
 
 
 

Foi realizada no dia 27 de fevereiro a reunião ordinária do Conselho Deliberativo da 

EPSJV. 

 
 
1- Informes da Direção da EPSJV 
 
- Bolsistas do Programa Paetec 
 
Marcela Pronko (VDPDT) informou que o convênio da EPSJV com a Faperj para os 
bolsistas Paetec foi encerrado no dia 17 de janeiro de 2012. Não foi possível renovar o 
convênio nos termos anteriores devido às exigências da Faperj, que, assim como 
outras agências de fomento, vem se adequando às normas legais para não propiciar 
que as bolsas de pesquisa sejam usadas para vincular permanentemente 
trabalhadores. 
  
Pelos novos critérios da Faperj, as bolsas terão que ser de 24 meses e não renováveis; 
o processo seletivo deverá ser público, com um comitê gestor composto 
majoritariamente por membros da Faperj; e o convênio deverá ser substituído por um 
contrato. A EPSJV considera que esse não é o formato mais adequado para a escola, 
mas não descarta a possibilidade de negociar com a Faperj um modelo de programa 
mais adequado à Escola. 
 
Para garantir a continuidade do trabalho dos profissionais que eram do Paetec, a 
solução encontrada pela Escola foi a transferência de todos esses bolsistas para um 
contrato com a Fiotec, a partir de janeiro de 2012, com o mesmo valor de bolsa que já 
recebiam. O contrato tem a duração de seis meses, prorrogável pelo mesmo período. 
Com isso, está garantida a permanência desses profissionais na EPSJV até o fim deste 
ano. Durante esse período, a Direção continuará buscando uma nova alternativa de 
vinculação desses profissionais na Escola. No momento, após reuniões com a 
presidência da Fiocruz e Direh, são apontadas, por enquanto, três possibilidades de 
solução: 
 

1 – Elaborar um novo programa de pesquisa para a EPSJV em parceria com uma 
agência de fomento – Capes, CNPq, Faperj. No momento, a Capes parece ser a 
melhor alternativa, tendo em vista que a Fiocruz já tem um modelo de convênio 
com a agência, que poderia ser usado como base para o programa da EPSJV. 
Essa possibilidade tem como vantagens o prazo das bolsas (de até 48 meses) e 
o fato do comitê gestor dessas bolsas ser majoritariamente da Fiocruz. Por 
outro lado, estabelece que a seleção deve ser pública e os prazos de entrega 
dos relatórios são mais rígidos. 
 

2 – Continuar com o contrato Fiotec. 
 

3 – Terceirizar uma parte desses trabalhadores, desde que haja possibilidades 
legais e orçamentárias para isso. 

 



No dia 1º de março, seria realizada uma reunião da VDPDT com os antigos Paetecs 
para que todas essas informações fossem passadas para eles. 
 
Membros do CD lembraram a importância do Paetec para a ampliação da pesquisa na 
EPSJV e ressaltaram a importância de que o novo modelo de programa de pesquisa 
seja amplamente discutido na Escola. 
 
Ficou definido que os coordenadores da EPSJV irão discutir o assunto em seus setores 
e que o tema seria pauta de outras reuniões do CD EPSJV. 
 
 
- Órgãos da Direção  
 
Mauro Gomes (Direção) informou sobre mudanças em alguns órgãos vinculados à 
Direção da EPSJV. 
 
Na CCI, Grácia Gondim assumiu a coordenação, no lugar de Anamaria Corbo, que 
solicitou afastamento do cargo, mas continua trabalhando no setor. 
 
Na RET-SUS, André Malhão solicitou afastamento da coordenação, mas ainda não foi 
definido quem irá substituí-lo. 
 
Na REvTES, Angélica Fonseca continua na coordenação e Marcela Pronko (VDPDT) 
passou a fazer parte da equipe de editores da revista. 
 
Na CCDE, Talita Rodrigues continua na coordenação. 
 
Na CPGEPS, Marise Ramos solicitou afastamento da coordenação e foi para o Lateps. O 
colegiado da CPGEPS vai definir quem assumirá a coordenação da Pós-graduação. 
Enquanto isso, Marco Antônio Santos (VDEI) responderá pela CPGEPS. 
 
