
 

 

 
 

Foi realizada no dia 10 de março de 2015 a reunião ordinária do Conselho 
Deliberativo da EPSJV. 

 
 

1 – Propostas de alteração de documento normatizador de concessão de 
bolsas pela Fiotec a servidores 
 
A Direção iniciou o debate sobre a proposta de regulamentação da concessão de 
bolsas Fiotec a servidores da Fiocruz, como forma de complementação salarial. A 
Presidência da Fiocruz elaborou uma norma operacional, baseada na decisão do VII 
Congresso Interno, que autorizou o pagamento das bolsas, mediante a 
regulamentação do CD Fiocruz e consultas às unidades.  
 
Até o dia 13 de março, as unidades devem enviar para a Presidência da Fiocruz 
suas contribuições ao documento que propõe a norma operacional. A Direção 
solicitou que os setores enviassem suas contribuições até o dia 6 de março, mas 
apenas a CCI enviou contribuições. Alguns coordenadores justificaram que não 
tiveram tempo para discutir o assunto em seus colegiados devido ao prazo 
apertado. 
 
A Direção informou que na reunião do CD Fiocruz, realizada nos dias 26 e 27 de 
fevereiro, houve uma grande discussão sobre o pagamento de bolsas e, por fim, 
decidiu-se debater sobre a regulação e não sobre a decisão do pagamento em si. 
 
Durante o debate, os membros do CD discutiram os principais pontos da norma 
operacional e fizeram sugestões de mudanças no texto. Foi lembrado ainda que 
trabalhar além do horário não pode justificar o recebimento de bolsas, pois muitas 
pessoas trabalham fora do horário, mas não recebem complementação salarial por 
não estar inseridas em nenhum projeto, o que causaria um tratamento desigual 
para situações similares. 
 
Dos membros do CD EPSJV que se manifestaram, alguns se mostraram a favor das 
bolsas e outros contrários, mas todos concordaram que esse processo precisa ser 
regulamentado. Também foi sugerido que, além da regulamentação da Fiocruz, 
seja feita uma regulação específica para a EPSJV. 
 
Foi lembrado também que já existe um documento, aprovado pelo CD EPSJV em 
2007, que regulamenta essa questão na Escola, mas que essas regras nunca foram 
praticadas. 
 
Após os debates, o CD EPSJV decidiu fazer as seguintes sugestões de alteração da 
norma operacional: 
 
No Art.3º, que trata da autorização para a participação de servidores em projetos 
apoiados pela Fiotec, incluir que a participação deverá ser aprovada pela Chefia 
Imediata do servidor e pelo CD da Unidade; o Serviço de Recursos Humanos da 
Unidade deverá registrar a participação no Sistema de Gerenciamento 
Administrativo de RH (SGA-RH) e elaborar relatório sobre a compatibilidade das 
atividades do projeto com as atividades regulares do servidor, para subsidiar a 
aprovação; e que ficará a cargo de cada Coordenador de Projeto, designado pelo 



Diretor da Unidade, realizar a escolha de sua equipe de trabalho, devendo ser 
ratificada pelo CD da Unidade. 
 
No Art. 14, incluir que a Fiotec e a Fiocruz devem divulgar, mensalmente e em 
seção específica contida em seus sítios eletrônicos, a relação de bolsistas, período 
de duração da bolsa, descrição dos projetos e respectivos valores, com a devida 
identificação dos servidores.  
 
As contribuições aprovadas pelo CD EPSJV serão encaminhadas para a presidência 
da Fiocruz. 
 
  
2 – Informes 
 
Nova servidora 
A servidora Rosa Maria Correa das Neves (Lic-Provoc), que entrou em exercício no 
dia 10 de março, foi apresentada ao CD EPSJV. 
 
Comitê de Política Editorial (CPE) 
A VDPDT solicitou aos membros do CD EPSJV que discutam nomes em seus 
colegiados para indicar como membros do CPE. 
 
Assembleia Geral 
Está marcada para o dia 18 de março, das 9h às 17h, no Auditório Joaquim Alberto 
Cardoso de Melo, a Assembleia Geral da EPSJV, que tem como pauta um balanço 
da gestão de 2014 e as perspectivas para 2015. 
 
Seminários 
No dia 25 de março, acontece na EPSJV o Seminário Cultura e Luta de Classes, do 
Curso de Especialização em Trabalho, Educação e Movimentos Sociais.  
 
Já nos dias 27 a 29 de março, na EPSJV e na Uerj, acontece o V Seminário da 
Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde. O evento é organizado pela EPSJV, 
Ensp e diversas outras entidades. 
 
Aula inaugural 
Será realizada no dia 26 de março, às 13h30, a Abertura do ano letivo da EPSJV. A 
aula inaugural será apresentada pelo professor Francisco Lana, da UFMG, e terá 
como tema “Determinação Social da Saúde: novos caminhos da saúde pública e a 
responsabilidade das instituições de ensino”. 
 
Reprepoli 
A Representação dos Trabalhadores da EPSJV irá convocar uma Assembleia Geral 
para o dia 23 de março, às 14 horas, no Auditório Joaquim Alberto Cardoso de 
Melo. 
 
Pauta adiada 
Em virtude do extenso debate sobre o primeiro ponto de pauta, o CD EPSJV decidiu 
adiar o restante da pauta para a próxima reunião do Conselho. 
 


