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Alimentação na EPSJV 

Na abertura do CD EPSJV, a Direção exibiu um vídeo, produzido pela aluna Giovana 

Cesáreo (segundo ano de Biotecnologia) sobre a alimentação na EPSJV. 

Atualmente, a maior parte das verduras, legumes e frutas consumidos no bandejão 

da Escola são adquiridos através do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), utilizando-se a totalidade desta verba para a compra de alimentos 

produzidos pela agricultura familiar. 

 

PAUTA 

 

Instrução Normativa nº01/2018 

O vice-diretor de Gestão informou que, de acordo com a IN 01/2018, até 30 de 

abril de 2019 devem estar previstas no Sistema de Planejamento e Gerenciamento 

das Contratações todas as compras para os anos de 2019 e 2020. Isso inclui a 

aquisição de materiais e equipamentos e a contratação de serviços. Até o dia 22 de 

março de 2019, todos os laboratórios e setores deverão informar suas demandas à 

Seção de Materiais e Compras. Após esse período, só será possível fazer alterações 

no planejamento nos meses de setembro e novembro de cada ano, quando o 

sistema será reaberto pelo MPOG. 

 

A Seção de Materiais e Compras, que participou da discussão dessa pauta no CD, 

representada por Alexandre Lima e Marcelle Lima, está se reunindo com os 

laboratórios e setores para informar sobre a nova legislação e esclarecer as 

dúvidas. No dia 28 de novembro, será realizada uma CT de Gestão para detalhar o 

assunto. 

 

O planejamento das compras para 2019 e 2020 será realizado em paralelo com o 

PA e o PDTI 2019. 

 

PA 2019 

A Fiocruz ainda não definiu o período de elaboração do PA 2019. Assim que for 

definido, será convocada uma CT de Gestão da EPSJV para informar sobre o 

assunto. 

 

Coordenação do Labform 

A Direção informou que a atual coordenadora do Labform solicitou a saída da 

coordenação por recomendações médicas. Com isso, a coordenação está sendo 

exercida temporariamente pelos quatro coordenadores de série – Daniel Souza, 

Helena Vieira, Felipe Granato e Murilo Vilaça - até que sejam realizadas novas 

eleições para a gestão do laboratório. 

 

O representante do Labform sugeriu que a eleição da nova coordenação seja 

realizada em fevereiro de 2019, pois neste período de final de ano, os profissionais 

do laboratório estão muito atarefados com o fechamento do ano letivo.  

 



O coordenador do Laborat disse que seu laboratório já teve uma experiência de 

coordenação colegiada, mas que, do ponto de vista legal, é necessário que uma 

pessoa “responda” formalmente pelo laboratório e, portanto, sugere que a atual 

coordenadora do Labform indique um profissional para cumprir esse papel pela 

coordenação do laboratório. 

 

O coordenador do Lires lembrou que o laboratório tem uma coordenação colegiada 

atualmente, mas que apenas um profissional “responde” oficialmente pela gestão. 

Ele sugeriu que poderia ser aberto um debate sobre a possibilidade formal de haver 

coordenações colegiadas. 

 

A coordenadora do Lic-Provoc defendeu que apenas um profissional assuma 

formalmente a coordenação do laboratório, mesmo que a coordenação, na prática, 

seja colegiada. 

 

A coordenadora da CCDE lembrou que, formalmente, a atual coordenadora eleita do 

Labform ainda “responde” pelo laboratório e que, na ausência dela, quem 

“responde” é a Direção da Escola. 

 

A Direção solicitou, com a concordância do CD EPSJV, que seja indicado pelo 

Labform um profissional de referência para ações e decisões práticas até que seja 

realizada a eleição da nova coordenação. 

 

Movimentação de trabalhadores 

O CD EPSJV aprovou, por unanimidade, a ida de Claudio Gomes, que era chefe de 

gabinete da Direção, para o Lic-Provoc. A movimentação já havia sido aprovada 

pelo colegiado do laboratório. 

 

Planos de curso 

O CD EPSJV aprovou, por unanimidade, os planos dos cursos de Especialização Lato 

Sensu em Educação e Agroecologia e de Atualização Profissional em Educação, 

Participação Popular e Direito à Saúde. O primeiro curso será financiado com 

recursos da Presidência da Fiocruz e o segundo curso será financiado com recursos 

de emenda parlamentar.  

 

Concessão de bolsa 

O CD EPSJV aprovou, por unanimidade, a concessão de bolsa para Maria Cecília de 

Araújo Carvalho (Laborat) pelo trabalho já realizado no ProfSaúde. 