No Nuted, Zeca Buarque Ferreira solicitou afastamento da coordenação e deixou a 
EPSJV. Até que seja definida a nova coordenação, Marco Antônio Santos (VDEI) 
responderá pelo Nuted. 
 
Na CADM, Marinho solicitou afastamento da coordenação. Até ser definido quem 
assumirá a coordenação da CADM, José Orbílio (VDGDI) vai responder pelo setor. 
 
No Terramata, Grácia Gondim deixou a coordenação e ainda não foi definido quem irá 
substituí-la. 
 
 
- Aula inaugural  
 
A aula inaugural 2012 do curso técnico de nível médio em saúde da EPSJV será 
realizada no dia 22 de março, às 14 horas, no auditório da Escola. O tema será ‘Rio + 
20: a quem serve a Economia Verde?’ e a conferência será proferida por Camila 
Moreno, coordenadora de Sustentabilidade da Fundação Heinrich Böll. Na ocasião, 
também serão lançados os livros ‘Dicionário da Educação do Campo', publicado pela 
EPSJV em parceria com a Editora Expressão Popular, e ‘Iniciação Científica na 
educação profissional em saúde: articulando trabalho, ciência e cultura (volume 7)'. 
 
 



 
 
 
- Política Editorial 
 
Marcela Pronko (VDPDT) informou que a Política Editorial da EPSJV seria pauta da 
próxima reunião do CD EPSJV.  
 
Em 2011, na CTPDT, foi iniciado o processo de discussão da Política Editorial e foi 
elaborada uma proposta de documento. Marcela solicitou aos coordenadores dos 
laboratórios que discutam o assunto em seus laboratórios, antes da nova reunião do 
CD.   
 
Marcela ressaltou que a discussão do tema é necessária tendo em vista que, nos 
últimos anos, houve um aumento significativo no número de publicações produzidas 
pela EPSJV e não existe uma política que ordene essa produção da Escola. Ao mesmo 
tempo, um grande número de livros colocados no PA dos setores, ao final do ano, não 
é produzido, o que pode acarretar uma queda na avaliação de desempenho. 
 
A proposta da Direção é que a política editorial comece a ser implantada ainda neste 
ano e esteja plenamente em vigor a partir de 2013. 
 
 
- Expansão nacional da Fiocruz 
 
A EPSJV recebeu uma solicitação da vice-presidência de Ensino da Fiocruz para que 
participe da implantação de um curso técnico na área de Manutenção de Equipamentos 
na nova unidade da Fiocruz que será instalada em Teresina (PI). No dia 29 de 
fevereiro, seria realizada uma nova reunião entre a EPSJV e a vice-presidência de 
Ensino e deverá ser agendada uma visita ao Piauí. 
 
 
- Cartilha  
 
José Orbílio (VDGDI) informou que será distribuída a todos os setores da EPSJV uma 
cartilha básica com orientações básicas sobre o relacionamento entre a CADM e os 
outros setores da EPSJV.  
 
 
2 – Informes dos laboratórios e setores 
 
- Novos professores 
 
Jairo Dias (Labform) informou que foram contratados, por meio da Fiotec, três novos 
professores para o Ensino Médio - Nicole Regini (História), Marcelly Maria Brito 
(Biologia) e Robson de Castro (Física). 
 
Jairo solicitou que seja pauta de um próximo CD EPSJV o processo seletivo dos 
professores e questionou a necessidade de um componente da direção nas bancas de 
seleção desses processos. 
 
 
- Proeja Radiologia 



 
Foram iniciadas no dia 6 de fevereiro as aulas do curso técnico de Radiologia, na 
modalidade Proeja, oferecido pela EPSJV. A turma é formada por 30 alunos. 
 
- PIBIC Ensino Médio 
 
Cristina Araripe (Lic-Provoc) informou que assumiu a coordenação do programa PIBIC 
Ensino Médio da Fiocruz. As bolsas do programa serão direcionadas a alunos do Provoc 
e de outras unidades da Fiocruz. Ela sugeriu ainda que parte das bolsas seja destinada 
aos alunos do último ano do Ensino Médio da EPSJV, que tenham projetos de pesquisa. 
 
