
 
 
 

Foi realizada no dia 5 de maio de 2015, a reunião ordinária do Conselho 
Deliberativo da EPSJV. 

 
1 – Regulamentação do pagamento de bolsa pela Fiotec para servidor da 
Fiocruz 
 
A Direção informou que foi publicada pela Presidência da Fiocruz e divulgada no dia 
10 de abril a portaria que regulamenta o pagamento de bolsa pela Fiotec para 
servidores da Fiocruz e recolocou a proposta surgida em reuniões anteriores do CD 
EPSJV, para que fosse feita uma regulação interna para esses pagamentos.  
 
A Direção propôs que fosse montada uma comissão que  elaborasse um documento 
com propostas de regulamentação interna, a partir dos documentos existentes – a 
portaria da Fiocruz, a ata do CD em que a portaria foi discutida, o documento feito 
por um grupo de trabalho da escola em 2007 sobre o assunto. Tal documento seria 
ratificado pelo CD EPSJV e levado a discussão e votação em assembleia da Escola.  
A Direção propôs ainda que a comissão fosse formada por um representante da 
VDGDI, um da Reprepoli e mais três integrantes do CD EPSJV (Ieda Barbosa, 
Márcia Lopes e Grasiele Nespoli).     
 
Alguns membros do CD EPSJV questionaram a necessidade de se fazer a 
regulamentação interna e perguntaram em que medida a Escola poderia alterar o 
que está previsto na portaria da Fiocruz. Foi proposto que, no lugar da comissão, o 
assunto fosse discutido nos colegiados e setores. Outra proposta foi que a 
regulamentação interna fosse feita pelo próprio CD EPSJV. 
 
Dentre os nomes sugeridos para compor a comissão, Ieda Barbosa não aceitou a 
indicação e Grasiele Nespoli e Márcia Lopes não estavam presentes na reunião, 
tendo sido substituídas por membros de seu respectivos Laboratórios, o que 
inviabilizou a apreciação de seus nomes.  
 
Após as discussões, o CD EPSJV votou os encaminhamentos propostos da seguinte 
maneira. 
 
Criar uma regulamentação interna 
A favor – 6 votos 
Contra - 3 votos 
Abstenção – 4 votos 
 
Aprovação da regulamentação interna 
Em assembleia – 5 votos 
Pelo CD EPSJV - 7 votos 
Abstenção – 1 voto 
 
Como não houve mais interessados em participar da comissão, o CD EPSJV definiu, 
por consenso, que não haveria comissão e a discussão seria feita nos colegiados e 
setores. 
 
Ficou definido que a Direção vai enviar os documentos para os laboratórios e 
setores discutirem. O retorno das discussões deve ser enviado para a Direção até o 
dia 3 de junho para que as sugestões possam ser sistematizadas antes da reunião 



do dia 9 de junho do CD EPSJV. No dia 23 de junho, em outra reunião do CD 
EPSJV, será feita a aprovação da regulamentação interna. 
 
A CD entendeu também que o pagamento de bolsas na EPSJV será feito somente 
quando a Escola tiver sua regulamentação interna sobre o tema. 
 
 
2 – Seminário sobre Educação Profissional em Saúde na Fiocruz 
 
A EPSJV sediou no dia 29 de abril o terceiro ciclo de debates preparatórios para o 
Seminário Educação, Saúde e Sociedade do Futuro, que será promovido pela 
Fiocruz nos dias 25 a 27 de agosto. O evento teve como tema a “Educação 
Profissional em Saúde na Fiocruz” e foi organizado pela Vice-presidência de Ensino 
da Fiocruz e o GT de Educação Profissional em Saúde da Fiocruz, formado por 
EPSJV, ENSP, IOC, COC e IFF. 
 
O seminário teve a participação de Alexandre Medeiros, diretor do Departamento de 
Gestão da Educação na Saúde do Ministério da Saúde (Deges/SGTES/MS). A VDEI 
avaliou que o Ministério da Saúde não tem uma política de formação de nível 
médio, e que sua atuação atualmente está baseada no Programa Mais Médicos e no 
Programa Mais Especialidades. A VDEI também pediu que os membros do CD EPSJV 
fizessem uma avaliação do que foi apresentado no seminário e sobre a política de 
educação profissional em saúde para dar continuidade às discussões do seminário e 
levar o debate para o GT de Educação Profissional em Saúde da Fiocruz. 
 
Entre os pontos citados pelo CD EPSJV estão: a avaliação que, para o governo 
federal, a política de educação profissional é o Pronatec; a questão da titulação do 
curso de Gerência em Saúde, que a Escola entende que deveria ser Gestão em 
Saúde; a avaliação de que a EPSJV precisa disputar o debate sobre educação 
profissional na Fiocruz e, nesse sentido, a criação do GT de Educação Profissional 
foi um avanço, após cobrança da Escola; a importância da Escola continuar se 
aproximando do Ministério da Saúde; a avaliação de que o Pronatec tem 
problemas, mas pode ser importante para as escolas técnicas; entre outros.    
 
A Direção informou que vai mapear algumas dessas questões e trazer para novos 
debates no CD EPSJV e, a partir daí, construir as demandas coletivas da Escola. 
 
3 – Movimentação de pessoal 
 
A Direção informou que o Laborat tem interesse em trazer Marise de Leão Ramôa, 
servidora da Prefeitura do Rio de Janeiro e psicóloga do Caps AD Mané Garrincha, 
para atuar no laboratório. A profissional seria cedida pela Prefeitura do Rio de 
Janeiro com carga horária integral. 
 
