
 
 

 

Foi realizado no dia 7 de fevereiro de 2013 a reunião ordinária do Conselho 

Deliberativo da EPSJV 

 

 

1- Informes 
 
- Representação do Grêmio Politécnico 
Os alunos Taís Salvino, Mateus Nunes e Willian Junior são os novos representantes do 
Grêmio Politécnico no CD EPSJV. 
 
- Concurso 2010: chamada de excedentes 
A EPSJV receberá quatro novos servidores com a chamada de excedentes do concurso 
Fiocruz 2010. Já foram convocados Adelyne Maria Mendes Pereira (Labgestão), José 
Victor Regadas Luiz (Labform) e Helifrancis Conde Groppo Ruela (Laborat). 
Será convocado ainda um servidor para a vaga de biblioteconomia. 
 
A EPSJV também negociou com a direção da ENSP, a convocação da pesquisadora 
Maria Lúcia de Macedo Cardoso para atuar naquela unidade, com parte de sua carga 
horária cedida para a EPSJV. 
 
- Alocação de pessoal 
Cristina Macedo de Abrantes assumiu a Coordenação de Administração da EPSJV. 
 
Kátia Teixeira Cardoso vai atuar no Setor de Programação da VDGDI. 
 
Augusto João Américo de Souza passa a responder pelo Serviço de Materiais, 
Patrimônio e Compras da EPSJV, no lugar de Juliana e Costa de Carvalho. 
 
Márcia Teixeira e Bianca Cortes vão assumir a coordenação do Centro de Estudos da 
EPSJV. No próximo CD EPSJV, será apresentada uma proposta de trabalho para o 
centro de estudos.  
 
Márcio Rolo solicitou o desligamento do Labform e a transferência para o Lic-Provoc. 
Os colegiados dos dois laboratórios aprovaram a transferência. O profissional manterá 
as atividades docentes, mas sem participar das discussões pedagógicas. 
 
- Força de trabalho  
A VDGDI irá enviar um questionário sobre força de trabalho para os laboratórios e 
setores da EPSJV. Também serão agendadas reuniões com os laboratórios e setores 
para discutir o assunto. A metodologia das reuniões será apresentada na CT de Gestão 
que será realizada no dia 21 de fevereiro.  
 
- Obras na EPSJV 
Em janeiro, a Dirac fez a pintura interna da Escola.  
Será iniciada na primeira quinzena de março, a retirada de todos os granitos da 
fachada e parte interna da EPSJV. O material será substituído por outro tipo de 
acabamento. 



Em abril, terá início a reforma da portaria, a pintura da fachada e a colocação da 
manta de isolamento no teto do prédio da EPSJV. 
 
O projeto do novo prédio da EPSJV está passando por modificações para se adequar à 
legislação ambiental. Também está em andamento uma nova licitação para a obra. 
 
- Cronograma eleitoral 
O CD Fiocruz propôs um calendário único para todos os processos eleitorais das 
unidades. Pelo cronograma, as inscrições de candidaturas acontecerão de 30 de março 
a 15 de abril e a posse dos novos diretores de unidades será no dia 24 de maio. 
Dentro desse período, cada unidade deverá decidir o seu cronograma eleitoral. 
No próximo CD EPSJV, será apresentada uma proposta de calendário eleitoral para a 
Escola. 
 
- Atividades do início do ano letivo 2013 
 
Começaram no dia 4 de fevereiro as aulas do Curso Técnico de Nível Médio em Saúde 
da EPSJV. 
 
A aula inaugural do CTNMS será realizada no dia 13 de março, às 14h, e terá como 
convidado o professor Dante Henrique Moura, que falará sobre o Pronatec. 
No dia 14 de março, será realizada a comemoração dos 25 anos do Curso Técnico de 
Nível Médio da EPSJV. 
 
No dia 4 de março, começam as aulas do Programa de Pós-graduação em Educação 
Profissional em Saúde da EPSJV. 
 
- Assembleia geral da EPSJV: data e metodologia 
Será realizada no dia 11 de março, das 9h às 17h, uma assembleia geral da EPSJV. Na 
ocasião, cada laboratório/setor irá apresentar uma síntese de suas atividades 
realizadas e perspectivas de trabalho para 2013. O objetivo é proporcionar uma visão 
de conjunto da produção da EPSJV e contribuir para que os novos servidores entendam 
melhor o trabalho da Escola. 
 
- Oficinas do Lateps 
O Lateps irá realizar oficinas nos dias 28 de fevereiro e 8 de março para fazer um 
balanço e discutir o processo de trabalho do laboratório. 
 
- Seminários 
Em abril, o Lateps irá realizar o Seminário Final do Projeto Qualificação (Processo de 
qualificação de trabalhadores técnicos em saúde: a formação de grupos profissionais), 
que é desenvolvido há dois anos e envolve vários setores da EPSJV. 
   
Em setembro, o Lateps vai promover o seminário Trabalho e Trabalho em Saúde, nos 
moldes dos seminários sobre educação e saúde já realizados. O laboratório solicitou 
que os coordenadores dos setores indiquem um membro para participar das reuniões 
de organização e discussão do temário do evento. 
 
 - Iniciação Científica 
 
A EPSJV foi convidada para fazer parte de um grupo de trabalho para um edital de 
novos talentos da Capes, mas a Fiocruz não poderá participar do grupo porque a 
Fundação não está enquadrada como instituição pública de nível superior.  



- Cronograma de compras 
A CADM redefiniu o cronograma de compras e serviços da EPSJV, visando antecipar os 
processos para o primeiro semestre de 2013, tentando garantir a execução do que 
está previsto no PA 2013. 
 
- Perda de profissional 
A coordenadora do Lavsa, Gladys Miyashiro, lamentou a morte do profissional da 
EPSJV Sidney Dutra da Silva.  
 
- Curso técnico  
Foram iniciadas em fevereiro cinco novas turmas do Curso Técnico de Vigilância em 
Saúde pós médio, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa 
Civil do Rio de Janeiro. Uma turma está sediada na escola e as outras em quatro 
localidades do município. 
 
- Oficinas 
Serão realizadas em fevereiro, no Ceará, oficinas para o Curso Técnico de Meio 
Ambiente para a população do campo, coordenado pelo Lavsa.  
 
- Curso de especialização 
A EPSJV irá oferecer novamente, no segundo semestre de 2013, a Especialização 
Técnica de Vigilância Sanitária em Alimentos, em parceria com a Secretaria Estadual 
de Saúde do Rio de Janeiro. 
 
- Pré-ALAS 
A EPSJV irá realizar, nos dias 25 e 26 de abril, a Jornada Internacional Pré-ALAS na 
Saúde, que terá como tema ‘Democratização e novas formas de sociabilidade em 
saúde no contexto latino-americano’. 
 
 
2 – Movimentação de pessoal 
 
O CD EPSJV aprovou a solicitação da servidora Janete Gonçalves Evangelista de ser 
removida para o Centro de Pesquisas René Rachou/Fiocruz-MG. 


