
 
 

 

Foi realizada no dia 24 de abril a reunião ordinária do Conselho Deliberativo da 

EPSJV. 

 
 
1 – Informes 
 
Contrato de terceirização 
A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e Trabalhador (Abradecont) foi a 
vencedora do pregão para selecionar a empresa que fará a terceirização dos 
docentes da EPSJV que atualmente são bolsistas Fiotec. No dia 5 de maio, haverá 
uma reunião entre os representantes da empresa e da EPSJV para definir os 
detalhes da contratação. A partir de julho, serão contratados 25 dos 40 docentes 
bolsistas e, em dezembro, serão contratados os outros 15. Os critérios para a 
seleção dos primeiros contratados ainda serão definidos. 
 
O pregão para a contratação da empresa de terceirização para os demais 
trabalhadores terceirizados da EPSJV ainda está em andamento. Ainda serão 
discutidos com a ReprePoli os critérios para o reenquadramento desses profissionais 
terceirizados. 
   
Obra 
A Direção da EPSJV tem uma reunião, no dia 6 de maio, com a Dirac e a vice-
presidência de Gestão da Fiocruz, sobre a obra de reforma do prédio da EPSJV e a 
obra de ampliação do prédio da Escola.  
Posteriormente, será realizada uma CT de Gestão, aberta a toda a escola, para 
esclarecer a todos sobre as obras. O assunto também será tema do CD EPSJV. 
 
Concurso Público 
Serão realizadas na EPSJV, de 14 a 20 de maio, as bancas da prova didática do 
Concurso Público da Fiocruz, para as vagas da Escola. Nos dias 28 de maio a 4 de 
junho e 9 e 10 de junho serão realizadas as defesas de memorial para as vagas de 
pesquisador da Escola. 
 
A prova discursiva de tecnologista para o perfil de Educação Profissional em 
Vigilância em Saúde será reaplicada para os cinco primeiros colocados na prova 
objetiva. 
 
Política de Acesso Aberto ao Conhecimento 
Foi aprovado no CD Fiocruz de fevereiro de 2014, o documento com a Política de 
Acesso Aberto ao Conhecimento da Fiocruz. Com a aprovação, foi iniciado o 
processo de implantação da Política na Fundação. 
 
Inicialmente, cada unidade deve constituir um Núcleo de Acesso Aberto ao 
Conhecimento (NAAC), que será responsável pela implantação do repositório Arca. 
 
O NAAC da EPSJV será coordenado pela VDPDT e composto, inicialmente, por 
representantes da VDPDT, Biblioteca Emília Bustamante e da CCDE. Os membros 
do núcleo participarão de um treinamento do ICICT para aprender como trabalhar 
com o repositório Arca. 
 
Pela Política, é mandatória a inserção no Arca de teses, dissertações e artigos 
científicos publicados, respeitando os embargos das revistas científicas, mas é 



possível ampliar os tipos de trabalhos inseridos no repositório. Cada autor será 
responsável pela inserção do seu trabalho no Arca, ficando o NAAC com a 
responsabilidade de cobrar o auto-arquivamento. 
  
Agenda 
A Direção vai divulgar uma agenda com o calendário geral da EPSJV com os 
eventos e atividades que foram informados à Direção até o momento. Os setores 
que ainda não enviaram sua agenda para a Direção terão seus eventos incluídos no 
calendário quando enviarem as informações para a Direção. 
 
Subcâmara de Informação e Comunicação da EPSJV 
Foi definido na CT de Ensino e Informação que será criado um Grupo de Trabalho 
para propor um termo de referência para formatar como será a Subcâmara de 
Informação e Comunicação da EPSJV, que teve sua criação aprovada na Assembleia 
Geral da Escola, no dia 01 de abril.  
Inicialmente, o GT será formado por representantes da BEB-BVS, Lires, 
Informática, Nuted, CCDE – CCI - RET-SUS, VDEI e REVTes. 
 
Rede Unida 
Diversos profissionais da EPSJV participaram do 11º Congresso Internacional da 
Rede Unida, em abril, em Fortaleza (CE). 
 
O Laborat coordenou uma oficina sobre a formação do trabalho dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS), que teve a participação de Aldiney Doreto, 
coordenador-geral de Ações Técnicas em Educação na Saúde, do Departamento de 
Gestão da Educação na Saúde da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde do Ministério da Saúde (Deges/Sgtes/MS). A oficina gerou um documento 
e um encaminhamento ao MS para a realização de uma reunião dos ACS e outros 
atores para discutir a formação da categoria com o atual Secretário de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), Hêider Aurélio Pinto. 
 
