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PAUTA 

 

Curso de Desenvolvimento em Metrologia e Qualidade em Saúde 

 

O vice-diretor de Ensino informou que a CT de Ensino apreciou o plano do Curso de 

Desenvolvimento em Metrologia e Qualidade em Saúde, coordenado pelo Labman. 

O curso tem o objetivo de formar profissionais com habilidade técnica para realizar 

e acompanhar o processo de verificação e ajustes dos diversos equipamentos 

utilizados nos sistemas de saúde.  

 

O coordenador do Labman explicou que o curso está sendo submetido à aprovação 

do CD EPSJV, mas que só terá início quando for possível realizar a formação 

presencialmente. Disse ainda que o curso é voltado, principalmente, para 

profissionais que atuam nos laboratórios de qualidade da Fiocruz, mas que também 

será aberto a pessoas que já trabalham com Metrologia. 

 

O CD EPSJV aprovou, por unanimidade, o plano de curso.  

 

 

Curso de Qualificação Profissional “Respiro: sentidos do trabalho em saúde 

no cotidiano da pandemia”  

 

O vice-diretor de Ensino informou que a CT de Ensino apreciou o plano de Curso 

Qualificação Profissional “Respiro: sentidos do trabalho em saúde no cotidiano da 

pandemia”, que terá coordenação conjunta da EPSJV e da ENSP. O curso é um dos 

produtos do Projeto Respiro, financiado com recursos do edital Geração de 

Conhecimento Covid-19, do Programa Inova Fiocruz, e está previsto para ser 

realizado no segundo semestre de 2021. 

 

O curso é voltado, principalmente, para trabalhadores que atuam no enfrentamento 

da pandemia na Atenção à Saúde ambulatorial e hospitalar, mas também está 

aberto à participação de outros trabalhadores e estudantes que se envolvam com o 

tema. A formação será realizada de forma remota, com encontros ao vivo e aulas 

gravadas, e tem o objetivo de contribuir para a reflexão da experiência social 

relacionada à pandemia, em articulação com as políticas de gestão do trabalho, 

além de identificar saberes e práticas construídas ao longo do processo.  

 

Carlos Batistella, um dos coordenadores do curso, destacou que as penosidades no 

campo da saúde não surgiram com a pandemia, mas foram agudizadas por ela, em 

diversos aspectos. 

 

O CD EPSJV aprovou, por unanimidade, o plano de curso.  

 

 

 

 

 



 

Comissão Interna de Saúde da Trabalhadora e do Trabalhador da EPSJV 

 

A Direção informou que se reuniu com a Comissão Interna de Saúde da 

Trabalhadora e do Trabalhador (CISTT) da EPSJV e foi informada sobre mudanças 

no processo de trabalho e na coordenação da comissão, em função da nova Direção 

da Escola. 

 

A coordenadora do Labgestão e da CISTT explicou que em função de sua saída para 

assumir a VDGDI e à saída de Monica Vieira para assumir a VDPDT, na nova gestão 

da EPSJV, Márcia Lopes irá assumir a coordenação da CISTT. 

 

A coordenadora fez um breve relato sobre a atuação da CISTT nos seus primeiros 

seis meses de funcionamento, destacando as atividades de qualificação de seus 

membros e a elaboração de propostas de promoção da saúde para os trabalhadores 

da Escola. 

 

Em função da dificuldade de quórum em algumas reuniões da CISST, por conta das 

outras atividades de seus integrantes, a comissão propôs ao CD EPSJV que seja 

feita uma alteração no regimento da CISTT para que o quórum seja flexibilizado de 

50% + 1 para 1/3 +1. 

 

O CD EPSJV aprovou, por unanimidade, a mudança de coordenação da CISTT e 

também a alteração no regimento em relação ao quórum. 

 

Relatório de Gestão da Direção (2017/2021) 

 

A Direção informou que produziu um Relatório de Gestão (2017/2021) com o 

objetivo de dar transparência ao trabalho realizado nos anos de 2017-2021, 

deixando a memória desse processo à toda a comunidade escolar. Além disso, tal 

relatório pode auxiliar a nova gestão da Escola, delineando as dificuldades e 

potencialidades da EPSJV.  

 

A Direção agradeceu a todos que contribuíram para os quatro anos de gestão, 

assim como aos que se dedicaram a sistematizar as informações para a produção 

do relatório. Informou que ele está em fase final de produção e será divulgado em 

breve. Também agradeceu aos vice-diretores da Escola pelo trabalho realizado 

durante a gestão. 

 

Acesse aqui o Relatório de Gestão 2017/20121 

 

Em seguida, cada vice-diretor fez uma apresentação destacando os principais 

pontos de suas áreas de atuação que estão detalhados no Relatório de Gestão. 

Essas apresentações também já haviam sido realizadas nas CTs de cada área.  

 

Após os vice-diretores, as coordenadoras da TES, da CCDE e da CCI apresentaram 

os destaques desses setores e a Direção fez um balanço das atividades de 

Cooperação Nacional da EPSJV. 

