
 

 
 
 

Foi realizada, no dia 9 de dezembro de 2015, a reunião ordinária do Conselho 
Deliberativo da EPSJV. 

 
 

1 – Eleição para Representação dos Trabalhadores 
 
A Reprepoli informou que não houve a apresentação de nenhuma candidatura 
durante a assembleia convocada, no dia 8 de dezembro, para a eleição dos novos 
representantes dos trabalhadores da EPSJV. Diante dessa situação, a assembleia 
propôs que o mandato dos atuais representantes fosse prorrogado até março de 
2016, quando será convocada uma nova eleição.  
 
Dos seis membros atuais, quatro permanecem - Ana Beatriz Noronha, Clélia Côrtes, 
Marcelo Mello e Maira Mathias – e dois deixaram a Reprepoli – Helifrancis Condé e 
Michelle Oliveira. 
 
Antes da nova eleição, a Reprepoli irá fazer um trabalho de conscientização dos 
trabalhadores e dos coordenadores de laboratórios e setores da EPSJV para 
sensibilizar a todos sobre a importância da Representação, que eles consideram um 
espaço de fortalecimento dos trabalhadores.  
 
2 – Aprovação do documento final sobre a normatização para pagamento 
de bolsas Fiotec para trabalhadores da EPSJV 
 
A partir do documento aprovado na assembleia realizada nos dias 24 e 25 de 
novembro, o CD EPSJV aprovou o texto final que regulamenta o pagamento de 
Bolsa Fiotec como complementação salarial para os trabalhadores da EPSJV que 
originou a Portaria nº 034/2015-Dir/EPSJV (disponível no site da EPSJV). 
 
Nas assembleias, também foi proposta a criação de dois formulários – um para que 
os trabalhadores informem seu Plano de Trabalho regular e outro, para ser 
preenchido no caso de solicitação de bolsa, informando seu Plano de Trabalho com 
a inserção das atividades do projeto que será desenvolvido. 
 
O CD EPSJV decidiu aprovar os formulários, alterando, inicialmente, apenas os 
títulos dos documentos – um deles se chama “Atividades funcionais regulares” e o 
outro “Atividades a serem desenvolvidas no projeto”. Ficou definido também que os 
laboratórios e setores irão avaliar os formulários e apresentar sugestões de 
modificações nas primeiras reuniões de 2016 do CD EPSJV. 
 
No primeiro semestre de 2016, será realizada uma nova assembleia para decidir 
sobre a aplicação do formulário do Plano de Trabalho regular para todos os 
trabalhadores da EPSJV, com o objetivo de mapear as atividades desenvolvidas na 
Escola. 
 
3 – Informes 
 
Assembleia geral 
A assembleia geral da EPSJV, marcada para o dia 14 de dezembro, foi adiada para 
março de 2016. A reunião terá como pauta o balanço da gestão 2015 e a discussão 
do PPI da Escola. 



 
Calendário letivo 2016 
Devido à greve da Fiocruz, os alunos do Ensino Médio e EJA da EPSJV retornarão às 
aulas, após o recesso de fim de ano, no dia 4 de janeiro até o dia 4 de fevereiro, 
quando será encerrado o ano letivo de 2015. No dia 29 de fevereiro, tem início o 
ano letivo de 2016. 
 
Devido à realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro, o recesso dos alunos será 
adiado de julho para o período de 4 a 21 de agosto. As aulas serão retomadas no 
dia 22 de agosto e se encerram no dia 22 de dezembro. 
 
Documento da EPSJV sobre a proposta da Base Curricular Nacional Comum 
A VDEI está promovendo reuniões semanais com diversos trabalhadores da Escola 
para discutir a proposta da Base Curricular Nacional Comum, que está em consulta 
pública até o dia 15 de dezembro. No dia 11 de dezembro, será realizada a última 
reunião para finalizar o documento com as contribuições da EPSJV, que será 
enviado ao Ministério da Educação.  
 
Processos Seletivos da EPSJV 
Será realizada no dia 17 de janeiro de 2016, na UERJ, a prova do Processo Seletivo 
2016 para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio da EPSJV. No dia 30 de 
janeiro, acontece o Sorteio Público do Processo Seletivo, na sede da Escola. 
 
Está aberto o Processo Seletivo para o Curso Técnico em Agente Comunitário de 
Saúde e serão abertas no dia 16 de dezembro as inscrições para o Curso Técnico 
em Radiologia. 
 
