
 
 
 
 

Foi realizada no dia 24 de março, a reunião ordinária do Conselho Deliberativo da 
EPSJV. 

 
 
1 – Recomposição do Comitê de Política Editorial (CPE) 
 
A VDPDT explicou que a vaga que está em aberto no CPE é a vaga da Coordenação 
de Pós-graduação da EPSJV, que deve ser preenchida com um nome indicado pelo 
colegiado da Pós-graduação. Portanto, a Direção vai solicitar ao colegiado que faça 
a indicação de um novo membro para o CPE.  
 
O Labgestão indicou o nome de Cátia Guimarães (CCDE) para integrar o CPE como 
membro interno da escola. A Direção vai consultar a profissional sobre o interesse 
em participar do CPE. 
 
Na próxima reunião do CD EPSJV, será informado o nome do membro indicado pela 
Pós-graduação e a resposta da Cátia. 
 
 
2 – Apreciação da proposta de política editorial encaminhada pelo CPE 
 
A VDPDT apresentou a proposta de política editorial da EPSJV, elaborada pelo 
Conselho de Política Editorial e já aprovada na CT de Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico. O objetivo da política é orientar e induzir a produção editorial da 
Escola em algumas áreas específicas. 
 
A proposta é que a EPSJV faça quatro tipos de chamadas para publicações: 
1 – Série do tipo Fundamentos voltada para os três eixos de pesquisa da escola 
(Trabalho, Educação e Saúde) 
2 – Material didático em formação em saúde 
3- Produção de conhecimento na EPSJV (livros produzidos a partir de dissertações 
de alunos da pós-graduação) 
4 – Docência na formação em saúde 
 
Além das obras que se encaixam nas chamadas, a EPSJV continuará a publicar os 
livros de demanda espontânea, desde que sejam aprovados pelo CPE. 
 
A proposta prevê ainda que as coletâneas publicadas pela Escola devem ter, no 
mínimo, um organizador da EPSJV e um terço dos textos de autores externos. O CD 
EPSJV decidiu tirar essa questão da proposta e pedir esclarecimentos ao CPE sobre 
os critérios sugeridos. 
 
Após debates, o CD EPSJV aprovou a proposta de política editorial, modificando a 
redação do item 3 das chamadas, que ficou assim: Produção de pesquisas coletivas 
da escola (livros produzidos a partir de trabalhos de pesquisa coletivos, 
dissertações de alunos da pós-graduação e de outros cursos ministrados na Escola).  
 
As primeiras chamadas de publicações baseadas na nova política editorial devem 
ser divulgadas em breve. 
 
 



3 – Comemorações dos 30 anos da EPSJV 
 
A Direção informou que na próxima reunião do CD EPSJV irá apresentar uma 
proposta para as comemorações dos 30 anos da Escola, que se completam no dia 
19 de agosto de 2015. A princípio, serão produzidas algumas publicações, um hot 
site e alguns eventos. 
 
Os laboratórios e setores que tiverem sugestões para as comemorações podem 
encaminhá-las para a Direção. 
 
4 – Informes 
 
Fórum Mundial 
A EPSJV propôs três mesas de debates para a organização do III Fórum Mundial de 
Educação Profissional e Tecnológica, que acontece de 26 a 29 de maio, em Recife 
(PE). As atividades terão como temas: experiências na formação docente, 
experiências na formação técnica e o trabalho como princípio educativo. A Escola 
também vai apresentar no evento o jogo “ImunoSaber”, criado pela professora 
Flávia Coelho (Latec). A EPSJV também terá um stand no evento. 
 
As propostas enviadas pela EPSJV, assim como todas as outras, serão avaliadas e 
selecionadas pelo comitê organizador do evento. 
 
Obras na Escola 
Já estão instalados na sala 314 os trabalhadores do Lavsa e do Lateps e na sala 
111, os profissionais do Labgestão e do Lires. Com isso, será iniciada a obra no 
telhado da parte que cobre essas salas que estão desocupadas.   
 
Nas próximas duas semanas, a empresa responsável pela obra irá montar um 
elevador externo para o transporte de equipamentos e trabalhadores. Até lá, os 
operários da obra irão usar o elevador da Escola. 
 
O Serviço de Administração irá divulgar em breve o cronograma atualizado da obra, 
que tem previsão de dois anos de duração. 
 
No início de abril, devem chegar os oito aparelhos de ar-condicionado portáteis 
comprados pela Escola para as salas que ficarão sem ar-condicionado durante a 
obra e também os oito contêineres que serão usados como depósito de móveis, 
equipamentos e materiais das salas desocupadas. 
 
A sala 317 foi adaptada para ser uma sala de reunião, com capacidade para até 12 
pessoas. Os grupos que precisarem usar a sala devem agendar com as secretárias 
da Direção. 
 
A Dirac sugeriu que, após a obra de reforma, a Escola faça a troca das cadeiras do 
auditório, pois seria mais vantajoso do que reformá-las. Sugeriu também que a 
Escola faça projetos para a troca do piso e a reforma dos banheiros da Escola, pois 
essas duas questões não estão contempladas no atual projeto da obra. Esses 
pontos ainda serão discutidos internamente na EPSJV para que se decida sobre 
eles. 
 