 

Episódio de violência 

A Direção relatou que, no dia 12 de novembro, teve conhecimento de duas 

pichações em um dos banheiros masculinos do primeiro andar, pregando a morte 

dos homossexuais da Escola. No dia 21 de novembro, uma terceira pichação foi 

encontrada, no mesmo banheiro. No dia seguinte à primeira pichação, foi realizada 

uma reunião com coordenadores e alunos e serão realizadas reuniões com os 

trabalhadores da Escola e com os pais e responsáveis dos estudantes. 

 

A Direção também se reuniu com a equipe de segurança da Fiocruz, que explicou 

quais os procedimentos necessários para abrir a sindicância para apurar 

responsabilidades do ponto de vista criminal por incitação à violência e dano ao 

patrimônio público. A sindicância é realizada pela equipe de Segurança, com a 

participação de dois servidores indicados pela EPSJV. A Direção já solicitou à equipe 

de segurança as imagens da câmera localizada no corredor do banheiro. 

 

Além de adotar as medidas legais, a Direção destacou que é importante o processo 

pedagógico neste tipo de situação, inédita na Escola, que sempre defendeu os 

direitos humanos e a diversidade.  



 

O representante dos alunos leu uma carta divulgada pelo Grêmio Estudantil 

repudiando as pichações na EPSJV e defendendo a liberdade individual de todos. Ele 

também sugeriu que seja feito um trabalho de conscientização com os estudantes. 

 

A coordenadora do Lateps disse que, na conjuntura atual, as intolerâncias estão se 

aflorando e defendeu que seja aberta a sindicância para apurar o caso, além de um 

trabalho pedagógico com os alunos e campanhas de conscientização na Escola. 

 

O coordenador do Laborat lembrou que os discursos de ódios estão se legitimando 

e que estamos diante do desafio de lidar com tal discurso “dentro de casa”. Ele 

defendeu que haja apuração do caso e que também seja feito um trabalho 

pedagógico na Escola, procurando apoio do Comitê Fiocruz Pró-Equidade de Gênero 

e Raça. 

 

O vice-diretor de Ensino disse que já estava sendo planejada uma reunião de pais e 

responsáveis para o final de 2018 e que, com os últimos acontecimentos, ela se 

tornou ainda mais necessária. 

 

A coordenadora da CCDE defendeu que o caso seja apurado e que, caso a 

responsabilidade seja identificada, a punição seja exemplar para que as pessoas 

não se sintam legitimadas a praticar violências e intolerâncias. 

 

A chefe de gabinete da Direção informou que o chefe de Segurança da Fiocruz 

explicou que a ameaça e dano ao patrimônio público são crimes e que, nesses 

casos, a Polícia Federal é acionada para investigar. Portanto, se a autoria for 

descoberta, há uma punição penal, além da punição administrativa. 

 

A Direção solicitou aos coordenadores que discutam em seus laboratórios e setores 

a instalação de mais câmeras de segurança na EPSJV para que o assunto seja 

debatido em outra reunião do CD EPSJV. 

 

Ouvidoria 

A Direção informou que recebeu da Ouvidoria da Fiocruz, no dia 19 de novembro, 

uma mensagem anônima, encaminhada por alguém que se apresenta como uma 

trabalhadora da Escola com a denúncia de que teriam ocorrido casos de assédio na 

unidade durante a campanha eleitoral. A mensagem também afirma que essa 

prática teria sido decidida em uma reunião do CD EPSJV.  

 

Os membros do CD EPSJV repudiaram as acusações e concordaram que a resposta 

à ouvidoria fosse assinada pelo CD da Escola. Definiram também que a Escola iria 

se reunir com a Ouvidoria e a Procuradoria da Fiocruz para ter mais 

esclarecimentos sobre a denúncia.  

 

Grupo de trabalho 

A Direção informou que a Escola vai criar um Grupo de Trabalho para tomar 

decisões práticas de proteção dos trabalhadores da Escola, em relação ao 

Movimento Escola sem Partido. A Direção também levou o tema ao CD Fiocruz e 

destacou a importância de a Asfoc-SN se posicionar sobre a proteção jurídica dos 

trabalhadores, principalmente dos professores. 

 

O representante do Lic-Provoc sugeriu que o tema fosse pauta permanente da CT 

de Ensino da EPSJV, sem a criação de um GT específico para isso. 

 

A Direção respondeu que o encaminhamento é que seja formado o GT, mas que o 

tema também será levado para a CT Ensino. 

