
 
 
 

Foi realizado no dia 9 de dezembro de 2013, a reunião extraordinária do Conselho 
Deliberativo da EPSJV. 

 
 

1 – Relações institucionais entre a EPSJV e os órgãos de governo, Fiotec, etc. 
 
A Direção da EPSJV falou sobre a necessidade da Escola discutir melhor suas relações 
institucionais com órgãos de governo e outras instituições, estabelecendo regras e 
critérios para as ações em conjunto com esses parceiros. Foi ressaltada também a 
importância dessas decisões serem tomadas em conjunto pela escola, tentando 
garantir que sejam aplicadas as mesmas regras e critérios para todas as parcerias, 
definindo quais são as prioridades da escola. 
 
A Direção lembrou ainda sobre a importância de ser informado pelos laboratórios e 
setores sobre os projetos e parcerias para que possa assessorar melhor os laboratórios 
e setores e também subsidiar as decisões da Escola. 
 
Os membros do CD concordaram sobre a necessidade de estabelecer critérios e de 
tomar as decisões em conjunto, mas também ressaltaram a importância dos 
laboratórios terem autonomia para decidir algumas parcerias, mas mantendo o CD 
EPSJV informado sobre essas ações. 
 
Os integrantes do CD também falaram sobre a importância de ter um fluxo definido 
para a tramitação dos projetos e ações da escola, sejam eles em parceria ou não.  
 
Ficou definido que, em uma próxima reunião do CD EPSJV, a Direção irá apresentar 
uma proposta de fluxo e que os laboratórios também devem trazer sugestões 
discutidas em seus colegiados. Também foi definido que será ponto de pauta de uma 
reunião do CD EPSJV a possibilidade da Escola fazer cooperação técnica com 
instituições privadas. 
 
 
2 – Conselho de Política Editorial  
 
Marcela Pronko (VDPDT) apresentou ao CD EPSJV o Relatório de Atividades do 
Conselho de Política Editorial (CPE) da EPSJV, que se reúne mensalmente, sendo que, 
em 2013, três reuniões não alcançaram o quórum necessário (metade mais um dos 14 
membros do CPE).    
 
Nos primeiros 14 meses de atividade, o CPE recebeu 21 propostas de publicação e seis 
originais, sendo que 19 propostas e todos os originais foram aprovados.  
 
Marcela lembrou que o prazo mínimo para a publicação de um livro é de 180 dias, 
seguindo todos os trâmites propostos pelo CPE e que é importante que os conselheiros 
indicados assumam o compromisso efetivo de participar das reuniões, pois uma 
reunião sem quorum atrasa em dois meses a tramitação de um livro. Marcela solicitou 
também que os trabalhadores sejam mais realistas ao fazer o PA, pois, apesar do PA 



2013 prever 23 publicações neste ano, o CPE recebeu apenas seis originais para 
avaliação. Essa questão também é um problema para a Avaliação de Desempenho da 
Escola, pois as metas previstas não são executadas. 
 
Marcela ressaltou ainda que o CD EPSJV precisa definir se a Escola é ou não uma 
editora e qual é a função do CPE, se um conselho editorial ou um conselho de política 
editorial.  
 
Foi informado que Marcos Antônio Santos (Labform) passará a fazer parte do CPE por 
indicação da VDPDT, Luciana Figueiredo (Labform) passa a integrar o CPE por 
indicação da VDEI. Eles substituem Marcela Pronko e Cláudio Gomes, respectivamente. 
Com isso, Marco Antônio assume a coordenação do CPE, por ser o representante da 
VDPDT, conforme previsto no regulamento do conselho. 
 
Gaudêncio Frigotto, que era membro externo do CPE, solicitou a saída do conselho. Um 
novo membro externo da área de educação será indicado para fazer parte do CPE. 
Marcela Pronko sugeriu que Eveline Algebaile ocupe a vaga de Gaudêncio. 
 
 
3 - Movimentações de trabalhadores  
 
Mônica França (Terramata) deixou a EPSJV. 
Flavio Astolpho se transferiu do Lires para o Labman. 
Ronaldo Travassos deixou o Terramata e foi para o Laborat. 
Helifrancis Conde sairá do Laborat e irá para a CCI. 
Ariadne Patrícia vem do INCQs para compor a equipe de Saúde Mental do Laborat. 
 
Todas as movimentações foram aprovadas pelo CD EPSJV. 
 
 
4 – Informes 
 
Reestruturação da CCI 
Anakeila Stauffer será a nova coordenadora da CCI a partir de fevereiro de 2014. 
Também irão fazer parte da equipe, Helifrancis Conde, Grácia Gondim e a Ana Beatriz 
Noronha. Geandro Pinheiro deve deixar a VDGDI para integrar a equipe da CCI, assim 
que houver um profissional para substituí-lo na VDGDI. 
O objetivo da reestruturação é atender melhor as demandas recebidas pela EPSJV na 
área de Cooperação Internacional. 
 
