
 
 
 

Foi realizada no dia 20 de março de 2013, a reunião ordinária do Conselho Deliberativo 
da EPSJV. 

 
 
1 – Centro de Estudos 
 
Márcia Teixeira e Bianca Antunes apresentaram a proposta de trabalho para a 
reativação do Centro de Estudos Joaquim Cardoso de Mello (CEJCM) da EPSJV.  
 
O CD EPSJV aprovou o projeto e sugeriu que o primeiro evento organizado pelo Centro 
de Estudos seja comemorativo dos 25 anos do Curso Técnico de Nível Médio em Saúde 
da Escola, completados no dia 14 de março de 2013. 
 
 
2 – Movimentação de pessoal 
 
O CD EPSJV aprovou a solicitação de remoção da servidora Francini Rancini Lube 
Guizardi para a Diretoria Regional de Brasília (Direb).  
 
 
3 – Avaliação da Assembleia Geral da EPSJV 
 
O CD fez uma avaliação da assembleia geral da EPSJV, realizada no dia 11 de março. 
De maneira geral, todos avaliaram que a assembleia foi positiva para que os 
trabalhadores tivessem maior conhecimento das atividades desenvolvidas pelos 
setores da Escola. 
 
Foi sugerido que seja feita uma discussão permanente das atividades da Escola e que 
seja realizada anualmente uma assembleia de prestação de contas das atividades da 
EPSJV. 
 
 
4 – Eleições para a nova direção da EPSJV  
 
O CD aprovou o calendário eleitoral para a eleição da nova direção da EPSJV, conforme 
abaixo: 
 
Publicação do edital 25/3 
Inscrição de candidaturas 1 a 10/4 
Divulgação da lista de eleitores e das candidaturas 11/4 
Alteração da lista de eleitores e impugnação de candidaturas 12 a 15/4 
Homologação de candidaturas pelo CD EPSJV 16/4 
Campanha eleitoral 17/4 a 7/5 
Votação 8 e 9/5 
Apuração dos votos 9/5 
Homologação do resultado da eleição pelo CD EPSJV 13/5 
Envio da lista tríplice à Presidência da Fiocruz Até 15/5 



A posse dos novos diretores de unidade da Fiocruz está prevista para o dia 24 de maio 
de 2013. 
 
- Comissão eleitoral 
 
O CD aprovou a composição da comissão eleitoral da EPSJV, que será integrada por: 
Márcio Rolo (presidente da comissão), Shirley Tricarico, Kátia Teixeira, Cristiane 
Moneró e um representante do Grêmio Estudantil da EPSJV. 
 
- Colégio eleitoral 
 
O CD avaliou os critérios para a composição do colégio eleitoral da EPSJV. Foi definido 
que, conforme previsto no regimento interno da EPSJV, terão direito a voto os alunos 
matriculados há mais de um ano na Escola. Já os atuais bolsistas Fiotec (ex-Paetec) 
não terão direito a voto, conforme previsto nos regimentos internos da EPSJV e da 
Fiocruz, que não permitem a participação de bolsistas de órgãos privados nos 
processos eleitorais da instituição. 
 
O CD debateu o assunto e reconheceu a legitimidade da participação desses bolsistas 
no processo eleitoral, mas entendeu que é necessário respeitar a legalidade do 
regimento.   
 
Foi definido ainda que, após o processo eleitoral, a EPSJV irá realizar debates sobre a 
cidadania política dos trabalhadores da Escola e para discutir possíveis alterações no 
regimento interno da unidade. 
 
 
5 – Informes 
 
- Representação dos trabalhadores 
A Representação dos Trabalhadores irá realizar uma assembleia no dia 27 de março 
para apresentar um balanço da atual gestão e tratar dos preparativos para a eleição 
dos novos integrantes da ReprePoli, que deve acontecer em abril. 
 
- Obras na EPSJV 
Deve ser iniciada na próxima semana a reforma da fachada do prédio da EPSJV. Com a 
obra, a rua em frente ao prédio será fechada novamente para a construção do canteiro 
de obras. 
Até maio, deve ser iniciada a reforma na parte interna do prédio da Escola. 
 
- Formação de agentes 
A EPSJV foi convidada a participar de um projeto do Ministério da Saúde, em parceria 
com diversas entidades, para a formação de 290 mil agentes comunitários de saúde, 
auxiliares e técnicos de enfermagem na área de saúde mental. Na Fiocruz, o projeto é 
coordenado pelo Icict e também tem a participação da Ensp.  
 
- CD Fiocruz 
Será realizado nos dias 21 e 22 de março, o CD Fiocruz com as seguintes pautas 
previstas: 
- Informes preliminares sobre concurso público 2013, para o qual a Fiocruz solicita 400 
vagas; 
- Apresentação do Gerson Pena (diretor da Direb) sobre o perfil das unidades regionais 
da Fiocruz; 



- Discussão da política de gestão do trabalho e da educação na saúde com Mozart 
Salles (Ministério da Educação); 
- Indicação de novos membros para o Conselho da Fiotec; 
- Debate sobre o Comitê de Ética em Pesquisa da Fiocruz; 
- Evolução e prestação de contas da Caixa de Assistência da Fiocruz; 
- Estrutura organizacional da Fiocruz; 
- Orçamento 2013. 
 
- Livro 
Já está disponível o volume 5 do da Coleção Conceitos e Métodos para a Formação de 
Profissionais em Laboratórios de Saúde, organizado pela EPSJV e o IOC. 
 
- Segurança na EPSJV 
Gladys Miyashiro solicitou que seja retomada a discussão sobre a questão da 
segurança na EPSJV, devido a problemas recentes acontecidos no Lavsa. 
 
José Orbílio (VDGDI) lembrou que o CD EPSJV foi contra a instalação de mais câmeras 
de segurança na Escola e que, com isso, as câmeras adquiridas pela Fiocruz foram 
instaladas em outras unidades da Fundação. 
 