 

Nova coordenação do Labgestão 

 

A Direção informou ao CD EPSJV que, como a atual coordenadora do Labgestão irá 

assumir a VDGDI da Escola, estava indicando Letícia Batista como coordenadora do 

Labgestão até que fossem realizadas as novas eleições para a coordenação de 

todos os laboratórios da EPSJV. 

 

O CD EPSJV aprovou, por unanimidade, a nova coordenação do Labgestão.  

https://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/documentos/arquivos-documentos/relatorio_gestao_2017-2021.pdf


 

 

INFORMES  

 

Emendas Parlamentares 

A chefe de gabinete informou que a Direção se reuniu com as duas assessoras 

parlamentares da Fiocruz, que atuam junto ao Congresso Nacional, para tratar 

sobre a questão das emendas parlamentares. O objetivo do encontro era esclarecer 

dúvidas sobre os fluxos relacionados às emendas parlamentares dentro e fora da 

Fiocruz.  

 

A chefe de gabinete explicou que a ideia é pensar com antecedência possibilidades 

de projetos que podem ser financiados por emendas parlamentares para evitar que 

isso seja feito às pressas no período de solicitação de emendas. 

 

A Direção informou que esse tema deve ser pauta da próxima reunião do CD 

Fiocruz para que seja discutida a dinâmica interna da Fundação em relação às 

emendas parlamentares. 

 

CD Fiocruz 

 

Eleições  

As eleições para as direções das unidades tiveram recorde de participações, com a 

participação de 91% dos servidores da Fiocruz. Com as eleições, oito novos 

diretores passam a integrar o CD Fiocruz.  

 

A posse simbólica dos diretores eleitos está prevista para o dia 10 de junho, em 

uma cerimônia realizada de forma remota. 

 

CPI 

A diretora da Fiocruz Brasília, Fabiana Damásio, apresentou ao CD Fiocruz um 

panorama da CPI da Pandemia. Ainda não havia uma data definida, mas estava 

previsto o depoimento da presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, à CPI.  

 

Orçamento 

A Presidência da Fiocruz informou que o Orçamento de custeio para 2021 da 

Fundação será R$ 3,3 bilhões e que as prioridades devem ser definidas por 

orientação do CD Fiocruz.  

 

Processo Seletivo da EPSJV 

Está previsto para o dia 1 de julho o sorteio público do Processo Seletivo 2021 dos 

CTNMS da EPSJV. Até aquele momento, já havia 4.900 inscritos na seleção.  

 

Nota de posicionamento proposta pelo Laborat 

A coordenadora do Laborat informou que o Laborat entende que houve uma 

mudança na conjuntura e retirou a proposta de nota de posicionamento sobre o 

trabalho dos técnicos em saúde na pandemia. 

 

Acolhimento aos estudantes 

Durante a entrega das cestas de alimentos, no mês de junho, uma equipe do 

Laborat irá realizar atividades de acolhimento para os estudantes do Ensino Médio. 

 

Ventilação dos ambientes 

A Cogic construiu sensores de CO² para medir a ventilação dos ambientes. Um 

deles foi instalado na Secretaria Escolar da EPSJV para testar seu funcionamento. O 

equipamento sinaliza quando há um aumento na concentração de CO², o que é 

importante para medir se a ventilação do ambiente está adequada. 



   

ProvocAção 

O Provoc vai realizar, a partir do dia 10 de junho, um Ciclo de Lives com 

pesquisadores da Fiocruz e egressos do programa, como parte das atividades do 

Projeto ProvocAção. 

 

JURA 

A EPSJV está participando das atividades da 8ª Jornada Universitária em Defesa da 

Reforma Agrária (JURA), que está acontecendo de forma remota. Ao longo do ano, 

serão realizados diversos eventos virtuais. Neste ano, algumas atividades serão 

realizadas junto à Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (UERJ). 

 

Banco de Talentos 

Os egressos das habilitações de Biotecnologia e Análises Clínicas da EPSJV, que se 

formaram neste ano, foram convidados para fazer parte do Banco de Talentos de 

Bio-Manguinhos, a fim de terem a oportunidade de serem contratados para o 

trabalho naquela unidade. 

  

Direção 

A Direção agradeceu a todos os membros do CD EPSJV e a todos os trabalhadores 

da Escola pelo trabalho em conjunto durante sua gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentes 

 

Adriana Ricão (SADM) 

Alexandre Moreno (Labman) 

Ana Beatriz Noronha (CCI) 

Ana Lúcia Soutto Mayor (Lic-Provoc) 

Angélica Fonseca (TES) - convidada 

Anakeila Stauffer (Direção) 

Anamaria Corbo (Direção) 

André Dantas (Labform) 

Camila Borges (Laborat) 

Carlos Eduardo Batistella (Codemates) - convidado 

Carlos Maurício (VDEI) 

Daniel Souza (Labform) 

Edilene Menezes (Lavsa) 

Etelcia Molinaro (Latec) 

José Orbílio (VDGDI) 

Marise Ramos (Lateps)  

Raphael Guimarães (Lires) 

Raquel Moratori (Labgestão) 

Sergio Oliveira (VDPDT) 

Talita Rodrigues (CCDE) 

 

 


