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PAUTA 

 

Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Institucional (PIDI 2022) 

 

Raquel Moratori (VDGDI) fez a apresentação da proposta do PIDI 2022 para a EPSJV. 

O programa terá um orçamento de R$ 576 mil, a ser executado em 24 meses. O 

objetivo geral do PIDI 2022 é desenvolver e implementar um conjunto de ações 

estruturantes na EPSJV, orientadas para a melhoria de processos da gestão da Escola 

e buscando dar suporte, de forma estratégica, a todas as atividades realizadas na 

unidade. 

 

O programa tem quatro metas: 

 

Meta 1 – Levantamento e análise dos fluxos institucionais de apoio à gestão com 

vistas a propor uma possível readequação dos fluxos de trabalho; 

Meta 2 – Desenvolvimento de software de gestão acadêmica com ênfase nas 

demandas específicas da direção de ensino da EPSJV; 

Meta 3 – Desenvolvimento de tecnologias educacionais para expansão da produção 

audiovisual e Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA); 

Meta 4 – Produção de acervo de experiências compartilhadas para construção da 

ideia de comunidade e de patrimônio, consolidando e difundindo um arcabouço de 

conhecimento da educação profissional em Saúde. 

 

A Direção solicitou que os laboratórios e setores discutam a proposta em seus 

colegiados e enviem suas contribuições para a VDGDI até o dia 16 de março. 

 

Retorno gradual ao trabalho presencial na EPSJV 

 

Anamaria Corbo (Direção) apresentou a proposta da Direção para o retorno gradual 

ao trabalho presencial na EPSJV, a partir de 7 de março de 2022. A proposta é 

fundamentada no Plano de Convivência da Fiocruz, nos boletins do Observatório 

Covid-19, na IN 90 (28/09/2021) e na Portaria 26/2022, da Presidência da Fiocruz, 

que determina o uso obrigatório de máscaras dentro da instituição e a 

obrigatoriedade de vacinação para entrar no campus. 

 

A diretora destacou que, desde agosto de 2021, quando a EPSJV iniciou o retorno 

gradual às atividades de ensino, não houve nenhum caso de transmissibilidade 

interna na Escola, que adotou diversas medidas de segurança sanitária, de acordo 

com o Plano de Retorno da EPSJV, entre elas, um sistema de ventilação com o uso 

de filtros, ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. 

 

A proposta da Direção é que, de 3 a 30 de março, aconteça a primeira etapa do 

retorno gradual ao trabalho presencial de todos os setores e laboratórios, com as 

seguintes condições: 

 



- Os servidores que estejam contemplados pelos critérios da IN 90 para continuidade 

do trabalho remoto deverão preencher a autodeclaração; 

 

- Os setores e laboratórios deverão rearrumar os espaços de trabalho de modo a 

garantir a desobstrução de portas e janelas para a melhoria das trocas de ar; 

 

- As reuniões com a Direção serão preferencialmente presenciais, podendo ser 

híbridas nas situações de participantes que estejam enquadrados na IN 90; 

 

- As reuniões de colegiados de laboratórios e setores podem ser realizadas 

presencialmente, mediante agendamento de salas e tendas, podendo ser híbridas 

nas situações de participantes que estejam enquadrados na IN 90; 

 

- O GT Poli Monitora Covid irá continuar a avaliação da transmissibilidade repassando 

ao CD os informes; 

 

- A avaliação da implementação da primeira etapa e a definição sobre as próximas 

fases do retorno serão avaliadas na reunião de março do CD EPSJV, que será 

realizada presencialmente. 

 

A Direção informou ainda que os terceirizados que não puderem retornar ao trabalho 

presencial por questões de saúde devem apresentar atestados médicos para que as 

empresas de terceirização tomem as providências necessárias. 

 

Curso de Atualização Profissional em Informações e Registros em Saúde na 

Atenção Primária à Saúde com ênfase no contexto da pandemia por Covid-

19 

 

O CD EPSJV aprovou, por unanimidade, o plano de curso da Atualização Profissional 

em Informações e Registros em Saúde na Atenção Primária à Saúde com ênfase no 

contexto da pandemia por Covid-19, coordenada pelo Lires e financiada com recursos 

de uma emenda parlamentar.  

 

O curso vai oferecer 30 vagas para profissionais de nível médio e superior da Atenção 

Básica, que atuam na região do Médio Paraíba do Rio de Janeiro. As aulas acontecem 

de abril a agosto de 2022, com atividades síncronas e assíncronas. 

