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PERFIL 

Minha trajetória profissional na saúde pública iniciou-se em 1989, trabalhando como dentista na 

favela de Vila Canoas, em São Conrado no Rio de Janeiro. À época, a atenção primária à saúde 

neste município baseava-se no modelo cubano que discutíamos em grupos de estudos com 

trabalhadores também envolvidos em práticas de atenção à saúde em favelas do Rio de Janeiro. Nos 

primeiros anos da década de 1990, reformulamos o modelo de atenção de Vila Canoas por meio de 

uma parceria com docentes do Instituto de Saúde da Comunidade do Centro de Ciências Médicas da 

UFF e do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre. O novo 

modelo era baseado em equipes com médico generalista, dentista, auxiliar de enfermagem e auxiliar 

de consultório dentário, ambos moradores da comunidade, e assistente social. A partir dessa 

experiência, também implantada na favela do Parque da Cidade, fomos convidados, pela secretaria 

municipal de saúde do Rio de Janeiro, a desenvolver um projeto piloto em 1995 em Paquetá. Esta 

experiência, da qual fui coordenadora, foi pioneira na implementação do Programa Saúde da 

Família no município e me permitiu desenvolver diversas atividades de gestão, tais como a 

Coordenação da Saúde da Família, em Maricá e no Estado do Rio de Janeiro. No âmbito da SES/RJ, 

entre outras atividades, assessorei o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e 

coordenei o Pacto da Atenção Básica no Estado. 

Conheci a EPSJV em 2003, apresentando os resultados de pesquisa, financiada pelo FAT, que 

buscou refletir sobre o processo de trabalho dos agentes comunitários de saúde no Estado do Rio de 

Janeiro, dando visibilidade à precariedade de vínculos de trabalho, à falta de qualificação 

profissional e outras dificuldades que permeiam esta categoria ainda hoje. Tornei-me bolsista 

PAETEC no NUPTES (depois, Laborat), onde participei de vários cursos de formação inicial e 

continuada; do antigo módulo básico do ensino médio, do qual fui coordenadora; da produção do 

material didático para docentes do CTACS “Educação Profissional e Docência em Saúde: a 

formação e o trabalho do agente comunitário de saúde”;e da elaboração do referencial curricular 

para o curso técnico agente comunitário de saúde, representando a EPSJV junto ao Ministério da 

Saúde. Em 2005, assumi a coordenação da cooperação internacional da Escola e participei de 

diversas missões internacionais com vistas a contribuir com a organização da formação de 

trabalhadores técnicos nos sistemas nacionais de saúde dos países com os quais estabelecíamos 

cooperação técnica, sempre pautada pelos referenciais político-pedagógicos da EPSJV. Durante 

esse período integrei distintos fóruns de deliberação e discussão da Fiocruz, tendo como 

pressuposto a reafirmação do lugar da Escola na produção de conhecimento, no desenvolvimento 

tecnológico e nas atividades de ensino relacionadas aos trabalhadores de nível médio do SUS. A 



experiência na CCI permitiu-me interagir com os diferentes grupos de trabalho da EPSJV e 

compreender melhor a dinâmica de funcionamento de outras instâncias da Fiocruz. Em 2013, me 

licenciei da EPSJV para cursar o doutorado em Ciências Sociais na Universidade de Buenos Aires. 

Assumindo como referencial o materialismo histórico-dialético, estabeleci como objeto de estudo a 

política de educação profissional e suas relações com o modelo de desenvolvimento no Brasil, 

durante o período em que o PT esteve à frente da Presidência da República. Em 2017, retornei à 

Escola e ao Laborat, onde atuei até assumir a chefia de gabinete da atual direção em 2018. Desde 

então, tenho me dedicado a promover a implantação das ações pactuadas coletivamente no 

PPI/2018, colocando-me em diálogo com os diferentes setores da escola e demais unidades da 

Fiocruz. Com a pandemia, assumi a liderança dos esforços para a elaboração do Plano de retorno às 

atividades presenciais no contexto da Covid-19 cuja condução está sob minha responsabilidade. 

