
 
 
 
 

Foi realizada no dia 11 de março de 2014, a reunião ordinária do Conselho Deliberativo 
da EPSJV. 

 
 

1 – Planos de Trabalho da RETS 
 
A Coordenação de Cooperação Internacional apresentou ao CD EPSJV os planos de 
trabalho da RETS e da RETS-Unasul, que foram discutidos na 3º Reunião Geral da 
RETS, em novembro de 2013. O plano de trabalho da RETS-CPLP ainda será 
rediscutido e aprovado em uma nova reunião, marcada para o período de 28 a 30 de 
abril em Lisboa, Portugal. 
 
O plano de trabalho da RETS tem três objetivos principais: produzir, divulgar e 
promover o intercâmbio de conhecimentos na área de educação de técnicos em saúde; 
fortalecer, ampliar e difundir a RETS; e aprimorar e ampliar as ações de comunicação 
no âmbito da RETS. 
 
O plano de trabalho da RETS-Unasul estabelece dois objetivos principais: mapear o 
universo da formação e do trabalho dos técnicos em saúde na Unasul; e desenvolver 
mecanismos que facilitem a produção, divulgação e a sistematização de informações e 
comunicação sobre a área de educação de técnicos em saúde entre os integrantes da 
rede. 
 
A CCI solicitou aos coordenadores dos laboratórios que enviem para a CCI as datas 
disponíveis para a participação da CCI nas reuniões dos colegiados. O objetivo é 
apresentar os planos de trabalho mais detalhadamente buscando maior integração 
entre os setores da escola nas ações de cooperação internacional. 
 
 
2 –Conselho de Política Editorial (CPE) 
 
O CD EPSJV indicou nomes para ocupar a vaga de componente externo do CPE na área 
de Educação, substituindo Gaudêncio Frigotto, que solicitou o desligamento do 
Conselho. Foram indicadas Eveline Algebaile, Maria Ciavatta e Neise Deluiz. Elas serão 
consultadas pela Direção da EPSJV para verificar a possibilidade de participação no 
CPE. 
 
Também foi solicitado que os coordenadores consultem os integrantes dos seus 
laboratórios sobre o interesse em participar do CPE, que está com uma vaga disponível 
para membro interno. 
  
 
3 – Trâmite para utilização da logomarca da EPSJV em produções audiovisuais 
 
A Direção apresentou ao CD uma demanda recebida da coordenação do Curso Técnico 
em Meio Ambiente com ênfase em Saúde Ambiental para a produção de vídeos com o 



material coletado durante o período do curso. A partir dessa demanda, a Direção 
propôs a criação de um trâmite, debatido coletivamente, para a utilização da 
logomarca da EPSJV em produções audiovisuais.  
 
Os membros do CD EPSJV consideraram que os vídeos produzidos a partir de cursos 
que já foram aprovados na Câmara Técnica de Ensino, poderiam ser aprovados pelo 
colegiado do laboratório responsável.  
 
Também foi sugerido que seja feita uma consulta jurídica sobre a veiculação na 
internet de vídeos com a participação de alunos da EPSJV que, em muitos casos, ainda 
são menores. 
 
Após as considerações dos conselheiros, ficou definido que os vídeos de curso serão 
aprovados pelos colegiados dos laboratórios envolvidos; será feita uma consulta à 
Procuradoria da Fiocruz para conhecer melhor as questões jurídicas que envolvem a 
produção e a veiculação de vídeos; será feita também uma consulta à Coordenação de 
Comunicação Social (CCS) da Fiocruz para verificar se eles já possuem algum 
documento sobre a produção de vídeos na instituição; e o Comitê de Política Editorial 
(CPE) vai elaborar uma proposta de trâmite para validar institucionalmente os vídeos 
produzidos na Escola. Quando a proposta estiver concluída, será apresentada ao CD 
EPSJV para deliberação, com a participação de representantes do Nuted na reunião. 
 
 
4 – Homenagens institucionais 
 
O CD EPSJV aprovou a homenagem ao cineasta Nelson Pereira dos Santos durante o 
evento ‘Cinema, Literatura e Memória: o Golpe de 1964 e as ditaduras na América do 
Sul’, que será realizado de 17 a 21 de março na EPSJV e na UFRJ. 
 
Também ficou definido que, a partir de agora, todas as homenagens institucionais 
feitas pela Escola serão submetidas à aprovação do CD EPSJV. 
 

