
 

 

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

EPSJV. 
 
1 – Movimentação de trabalhadores 
 
Cristina Massadar Morel solicitou a transferência da Coordenação de Pós-graduação da 
EPSJV para o Laborat para se unir ao seu grupo de trabalho. A transferência foi 
aprovada no colegiado do Laborat. 
 
Pedro Luis da Silva Moura solicitou a cessão por 20 horas da Fundação Municipal de 
Saúde de Niterói para atuar no Labman. Ele é engenheiro mecânico e já atua como 
professor de cursos do Labman. 
 
O CD EPSJV aprovou as movimentações. 
 
2 – Pauta do CD Fiocruz de 27 de setembro 
 
Na reunião do CD Fiocruz do dia 27 de setembro serão tratados os seguintes assuntos: 
 
- Plenária extraordinária do 6º Congresso Interno da Fiocruz – deve ser realizada de 
27 a 29 de novembro e tem como pauta o debate sobre a criação da Empresa Pública 
Bio-Manguinhos. 
 
- Plenária ordinária do 7º Congresso Interno da Fiocruz – deve ser realizada em maio 
de 2014. 
 
- Aprovação do relatório detalhado da Fiotec. 
 
3 – Apresentação e discussão sobre os processos de trabalho da Coordenação 
de Cooperação Internacional e sua articulação com os demais setores e 
laboratórios da EPSJV 
 
A coordenadora da Coordenação de Cooperação Internacional (CCI) da EPSJV, Grácia 
Gondim, fez uma apresentação sobre o trabalho da CCI, que tem o papel de integrar e 
articular os setores da escola para as demandas de cooperação internacional. 
 
A cooperação internacional realizada pela EPSJV se dá prioritariamente no âmbito Sul-
Sul e tem características estruturantes, buscando proporcionar autonomia crítica e 
estrutural para as instituições dos países parceiros. 
 
Foram citadas algumas das ações atuais de cooperação internacional com países como 
Angola, Moçambique, Cabo Verde, Uruguai, Peru e Argentina; além de novas 
perspectivas de cooperação e demandas recebidas pela EPSJV. 
 
Grácia também falou sobre a 3ª Reunião Geral da Rede Internacional de Escolas 
Técnicas de Saúde (RETS), que será realizada nos dias 7 e 8 de novembro, em Recife 
(PE). 



Ficou definido pelo CD EPSJV que a CCI irá fazer essa apresentação também nos 
colegiados dos laboratórios para ampliar o conhecimento da escola sobre o trabalho do 
setor. Após essas visitas, será avaliada pelo CD EPSJV a realização de um seminário 
sobre a CCI, na segunda quinzena de novembro, para que os setores da escola possam 
discutir e dar contribuições em conjunto para os processos de trabalho do setor. 
 
4 – Deliberação sobre a continuidade da EPSJV como Secretaria Executiva da 
RETS 
 
O CD deliberou que a EPSJV deve se candidatar novamente a Secretaria Executiva da 
RETS, mas sem disputar a função, caso outra instituição se candidate. 
 
5 – Apresentação e discussão com a Comissão EPSJV para o concurso público 
 
Estiveram presentes e foram apresentados ao CD EPSJV os membros da comissão do 
concurso que será responsável pela interlocução com a comissão da Fiocruz. A 
comissão é formada por Bianca Antunes (presidente), Páulea Zaquini, Mayrilan Rolin, 
Tânia Camel e Marcela Pronko. 
 
A portaria do concurso público da Fiocruz ainda não foi publicada no Diário Oficial da 
União. A Fiocruz aguarda a publicação para dar continuidade aos processos necessários 
para a realização do concurso.  
 
O CD EPSJV decidiu que, após maior apropriação da comissão da escola sobre os 
trâmites do concurso junto à comissão Fiocruz, será realizada nova conversa com o CD 
EPSJV. 
 
6 - Informes 
  
Orçamento 
A VDGDI informou que há uma sobra no orçamento da EPSJV para este ano e solicitou 
aos setores que façam análise do que pretendem executar ainda em 2013 e informem 
à VDGDI. 
 
Computadores 
Está em andamento o processo para a compra compartilhada de 5.500 computadores 
para toda a Fiocruz, com expectativa de conclusão ainda este ano. 
 
