
 

 

 
 

Foi realizada no dia 6 de maio de 2014 a reunião ordinária do Conselho Deliberativo 

da EPSJV. 

 
 

1 – Informes 
 
Obras na EPSJV 
A Direção da EPSJV participou de uma reunião, no dia 6 de maio, com a Dirac e a 
vice-presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional da Fiocruz, Pedro 
Barbosa, sobre as obras de reforma e construção do novo prédio da EPSJV. 
 
Até o fim de maio será realizada uma CT de Gestão extraordinária, com a 
participação da Dirac, para apresentar os detalhes da obra para toda a escola. 
Depois dessa reunião, o CD EPSJV irá deliberar sobre a realização da obra. 
 
Orçamento 2014 
A Direção informou que o Orçamento 2014 da EPSJV, que foi contingenciado de R$ 
10,8 milhões para R$ 9,72 milhões, será suficiente para cobrir todo o custeio da 
Escola até outubro deste ano. AS despesas de novembro e dezembro devem entrar 
no orçamento de 2015. 
 
Computadores 
A EPSJV recebeu 170 novos computadores que substituirão as máquinas mais 
antigas da Escola, de acordo com planejamento feito pelo SINF.  
 
CD Fiocruz 
As reuniões do CD Fiocruz de fevereiro e março trataram dos seguintes temas: 
 
- Financiamento recebido pela Fiocruz do BNDES, no valor de R$ 28 milhões, para 
financiar a obra do Centro Integrado de Protótipos, Biofármacos e Reativos (CIPBR) 
de Biomanguinhos. 
 
- Criação do Centro de Estudos Estratégicos, vinculado à presidência da Fiocruz, 
que será um espaço para a discussão de grandes temas de interesse da instituição. 
O projeto será coordenado por Antônio Ivo de Carvalho, ex-diretor da ENSP. 
 
- A vice-presidência de Ensino, Informação e Comunicação da Fiocruz apresentou 
um sistema de comunicação interna da Fiocruz que seria responsável pela gestão 
das transmissões ao vivo pela internet, videoconferências e webconferências. 
Atualmente, apenas algumas unidades, como a EPSJV, fazem transmissões pela 
internet. 
 
- Participação da Fiocruz no monitoramento das ações de vigilância em saúde em 
relação aos grandes eventos – Copa do Mundo e Olimpíadas. A Fundação está 
participando do processo de capacitação de profissionais em cidades sede da Copa 
do Mundo e da Olimpíada (Rio de Janeiro).  
 
- Está prevista para o mês de agosto a realização do 7º Congresso Interno da 
Fiocruz, que terá como tema ‘Conhecimento e Inovação para o SUS'. O documento 
base do congresso tem cinco eixos estruturantes: Atenção, vigilância e formação 
para o SUS; Ciência, tecnologia, saúde e sociedade; Complexo produtivo e de 



inovação em saúde; Saúde ambiental e promoção da saúde pública; e Saúde, 
Estado e cooperação internacional. 
Além do documento base, anexos irão tratar de outros temas como governança 
institucional, monitoramento das decisões congressuais, discussões sobre controle 
social, gestão de pessoas, regulação das entidades de apoio e prestação de serviços 
(Fiotec), nacionalização da Fiocruz e marco legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. 
 
- Foi apresentado ao CD Fiocruz o documentário ‘Fé eterna na ciência’, que narra a 
trajetória do médico, pesquisador e professor emérito da Fiocruz Luiz Fernando da 
Rocha Ferreira da Silva, que ocupou a presidência da Fundação em 1990 e foi um 
dos fundadores da EPSJV. O filme foi produzido e dirigido pela pesquisadora da 
Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) Stella Oswaldo Cruz. 
A Direção da EPSJV sugeriu que seja organizada uma atividade na Escola para a 
exibição do filme, com a participação de Luiz Fernando. 
 
- O CD Fiocruz aprovou a carta aberta da Fiocruz sobre a mudança na legislação 
sobre agrotóxicos do Brasil. O documento foi produzido pela comissão de 
agrotóxicos da Fiocruz.  
 
- A vice-presidência de Pesquisa da Fiocruz apresentou a 7ª edição do Papes que 
terá como foco o estímulo a jovens cientistas da Fiocruz. O edital deve ser 
publicado em maio de 2014. A previsão é que sejam oferecidas 60 bolsas para 
jovens doutores no primeiro ano do programa. 
 
- Foi apresentada ao CD Fiocruz a proposta de criação do Fórum Oswaldo Cruz, que 
tem como objetivo reunir pesquisadores de todas as unidades da Fiocruz. A 
proposta foi aprovada em linhas gerais, mas vai voltar ao CD e ser tema também 
da CT Pesquisa da Fiocruz.  
 
