposta já foi discutida em uma reunião da Cogets, 
que aguarda a sugestão de outros grupos da escola para a decisão definitiva sobre a 
reorganização das atividades, que acontecerá na próxima reunião da CT de Ensino e 
Informação da EPSJV.  
 
A proposta inclui a suspensão de diversos eventos previstos para o segundo semestre 
na EPSJV – Seminário de Formação Audiovisual, Semana de Biociências, Arte e Saúde, 
e Festival de Música. Haveria ainda reposição de aulas aos sábados, suspensão dos 
dias livres e mudanças nas datas do período de recuperação dos alunos, entre outras 
alterações. A cerimônia de formatura dos alunos do Curso Técnico de Nível Médio em 
Saúde seria adiada para fevereiro de 2013. 
 
Os coordenadores dos diversos setores da EPSJV informaram que também estão 
reorganizando as atividades dos outros cursos oferecidos pela EPSJV. 
 
 
2 – Informes 
 
- Centro Colaborador da OMS 
A EPSJV foi redesignada como Centro Colaborador da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) para a Educação de Técnicos em Saúde. Foi construído um plano de trabalho 
para essa redesignação que foi apresentado e aprovado pelo CD. 
 
- Congresso Interno da Fiocruz 
Será realizada nos dias 19, 20 e 21 de setembro a plenária extraordinária do VI 
Congresso Interno da Fiocruz. A EPSJV irá realizar assembleia e reunião de delegados 
para consolidar as contribuições da escola para o documento do congresso. 
 
- Pagamento de hora-aula  
A VDGDI Informou que alguns processos de hora-aula não foram finalizados porque os 
professores não se enquadram mais na definição de hora-aula, de acordo com o 
Tribunal de Contas do Estado. 
 
Uma nova portaria sobre o pagamento de hora-aula está sendo elaborada pela Direção 
da EPSJV e deverá ser divulgada em breve. 
 
- Comitê de Política Editorial 



Será realizada no dia 10 de setembro, às 14 horas, a primeira reunião do Comitê de 
Política Editorial da EPSJV. 
 
- Fesbe 2012 
Alunos do Provoc e do Curso Técnico de Análises Clínicas da EPSJV participaram nos 
dias 22 a 25 de agosto da XXVII Reunião Anual da Federação de Sociedades de 
Biologia Experimental, em Águas de Lindóia (SP). 
 
- Coordenação da Pós-graduação 
Neise Deluiz foi eleita pelo colegiado do Programa de Pós-graduação em Educação 
Profissional em Saúde da EPSJV a nova coordenadora do programa. Ana Margarida 
Campello e Carla Martins serão subcoordenadoras do programa. 
 
- Aniversário da EPSJV 
Será discutida no próximo CD da EPSJV a data de comemoração do aniversário da 
EPSJV, que aconteceu durante o período de greve da Fiocruz (19 de agosto). Na 
ocasião, também será realizada uma homenagem ao ex-diretor da EPSJV, Antenor 
Amâncio, que morreu no último dia 26 de agosto. 


