
 
 

Foi realizada no dia 31 de outubro a reunião ordinária do Conselho Deliberativo da 

EPSJV. 

 
 
1 – Informes da Direção 
 
- Obras na escola 
A Concremat, empresa especializada em patologia de prédios fez averiguações na 
estrutura da EPSJV e vai apresentar um laudo, agora em novembro, com as sugestões 
de melhorias necessárias no prédio da Escola. O documento será base para o novo 
processo de licitação para a reforma da EPSJV, que deve acontecer em dezembro deste 
ano. 
 
Foi removido o barracão montado pela empresa que iniciou as obras de expansão da 
EPSJV no ano passado. Com isso, foram liberados o estacionamento e a rua em frente 
à EPSJV. 
 
- Processo seletivo 
Mais de quatro mil candidatos participaram do Processo Seletivo da EPSJV. No dia 5 de 
novembro, está prevista a divulgação da lista dos aprovados, que estarão aptos a 
participar do sorteio no dia 24 de novembro. 
 
- Evento BVS 
Será realizada de 12 a 14 de novembro, na EPSJV, a Reunião do Comitê Consultivo e 
Executivo da Biblioteca Virtual em Saúde. O evento tem o apoio da Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) do Ministério da Saúde, que 
financiará a participação dos representantes das Escolas Técnicas do Sistema Único de 
Saúde (ETSUS) na reunião. 
 
- EJA/PROEJA 
A EPSJV está negociando com a Coordenação de Cooperação Social da Fiocruz um 
novo projeto de EJA e PROEJA para os Pólos 1 (que funciona em Manguinhos) e 2 (que 
acontece na EPSJV). O projeto terá a coordenação da EPSJV. 
 
 
- Representação de alunos no CD EPSJV 
Alunos do EJA da EPSJV procuraram o Grêmio Estudantil para se informar sobre como 
fazer para montar um grêmio e ter representação no CD. 
  
Segundo o regimento interno da EPSJV, o CD tem a representação de um membro do 
corpo discente. 
 
- Pós-graduação  
Em 2013, a EPSJV oferecerá duas vagas do Mestrado Profissional em Educação 
Profissional em Saúde para alunos dos Países Africanos de Língua Portuguesa (Palops). 
 
A EPSJV encaminhou à SGTES um projeto de mestrado nacional, que deve oferecer 21 
vagas. A SGTES indicou a região nordeste como público alvo do curso. 
  



 
- Seminário Nuted 
Foi realizado no dia 5 de outubro um seminário sobre as atividades do Núcleo de 
Tecnologias Educacionais (Nuted) da EPSJV. Na ocasião, o Nuted apresentou um 
relatório de suas atividades e foi definido um conjunto de propostas para serem 
analisadas. Entre as propostas estão o debate sobre as tecnologias educacionais e 
sobre a Educação a Distância. 
 
- CD em Foco 
O CD EPSJV decidiu que o informativo CD em Foco passará a ser aprovado pelos 
conselheiros antes de ser divulgado pelo Politec-L. 
 
- 15 anos de curso técnico 
O Curso Técnico de Nível Médio em Saúde da EPSJV completará 15 anos no dia 14 de 
março de 2013. Será realizada uma comemoração para celebrar o marco. 
 
- Rede de Frio  
A coordenação do Programa Nacional de Imunização (PNI) solicitou à coordenação do 
Curso de Especialização Técnica em Rede de Frio de Imunobiológicos para que o curso 
seja realizado também na modalidade de Educação a Distância. 
 
- Curso de biossegurança 
O Curso de Atualização Profissional em Biossegurança da EPSJV, que neste ano 
acontecerá em novembro, completa 15 anos em 2012. 
 
Em setembro, a EPSJV deu apoio ao Instituto Nacional do Câncer (Inca) no curso de 
biossegurança em biotérios.  
 
- Representação dos trabalhadores 
A Reprepoli informou que apenas três trabalhadores da EPSJV se dispuseram a 
participar da comissão que vai elaborar propostas para a liberação de profissionais 
para qualificação. Quando a proposta estiver pronta, o documento será levado ao CD 
EPSJV para apreciação. 
 
Foi realizada no dia 18 de outubro uma assembleia de trabalhadores da EPSJV, que 
tratou de temas como férias, 13º salário e plano de saúde dos terceirizados. 
 
 
2 – Alterações na composição do Conselho de Política Editorial 
 
O CD EPSJV aprovou o desligamento de Marco Antônio Costa (Latec) e a inclusão de 
Selma Majerowicz (Latec) no Conselho de Política Editorial (CPE) da Escola. 
 
Também foi aprovada pelo CD EPSJV uma retificação no Documento de Referência do 
CPE, alterando a composição do CPE de 14 para, no máximo, 18 membros.  
 
 
3 – Secretaria Executiva da RET-SUS     
 
A EPSJV está conversando com a SGTES para voltar a ser secretaria técnica da Rede 
de Escolas Técnicas do SUS (RET-SUS) com o objetivo de fortalecer a articulação entre 
as ETSUS. 
 



O CD EPSJV debateu o assunto e ficou definido que a Direção vai elaborar um plano de 
ação para a secretaria executiva, no qual deve ser bem definido qual será o papel da 
Escola, e que este documento será debatido novamente pelo CD EPSJV. 
 
 
4 – Projeto de Qualificação de Agentes Indígenas de Saúde e Agentes 
Indígenas de Saneamento 
 
O CD EPSJV decidiu que a Escola não deve assumir a coordenação do Projeto de 
Qualificação de Agentes Indígenas de Saúde e Agentes Indígenas de Saneamento, que 
está sendo desenvolvido pela SGTES e a Secretaria Especial de Saúde Indígena 
(Sesai), do Ministério da Saúde. A decisão se deve as dificuldades encontradas pela 
EPSJV para debater pontos importantes do projeto, como a metodologia e conteúdo do 
curso. A EPSJV seria executora do projeto, que tem a previsão de formar seis mil 
agentes. 
 
 
  


