
 

   

               

        Relato da reunião extraordinária do CD EPSJV 

                             13 de maio de 2021 

 

 

 

 

 

PAUTA 

 

Homologação do resultado da eleição para Direção da EPSJV 

 

A Direção agradeceu o trabalho da Comissão Eleitoral nas eleições para a Direção 

da EPSJV e passou a palavra para o presidente da Comissão, Sergio Munck, para a 

leitura da Ata das Eleições. 

 

Sergio Munck fez a leitura completa da ata, informando todos os passos do 

processo eleitoral na EPSJV, cuja votação foi realizada nos dias 10, 11 e 12 de 

maio. A apuração dos votos foi realizada no dia 12 de maio, com transmissão ao 

vivo pelo canal da EPSJV no Youtube. 

 

A candidata única, Anamaria Corbo, foi eleita com 92,9% dos votos válidos de 

servidores e estudantes da EPSJV. 

 

O CD EPSJV homologou, por unanimidade, o resultado da eleição da EPSJV. 

 

A Direção ressaltou a importância do processo democrático da eleição e 

parabenizou a nova Direção eleita. 

 

Programa Saúde com Agente 

 

A Direção informou que foram realizadas reuniões com as Escolas Técnicas do SUS 

(ETSUS) e com a Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação da 

Fiocruz, além de conversas internas na Escola, sobre o Programa Saúde com 

Agente, do Ministério da Saúde.   

 

O vice-diretor de Ensino relatou que, mesmo antes da publicação do edital do 

Programa, em 28 de abril de 2021, a EPSJV já vinha discutindo com as ETSUS e, 

internamente, com as coordenações dos cursos de ACS e AVS da Escola, o contexto 

desse Programa, que, na avaliação deles, é visto como um retrocesso na formação 

desses profissionais. 

 

O edital divulgado pelo Mistério da Saúde (MS) define que a Secretaria de Gestão 

do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) é a responsável pela coordenação e 

execução dos convênios entre o MS e o Conasems para o desenvolvimento do 

Programa.  

 

O vice-diretor de Ensino informou que a maioria das ETSUS é contra o projeto e 

que foi feita uma proposta pelo MS de participação para a ETSUS Unimontes (MG) 

que não teve prosseguimento. 

 

No dia em que foi realizada esta reunião do CD EPSJV também estava sendo 

realizada uma reunião da SGTES com representantes regionais da RET-SUS e uma 

das pautas era a escolha da nova representação regional. Na reunião com as 



ETSUS da região Sudeste, foi levantada a possibilidade de a EPSJV se candidatar 

para a função. 

 

Após os relatos, o vice-diretor de Ensino abriu o debate para que o CD EPSJV 

deliberasse sobre a possibilidade de a Escola assumir a representação regional da 

RET-SUS e sobre a adesão ou não da EPSJV ao Programa Saúde com Agente. 

 

A Direção disse que o edital é contrário a tudo que a EPSJV vem preconizando em 

mais de 10 anos de formação de ACS.  

 

O coordenador do Lavsa disse que o laboratório é contra a adesão da EPSJV ao 

Programa Saúde com Agente, pois a proposta caminha na direção contrária do que 

é entendido como SUS. 

 

A coordenadora da CCI lembrou que as ETSUS continuam participando da Rede 

Internacional de Educação de Técnicos em Saúde (RETS) e destacou que a EPSJV 

pode ampliar sua interlocução com as outras ETSUS por meio da RETS. 

 

A coordenadora do Lateps disse que também concorda com a não adesão da EPSJV 

ao edital do Programa Saúde com Agente. Sobre a Escola se colocar como 

representante regional da RET-SUS, ela ressaltou que a EPSJV tem uma posição 

diferenciada e que não é apenas uma instituição formadora, mas também, produz 

conhecimento e tem uma atuação nacional e internacional. Na avaliação da 

coordenadora, a representação regional desvirtuaria a lógica de atuação da Escola.  

 

A Direção destacou que as ETSUS estão muito fragilizadas, principalmente no 

contexto da pandemia, e que o fato de a EPSJV se tornar a representante regional 

poderia possibilitar que a Escola se movimentasse oficialmente para buscar a 

articulação para as discussões necessárias para a atuação das ETSUS. 

 

A coordenadora do Laborat disse que também concordava com a não adesão ao 

edital. Sobre a representação regional, disse que também acredita que a Escola 

deve ter uma posição diferenciada e que não seria estratégico assumir essa 

representação. 

 

A chefe de gabinete disse que concordava com a posição da coordenadora do 

Lateps sobre a representação regional e defendeu que a Escola busque outros 

espaços para fazer a articulação com as outras ETSUS. 

 

Após os debates, o CD EPSJV deliberou que a Escola não participasse do edital do 

Programa Saúde com Agente e que não se colocasse como candidata à 

representante regional da RET-SUS. 

 

 

INFORMES  

 

Emendas parlamentares 

A Direção informou que continua aguardando retorno sobre os pedidos de emendas 

parlamentares feitos no final de 2020. Estão sendo realizadas conversas com os 

parlamentares e também com a Assessoria Parlamentar da Fiocruz sobre o assunto. 

 

Cooperação Internacional 

A EPSJV participou, no dia 12 de maio, de seu primeiro evento como integrante da 

Rede Ibero-Americana de Educação de Técnicos em Saúde (RIETS), da qual a 

Escola também é Secretaria Executiva. 

  



A coordenadora da CCI informou ainda que o setor estabeleceu uma parceria com a 

Vídeo Saúde para a realização de eventos com tradução simultânea, além de outros 

eventos com transmissão ao vivo. Quem for realizar um evento com necessidade de 

tradução, pode procurar a CCI para ajudar nesse processo. 

 

 

Presentes 

 

Adriana Ricão (SADM) 

Alexandre Moreno (Labman) 

Alexandre Pessoa (Lavsa) 

Ana Beatriz Noronha (CCI) 

Ana Lúcia Soutto Mayor (Lic-Provoc) 

Anakeila Stauffer (Direção) 

Anamaria Corbo (Direção) 

Camila Borges (Laborat) 

Carlos Maurício (VDEI) 

Daniel Souza (Labform) 

Etelcia Molinaro (Latec) 

José Orbílio (VDGDI) 

Luis Américo (SINF) - convidado 

Marise Ramos (Lateps)  

Mario Mesquita (BEB) - convidado 

Rafael Bilio (VDEI) – convidado 

Raphael Guimarães (Lires) 

Raquel Moratori (Labgestão) 

Sergio Munck (Lires) - convidado 

Sergio Oliveira (VDPDT) 

Talita Rodrigues 

 


