
 
 
 

Foi realizada no dia 3 de junho a reunião ordinária do Conselho Deliberativo da 
EPSJV. 

 
1 – Apresentação e discussão da proposta de reforma dos prédios da EPSJV 
com a presença da Dirac 
 
A equipe da Dirac fez uma apresentação sobre a obra de reforma do prédio da 
EPSJV, que deve ser executada entre 2014 e 2016. Apenas o prédio do depósito e 
almoxarifado não está incluído na obra.  
 
A reforma visa recuperar o prédio principal e o da biblioteca/auditório das trincas, 
rachaduras e outras anomalias identificadas a partir de diagnóstico realizado por 
empresa contratada pela DIRAC com esse objetivo. A obra inclui o reforço 
estrutural dos prédios, impermeabilização, recuperação das fachadas internas e 
externas, reforma das instalações de combate a incêndios, tratamento das 
estruturas de concreto e das juntas de dilatação, construção de nova platibanda 
(muretas na parte de cima do prédio), troca dos aparelhos de ar-condicionado por 
equipamentos mais modernos e econômicos, instalação de sistema de proteção 
contra descargas elétricas, incluindo para-raios, e recuperação das estruturas 
metálicas (incluindo a escada). No prédio da biblioteca/auditório, também será feito 
o reforço estrutural em lajes, vigas e pilares. 
 
Durante a execução das obras, a Escola terá as chamadas “áreas pulmão” – salas 
314, 110, 111, 1112 e 113 – para onde os trabalhadores dos setores serão 
remanejados durante o período em que suas salas estiverem em obras.  
 
Quando for concluída a licitação da obra, que já tem pronto seu edital para 
publicação, será feito um cronograma de execução das intervenções, que serão 
divididas em 12 fases, durante os dois anos de obras. 
 
O CD EPSJV aprovou a execução da obra. 
 
Novo prédio 
O projeto de construção da obra de expansão da EPSJV vai ser revisto, pois 
segundo informação dada pela Presidência da Fiocruz, o Cecal terá novas 
instalações construídas em outro local e desocupará o espaço que ocupa hoje, atrás 
da Escola. Com isso, será possível utilizar parte deste terreno para readequar o 
projeto da obra do novo prédio da Escola. 
 
A Direção da EPSJV, em conjunto com Vice-presidência de Gestão da Fiocruz, 
marcará reunião junto ao Ministério da Educação para prestar contas dos recursos 
recebidos para a construção do novo prédio e que não foram utilizados devido à 
paralisação da obra, a época. Também será feita uma consulta a esse Ministério 
sobre a possibilidade de conseguir outros recursos para a nova obra. 
 
 
2 – Informes 
 
Contribuições ao documento base 
A Direção vai enviar até o dia 6 de junho uma síntese de todas as contribuições ao 

“Documento Base para discussão sobre os processos estruturantes das atividades da 



Escola” enviadas pelos setores. No dia 11 de junho, haverá uma assembleia geral 

da EPSJV. Pelo fato de termos tido muitos dias letivos perdidos no primeiro 
semestre, devido a diversos feriados e acontecimentos alheios a nosso controle, 
decidiu-se por não haver a suspensão das atividades e aulas.  
 
Expediente durante a Copa do Mundo 
O CD Fiocruz definiu que a Fundação seguirá os calendários do MPOG e da 
Prefeitura do Rio de Janeiro durante os dias de jogos do Brasil e jogos no Maracanã. 
Nos dias 12, 17, 18, 23 e 25 de junho haverá meio-expediente. No dia 4 de julho, 
não teremos expediente. 
 
O CD EPSJV decidiu que os setores devem se planejar para os dias 17, 18, 20, 23 e 
25 de junho e comunicar a Direção como se organizarão. 
 
Atualização sobre a coordenação do PIBIC/Ensino Médio 
Cristina Araripe (Lic-Provoc) deixou a coordenação do PIBIC/Ensino Médio, devido a 
dificuldades de comunicação com a Vice-presidência de Pesquisa e Laboratórios de 
Referência da Fiocruz. 
 
A Direção da EPSJV solicitou uma reunião com o vice-presidente para solicitar que a 
coordenação continue na EPSJV, por entender que a Escola é a principal unidade da 
Fiocruz a desenvolver programas de iniciação científica com alunos de Ensino 
Médio. 
 
Atualização da situação sobre o contrato de terceirização dos 
trabalhadores da gestão 
O pregão para a definição da empresa que irá fazer a terceirização dos 
trabalhadores da gestão continua no processo de diligência. As empresas se 
pronunciaram e, no dia 5 de junho, haverá uma reunião entre representantes da 
EPSJV e do Incra, a instituição federal responsável por registrar a documentação da 
IPPP no Sicafi, para verificação dos documentos. Após essa reunião, a Direção irá 
tomar uma decisão sobre o pregão.  
 
Curso 
O Laborat recebeu uma demanda da Direh para voltar a oferecer o curso de 
especialização técnica em Políticas de Saúde, voltado para cerca de 30 
trabalhadores técnicos de nível médio da Fiocruz, para que possam progredir no 
plano de carreira da instituição.  
 
O CD EPSJV encaminhou que o assunto será discutido na CT de Ensino da EPSJV 
para que seja avaliada a possibilidade de reformulação da proposta do curso, se 
adequando à realidade atual dos trabalhadores e envolvendo outros laboratórios da 
Escola. 
 
Indicadores de Desempenho Institucional da EPSJV – Ciclo ADI 2014 
A VDGDI solicitou aos laboratórios e setores que atualizem no Siasg até 10 de 
junho as metas físicas, executadas até 31 de maio. E também que sejam revisadas 
as metas de 2014.  
 
Biossegurança 
Será realizada de 22 a 25 de julho a Jornada de Sensibilização, Informação e 
Orientação em Biossegurança. O curso, oferecido pelo Latec, terá a duração de 36 
horas. 
 
Também no segundo semestre de 2014, será realizado o curso Qualificação Técnica 
em Biossegurança e Boas Práticas Laboratoriais, com carga horária de 240 horas. 
 



Jogos educativos 
A professora Flávia Ribeiro (Latec) está desenvolvendo jogos educativos sobre 
Imunologia para os alunos do CTNMS. Ele já tem dois jogos concluídos e está 
trabalhando na criação de um novo jogo, multidisciplinar, na área de Análises 
Clínicas. 
 
Meio Ambiente 
O filme ‘O veneno está na mesa 2’ será lançado no dia 4 de junho na EPSJV. 
Também no dia 4 haverá uma feira agroecológica no pátio da ENSP, com parte das 
comemorações da Semana do Meio Ambiente organizada pela EPSJV, ENSP e Asfoc-
SN. 
 
Próxima reunião 
A data do próximo CD EPSJV será alterada, pois a reunião, prevista para a tarde do 
dia 17 de junho, coincidirá com a realização de jogo do Brasil na Copa do Mundo. A 
nova data será informada em breve. 
 
 
 
 
 
 


