
 
 
 

Foi realizada, no dia 18 de março de 2016, a reunião extraordinária do CD EPSJV. 
 

 
1 – Solicitação da Reprepoli de apoio à Carta Aberta ao Governador do 
Estado contra os cortes da Faperj 
 
O CD EPSJV aprovou a solicitação da Reprepoli que a Escola levasse ao CD Fiocruz 
a sugestão para que a Instituição se posicionasse contra o Projeto que pede a 
redução em até 50% do orçamento da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). Diversas instituições de pesquisa e 
universidades do Estado já se manifestaram contra o corte e a Fiocruz ainda não se 
manifestou sobre o assunto. 
 
Se o CD Fiocruz não quiser se posicionar, a EPSJV irá divulgar uma nota pública 
apenas em nome da Escola Politécnica. 
 
2 – Solicitação da Reprepoli de posicionamento da EPSJV sobre a moção de 
apoio e desagravo aos secretários municipais de saúde de Duque de 
Caxias, Rio de Janeiro e Niterói assinada pelo presidente da Fiocruz  
 
O CD EPSJV, a pedido da Reprepoli, debateu sobre o fato da Presidência da Fiocruz 
ter divulgado, em nome da instituição, uma “moção de apoio e desagravo em 
solidariedade aos gestores de saúde do Rio”, de autoria do COSEMS-RJ, aos 
secretários Camillo Lellis Junqueira (Duque de Caxias), Daniel Soranz (Rio de 
Janeiro) e Solange Regina de Oliveira (Niterói), publicada após a ordem de prisão 
pelo não cumprimento, nos prazos definidos por lei, da transferência de pacientes – 
que já tinham direito a liberdade após cumprirem medidas de segurança – do 
Hospital Psiquiátrico Henrique Roxo, em Niterói, para residências terapêuticas. O 
questionamento é que a divulgação foi feita sem a consulta a todas as unidades da 
Fundação e a Reprepoli solicita que a EPSJV leve essa questão ao CD Fiocruz. 
 
Após debates e a avaliação da Direção que não era o momento de um desgaste 
institucional com a Presidência da Fiocruz por causa dessa questão, o CD EPSJV 
votou o encaminhamento proposto pela Reprepoli de levar o assunto ao CD Fiocruz. 
Houve 10 votos contra a proposta e dois a favor. Ficou definido então que a Direção 
da EPSJV apenas entraria em contato com a Presidência da Fiocruz para 
esclarecimentos sobre o assunto. 
 
3 – Apreciação da concessão de bolsas para servidores envolvidos no 
projeto de formação em radioterapia 
 
O CD EPSJV debateu a concessão de bolsas para os servidores do Labman, 
Alexandre Moreno, Sergio Ricardo de Oliveira e Virgilio Magalde de Azevedo, 
envolvidos na coordenação do Curso Técnico em Radioterapia, que será oferecido 
pela EPSJV e o Inca em diversos estados do Brasil, por meio de um projeto 
financiado pelo Ministério da Saúde, e prevê a formação de 480 trabalhadores do 
Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo da formação é ampliar o acesso ao 
tratamento em Radioterapia pelo SUS, tendo em vista que em algumas áreas do 
país o tratamento não é oferecido. O projeto também terá a parceria das ETSUS, 
nas quais serão realizadas as aulas, pois o curso será descentralizado em diversos 
estados do país. 
 



A partir da análise dos documentos encaminhados anteriormente para todos os 
membros do CD e à luz do aprovado na assembleia que regulamentou a concessão 
de bolsas para trabalhadores da Escola, a Direção informou que a solicitação das 
bolsas seguiu os trâmites e requisitos previstos na norma interna da EPSJV, 
cabendo ao CD EPSJV, a partir desse momento, deliberar sobre a autorização de 
concessão das bolsas. 
 
Na votação, o resultado foi o seguinte:  
A favor da concessão – 10 votos 
Contra a concessão – nenhum 
Abstenção – 2 votos 
 
4 – Proposta de indicador de desempenho para a área de ensino 
 
A Direção apresentou as quatro propostas de indicadores de desempenho para a 
área de Ensino da Fiocruz, construídas a partir de informações e discussões com a 
Diplan e a Vice-presidência de Ensino, a serem sugeridos pela EPSJV ao CD Fiocruz. 
Todas as propostas são para que seja feita a relação entre matriculados e egressos 
dos seguintes cursos: 
 
Proposta 1 – stricto sensu, lato sensu, educação profissional 
Proposta 2 – lato sensu, educação profissional 
Proposta 3 – educação profissional 
Proposta 4 – lato sensu 
 
O CD EPSJV decidiu não apresentar a proposta 4, pois esta excluiria a modalidade 
de educação profissional, atividade central nas ações de ensino da Escola, e definiu 
que deveriam ser apresentadas ao CD Fiocruz as propostas 3, 2 e 1, nesta ordem 
de prioridade. Além disso, a EPSJV vai solicitar que a discussão sobre os 
indicadores da área de Ensino incluam também os cursos não regulares, realizados 
sob demanda, e contemplem ainda a iniciação científica, que é uma área 
significativa para a Fiocruz como um todo e para EPSJV em particular. 
 