 



Segurança 

 

A Direção também relatou que um funcionário da equipe de segurança da Fiocruz, 

que usa um distintivo da Polícia Federal e a camisa de um candidato, esteve na 

Escola em duas ocasiões fotografando cartazes dos alunos e as dependências da 

Escola, sem demanda ou razão aparente. A questão foi levada pela Direção ao CD 

Fiocruz e foi solicitado à Cogic que situações como essas não se repitam. 

 

INFORMES 

 

Reunião da RETS 

Foi realizada, de 12 a 14 de novembro, a 4ª Reunião Geral da RETS. Pela primeira 

vez, todos os países da CPLP compareceram à reunião, incluindo a Guiné 

Equatorial, que entrou recentemente no bloco. No total, 67 representantes 

institucionais de 19 países estavam representados na reunião. 
  
No encontro, foram pactuados os planos de trabalho da RETS e da RETS-CPLP, o 

plano de comunicação da RETS e um plano de ações pactuadas no âmbito da 

América Latina. Também na reunião, a EPSJV foi reconduzida, por unanimidade, 

para as secretarias executiva da RETS e da RETS-CPLP. Ao final do encontro, foi 

divulgada a Declaração do Rio. 
 

O vice-diretor de Ensino destacou que as discussões realizadas na reunião são 

muito pertinentes para a EPSJV e que os países destacaram a importância da 

Comunicação para impulsionar o trabalho em rede.  

 

A Direção informou que a Escola participará, convidada pela Opas, de um seminário 

sobre Educação Interprofissional, em dezembro, na Argentina.  

 

A coordenadora do Lateps sugeriu que a nota técnica produzida a partir de uma 

reunião realizada por ela com Mônica Padilha (Opas), para tratar da continuidade 

do Projeto Saberes, pode ser transformada em linhas de ação para o diálogo com a 

CPLP. Sugeriu também que a metodologia da referida pesquisa poderia ser 

transformada em um protocolo de diagnóstico a ser usado por outras instâncias 

para analisar o processo de trabalho em saúde, inclusive no âmbito internacional. 

 

A Direção sugeriu que seja feita uma discussão específica sobre as ações dos 

planos de trabalho da RETS com toda a Escola. 

 

Editais 

Em cooperação com o NIT da Escola, a VDPDT está encaminhando para divulgação 

alguns editais de pesquisa para que trabalhadores possam ter conhecimento das 

oportunidades e submeter propostas.  

 

Cadastro de pesquisa 

A VDPDT está reformulando, em parceria com o Serviço de Informática, o sistema 

do cadastro de pesquisa da EPSJV. 

 

Projetos aprovados 

Raphael Guimarães (Lires) teve o projeto “Centro Colaborador em Análises de 

Situação de Saúde e Atenção Primária no Município do Rio de Janeiro” aprovado no 

edital Ideias Inovadoras, do Programa Inova Fiocruz.   

 

Também foram aprovados no Programa Inova, os projetos “Avaliação da 

Implantação do e-SUS AB no município de Piraí, Estado do Rio de Janeiro”, de Ana 

Reis (Lires), no edital Geração de Conhecimento – Novos talentos; e “Estudo de 



gestão do conhecimento e prospecção para arboviroses e doenças correlatas”, de 

Márcio Sacramento (Lires), no edital Geração de Conhecimentos. 

 

Revisão do PPI 

A Direção e a comissão do PPI se reuniram, no dia 19 de novembro, com o chefe de 

gabinete da Presidência da Fiocruz, Valcler Rangel, Juliano Lima e Rivaldo Venâncio 

para apresentar o plano de ações da EPSJV, a partir das discussões do PPI. Na 

reunião, foi discutida a questão da articulação com as regionais para a realização 

de parcerias e ficou acertado que a Escola participará do Fórum Unificado das 

Regionais (FUR) para apresentar os resultados, que preveem diversos trabalhos em 

conjunto com as regionais.  

 

Também foi conversado sobre a importância de se tentar ampliar as parcerias com 

parlamentares para 2019, inclusive estreitando relações com a assessoria 

parlamentar da Fiocruz. O chefe de Gabinete da Presidência destacou a importância 

do trabalho realizado pela Fiocruz com os movimentos sociais, que ele considera 

que fortalece a instituição. 

 

Outra possibilidade de parceria discutida na reunião foi a estratégia de aplicação do 

biolarvicida Larvtec, que está sendo coordenada por Biomanguinhos, e da qual a 

Escola poderia participar, tendo em vista que abre um campo de atuação para os 

trabalhadores técnicos da área de vigilância. 

