
 

 
 
 

Foi realizada no dia 13 de agosto a reunião ordinária do Conselho Deliberativo da 
EPSJV. 

 
 

1 – Movimentação de pessoal 
  
O CD EPSJV aprovou a transferência de Elenice Cunha do Lires e para o Lavsa.  
 
2 – Apreciação do Termo de Referência da Subcâmara de Comunicação, 
Informação e Informática 
 
O CD EPSJV aprovou, com algumas alterações, o Termo de Referência da 
Subcâmara de Comunicação, Informação e Informática, elaborado por um Grupo de 
Trabalho formado por profissionais de vários setores da Escola. 
 
A Subcâmara tem como objetivo a construção e o desenvolvimento de uma Política 
de Comunicação, Informação e Informática para a EPSJV. O grupo, que se reunirá 
mensalmente, será coordenado pela Vice-direção de Ensino e Informação da EPSJV 
e terá integrantes de diversos setores da Escola. 
 
Após a aprovação do Termo de Referência, a própria Subcâmara irá definir, até o 
final de 2014, quais serão as áreas e questões que serão objeto de discussão pelo 
grupo.  
 
3 – VII Congresso Interno  
 
A Direção da EPSJV enviou no dia 11 de agosto, as contribuições da Escola, 
aprovadas em assembleia, ao Documento de Referência do VII Congresso Interno. 
No dia 15 de agosto, será realizada uma nova assembleia para eleger os 14 
delegados e dois observadores da EPSJV para o Congresso Interno da Fiocruz, além 
de apreciar a versão final do Documento de Referências, após as contribuições de 
todas as unidades. 
 
O VII Congresso Interno será realizado de 19 a 22 de agosto, com reuniões dos 
grupos de trabalho na sede da EPSJV. As plenárias serão realizadas no campo de 
futebol ao lado da Residência Oficial.  
 
A Direção falou sobre a baixa participação dos trabalhadores da EPSJV e do 
esvaziamento em geral dos espaços de deliberação da Escola e pediu que fosse 
feita uma reflexão sobre isso. Alguns membros do CD EPSJV fizeram uma avaliação 
sobre o assunto, relatando dificuldades de discutir os temas inclusive dentro dos 
laboratórios devido à falta de interesse e tempo dos trabalhadores.  
 
 
4 - Informes 
 
Reunião da BVS 
Será realizada nos dias 25 e 26 de setembro, a Reunião Anual dos Comitês 
Consultivo e Executivo da BVS. No dia 25 pela manhã haverá uma mesa sobre a 
Política de Acesso Aberto ao Conhecimento, aberta a todos, e na parte da tarde, 
assim como no dia 26, acontecem as reuniões de trabalho dos comitês. 



Reforma da escola 
Deve ser iniciado em breve, pela Dirac, o processo de licitação para escolher a 
empresa que irá executar a obra de reforma da EPSJV. 
 
Formação de Fiscais 
Foi realizado em agosto o primeiro Curso de Formação de Fiscais da EPSJV, 
ministrado por profissionais do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães 
(CPqAM)/Fiocruz Recife. 
 
Administração 
Cristina Abrantes deixou, a pedido, a coordenação do Setor de Administração da 
EPSJV e passará a integrar a equipe do Setor de Orçamento da SADM. 
 
O novo coordenador da Administração será Leandro Nardácio (Labgestão). 
 
A Direção e o CD EPSJV agradeceram à Cristina pelo trabalho desenvolvido à frente 
da Administração e Cristina agradeceu a todos os trabalhadores da SADM pelo 
apoio durante a sua gestão. 
 
Bandejão 
No dia 1º de setembro, voltará a funcionar o serviço de bandejão da EPSJV, que vai 
oferecer almoço e lanche da tarde para os alunos do Ensino Médio. Os alunos de 
outros cursos, que não recebam nenhum tipo de auxílio-alimentação, têm direito ao 
almoço. Com a volta do bandejão, será suspenso o pagamento das bolsas para 
alimentação dos alunos da EPSJV e do Provoc. 
 
Mestrado RET-SUS 
Será realizada no dia 1º de setembro, às 9 horas, a aula inaugural do Mestrado 
Profissional em Educação Profissional em Saúde – Turma RET-SUS Nordeste. A aula 
terá como tema ‘A dualidade estrutural e suas manifestações no capitalismo 
contemporâneo’ e será proferida por Acácia Kuenzer, professora da Universidade 
Feevale. 
 
A Turma RET-SUS Nordeste é formada por 21 alunos, trabalhadores de ETSUS de 
nove estados. O curso será no sistema de concentração (15 dias) e dispersão (45 
dias) e deve ser concluído até 2016. 
 
Aniversário da EPSJV e 10 anos como Centro Colaborador da OMS 
Será realizado no dia 27 de agosto, o evento comemorativo de aniversário da 
EPSJV e dos dez anos como Centro Colaborador da OMS para a Educação de 
Técnicos em Saúde.  
 
Contrato de terceirização de Gestão e Docência  
Foi finalizado o processo de terceirização dos primeiros 25 trabalhadores que 
deixaram de ser bolsistas Fiotec. Todos eles foram terceirizados pela Abradecont 
desde o dia 1º de agosto. 
 
O antigo contrato de terceirização da gestão, pelo IPPP, será encerrado no dia 14 
de agosto e a partir do dia 15 de agosto, entra em vigor o novo contrato com o 
IPPP, que venceu o processo licitatório 
 
Reenquadramento 
A Reprepoli entregou à Direção da EPSJV um estudo sobre o reenquadramento 
salarial dos profissionais da Escola. No dia 28 de agosto, a Direção irá dar um 
retorno sobre o documento. 
 



O estudo também será apresentado aos trabalhadores pela Reprepoli em uma 
assembleia, que deve ser convocada em breve. 
 
Oficina 
O Lavsa irá realizar nos dias 18 e 19 de agosto, na EPSJV, uma Oficina de 
Formação em Vigilância em Saúde, que terá a participação das ETSUS. 
 
Novo professor 
O professor de Matemática Felipe Granato passa a integrar a equipe do Labform, 
em substituição a Renan de Souza Teixeira, que foi aprovado no concurso do 
Inmetro e deixou a EPSJV. 
 
Coordenação 
Gilberto Estrela assumiu interinamente a coordenação do Labgestão, substituindo 
Grasiele Nespoli, que está em licença maternidade. 
 
 