- Curso técnico de Vigilância em Saúde 
 
Serão iniciadas no dia 12 de março cinco turmas do Curso Técnico de Vigilância em 
Saúde. As aulas acontecerão no Centro, Irajá, Jardim América, Barra da Tijuca e Santa 
Cruz. 
 
 
- Registro e Informações em Saúde   
 
Foi encerrado no dia 9 de fevereiro o Curso de Especialização Técnica em Informações 
em Saúde, realizado em Volta Redonda (RJ), para trabalhadores da área na região Sul 
Fluminense. 
No dia 12 de março, foi iniciada uma nova turma do curso em Três Rios (RJ), para 
trabalhadores do Médio Paraíba. 
No dia 21 de março, começam as aulas da nova turma do Curso de Especialização 
Técnica de Nível Médio em Registros e Produção das Informações em Saúde. 
No dia 29 de fevereiro, representantes do Lires participariam de uma reunião no 
Instituto Nacional do Câncer (Inca) sobre a parceria para a criação de um curso sobre 
informações em saúde. 
 
 
- Homenagem 
 
Cristina Araripe (Lic-Provoc) informou que Julieta de Mendonça, que foi uma das 
fundadoras do Provoc e atualmente estava trabalhando na Presidência da Fiocruz, vai 
se aposentar a partir de março de 2012. Cristina sugeriu que a EPSJV faça uma 
homenagem à Julieta. A Direção da Escola vai enviar uma carta à Julieta em 
agradecimento ao trabalho realizado por ela na EPSJV. 
 
 
3 – Plano de orçamento e metas: resultados de 2011 e programação de 2012 
 
José Orbílio (VDGDI) informou que a Direção já reuniu com a maior parte dos setores 
da EPSJV para fazer alguns ajustes orçamentários. 
 
Geandro Pinheiro (VDGDI) fez uma apresentação da execução do orçamento 2011 e do 
previsto para 2012 na EPSJV. 
 
Em 2011, a execução orçamentária da Escola ficou abaixo do previsto, principalmente 
por causa do contingenciamento do governo federal em alguns setores (como diárias e 
passagens) e a liberação reduzida dos empenhos solicitados a partir do início do 
segundo semestre de 2011. Com isso, dos R$ R$ 8,366 milhões previstos no 



orçamento 2011, a EPSJV conseguiu executar R$ 7,557 milhões, o que totaliza uma 
execução de 90% do orçamento 2011. 
 
Para 2012, a EPSJV teve aprovado os R$ 8,231 milhões solicitados no orçamento. 
4 – Eleições nos laboratórios 
 
Será realizada uma eleição para substituição dos atuais coordenadores do Lavsa 
(Mauro Gomes) e do Labgestão (José Orbílio) que, atualmente, acumulam a função, 
respectivamente, com a Direção da EPSJV e a Vice-direção de Gestão e 
Desenvolvimento Institucional.  
 
O CD EPSJV definiu que cada laboratório faça sua comissão eleitoral internamente e 
que o resultado dessa eleição seja homologado na próxima reunião do CD, em abril.  
 
 
5 – Dinâmica das reuniões do Conselho Deliberativo e das Câmaras Técnicas 
 
A Direção da EPSJV apresentou a nova dinâmica das reuniões do CD EPSJV e das 
Câmaras Técnicas da Escola. O objetivo é que o CD seja mais deliberativo, reduzindo o 
espaço para os informes e ampliando as discussões dos assuntos que precisam ser 
debatidos. Com isso, o objetivo é fortalecer a discussão nas CTs e a deliberação no CD. 
 
As pautas do CD e das CTs serão enviadas para toda a Escola pelo menos uma semana 
antes de cada reunião. Antes do envio da pauta, a Direção solicitará aos setores que 
enviem para a Direção os informes que poderão ser incluídos na pauta. Após as 
reuniões do CD, será enviado a todos os trabalhadores o informe CD em Foco, no 
menor tempo possível.  
 
