
 
 
 
       Relato da reunião extraordinária do CD EPSJV 

                        14 de agosto de 2019 

 
 
 
 

 
PAUTA 
 
Eleição de coordenadores 
 
O CD EPSJV homologou o resultado das eleições para a coordenação dos 
laboratórios da Escola no período 2019-2021. Os novos coordenadores são: 
 
Labman - Alexandre Moreno Azevedo 
Lires - Bianca Borges da Silva Leandro 
Lic-Provoc - Ana Lucia de Almeida Soutto Mayor 
Lateps - Marise Nogueira Ramos 
Latec - Etelcia Moraes Molinaro 
Labform - Daniel Santos Souza  
Labgestão - Raquel Barbosa Moratori 
Lavsa - Alexandre Pessoa Dias  
Laborat - Camila Furlanetti Borges 
 
O presidente da Comissão Eleitoral, Flávio Astolpho (VDPDT), leu a ata e informou 
que a gestão do Labform vai ser compartilhada entre Daniel Souza e André Dantas, 
assim como no Lires, com a gestão dividida entre Bianca Borges e José Mauro. 
 
Flávio sugeriu que, para a próxima eleição, seja incluído no regimento eleitoral um 
prazo para que o candidato à coordenação esteja atuando no laboratório e também a 
obrigatoriedade de o candidato ser do laboratório. 
 
O representante do Lateps lembrou que, por decisão de diversos Congressos Internos 
da Fiocruz, os processos eleitorais são abertos a qualquer candidatura, inclusive 
externas. A limitação é feita apenas para os colégios eleitorais, que são formados 
exclusivamente por trabalhadores da Fundação, de acordo com a eleição. No caso da 
Presidência, votam apenas servidores e cedidos; para as direções de unidades, votam 
também bolsistas e professores visitantes; e para os laboratórios, a votação inclui 
ainda os trabalhadores terceirizados. Ele lembrou ainda que as alterações no 
regimento devem ser aprovadas pelo CD Fiocruz. 
 
Ele sugeriu que a alteração no regulamento seja feita apenas na questão do período 
para apresentação de candidaturas, que não está previsto formalmente no regimento.    
 
A Direção agradeceu aos coordenadores, que estão deixando o cargo, pelo trabalho 
realizado nos últimos dois anos e parabenizou os que continuam na função. Na 
próxima reunião do CD EPSJV, prevista para o dia 29 de agosto, os novos 
coordenadores já estarão presentes. 
 
A cerimônia de posse dos novos coordenadores será realizada no dia 20 de agosto, 
durante as comemorações do aniversário de 34 anos da EPSJV. 
 



Reprepoli 
 
O CD EPSJV homologou, com uma abstenção (Lateps), o calendário e o regulamento 
eleitoral para a eleição da Representação dos Trabalhadores da EPSJV. A eleição dos 
novos representantes será realizada nos dias 2 e 3 de setembro. 
 
 
Comitê de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos da EPSJV 
 
O coordenador do SADM fez uma pré-apresentação do Plano de Gestão de Riscos e 
Controles Internos da EPSJV. Ele explicou que, de acordo com a IN 01 (10/05/2016), 
todos os órgãos do governo federal devem adotar medidas para a sistematização de 
práticas relacionadas à gestão de riscos. 
 
Em 2018, o CD Fiocruz aprovou a Política de Gestão de Riscos da Fiocruz, que prevê 
que o próprio CD Fiocruz se constitui como o Comitê de Governança, Riscos e 
Controles da Fundação. No caso das unidades, o gestor responsável é sempre o 
diretor da unidade.   
 
Também foi criado o Guia de Gestão de Riscos da Fiocruz, que define os dez passos 
para a implantação do gerenciamento de riscos nas unidades da Fiocruz, incluindo a 
criação do Comitê de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos de cada unidade. 
 
Nas unidades, o primeiro passo é instituir o Comitê de Gerenciamento de Riscos e 
Controles Internos, que será responsável, entre outras coisas, por identificar os 
processos passíveis de riscos, analisar e avaliar os riscos, definir as ações de 
gerenciamento dos riscos e implantar e monitorar o plano de tratamento dos riscos. O 
comitê da EPSJV é formado por 11 integrantes. 
 
A Direção encaminhará para os laboratórios e setores o relatório produzido pelo 
Comitê da EPSJV, que será tema de deliberação na próxima reunião do CD EPSJV, 
prevista para o dia 29 de agosto. 
 
 
Presentes 
 
Alexandre Moreno (Labman) 
Alexandre Pessoa (Lavsa) 
Ana Beatriz Noronha (CCI) 
Anakeila Stauffer (Direção) 
André Malhão (Lateps) 
Carlos Maurício Barreto (VDEI) 
Cleide Borges (Latec) 
Cristiane de Souza (Comissão Eleitoral Reprepoli) - convidada 
Daniel Souza (Labform) 
Fernanda Cristina (Comissão Eleitoral Reprepoli) - convidada 
Flávio Astolpho (Comissão Eleitoral Laboratórios) - convidado 
José Mauro (Lires) 
Letícia Batista (Labgestão) 
Luciana Milagres (Comissão Eleitoral Reprepoli) - convidada 
Maíra Mathias (CCDE) 
Marilda Moreira (Laborat) 
Pedro Castilho (SADM) 
Rosa Neves (Lic-Provoc) 
Sérgio Oliveira (VDPDT) 