5 - Informes 
 
Assembleia 
No dia 8 de abril, será realizada a assembleia geral dos trabalhadores da EPSJV 
para a eleição dos novos membros da Reprepoli. 
 
Obras 
O SADM informou que as divergências entre a planta da Escola e o prédio 
efetivamente construído estão causando alguns problemas, como dificuldades para 
a instalação dos novos aparelhos de ar-condicionado, que irão atrasar o 
cronograma inicial da obra de reforma da EPSJV. 
 
No dia 3 de janeiro de 2017, serão iniciadas as obras no pátio circular, auditório e 
biblioteca, que estão previstas para durar sete meses.  
 
Em abril, serão retirados os tapumes do pátio interno da Escola e o local será 
liberado para uso. 
 
Seleção Pibic 
Estão abertas até o dia 18 de abril as inscrições para as bolsas Pibic Graduação. 
 
Raic na EPSJV 
No dia 20 de maio, será realizada a sessão da Raic 2016 na EPSJV. 
 



Reunião da RETS 
A Direção informou que a EPSJV foi reconduzida à Secretaria Executiva da RETS-
CPLP até 2017 durante a 4ª Reunião da Rede de Escolas Técnicas em Saúde da 
CPLP e 2ª Reunião Técnica de Avaliação do Plano Estratégico de Cooperação em 
Saúde da CPLP (Pecs), realizada em Lisboa, Portugal, de 29 de fevereiro a 3 de 
março. O encontro teve a participação do diretor da EPSJV, Paulo César de Castro 
Ribeiro, e do coordenador da Coordenação de Cooperação Internacional (CCI) da 
Escola, Geandro Pinheiro. 
 
Na próxima reunião do CD EPSJV, serão incluídos na pauta os encaminhamentos da 
reunião para que sejam discutidos pelos membros do Conselho Deliberativo. 
 
Credenciamento da Fiocruz 
Está em fase de conclusão o processo de credenciamento da Fiocruz para a 
certificação de cursos lato sensu. A Fundação receberá, em breve, a visita de uma 
comissão externa de avaliação do MEC para finalizar o credenciamento. 
 
Processo Seletivo 2016 
Foi realizada no dia 17 de janeiro a prova do Processo Seletivo 2016 da EPSJV, com 
a participação de 1.800 candidatos. No dia 29 de janeiro, aconteceu o sorteio 
público e no dia 29 de fevereiro, teve início o ano letivo da EPSJV. Devido à greve 
de dois meses na Fiocruz durante o ano de 2015 o processo seletivo ocorreu em 
data posterior as das demais escolas públicas, o que ocasionou uma diminuição no 
número de candidatos em relação aos anos anteriores.  
 
Viviane Soares vai deixar a coordenação da comissão do Processo Seletivo da 
EPSJV e deve ser substituída por outro integrante da comissão.  
 
Moção de apoio 
O Lires propôs que o CD EPSJV divulgue uma Moção de Apoio aos professores da 
Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro que estão em greve. O CD EPSJV 
aprovou a Moção de Apoio à greve dos professores e ao fortalecimento da educação 
pública e de qualidade.  
 
Fioprev 
A Reprepoli informou que, no dia 31 de março, às 13 h, será realizada uma reunião 
na EPSJV com um advogado que irá esclarecer dúvidas sobre o Fioprev. 
 
Atividades diversas 
Foi constituída uma comissão de coordenação das Atividades Diversas dos CTNMS, 
que são realizadas nas quintas-feiras à tarde. A comissão é formada por Jonathan 
de Moura (Labform), Simone Ribeiro (Latec), um representante do Labgestão (que 
ainda será indicado) e um representante do grêmio estudantil.  
 
Seleção 
O Labform irá selecionar um professor de Teatro, pois a professora atual, Carolina 
Caju, solicitou o desligamento da EPSJV. 
 
Calendário do CD EPSJV 
A Direção irá divulgar o calendário anual das reuniões do CD EPSJV em 2016, que 
serão realizadas, quinzenalmente, às terças-feiras pela manhã. 
 
Aula inaugural 2016  
Será realizada nos dias 7 e 8 de abril, a abertura do ano letivo 2016 da EPSJV, com 
a realização de mesas-redondas e o lançamento do livro comemorativo dos 30 anos 
da EPSJV. 
 



Presentes: 
 
Paulo César Ribeiro (Direção) 
Marcela Pronko (Direção) 
José Orbílio (Direção) 
Páulea Zaquini (Direção) 
Etelcia Molinaro (Latec) 
Cristiane Braga (Lic-Provoc) 
Marco Antônio (Labform) 
André Feitosa (Lateps) 
Adelyne Pereira (Labgestão) 
Leandro Nardaccio (SADM) 
Alexandre Moreno (Labman) 
Sérgio Munck (Lires) 
Felipe Rangel (Laborat) 
Ieda Barbosa (Lavsa) 
Ana Beatriz Noronha (Reprepoli) 
 