Duplo vínculo de trabalhadores da EPSJV e apresentação das regras para 
exercer duplo vínculo de trabalho e discussão sobre a sobreposição de 
vínculos e cargas horárias 
A CDGDI fez um apanhado sobre as questões constitucionais e acórdãos sobre o tema 
e vai encaminhar o documento para os laboratórios da EPSJV. 
 
Câmara Técnica de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Fiocruz 
No dia 17 de setembro foi realizada a primeira CT de Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico da Fiocruz com Rodrigo Stabeli. O novo vice-presidente de Pesquisa e DT 
da Fiocruz fez uma apresentação sobre o programa de incentivo à pesquisa que a 
Fiocruz pretende desenvolver. 
 
A vice-presidência está realizando um mapeamento das capacidades de pesquisa da 
Fiocruz e uma sistematização das informações sobre os pesquisadores e as pesquisas 



da Fiocruz. Essas informações serão disponibilizadas publicamente para que as outras 
instituições possam entrar em contato com a Fiocruz. 
 
Foi informado que o convênio da Fiocruz com o CNPq que inclui as bolsas de 
Pesquisador Visitante (PV), Especialista Visitante e uma bolsa de desenvolvimento 
tecnológico será descontinuado por causa do aumento dos custos da taxa de 
administração. Com isso, o programa passará a ser gerenciado pela Fiotec. 
 
Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 
Está em tramitação no Congresso Nacional um Projeto de Lei que cria o Código 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que pretende normatizar toda a política de 
produção de conhecimento científico no Brasil. 
 
Para acompanhar a discussão que já vem ocorrendo também na Fiocruz, a VDPDT 
criou um Grupo de Trabalho sobre o Marco Regulatório de Ciência, Tecnologia e 
Inovação. A primeira reunião será no dia 7 de outubro, às 10h, na sala 122 da EPSJV. 
 
Câmara Técnica de Ensino e Informação da Fiocruz 
Foi realizada nos dias 17 e 18 de setembro a Câmara Técnica de Ensino e Informação 
da Fiocruz. Um dos temas tratados foi a Política de Acesso Aberto ao Conhecimento da 
Fiocruz, que está em consulta pública até o dia 17 de outubro. Essa política faz parte 
da Política de Informação e Comunicação da Fiocruz e tem o objetivo de orientar e 
definir as diretrizes para a divulgação da produção intelectual da Fiocruz. Toda a 
produção científica da Fiocruz estará disponível para acesso livre por meio do 
Repositório Institucional da Fiocruz, o Arca. 
 
A EPSJV deve realizar uma reunião aberta para discutir o assunto na Escola e reunir 
contribuições para o documento da política. 
 
Credenciamento  
Foi criada uma comissão para discutir com o MEC sobre a questão do credenciamento 
junto ao Ministério das instituições que oferecem cursos de pós-graduação. A comissão 
é formada por representantes da EPSJV, ENSP, Direb e presidência da Fiocruz e irá se 
reunir com representantes do MEC. 
 
Formação de Recursos Humanos 
A vice-presidência de Ensino e Informação da Fiocruz criou a Coordenação de 
Formação de Recursos Humanos para o SUS. A coordenadora, Adriana Cozer, 
apresentou os primeiros cursos desenvolvidos pela coordenação. 
 
Tradução de textos 
A VDPDT lembrou que as produções da escola que passarem por tradução custeada 
pela EPSJV terão que ser avaliadas pelo Conselho Editorial. Serão estabelecidas regras 
para esses casos. 
 
Seminário Trabalho 
Foi realizado nos dias 17 a 19 de setembro o seminário ‘O Trabalho no Mundo 
Contemporâneo: fundamentos e desafios para a saúde’, organizado pelo Lateps. 
 
Oficina  
Nos dias 19 e 20 de setembro foi realizada a II Oficina Desenhando o Trabalho de 
Campo Regional, promovida pelo projeto Trajetórias Educacional e Ocupacional dos 
Trabalhadores Técnicos em Saúde. 



 
Oficina 
Será realizada nos dias 15 e 25 de outubro, nas dependências do Instituto Oswaldo 
Cruz (IOC), a Oficina de Planejamento do Labgestão. O laboratório estará fechado 
nesses dias. 