Recesso de fim de ano 
A Direção informou que a orientação da Fiocruz, de acordo com o MPOG, é de fazer 
revezamento entre as equipes de trabalho durante as festas de fim de ano. Foi 
solicitado que os setores e laboratórios não fiquem fechados e que as equipes 
organizem escalas de plantão. A Direção da EPSJV também vai se revezar durante esse 
período. 
 
Projetos encaminhados por laboratórios à VDGDI 
A VDGDI recebeu sete projetos, no valor de R$ 2 milhões, que poderiam ser realizados 
com a sobra orçamentária de 2013 da EPSJV. Mas, como a Fiocruz está com déficit 
orçamentário, não há recursos para o financiamento dos projetos. 
Foi informado que os projetos serão apresentados ao CD EPSJV em 2014 para 
avaliação e que novos projetos podem ser enviados até fevereiro de 2014. 



 
Registro das reuniões do Conselho Deliberativo da EPSJV 
O assunto voltará a ser discutido em uma reunião do CD EPSJV no início de 2014. 
 
Concurso Público 
Foi publicada no Diário Oficial da União a portaria que autoriza o Concurso Público da 
Fiocruz. A previsão é que os editais sejam publicados em janeiro de 2014. 
 
As vagas de técnicos solicitadas pela EPSJV foram aceitas do jeito que estavam. 
 
A comissão de concurso da EPSJV vai ficar instalada no contêiner onde funcionava o 
Terramata. 
 
Processos de Terceirização 
Os dois contratos de terceirização da EPSJV estão prontos para serem encaminhados 
para a Procuradoria da Fiocruz. A expectativa é que as licitações sejam realizadas até 
abril de 2014 para que os novos contratos vigorem a partir de maio ou junho de 2014. 
 
O contrato de terceirização da área de gestão será renovado por mais um ano, 
podendo ser interrompido a qualquer momento. Com isso, assim que a nova empresa 
for definida, os terceirizados irão trocar de empresa. 
 
Pós-graduação e Mestrado RET-SUS 
Será publicado no primeiro semestre de 2014 o edital da primeira turma do Mestrado 
em Educação Profissional em Saúde que será oferecido pela EPSJV para aos 
trabalhadores das ETSUS da região Nordeste. O curso é um projeto piloto para a oferta 
de um Mestrado Nacional. 
A turma, com 20 vagas, terá início em agosto de 2014. O curso será coordenado por 
Júlio Lima (Lateps) e Mônica Vieira (Lateps), que foram indicados pelo colegiado da 
Coordenação de Pós-graduação da EPSJV. O Mestrado terá um orçamento de R$ 550 
mil reais, que será financiado pelo Ministério da Saúde. 
 
Processo Seletivo do CTNMS 
O Processo Seletivo 2014 do CTNMS teve 4.816 candidatos inscritos para concorrer a 
até 64 vagas. No dia 20 de outubro, fizeram a prova 4.410 candidatos. Desse total, 
1.797 foram habilitados para participarem do sorteio, realizado no dia 23 de novembro 
de 2013. 
 
Resultado da EPSJV no Enem 
A EPSJV ficou em terceiro lugar no estado do Rio de Janeiro entre as escolas públicas, 
de acordo com o ranking do Enem. No Brasil, a EPSJV ficou em 24º lugar entre as 
escolas públicas.  
 
Encerramento de cursos 
No dia 20 de dezembro, será realizada a formatura do Curso Técnico de Vigilância em 
Saúde, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do 
Rio de Janeiro. 
 
No dia 13 de dezembro, será encerrado o Curso de Especialização Técnica em 
Vigilância em Saúde Ambiental e Controle Vetorial, oferecido pela EPSJV no Peru, em 
uma ação de cooperação técnica internacional. 
 



Em novembro e dezembro, foram concluídos os cursos técnicos em Meio Ambiente com 
ênfase em Saúde Ambiental das Populações do Campo oferecidos pela EPSJV no Ceará 
e no Paraná. 
 
Nos dias 10 e 12 de dezembro, serão encerrados os cursos de Especialização Técnica 
em Informações em Saúde, com ênfase no Registro de Câncer, realizados pela EPSJV 
em parceria com o Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca). 
 
Formatura CTNMS 
Será realizada no dia 13 de dezembro a formatura dos Cursos Técnicos de Nível Médio 
em Saúde da EPSJV. 
 
Citopatologia 
Está aberto o Processo Seletivo do Curso Técnico de Nível Médio em Citopatologia, 
realizado pela EPSJV em parceria com o Inca. 
 
Proeja Radiologia 
Será aberto em dezembro o Processo Seletivo para uma nova turma do Proeja 
Radiologia. 
 
Especialização 
A EPSJV vai oferecer em 2014 o curso de Especialização Técnica em Mamografia, que 
deve ser feito em parceria com alguns municípios. 
 