Mestrado RET-SUS 
Durante o evento da Rede Unida, também foi realizada uma reunião com 
representantes das ETSUS do Nordeste e do Ministério da Saúde sobre o Mestrado 
RET-SUS.   
 
O processo seletivo será finalizado até o final de julho e as aulas devem ser 
iniciadas em agosto deste ano, na EPSJV. As aulas serão realizadas em regime de 
concentração e dispersão e o segundo período de concentração será em novembro 
deste ano. 
 
Prêmio 
O trabalho ‘A qualificação em educação popular na transformação de práticas de 
Atenção Básica’, de autoria das professoras-pesquisadoras Vera Joana Bornstein, 
Márcia Raposo Lopes, Ingrid D’avilla Freire Pereira e Cristina Massadar Morel, 
ganhou o Prêmio Victor Valla de Educação Popular em Saúde, no 11º Congresso 
Internacional da Rede Unida. 
 
Parceria 
A diretora de Pesquisa do Colégio Pedro II, Márcia Oliveira, procurou a coordenação 
do Lic-Provoc para falar sobre o interesse do Pedro II em fazer ações de parceria 
com a EPSJV nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e questões de formação 
docente. 
 
Provoc 
Será realizada de 5 a 9 de maio, na EPSJV, a XIX Semana do Programa de Vocação 
Científica – Etapa Avançado. 



 
Congresso 
O professor-pesquisador Maurício Monken, do Lavsa, participou do 1º Congresso de 
Geografia da Saúde dos Países de Língua Portuguesa, de 21 a 24 de abril, em 
Portugal.    
 
 
2 – Movimentação de pessoal 
 
O CD aprovou a vinda da servidora Regina Maria Britto Cunha Lopes da Casa de 
Oswaldo Cruz (COC) para a VDPDT da EPSJV. 
 
Na SADM, Felipe Pereira (Compras) e Ana Paula Cavalcanti (Orçamento) trocaram 
de funções.  
 
 
3 – Conselho de Política Editorial (CPE) 
 
Foram indicados pelo CD EPSJV para integrarem o CPE como membro externo na 
área de saúde os seguintes nomes: Lilian Koifman (UFF), Maria de Fátima Siliansky 
de Andreazzi (UFRJ), Monica de Castro Maia Senna (UFF), Luciana Dias de Lima 
(ENSP), Cristiani Vieira Machado (ENSP), Helena Maria Scherlowski Leal David 
(UERJ), Regina Helena Simões Barbosa (UFRJ) e Maria Inês Carsalade Martins 
(ENSP). 
 
Por fim, dentre os nomes citados, o CD/EPSJV decidiu consultar apenas três nomes: 
Maria de Fátima Siliansky de Andreazzi, Helena Maria Scherlowski Leal David e 
Lilian Koifman. 
 
Marcela Pronko (VDPDT) irá consultar as pessoas sobre o aceite da indicação e 
trará um retorno para o CD EPSJV. 
 
Como membros internos, para preencher a vaga disponível, foram indicados: Felipe 
Rangel e Grácia Gondim. 
 
Os dois nomes foram aprovados pelo CD EPSJV e passarão a fazer parte do CPE. 
 
 
4 – Definição de critérios de priorização de projetos na área de TI 
 
Rodrigo (SINF) explicou que novas legislações do governo federal regulam os 
critérios para a solicitação das demandas e contratações da área de TI nos órgãos 
federais, indicando que as prioridades devem ser definidas pela alta direção das 
unidades. Atualmente, na EPSJV, essa definição de prioridades é feita pelo SINF, a 
partir de critérios definidos pelo setor. Com a nova legislação, novos critérios 
devem ser definidos para o atendimento das demandas. 
  
Os critérios de priorização também são necessários porque, atualmente, o SINF 
recebe mais demandas do que a capacidade de atendimento. Atualmente, o setor é 
responsável pela manutenção de 60 sites e sistemas da EPSJV. 
 
Ficou definido que esse assunto voltará a ser discutido na CT de Gestão da Escola e 
no CD EPSJV para a definição dos encaminhamentos sobre o tema. 