 

Plano de curso de Atualização Profissional em Práticas de Convivência nos 

Territórios 

 

O CD EPSJV aprovou, por unanimidade, o plano de curso da Atualização Profissional 

em Práticas de Convivência nos Territórios, coordenada pelo Laborat e financiada 

com recursos de uma emenda parlamentar. 

 

A formação terá atividades síncronas e assíncronas e será realizada de abril a maio 

de 2022. O curso é destinado, prioritariamente, a trabalhadores do SUS com Ensino 

Médio, que atuem na atenção psicossocial ou na atenção básica no Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Comissão para heteroidentificação nos processos seletivos  

 

Ingrid D’avilla (VDEI) informou que a EPSJV está seguindo a orientação da Fiocruz 

para a constituição de uma comissão de heteroidentificação para os processos 

seletivos da Escola, inicialmente, com atuação para a seleção da Pós-graduação.  

 

Mediante informe da última Câmara Técnica de Ensino e Informação, a proposta da 

Direção é que a comissão da EPSJV seja formada por Letícia Batista (Labgestão), 



Regimarina Reis (Labgestão), Gisele Apolinário (Secretaria Escolar), Valéria Carvalho 

(Labform) e Jonathan Moura (Cogetes). 

  

O CD EPSJV aprovou os nomes indicados para a comissão.  

 

V Seminário de autoavaliação e planejamento da pós-graduação 

 

Marcela Pronko apresentou uma síntese dos resultados do seminário de 

autoavaliação e planejamento da pós-graduação da EPSJV, realizado nos dias 15 a 

17 de fevereiro. No encontro, foram definidas metas de curto, médio e longo prazo 

para o programa, além de ter sido realizado um balanço do funcionamento do pós-

graduação durante a pandemia com o ensino remoto emergencial. 

 

Como uma das resoluções do seminário, ficaram definidos dois novos formatos de 

trabalho final para os estudantes. Além da dissertação, também poderá ser produzido 

um projeto de intervenção ou uma pesquisa bibliográfica. 

 

O seminário também abordou o processo de autoavaliação do programa e debateu 

sobre o funcionamento do Centro de Estudos da pós-graduação. 

 

 

INFORMES 

 

Emendas parlamentares 

 

Anamaria (Direção) informou que foram aprovados os valores solicitados pela EPSJV 

para os projetos financiados por emendas parlamentares, em conjunto com a ENSP. 

Em breve, será marcada uma reunião com os responsáveis pelos projetos. 

 

Etapa de preenchimento do instrumento de Planejamento da EPSJV 

 

Raquel Moratori (VDGDI) fez um breve histórico dos processos anteriores do 

Planejamento da EPSJV, iniciado em 2021, e informou que, durante o mês de 

fevereiro de 2022, foram realizadas reuniões com seis laboratórios sobre o 

preenchimento do instrumento de planejamento. Em breve, serão realizados 

agendamentos com os outros três laboratórios, finalizando essa etapa.  

 

A inclusão dos outros setores da Escola na fase diagnóstica será subsequente a 

finalização dessa primeira etapa junto aos laboratórios. 

 

A partir de março de 2022, será construída a proposta metodológica de organização 

das oficinais de planejamento. Após as oficinas, será apresentado ao CD EPSJV o 

plano estratégico e as ações de monitoramento do planejamento da EPSJV.  

 

A Direção informou que o processo de planejamento comporá de forma permanente 

a pauta do CD devido a relevância do tema. 

 

Seminário “Olhares sobre a pesquisa” 

 

Será realizado, nos dias 11 a 13 de abril, o Seminário “Olhares sobre a Pesquisa”, 

organizado pela VDPDT e que tem como objetivo debater coletivamente a pesquisa 

na EPSJV. A programação preliminar apresentada na CT de pesquisa do dia 7 de 

fevereiro foi enviada aos representantes dos laboratórios e setores. 

 

 

 

 



CD Fiocruz - janeiro/2022 

 

Na reunião de janeiro do CD Fiocruz foi apresentado o Projeto Reconquista das Altas 

Coberturas Vacinais, coordenado por Bio-Manguinhos e a Secretaria de Vigilância e 

Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS). A EPSJV terá Edilene Menezes (Lavsa) como 

sua representante na discussão desse projeto. 