O CD EPSJV aprovou a vinda da profissional e serão feitas as negociações para a 
cessão.  
 
4 – Informes 
 
Obras 
O Serviço de Administração informou que nas próximas semanas será feita a 
montagem dos andaimes na Escola e, por isso, o prédio está com tapumes em 
todos os andares no lado que faz parte da primeira fase da obra. Também foi 
informado que os tapumes poderão ser usados para intervenções artísticas. 
 
Estão sendo instalados detectores de incêndio em todas as salas da EPSJV. 



Na próxima semana, começa a obra da fachada, com a retirada do fugê por meio 
de lixamento. Para fazer esse trabalho, a empresa irá colocar tapumes nas janelas 
dos três andares da fase 1. Nesta semana, também será iniciada a derrubada da 
mureta no teto do prédio.  
 
Foi solicitado pelo CD EPSJV que sejam feitos novos informes sobre as obras para 
pais e alunos para prestar esclarecimentos. 
 
Formulário 
O Serviço de Administração vai enviar um formulário para todos os setores e 
laboratórios para que seja informado quantas pessoas trabalham em cada sala. A 
informação é necessária para cumprir a normativa que determina a instalação de 
exaustores junto com os aparelhos de ar-condicionado, quando necessário.  
 
Jornada Nacional de Saúde e Ambiente 
A Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS) da 
Fiocruz promove de 11 a 15 de maio, em Fortaleza (CE), a Jornada Nacional de 
Saúde e Ambiente. Entre as atividades do evento, estão uma reunião do GT de 
Agrotóxicos da Fiocruz, do qual André Búrigo (Lavsa) participará e uma reunião da 
CT de Saúde e Ambiente da Fiocruz, que tem a participação de Alexandre Pessoa e 
Grácia Gondim, do Lavsa.  
 
15º Conferência Nacional de Saúde 
Representantes da EPSJV irão participar, de 7 a 9 de maio, da 12ª Conferência 
Distrital de Saúde da AP 3.1, que abrange a área de planejamento da Fiocruz. Foi 
negociado e garantido junto a Coordenação da Conferência a participarão de 
trabalhadores da EPSJV no evento como convidados, com direito a voz, mas sem 
voto. Os debates sobre a 15º Conferência Nacional de Saúde terão continuidade na 
Escola até a realização da Conferência, que acontece em novembro de 2015. 
 
Comissão de recredenciamento da pós-graduação 
A comissão de recredenciamento da pós–graduação – formada por Felipe Rangel, 
Márcia Teixeira, Virgínia Fontes, Tânia Camel e Marcela Pronko – concluiu a tarefa 
de elaborar critérios para o recredenciamento de docentes no Programa de Pós-
graduação em Educação Profissional em Saúde da EPSJV. O colegiado da pós-
graduação aprovou os critérios propostos e indicou que o credenciamento passe a 
ser feito por meio de uma chamada pública, de maneira imediata. 
 
Coordenação 
Carla Martins e Marco Antônio Carvalho Santos deixaram a coordenação e a 
coordenação adjunta, respectivamente, do Programa de Pós-graduação da EPSJV 
em 30 de abril. No próximo colegiado da pós-graduação, será escolhida, entre os 
docentes credenciados, uma nova coordenação para o curso de mestrado. 
 
Fórum Oswaldo Cruz 
A Vice-presidência de Pesquisa da Fiocruz vai promover, de 16 a 18 de setembro, o 
Fórum Oswaldo Cruz, que terá por objetivo pensar a pesquisa na Fundação. No 
Fórum, cada unidade será representada em número proporcional ao de doutores 
que possui. Os representantes das unidades devem ser indicados até 23 de julho, 
para participar do Fórum junto do diretor e da vice-diretora de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico. 
O Fórum terá como tema “A mudança no perfil de saúde no Brasil” e até o dia 15 
de junho, a vice-presidência irá divulgar um documento de referência para ser 
debatido nas unidades. Na EPSJV, o documento será debatido na CT de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico. 
 
 



Fórum Mundial 
A EPSJV irá coordenar três mesas de debates no III Fórum Mundial de Educação 
Profissional e Tecnológica com os temas: Estratégias curriculares para a formação 
integral de trabalhadores técnicos de nível médio; Educação profissional: em torno 
do trabalho como princípio educativo; A formação docente na Educação Profissional 
em Saúde: desafios e possibilidades. 
Por ser um evento internacional, o financiamento das passagens e diárias dos 
participantes do Fórum pela EPSJV está sendo feito pelo TC 41 e pelo Centro de 
Relações Internacionais da Fiocruz (Cris). 
 
Concurso 
O Lavsa solicitou que, a exemplo do caso do Daniel Soranz, a EPSJV solicite à 
Presidência da Fiocruz mais um CPF em troca do servidor Mauro Lima, que foi 
cedido pela Escola para a Vice-presidência de Saúde e Ambiente, para que o Lavsa 
possa incorporar mais um excedente do Concurso Fiocruz 2014. 
A Direção informou que esse assunto será pauta da próxima reunião do CD EPSJV. 
 
Orçamento  
A Direção informou que o Orçamento 2015 do governo federal foi aprovado no 
Congresso Nacional, mas só será liberado após a definição dos contingenciamentos 
e a aprovação do pacote de ajuste fiscal. A previsão é que isso aconteça até 15 de 
maio. 
 