A Direção informou ainda que o CD EPSJV passará a ser composto apenas pelos 
membros que estão previstos no Regimento Interno da Escola e, quando for 
necessário, será convocado o CD ampliado. As vices-direções da EPSJV assumiram o 
compromisso de se reunir com freqüência com os coordenadores dos órgãos ligados à 
Direção para mantê-los informados sobre os debates do CD EPSJV. 
 
Felipe Rangel (Laborat) e Cristina Araripe (Lic-Provoc) questionaram a eficácia da 
redução do CD, dizendo que alguns setores podem não ser representados nas 
reuniões. Disseram ainda que, quando for necessário, o CD deve ser ampliado. 
 
Sérgio Munck (Lires) defendeu a redução do CD, dizendo que sempre defendeu que as 
reuniões do Conselho fossem feitas apenas com os membros previstos no Regimento 
Interno da EPSJV, tendo em vista que existem outros fóruns para a participação dos 
demais setores da Escola. 
 
- Câmaras Técnicas da EPSJV 
 
A Direção solicitou aos coordenadores que os representantes dos setores nas CTs da 
Escola tenham caráter permanente e que os laboratórios designem um titular e um 
suplente para cada um desses fóruns. Foi solicitado ainda que, assim como vai 
acontecer no CD EPSJV, que os setores encaminhem antecipadamente as sugestões de 
pauta para as reuniões das CTs. 
 
 
6 – Congresso Interno 



 
Está prevista para o período de 9 a 11 de maio de 2012 a nova plenária do VI 
Congresso Interno da Fiocruz. Com isso, será feita uma consulta aos atuais delegados 
da EPSJV, que participaram da plenária em 2011, para confirmar a participação deles 
na nova plenária. Para substituir os que não puderem ou não quiserem representar a 
EPSJV, será realizada uma nova eleição em uma assembleia geral da Escola. 
 
Será constituída ainda uma comissão de relatoria para sistematizar as contribuições da 
EPSJV, após as discussões nos setores e nas assembleias da Escola. 
 
A Direção enviará pelo politec-l os novos documentos do VI Congresso Interno, que 
serão discutidos em assembleias da EPSJV, assim como o cronograma de atividades 
preparatórias para a nova plenária do Congresso Interno. 
 
 
7 – Transferências de trabalhadores entre laboratórios e entre unidades 
 
Mauro Gomes (Direção) informou sobre as movimentações de trabalhadores ocorridas 
nos últimos meses e sobre novas transferências de profissionais que estão em curso na 
Escola. 
 
Cátia Cristina Martins de Oliveira deixou o Lavsa e foi para a Escola Nacional de Saúde 
Pública Sérgio Arouca (Ensp/Fiocruz). 
 
Mayumi Duarte Wakimoto deixou o Lavsa e foi para o Instituto de Pesquisa Clínica 
Evandro Chagas (IPEC/Fiocruz). 
 
Félix Rosenberg deixou a EPSJV e foi para o Palácio Itaboraí, unidade da Fiocruz em 
Petrópolis (RJ).  
 
Márcia Lopes deixou o Lateps e foi para o Laborat. 
 
Marise Ramos deixou a coordenação da Pós-graduação da EPSJV e passa a fazer parte 
da equipe do Lateps. 
 
Carlos Américo da Rocha Azevedo (Ministério da Saúde) solicitou a vinda para a EPSJV 
para atuar no Lavsa. 
 
Cristina Barros (Cooperação Social da Presidência da Fiocruz) solicitou a vinda para a 
EPSJV para atuar no Lic-Provoc. 
 
Luiz Antônio Nolasco de Freitas (Agência Nacional de Saúde Suplementar) solicitou a 
vinda para a EPSJV para atuar como assessor da Direção, na área de Cooperação 
Nacional. 
 
Flávio Astolfo (Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro) solicitou 
a vinda para a EPSJV para atuar no Lires. 
 
O CD EPSJV aprovou todas as transferências e definiu que devem ser estabelecidas 
regras para as próximas movimentações de trabalhadores na Escola. 