O compromisso político e profissional, que direciona a minha trajetória, me estimula neste 

momento a me apresentar como candidata à Direção da EPSJV, com o propósito de ampliar as 

possibilidades de trabalho coletivo e contribuir para o fortalecimento institucional no cenário da 

Educação profissional, no âmbito interno e externo à Fiocruz. Manifesto a compreensão de que a 

educação é referência para a emancipação humana e base para a defesa dos direitos sociais, sendo a 

prática participativa um princípio de ação. Por isso, conto com seu apoio para construirmos junto o 

nosso Politécnico. 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2661766741835064 

 

JUNTOS PELO POLI – UM PROGRAMA DE TRAVESSIA 

 

A candidatura Juntos pelo Poli se apresenta à comunidade da EPSJV com a premissa de que a 

constituição de unidade é caminho para transitar em meio às incertezas. É condição para 

continuarmos construindo nosso projeto institucional a partir dos fundamentos da educação 

politécnica. Com base em nossos princípios de escuta, diálogo, acolhimento e gestão participativa e 

democrática lançamos um convite à unidade na construção dos rumos para o futuro, reconhecendo a 

diversidade, as adversidades e a potência de estarmos juntos em tempos marcados por tantas crises.  

Com Anamaria na direção, Ingrid no ensino, Monica na pesquisa e Cristiane na gestão, buscamos 

fazer valer a pena gerir, ensinar e pesquisar como aprendizado de todos para podermos viver 

melhor. Queremos ampliar as possibilidades do trabalho coletivo, contribuir com o fortalecimento 

institucional, sistematizar experiências, produzir e difundir saberes e práticas construídos no Poli. 

Integrar a gestão, o ensino e a pesquisa como eixos  fundamentais do projeto Juntos pelo Poli. 

Um convite para reafirmar o projeto institucional da EPSJV, em que a formação politécnica se 

constitui através de atividades de ensino, pesquisa, gestão e cooperação voltados ao SUS como 

http://lattes.cnpq.br/2661766741835064


parte de um projeto de sociedade. Politecnia como prática pedagógica e social para a produção do 

conhecimento e implementação do projeto institucional. 

Um manifesto em defesa da vida; dos direitos sociais; da saúde e da educação públicas e estatais; 

da educação profissional em saúde; da valorização dos trabalhadores técnicos do SUS; da educação 

politécnica como centralidade do projeto institucional da EPSJV; em reconhecimento à diversidade 

que nos constitui; pela ética na gestão pública; pela unidade; pelo vínculo, cuidado e acolhimento 

como expressões de uma gestão participativa e por uma construção coletiva. Pela ampliação do 

reconhecimento de quem somos como expressão de que podemos e queremos estar juntos. 

Uma aposta em um método de trabalho que incorpore os debates coletivos, cuja ampliação é fruto 

da interação da comunidade da Escola. Apostamos na elaboração de um programa que inclua os 

elementos analíticos e propositivos advindos das conversas com setores e laboratórios, 

trabalhadores e estudantes, para a nossa travessia coletiva. 

Desde março de 2020 enfrentamos o desafio de continuar atuando de forma coletiva com expressiva 

limitação de atividades presenciais como estratégia de proteção à vida. Insistir na participação como 

um valor essencial à democracia no Poli será fundamental. Vamos conhecer mais sobre a 

candidatura em nossas redes sociais: Facebook.com/juntospelopoli Instagram.com/juntospelopoli; 

usar o email juntospelopoli@gmail.com como canal direto para críticas e sugestões; e participar das 

reuniões com laboratórios e setores, trabalhadores e estudantes! 

Nos próximos dias vamos juntos construir unidade em torno de um programa de gestão e assim o 

processo eleitoral pode se constituir em momento estratégico para a ampliação da nossa escuta e 

valorização de nossos princípios. Essa é a nossa aposta!  

 

AGENDA 

 

Convidamos a todos para a live de lançamento da candidatura à direção da Escola Politécnica 

Joaquim Venâncio! 

Hoje, 19 de abril, às 16h, contamos com a presença de vocês para estarmos juntos e juntas nesta 

travessia que nos convoca à unidade, à solidariedade e à participação. Acesse o link 

https://www.youtube.com/watch?v=V6Dz6W5lTiYe ative o lembrete, pois estamos preparando 

uma programação incrível para vocês.  

Nos vemos às 16h! 
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