 

Também foram apresentados os resultados do Projeto Conexão Saúde: De Olho na 

Covid, desenvolvido pela Fiocruz na comunidade da Maré, em Manguinhos, que inclui 

vacinação e testagem em massa da população local.  

 

Foi informado ainda que a Fiocruz terá um déficit de R$ 468 milhões no Orçamento 

2022 em relação ao ano anterior, voltando ao patamar do orçamento de 2020. O 

orçamento de cada unidade será discutido com a Presidência da Fiocruz. 

 

Movimentação de pessoal 

 

Elisangela Oliveira 

Elisangela Oliveira deixou o Setor de Infraestrutura para atuar como assessora da 

Coordenação de Administração da EPSJV. 

 

Tairone Cardoso 

Tairone Cardoso deixou a CCDE para aturar no setor de apoio da Secretaria Escolar. 

 

Tiago Rodrigues 

Tiago Rodrigues vai acumular a Coordenação de Administração da EPSJV com a chefia 

do Setor de Infraestrutura da Escola. 

 

Modificações no plano de saúde da empresa Stefanini 

 

Raquel Moratori (VDGDI) relatou que a empresa Stefanini informou, no dia 10 de 

fevereiro, que, a partir do dia 15 de fevereiro, todos os trabalhadores da EPSJV 

terceirizados pela empresa iriam ter a prestadora de seu plano de saúde alterada. A 

alteração, comunicada com pouca antecedência, causou transtornos aos 

trabalhadores que já tinham consultas e outros procedimentos médicos agendados. 

 

A vice-diretora de Gestão se reuniu com a Stefanini para tratar do assunto e solicitou 

uma reunião urgente com todos os trabalhadores da EPSJV contratados pela empresa 

para que pudessem ser esclarecidas todas as dúvidas e demandas dos profissionais 

da Escola. Ficou acertado que seria agendada uma reunião após o Carnaval, em data 

ainda a ser definida. 

 

Resultado da chamada para habilitação Interna – Afastamento e licença 

capacitação 

 

Todos os três trabalhadores que se inscreveram no edital para afastamento e licença 

para capacitação tiveram suas solicitações aprovadas. Em dois casos, como há 

necessidade de contratação de outro profissional para substituí-los, a saída deles 

depende dessa contratação.  

 

No caso da licença de Páulea Zaquini, que atualmente coordena o Lic-Provoc, será 

realizada uma nova eleição para a coordenação do laboratório. 

 

 

 

 

 



Programa de Gestão 

 

Raquel Moratori (VDGDI) informou que o documento sobre o Programa de Gestão na 

Fiocruz, elaborado pelo GT do qual ela faz parte, foi encaminhado para a Cogepe 

ainda em 2021, mas ainda não foi debatido pelo CD Fiocruz. O documento trata, 

entre outras coisas, das definições para implantação do teletrabalho em todas as 

unidades da Fiocruz. A previsão é que essas mudanças sejam implantadas na 

Fundação até o fim do primeiro semestre de 2022. 

 

Cooperação Internacional 

 

Carlos Batistella (CCI) informou que está sendo organizada pela CCI uma publicação 

com o conteúdo do Ciclo de Oficinas sobre Educação Profissional em Saúde realizado 

em 2021 pela CCI. A publicação deve ser lançada em breve. 

 

Edital de Estágio 

 

Será aberto em breve um novo edital para a seleção de estagiários para a Fiocruz. 

Houve uma redução nas vagas para todas as unidades e a previsão é que a EPSJV 

tenha apenas 11 vagas, das 21 que possuía anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentes 

 

Alda Lacerda (Laborat) 

Anamaria Corbo (Direção) 

Ana Reis (Lires) 

Carlos Eduardo Batistella (CCI) 

Carolina Dantas (Labform) 

Edilene Menezes (Lavsa) 

Etelcia Molinaro (Latec) 

Ingrid D’avilla (VDEI) 

Letícia Batista (Labgestão) 

Luiz Maurício (Latec) 

Marcela Pronko (Pós-graduação) 

Márcia Teixeira (Labman) 

Márcia Valéria (Lateps) 

Monica Vieira (VDPDT)  

Páulea Zaquini (Lic-Provoc) 

Pedro Areas (VDGDI) 

Raquel Moratori (VDGDI) 

Talita Rodrigues (CCDE) 


