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Referência em saúde
Presidente inaugura novo prédio da Escola Politécnica

ESPECIAL  PRESIDENTE LULA VISITA A FIOCRUZ

Lula e dona Marisa
vestem jaleco idêntico
ao dos estudantes da

escola politécnica
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Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio (EPSJV),
única escola federal do país
voltada exclusivamente
para a educação profissi-

onal em saúde, foi oficializada no dia da
visita de Lula como Centro Colaborador
da Organização Mundial de Saúde
(OMS) para a educação de técnicos em
saúde. O presidente inaugurou também
a nova sede da escola, que contou com
recursos do Ministério da Educação.

Um convênio firmado em 2002
entre a EPSJV e o Programa de Expan-
são da Educação Profissional do MEC
(Proep) garantiu o financiamento de
R$ 3,5 milhões para a construção do
novo prédio. O edifício de cinco mil
metros quadrados conta com 23 labo-
ratórios, além de salas de aula e um
restaurante. A obra vai beneficiar cer-
ca de mil estudantes por ano.

Criada em 1985, a escola tem
como objetivo articular o ensino, a pes-
quisa e a cooperação técnica em bene-
fício da melhoria da qualidade dos ser-
viços da saúde. Os cursos de educação
profissional de nível básico e técnico
abrangem as áreas de vigilância em saú-
de, atenção à saúde, gestão em saúde,
informação em saúde e procedimentos
de laboratório. Algumas habilitações téc-
nicas são cursadas de forma articulada e
concomitante ao ensino médio.

Como Centro Colaborador da
OMS, a escola participa de projetos in-
ternacionais de educação técnica em
saúde; de formação de docentes de cur-
sos técnicos em saúde; de consultoria
para o desenvolvimento local de educa-
ção de técnicos em saúde; e de elabora-
ção de materiais educacionais para o de-
senvolvimento de professores e de
técnicos em saúde, entre outros.

A trajetória da escola
A criação da Escola Politécnica de

Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) data
de agosto de 1985, com o nome inici-
al de Politécnico de Saúde Joaquim
Venâncio (PSJV). Naquele momento, os
fundadores consideravam que a estru-
turação de uma unidade destinada à
formação de profissionais de nível
médio, especialmente nas áreas de pro-
dução tecnológica, pesquisa biológica

A
e serviços de saúde pública, catalisaria
o enorme potencial de formação e de
difusão científica da Fiocruz.

O nome de Joaquim Venâncio foi
escolhido por ter sido ele um profissio-
nal de nível médio, que durante anos
serviu à pesquisa científica no Instituto
Oswaldo Cruz. Por seu espírito obser-
vador, pelas qualidades de caráter e in-
teligência, conseguiu, durante cerca de
35 anos de trabalho, aprender zoologia
de modo invejável. Uma de suas carac-
terísticas importantes era seu espírito de
colaboração e, dadas as indicações fei-

tas por Adolpho Lutz em seus trabalhos,
há casos em que foi citado na literatura
como seu colaborador direto.

Três modalidades de cursos fo-
ram inicialmente esboçadas na escola:
a) cursos voltados ao pessoal já absor-
vido pela rede de saúde, oferecidos
mediante convênios com instituições
do setor, que ofereceriam qualificações
nas referidas áreas; b) cursos ofereci-
dos segundo demanda dos próprios
serviços de saúde; c) cursos regulamen-

tados pelo sistema formal de ensino,
como habilitações técnicas de segun-
do grau, de acordo com a Lei no 5.692/
72, vigente à época.

Até 1993, o Politécnico da Saúde
iniciou suas atividades em duas frentes
principais de trabalho. Uma delas, desen-
volvida no âmbito estrito da instituição.
A outra frente constituiu-se de ações
conveniadas com várias instituições, tan-
to nacionais quanto internacionais. Em co-
erência com sua importância institucio-
nal, o movimento de estruturação da
EPSJV surgiu mediante a construção de

um novo projeto pedagógico que am-
pliasse suas práticas na perspectiva da
formação integral detrabalhadores.

Em 2004, a Escola se encontra
consolidada como unidade técnico-ci-
entífica da Fiocruz, com a missão de pro-
mover a educação profissional de nível
básico e técnico em saúde, no âmbito
nacional, prioritariamente para trabalha-
dores de nível médio do SUS, realizan-
do atividades de ensino, pesquisa e co-
operação técnico-científica.

O presidente
brincou com alunos

que trabalhavam diante
do microscópio