- O diretor da ENSP, Hermano Castro, deixou a Comissão Geral do Concurso da 
Fiocruz e foi substituído pelo vice-diretor de Gestão da ENSP, Alex Molinaro. 
 
- Foi anunciado que a Fiocruz passou a oferecer café da manhã para todos os 
trabalhadores, das 7h às 8h15, no restaurante central da Fiocruz (Asfoc). 
 
 
Centro de Estudos 
O Centro de Estudos da EPSJV promove no dia 15 de maio, a mesa redonda ‘A 
intensificação da produção acadêmica e a (ir)racionalidade da pesquisa científica'. 
 
Observatório 
Um projeto do Observatório dos Técnicos em Saúde, coordenado pela EPSJV, foi um 
dos oito selecionados por um edital do Ministério da Saúde para o financiamento de 
pesquisas. A proposta aprovada é de um estudo nacional com as ETSUS sobre o 
processo de trabalho dos técnicos em saúde, do ponto de vista dos saberes, das 
práticas e das competências na Atenção Básica. 
 
Provoc 
Será realizada no dia 15 de maio uma mesa redonda com pesquisadores da Fiocruz 
para que eles apresentem seu trabalho aos alunos que irão iniciar o Provoc neste 
ano. 
 
Seminário 
No dia 20 de maio, será realizado na EPSJV um seminário de estudo do Grupo 
These (UERJ/UFF/EPSJV). 
 
Filme 



A EPSJV e a ENSP irão realizar nos dias 4 e 5 de junho o lançamento do filme ‘O 
veneno está na mesa 2’, na EPSJV, e uma feira agroecológica, na ENSP. 
 
RETS-CPLP 
Em reunião nos dias 28 a 30 de abril, foi aprovado em Lisboa (Portugal) o Plano de 
Trabalho da RETS-CPLP 2014-2017. 
 
Terceirização 
Será realizada nos dias 25 e 26 de junho, na EPSJV, a admissão dos  trabalhadores 
que serão terceirizados pela Abradecont. O contrato passa a vigorar a partir de 01 
de julho.  
 
A CT de Gestão irá definir os critérios para a entrada dos 25 primeiros 
trabalhadores neste contrato. Em breve, será marcada uma reunião entre a 
Abradecont e os trabalhadores da EPSJV para esclarecimentos sobre o novo 
contrato. 
 
Licitação 
A licitação para a escolha da empresa para terceirização dos trabalhadores da 
gestão está na fase de recursos. 
 
Concurso Fiocruz 
Foi reaplicada no dia 4 de maio a prova discursiva para os cinco primeiros 
colocados no perfil de Tecnologista Docente em Educação Profissional em Vigilância 
em Saúde.  
 
Serão realizadas bancas na EPSJV, para os cargos de pesquisador, nos dias 28, 29, 
30 e 31 de maio e 2, 4, 6, 9 e 10 de junho.  
 
 
2 – Perfis de pesquisadores visitantes elaborados pela CTPDT 
 
A VDPDT apresentou ao CD EPSJV os perfis de Pesquisadores Visitantes (PV) para o 
programa de PV da Presidência da Fiocruz, que deve ser reativado. Os perfis 
criados são para as áreas de: Desenvolvimento de Material Didático, Estudos 
Comparados, Memória Institucional e Tecnologia Educacional.  
 
O CD EPSJV aprovou os perfis e na próxima CT de Pesquisa será discutido onde 
serão alocados os PVs da Escola.  
 
O programa de PV da Fiocruz será reativado, com bolsas Fiotec, mas ainda não há 
previsão para o início do processo. A Direção da EPSJV estuda a possibilidade de 
fazer o programa com bolsas pagas pela EPSJV. 
 
 
3 – Encaminhamentos sobre o documento base para discussão sobre os 
processos estruturantes das atividades da Escola, com vistas à atualização 
do Projeto Político Institucional 
 
Ficou definido pelo CD EPSJV que os laboratórios têm até o dia 30 de maio para 
encaminhar suas contribuições ao documento base. Até o dia 6 de junho, a Direção 
irá enviar para todos a nova versão do documento, que será apreciada na 
assembleia geral da EPSJV, prevista para o dia 11 de junho.  
 
Também foi definido pelo CD EPSJV que serão formadas duas comissões 
organizadoras, uma para o Choque Teórico e outra para o ‘Congresso Interno’ da 
Escola. Membros do CD EPSJV irão integrar as comissões. 