Formatura dos alunos do CTNMS 
No dia 18 de dezembro, será realizada a formatura das primeiras turmas de 
Análises Clínicas e Gerência de Saúde, que fizeram o curso com o novo currículo de 
quatro anos. A EPSJV ainda irá fazer uma avaliação da trajetória dessas turmas, 
mas o que se observou inicialmente é que a evasão foi baixa durante o curso. 
 
Orçamento EPSJV 2015/2016 
O Orçamento 2016 da Fiocruz, assim como o da EPSJV ainda não foi definido. 
Enquanto não houver essa definição, a Escola irá trabalhar com cotas 
orçamentárias mensais, como aconteceu em 2015. 
 
Indicadores de Desempenho Institucional 
A EPSJV manteve os índices de seus Indicadores de Desempenho Institucional e, 
com isso, não haverá perda de remuneração para seus servidores. 
 
Avaliação de Desempenho 
A EPSJV concluiu a Avaliação de Desempenho 2014/2015 dos servidores da 
unidade. 
 
Plano Anual (PA) 2016 
A VDGDI vai divulgar nesta semana o guia institucional com as orientações sobre o 
PA 2016, que deve ser concluído até o final de janeiro de 2016.  
 
Obras na EPSJV 
A Dirac fez, nesta semana, o aditivo ao contrato da obra de reforma da EPSJV para 
a compra dos novos aparelhos de ar-condicionado para a Escola. Com a instalação 
dos novos aparelhos, poderá ser concluída a Fase 1 da obra. 
 
Em janeiro de 2016, será divulgado um cronograma atualizado da obra na EPSJV. 
 



Possibilidade de ocupação do prédio da Expansão 
A Direção está discutindo com a Dirac e a vice-presidência de Gestão e 
Desenvolvimento Institucional da Fiocruz, a utilização de salas no prédio da 
Expansão que eram usadas pela Fiotec. Como a Fiotec se mudou para um novo 
prédio, as salas desocupadas poderão ser usadas por outras unidades da Fiocruz.  
 
Festa de Confraternização da EPSJV 
A festa de confraternização de fim de ano da EPSJV será realizada no dia 17 de 
dezembro, das 12h às 17h, no campo de futebol da residência oficial da Fiocruz. 
 
Orientação para o recesso de fim de ano com plantão 
A Direção orientou que seja mantido o procedimento dos últimos anos, com 
revezamento de trabalhadores nos seis dias úteis do recesso de fim de ano. A 
Direção solicitou que todos os setores estejam abertos e que o plantão não seja 
feito apenas por trabalhadores terceirizados. 
 
Lires 
O Lires inicia em abril de 2016, uma nova turma do Curso de Qualificação Técnica 
em Registros e Informações em Saúde. As inscrições para o curso estarão abertas 
de 14 de dezembro de 2015 a 4 de março de 2016. 
 
A equipe do Lires está concluindo o Plano de Trabalho 2016/2017 do laboratório. O 
documento será encaminhado para a Direção. 
 
Está prevista para abril de 2016, a realização de uma oficina na Fiocruz Piauí para a 
continuidade da discussão de um curso no campo de Registros e Informações em 
Saúde, que será realizado no Piauí, por meio de uma parceria com a Vice-
presidência de Ensino e Informação da Fiocruz. A previsão é que o curso, que será 
coordenado pelo Lires, seja iniciado no segundo semestre de 2016. 
 
Oficina 
O Lateps realizou de 8 a 13 de novembro uma oficina com pesquisadores de 
diversas ETSUS e laboratórios da EPSJV como parte das atividades da Pesquisa 
“Processo de trabalho dos técnicos em saúde na perspectiva dos saberes, práticas e 
competências”, coordenada por Marise Ramos e Júlio Lima. 
 
Seminários 
O Laborat realizou no dia 9 de dezembro o III Seminário de Saúde Mental. 
 
No dia 2 de dezembro, o Labgestão promoveu o Seminário de Gestão, que teve 
como tema “Ajuste Fiscal e Desfinanciamento do SUS: impactos para a garantia do 
direito à saúde”. 
 
Planejamento 
O Lavsa já iniciou suas oficinas para fazer o Planejamento 2016 do laboratório. O 
trabalho deve ser concluído em fevereiro de 2016. 
 
Labman 
O Labman está concluindo a formação das turmas de 2015 dos cursos de 
Especialização Técnica de Nível Médio em Gerência e Manutenção de Equipamentos 
Biomédicos, Especialização Técnica de Nível Médio em Mamografia e Especialização 
Técnica de Nível Médio em Proteção Radiológica para Ambientes de Saúde. 


