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Fiocruz começa a virar
uma importante página
na história do Ensino
Médio com as obras de

construção da nova sede da Escola
Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio (EPSJV). O prédio terá
capacidade para atender mais de mil
alunos e beneficiará aproximada-
mente 20 mil estudantes, através do
Programa de Educação a Distância.
E não é só isso. Até 2004, através
do Proformar (Programa de Forma-
ção de Agentes Locais em Vigilân-
cia Sanitária), a Politécnica deverá
capacitar cerca de 46 mil agentes de
saúde para atuarem em todas as
regiões brasileiras.

A construção do prédio é fru-
to de um financiamento garantido
pelo Proep (Programa de Expan-

são da Educação Profissional), do
Ministério da Educação, e deverá
consolidar o papel de referência
que a EPSJV já tem por ser a única
escola federal de educação profis-
sional em saúde no país. “O pré-
dio referenda o nosso papel, é
como um prêmio, um reconheci-
mento público feito pelo MEC ao
trabalho desenvolvido pela Esco-
la”, diz o diretor da EPSJV, o bió-
logo André Malhão.

Entre as atividades da EPSJV
que Malhão cita como destaque
estão a coordenação da Secretaria-
técnica da Rede de Escolas Técni-
cas do Sistema Único de Saúde
(RET-SUS); a candidatura, por ini-
ciativa da seção brasileira da Orga-
nização Pan-Americana de Saúde
(Opas), a Centro Colaborador da

Politécnica consolida papel de referência
na educação em saúde e ganhará nova sede

Organização Mundial da Saúde
(OMS) para a formação de recursos
humanos no setor; a participação
em projetos de ensino e pesquisa
nas áreas de educação profissional
de níveis básico e técnico em ges-
tão, assistência, vigilância, informa-
ção, laboratório e manutenção de
equipamentos de saúde; e a coor-
denação da publicação do primei-
ro periódico nacional na área de
trabalho, educação e saúde.

“Agindo assim estamos dando
uma efetiva contribuição para que
a Escola legitime a finalidade para
a qual foi erguida: apoiar a consti-
tuição e a consolidação da educa-
ção profissional nos estados e mu-
nicípios”, diz Malhão, lembrando
que um exemplo dessa visão estra-
tégica se dá com cursos como o que

Mérito reconhecido

Aluna aprende
técnicas de

laboratório. A
Escola tem mais
de 1.200 alunos
nos níveis médio

e básico
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formou 400 tutores que ensinarão
sobre o cartão nacional de saúde.
Os cursos foram ministrados em
quatro municípios (Manaus, Belém,
Natal e Valença) e contaram com
participantes de todas as unidades
da Federação.

Atualmente a Escola tem 207
alunos em cursos de nível técnico
(concomitantes ou seqüenciais com
o Ensino Médio) e 1.059 nos de ní-
vel básico. Eles são atendidos por
67 professores-pesquisadores (en-
tre servidores da Fundação, profes-
sores-visitantes e cedidos por ou-
tras unidades da Fiocruz). A EPSJV
também mantém programas de ini-
ciação científica junto a alunos de
Ensino Médio que fazem estágios
em laboratórios da Fiocruz e são
supervisionados pela Politécnica.

“Temos dez escolas, entre pú-
blicas e privadas conveniadas no
Rio, uma no município de Guapimi-
rim (RJ), outra em Salvador, uma no
Recife, três em Belo Horizonte e em
breve ampliaremos esse leque para
Brasília e Manaus”, antecipa Malhão.

O novo edifício terá cinco mil

metros quadrados e ficará localiza-
do em frente ao atual prédio da
EPSJV, no campus da Fiocruz. A
obra está orçada em R$ 4,5 milhões.
O projeto é de autoria da arquiteta
Cristina Ribeiro e foi elaborado em
parceria com a direção da Politéc-
nica, em especial com a coordena-
dora de Ensino, Marise Ramos.

Prédio voltará a
unificar a Politécnica

“O projeto foi compartilhado
e amplamente discutido, democra-
ticamente, levando-se em conside-
ração as necessidades de amplia-
ção da Escola. Com a nova sede
voltaremos a unificar a Politécnica,
que desde 1996 conta também com
salas no prédio da Expansão, na
Avenida Brasil”, afirma Malhão, re-
cordando que as primeiras instala-
ções da EPSJV ficavam no andar
térreo do Pavilhão 26, onde funci-
onaram de 1985 a 1988.

3 pavimentos
1 0 salas de aula
4 laboratórios de

manutenção de equipamentos
3 laboratórios de técnica de

biodiagnóstico
1 laboratório de informática
1 laboratório de produção de

mídias educacionais
1 laboratório de prontuário de saúde
1 4 laboratórios das áreas de educação profissional em saúde
1 sala para a Secretaria Técnica da Rede de Escolas

Técnicas do Sistema Único de Saúde (RET-SUS)
1 sala para a estação de trabalho do Observatório

de Recursos Humanos em Saúde
1 sala para a revista “Trabalho, educação e saúde”
1 biblioteca / centro de documentação
1 auditório / centro de convenções

Na criação da EPSJV, em
1985, decidiu-se fazer uma ho-
menagem a Joaquim Venân-
cio, profissional de nível
médio que por anos serviu à
pesquisa científica no Ins-
tituto Oswaldo Cruz, repre-
sentando assim a importância
desses profissionais para a
saúde. Nascido em maio de
1895 no município de Bela
Vista (MG), Joaquim começou
a trabalhar no Instituto em
1916. Alguns anos depois ele
passou a acompanhar Adol-
pho Lutz em excursões cien-
tíficas pelo território nacional.

Embora não tivesse opor-
tunidade de fazer estudos
acadêmicos, Joaquim conse-
guiu, em 35 anos de trabalho,
aprender zoologia de modo
invejável, pela convivência
com Lutz e outros cientistas.
Ele adquiriu um conheci-
mento detalhado de diversos

animais, como anfíbios,
dípteros, moluscos flu-
viais e trematódeos. Em
relação aos anfíbios, ele
chegava a reconhecê-los
pelo som que emitem.
Robusto fisicamente, Joa-
quim morava próximo ao
campus de Manguinhos
da Fiocruz e conhecia
com riqueza de detalhes
a história e as histórias
do Instituto.

Entre as viagens que
fez destacam-se as visitas à
Venezuela, aos Estados Uni-
dos (ambas em 1925) e a São
Paulo, na comitiva do Rei
Alberto da Bélgica (1922).
Joaquim morreu em 1955,
deixando viúva e cinco filhos.

Novo prédio terá
cinco mil metros
quadrados

Um zoólogo
autodidata

SAIBA MAIS

www.fiocruz.br/epsjv
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