 

Na avaliação da Presidência, a Fiocruz precisa estar preparada para a possibilidade 

de o contexto de 2019 ser restritivo. 

 

A Direção informou que a presidente da Fiocruz viria à Escola Politécnica, nos dias 

23 ou 26 de novembro, para se reunir com o CD EPSJV.  

 

Redes sociais 

Durante o seminário, a CCDE iniciou o trabalho de incremento de sua atuação nas 

redes sociais, com a criação de uma conta da EPSJV no Instagram, a reativação da 

conta da Escola no Twitter e o incremento na cobertura de eventos pelo Facebook. 

A Escola também criou um canal institucional no Youtube para centralizar todos os 

vídeos produzidos na Escola, mas o lançamento só será realizado após cumprir 

todas as regras do manual de mídias sociais da Fiocruz.   

 

A EPSJV também iniciou a distribuição de conteúdos por meio de uma lista de 

transmissão do WhatsApp, na qual todos os interessados em receber as mensagens 

podem se inscrever. Também serão criadas listas segmentadas, para a distribuição 

de conteúdos específicos, e uma lista de comunicação interna para os trabalhadores 

que desejarem receber os informes institucionais. Estão sendo pensadas ainda 

listas com pais e responsáveis e com alunos da Escola. 

 

Eventos 

 

Seminário 

Será realizado, de 4 a 6 de dezembro, o XIII Seminário de Produção Científica do 

Grupo These – Projetos Integrados de Pesquisas sobre Trabalho, História, Educação 

e Saúde (UERJ - UFF - EPSJV/Fiocruz).  

 

Encontro 

No dia 30 de novembro, acontece o VII Encontro de Cuidadores do Estado do Rio 

de Janeiro. 

 

 

 



Mostra 

No dia 18 de dezembro, acontece a II Mostra EdPopSUS no estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Aula Pública 

No dia 19 de dezembro, acontece a Aula Pública Integrada com o tema “Saúde 

bucal, cuidados e condições sociais: desafios para a promoção da saúde”. 

 

Iniciação Científica 

O Observatório Juventude, Ciência e Tecnologia foi convidado para participar do 

congresso de extensão do Instituto Federal de Barretos, em São Paulo, no dia 29 

de novembro. 

 

Congresso 

Profissionais da EPSJV irão participar do 3º Congresso Estadual de Educação, de 30 

de novembro a 2 de dezembro. Será realizada uma reunião na EPSJV, antes do 

congresso, para definir as propostas que a Escola levará para o encontro.  

 

Agradecimento 

A coordenadora da CCDE agradeceu a participação dos trabalhadores da Escola no 

Seminário Internacional 30 anos do SUS, realizado de 29 a 31 de outubro. 

 

Cursos 

 

Biotecnologia 

A coordenadora do Latec informou que foi realizado um processo seletivo interno 

em Biomanguinhos para a seleção de professores para a habilitação de 

Biotecnologia, curso oferecido pela EPSJV em parceria com Biomanguinhos.  

 

Biossegurança 

O Latec vai oferecer, pela terceira vez, o curso de Atualização Profissional em 

Biossegurança em Biotérios para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. 

 

Atualização 

A coordenadora do Latec informou que recebeu uma demanda de Biomanguinhos 

para a oferta de cursos de atualização para os técnicos da unidade. 

 

Confraternização de fim de ano 

Um grupo de trabalhadores da Escola está organizando a confraternização de fim 

de ano da EPSJV, que será realizada no dia 20 de dezembro.  

 

 

 

 

Presentes 

 

Alexandre Lima (SMC) - convidado 

Alexandre Moreno (Labman) 

Anakeila Stauffer (Direção) 

Anamaria Corbo (Direção) 

Bianca Borges (Lires) 

Carlos Mauricio (VDEI) 

Cátia Guimarães (CCDE) 

Claudio Gomes (Lic-Provoc) 

Cristiane Sendim (Labgestão) 

Daniel Groisman (Laborat) 

Daniel Souza (Labform) 



Edilene Menezes (Lavsa) 

Etelcia Molinaro (Latec) 

Fernanda Cristina (Reprepoli) 

Geandro Pinheiro (CCI) 

Helena Vieira (Labform) 

Helifrancis Condé (CCI) 

Jefferson Silva (RET-SUS) 

José Mauro (Lires) 

José Orbílio (VDGDI) 

Marcelle Lima (SMC) - convidada 

Marise Ramos (Lateps) 

Pedro Castilho (SADM) 

Rosa Neves (Lic-Provoc) 

Sergio Ricardo (VDPDT) 