Os coordenadores do Lires, Labgestão, Lavsa e Lateps elogiaram o trabalho das 
equipes de infraestrutura e informática da Escola e também da equipe da Dirac que 
trabalhou durante a mudança dos laboratórios. 
 
 
 



Calendário de reuniões 
A Direção vai enviar para todos os trabalhadores o calendário atualizado de 
reuniões e eventos da EPSJV em 2015. 
 
 
CD Fiocruz 
A Direção informou a pauta do CD Fiocruz, que será realizado nos dias 26 e 27 de 
março. 
 
Dia 26 
1 - Conversa com o presidente – informe sobre as ações atuais da Fiocruz 
2 – VII Congresso interno – preparação da plenária extraordinária, que está 
prevista para novembro de 2015 
O diretor da EPSJV, Paulo César de Castro Ribeiro, passou a integrar a comissão 
organizadora da plenária. 
3 – Informes sobre o Orçamento 2015 
4 – Debate sobre a Norma Operacional que regulamenta o pagamento de bolsas 
Fiotec como complementação salarial para servidores 
 
Dia 27 
1 – Debate sobre a participação da Fiocruz na 15ª Conferência Nacional de Saúde 
2 - Editais de Pesquisa 2015 
3 - Indicadores da Avaliação de Desempenho 2015 (apresentados por Cláudia 
Turco, que assumiu a coordenação da Diplan no lugar de Roseli Monteiro).  
4 - Apontamentos e providências relacionados ao TCU e CGU – relatório produzido 
pela Auditoria Interna da Fiocruz  
 
Reprepoli 
A Representação dos Trabalhadores da EPSJV realizou no dia 23 de março uma 
assembleia dos trabalhadores. Foi relatado que a reunião teve pouca participação 
dos profissionais da Escola, principalmente de servidores. 
 
Na reunião, foram dados informes sobre o funcionamento da Reprepoli, questões 
sobre o IPPP e o dissídio 2014 dos terceirizados pelo IPPP, entre outros assuntos.  
 
Na próxima assembleia, que deve acontecer em maio, terá início a discussão de 
uma proposta de gestão do trabalho. A Reprepoli convocou os profissionais da 
EPSJV a participarem das próximas assembleias de trabalhadores. 
 
Enquadramento 
A VDGDI informou que já está em funcionamento um Grupo de Trabalho, formado 
por representantes do Setor de Recursos Humanos da Escola e VDGDI para discutir 
critérios de enquadramento dos terceirizados. O grupo contará também com um 
representante da Direh, como consultor. Informou ainda que, em 2015, não haverá 
reenquadramentos de terceirizados na EPSJV, por conta de restrições 
orçamentárias em toda Fiocruz para despesas dessa natureza.  
 
Discussão do PPP 
Em sua próxima reunião, o CD EPSJV irá debater as propostas de atualização do 
Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola que vem sendo discutidas nas Câmaras 
Técnicas e no GT de Cooperação. No dia 16 de abril, está prevista uma assembleia 
para o retorno das discussões sobre o PPP. 
 
Material didático 
O Lavsa está dando continuidade às oficinas para a produção de material didático 
do Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde (Profaps). 
 



Aula inaugural 
Acontece no dia 26 de março, às 13h30, a Abertura do ano letivo da EPSJV, com o 
professor Francisco Lana, da UFMG, que falará sobre “Determinação Social da 
Saúde: novos caminhos da saúde pública e a responsabilidade das instituições de 
ensino”. 
 
Seminário 
A organização do Seminário de Educação da Fiocruz, previsto para agosto de 2015, 
realizará um evento preparatório que discutirá a formação técnica na Fiocruz. Será 
no dia 29 de abril, na EPSJV. Um dos convidados será Alexandre Medeiros, diretor 
do Deges/Segets, que vai falar sobre as perspectivas e políticas do Ministério da 
Saúde para a formação de nível médio. A comissão organizadora é coordenada pela 
Vice-presidência de Ensino da Fiocruz, e conta também com a participação da 
EPSJV, ENSP, IOC, COC e IFF. 
 
Frente Nacional Contra Privatização da Saúde 
Nos dias 27 a 29 de março, na EPSJV e na Uerj, acontece o V Seminário da Frente 
Nacional Contra a Privatização da Saúde. O evento é organizado pela EPSJV, Ensp e 
diversas outras entidades. 
 
 
5 – Propostas de alteração de documento normatizador de concessão de 
bolsas pela Fiotec a servidores; 
 
O CD EPSJV debateu as sugestões de alterações, enviadas por diversas unidades da 
Fiocruz, na norma operacional que regulamenta o pagamento de bolsas Fiotec 
como complementação salarial para servidores da Fundação. 
 
Com base no que foi discutido pelos integrantes do CD EPSJV, a Direção irá levar a 
posição da Escola para o CD Fiocruz, que irá debater e aprovar a norma 
operacional. 


