
 

 

 

Foi realizada no dia 1º de julho, a reunião ordinária do Conselho Deliberativo da 
Fiocruz. 

 
1 – 7º Congresso Interno da Fiocruz (organização do calendário interno) 
 
A Presidência da Fiocruz divulgou o Documento de Referência do 7º Congresso 
Interno para discussão nas unidades. O congresso está previsto para os dias 19 a 
22 de agosto. Até o dia 1º de agosto, as unidades devem enviar suas contribuições 
ao documento para a presidência. 
 
Na EPSJV, será realizada uma reunião aberta, no dia 3 de julho, para iniciar a 
discussão do documento. Nos dias 10 e 31 de julho, haverá assembleias gerais 
para aprovar as contribuições da EPSJV ao documento.  
 
Além do documento já divulgado, que tem como anexo o estatuto da Fiocruz, será 
divulgado ainda um anexo com temas que foram aprovados nos Grupos de 
Trabalho de congressos anteriores, mas que não foram deliberados nas plenárias. 
 
O CD EPSJV vai solicitar à Presidência da Fiocruz o adiamento do 7º Congresso 
Interno para que haja um prazo maior para as discussões nas unidades. 
 
Delegados 
A eleição de delegados para o 7º Congresso Interno será realizada de 4 a 7 de 
agosto. De 14 a 22 de julho, a comissão organizadora do congresso vai discutir 
critérios para a eleição de delegados. No dia 28 de julho, os critérios serão 
apresentados ao CD Fiocruz para deliberação.  
 
 
2 – Acompanhamento dos encaminhamentos da assembleia acerca da fase 
diagnóstica da agenda de discussão coletiva sobre os processos de 
trabalho da EPSJV  
 
A Direção apresentou a proposta de composição do Grupo de Trabalho sobre 
cooperação que irá fazer um diagnóstico sobre as ações de cooperação nacionais e 
internacionais da EPSJV. A proposta é que o GT tenha um coordenador indicado 
pela Direção e seja formado por um representante de cada um desses setores: 
laboratórios, vice-direções, Cogets, Coordenação de Pós-graduação, Secretaria 
Escolar, BEB, BVS, Área de planejamento (VDGDI), Núcleo de Projetos (VDGDI), 
Serviço de Informática, Coordenação de Administração, Recursos Humanos, Nuted, 
RevTES, CCDE, Centro de Estudos, CCI e RET-SUS. Além dos representantes 
obrigatórios, o GT também será aberto à participação de todos os interessados. 
 
Alguns membros do CD questionaram a quantidade de pessoas no grupo, mas 
Marcela Pronko (VDPDT) defendeu que todos estão relacionados com os processos 
de cooperação e, portanto, deveriam integrar o GT. 
 
Após debate, o CD EPSJV deliberou que o GT será formado obrigatoriamente por 
um representante de cada laboratório, um de cada vice-direção, Secretaria Escolar, 
Coordenação de Administração, CCI e RET-SUS. Os demais setores serão 
consultados pela Direção sobre o interesse em participar do grupo. 
 



Até o dia 14 de julho, os laboratórios devem encaminhar para a Direção os nomes 
dos seus representantes no GT. No mesmo prazo, serão definidos também os 
outros integrantes do grupo. 
 
Além das discussões no GT, as Câmaras Técnicas da EPSJV também irão debater os 
temas levantados a partir das assembleias gerais e definir um cronograma e uma 
metodologia de trabalho. Cada Câmara irá elaborar um Termo de Referência sobre 
sua área de atuação. 
 
3 – Novo plano de trabalho da RETS-CPLP 
 
A Direção apresentou o plano de trabalho da RETS-CPLP, definido em abril deste 
ano, durante reunião realizada em Lisboa, Portugal, com os representantes dos 
países e das escolas da CPLP. A EPSJV é secretaria-executiva da RETS-CPLP 
 
O plano de trabalho para o período 2014-2017 tem três objetivos gerais: Fortalecer 
a infraestrutura (espaço físico e equipamentos em geral) das ETS membros da 
Rede, principalmente no que diz respeito ao acesso dos estudantes a informações 
técnico-científicas em meio digital e físico e à realização de atividades em 
laboratórios de práticas; Capacitar os docentes das escolas técnicas de saúde, tanto 
nos aspectos técnicos quanto pedagógicos; e Ampliar a partilha de informações, 
experiências e competências entre os membros da Rede. 
 
A Direção ressaltou que todas as ações do plano mobilizam um grande número de 
profissionais da EPSJV, principalmente nas ações relacionadas à capacitação 
docente.   
 
O novo plano de trabalho ainda não tem um financiamento específico. A CPLP está 
em negociação com o Banco Mundial para a renovação de um convênio para o 
financiamento das ações. Por enquanto, serão iniciadas as atividades quer não 
dependem de recursos para sua execução. 
 
Em uma próxima reunião do CD EPSJV, a Direção vai apresentar um panorama das 
atuais cooperações nacionais e internacionais que estão em andamento na Escola. 
 
3 – Informes 
 
Concurso 2014 
Todos os editais do Concurso Fiocruz 2014 foram homologados. Com isso, os 
aprovados podem ser convocados a qualquer momento, desde que haja autorização 
do MPOG.  
 
A Direção e o CD EPSJV agradeceram o trabalho realizado pela Comissão de 
Concurso da EPSJV. A comissão era presidida por Bianca Antunes Cortes e formada 
também por Paulea Zaquini, Tânia Camel e Mayrilan Rolin. 
 
Contratos de terceirização  
O sindicato que representa os trabalhadores terceirizados pela IPPP solicitou à 
empresa o adiantamento do dissídio de 6,5%. A EPSJV autorizou e o IPPP pagou 
em junho o dissídio retroativo de fevereiro a maio. A partir do salário de junho, os 
trabalhadores receberão o salário com o reajuste do dissídio. 
 
A partir de 1º de agosto, entra em vigor o novo contrato de terceirização dos 
trabalhadores da gestão, com os novos salários. O dissídio de 6,5% só será 
aplicado nos novos salários quando for homologado pelo Ministério do Trabalho. 
 
 



O contrato de terceirização, pela empresa Abradecont, também entra em vigor a 
partir de 1º de agosto. O processo de admissão desses profissionais será feito na 
EPSJV até o fim de julho. O Setor de RH da EPSJV irá entrar em contato com os 
docentes que serão contratados para informar a documentação necessária para a 
contratação. 
 
 
GT Álcool e Drogas 
A Presidência da Fiocruz instituiu um Grupo de Trabalho sobre Álcool e Drogas. Três 
profissionais do Laborat fazem parte do GT – Pilar Rodriguez Belmonte, Marco 
Aurélio Soares Jorge e Alda Maria Lacerda da Costa. 
 
SBPC 
Profissionais do Lic-Provoc irão participar, de 22 a 27 de julho, da 66ª Reunião 
Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), que será 
realizada em Rio Branco (AC). 
 
Curso 
O Curso de Atualização Profissional em Biossegurança em Biotérios, coordenado 
pelo Latec, será oferecido em julho para profissionais do Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (INPA), em Manaus (AM). 
 
Pibic/Ensino Médio 
O Pibic/Ensino Médio da Fiocruz, que era coordenado por Cristina Araripe (Lic-
Provoc) continuará sendo coordenado pela EPSJV. A Direção irá definir junto com o 
Lic-Provoc quem irá assumir a coordenação do programa. 