 
5 – Informes 
 
Cooperação técnica com o Instituto Nacional de Saúde (INS) do Peru  
A EPSJV está organizando o currículo para um curso de formação de formadores para 
que o INS passe a oferecer o Curso Técnico em Saúde Pública. Nos dias 10 a 14 de 
fevereiro, representantes do INS estiveram na Escola para discutir o currículo do 
curso, de acordo com as necessidades do país. O curso estava previsto para ser 
iniciado em abril, mas ainda há pendências sobre o financiamento, que será feito por 
meio da Fiotec, e sobre o corpo docente. O trabalho final do curso será a construção de 
um currículo para o Curso Técnico em Saúde Pública do INS.  
 
Emissão de declarações para o concurso público 
A Direção fez uma avaliação sobre o que cabe a cada setor em relação à emissão de 
declarações para fins de comprovação de experiências para o concurso público da 
Fiocruz. Todas as declarações serão assinadas por duas pessoas para evitar problemas. 
Alguns casos terão que ser analisados individualmente para decidir se pontuam ou não 
na análise de títulos do concurso. 
Os candidatos que necessitem de declarações devem solicitar os documentos na 
Secretaria Escolar da EPSJV, que irá consultar a Direção ou a coordenação dos cursos 
antes de emitir o documento. 



Alguns tipos de títulos ainda estão indefinidos e serão esclarecidos pela comissão de 
concurso da Fiocruz, que vai estabelecer as regras para a validação dos documentos. 
O assunto voltará a ser discutido em um próximo CD EPSJV. 
 
Negociações sobre orçamento 
Foi concluída a negociação entre a Direção da EPSJV e a Presidência da Fiocruz sobre o 
Orçamento 2014 da Escola, que será de R$ 10,1 milhões. Com isso, o valor ficou 
próximo dos cortes internos que a EPSJV já havia feito em negociação com os 
laboratórios e não será necessário fazer mais cortes. 
 
Mudança de data da assembleia geral da EPSJV  
A assembleia geral da EPSJV, que estava prevista para o dia 25 de março, foi 
remarcada para 01 de abril, em função do CD Fiocruz ter sido marcado para 25 e 26 
de abril. 

 
Aula inaugural 
Será realizada no dia 14 de março, às 13h30, a Aula Inaugural 2014 da EPSJV. A aula 
terá como tema ‘Barbárie e Estado de Exceção’ e será proferida por Marildo Menegat. 

 
Livro 
Júlio Lima (Lateps) apresentou o livro ‘Trabalhadores técnicos da saúde: aspectos da 
qualificação profissional no SUS’, organizado por Márcia Valéria Morosini, Márcia Lopes, 
Daiana Chagas, Filippina Chinelli e Monica Vieira, e que traz uma coletânea de textos 
resultantes da pesquisa 'Processo de qualificação de trabalhadores técnicos em saúde: 
a conformação de grupos profissionais'. 
A obra está disponível no site da EPSJV. 
 
Mostra 
Quatro profissionais do Laborat irão participar da IV Mostra Nacional de Experiências 
em Atenção básica e Saúde da Família, que será realizada em Brasília, de 12 a 15 de 
março de 2014. 
 
Novo professor 
Já foi selecionado um novo professor de Filosofia para substituir Felipe Gonçalves 
Pinto, que deixou a EPSJV. O professor Diego dos Santos Reis já está em atividade na 
Escola. 
 
Oficina 
Será realizada uma Oficina de Tutores do Proformar-Rio durante uma semana. 
Diversos profissionais do Lavsa participarão da oficina. 
 
Curso técnico 
Os formandos do Curso Técnico em Meio Ambiente com ênfase em Saúde Ambiental, 
oferecido pela EPSJV no Ceará e no Paraná, estão solicitando a formação como 
técnicos, pois os empregadores estão cobrando a inscrição no CREA desses 
profissionais. Para isso, a EPSJV tem que estar inscrita no CREA. A Escola está 
providenciando esse credenciamento, mas esse é um processo demorado, que pode 
levar até quatro anos. Enquanto isso, os alunos devem entrar com mandado de 
segurança para conseguir a inscrição. 
 
Labgestão 
Foi encerrado o Curso de Especialização Técnica em Gestão de Sistemas e Serviços de 
Saúde. A próxima turma deve ser iniciada em agosto deste ano. 


