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m janeiro de 2003, Ma-
riana Teixeira começou
mais uma fase em sua
vida estudantil. Depois
de meses de estudo,

conquistou uma vaga no curso téc-
nico Laboratório em Biodiagnós-

tico em Saúde da Escola Politéc-
nica de Saúde Joaquim Venâncio
(EPSJV), da Fiocruz. “Foi uma
época em que estudei muito para
os concursos de instituições pú-
blicas. Cheguei a passar para ou-
tra escola federal, mas a Fiocruz
pesou na minha escolha. Eu sa-
bia que seria bom estudar aqui”,

Um lugar para a educação
profissional em saúde

O novo prédio da
Escola Politécnica pode
atender a mil alunos
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conta a estudante de 16 anos.
Mariana nem desconfiava,

mas quando iniciou seu curso, a
Escola Politécnica também esta-
va em tempo de conquistas. Em
janeiro de 2003, foi iniciada a
construção de sua nova sede e,
em abril deste ano, a Escola foi
designada Centro Colaborador da
Organização Mundial da Saúde
(OMS) para Educação de Técni-
cos em Saúde. Hoje, estudantes
e trabalhadores desfrutam das
instalações do edifício construído
graças ao convênio com o Pro-
grama de Expansão da Educa-
ção Profissional (Proep), do Mi-
nistério da Educação, firmado
em 2002. O convênio garantiu
o financiamento para a constru-
ção de novo prédio no campus
da Fiocruz, em Manguinhos, e
para a aquisição de novos equi-
pamentos.

Com cinco mil metros qua-
drados distribuídos em três anda-
res, a construção garante a ampli-
ação da quantidade de salas de
aula e de espaços destinados às
atividades de pesquisa e desen-
volvimento tecnológico em edu-
cação profissional em saúde. As
instalações recém construídas po-
dem atender a cerca de mil alu-
nos por ano em educação pre-
sencial e a mais de 20 mil em
programas de ensino a distância.

O prédio tem quatro labora-
tórios de Manutenção de Equipa-
mentos, três de Técnicas de Bio-
diagnóstico, um de Informática,
um de Tecnologias Educacionais,
um para prontuários de Saúde e
14 relacionados a áreas de Edu-
cação Profissional em Saúde.

O antigo prédio comporta-
va um total de 22 alunos em seus
laboratórios de Técnicas de Bio-
diagnóstico. No novo edifício,
essa capacidade aumentou para
90. A oportunidade de melhorar

o planejamento dos espaços dos
laboratórios de Manutenção de
Equipamentos criou condições
para a elaboração de projetos.
“Pretendemos lançar novos cur-
sos em 2005, voltados para os
profissionais das áreas clínicas e
hospitalares, como técnicos de
radiologia e auxiliar de enferma-
gem”, diz o professor Francisco
de Paula Bueno.

Enquanto alguns setores da
escola se mudaram para salas mai-
ores ou racionalmente planejadas,
outros conquistaram espaços den-
tro da escola, como é o caso do
Laboratório de Tecnologias Edu-
cacionais (Labted) e da editoria da
revista Trabalho, Educação e Saú-
de. Devido à carência de espaço
físico na escola, estes setores fun-
cionavam em contêineres de 15
metros quadrados dispostos ao re-
dor da EPSJV. Hoje, o Labted tem,
além de uma sala, um estúdio de
gravação e ilha de edição.

A mudança beneficiou, em
especial, os 60 profissionais da
Escola Politécnica – cerca de me-
tade do total - que trabalhavam
na Expansão do campus da Fiocruz
e para os alunos que tinham que
transitar do campus para a Expan-
são, passando pela Avenida Bra-
sil, para assistir às aulas.

Segundo o diretor da EPSJV,
André Malhão, o novo prédio é
importante marco para a consoli-
dação da única escola federal de
educação profissional em saúde
do país. “Dado o seu significado
para o Sistema Único de Saúde e
para a educação profissional, tra-
ta-se de um projeto de interesse
comum às áreas de saúde e edu-
cação, afirma Malhão.

Com condições adequadas
para o estudo, os alunos se mos-
tram otimistas com relação ao fu-
turo profissional. Mariana, que
também é integrante do Grêmio

Estudantil da EPSJV, faz parte
desse grupo. “Acho que essa es-
cola me está me dando boas ba-
ses para que possa fazer um bom
curso de biomedicina”, diz a es-
tudante, referindo-se a sua pre-
tensão ao curso superior.

Escola é Centro
Colaborador da OMS

O dia 27 de abril de 2004
tornou-se uma data marcante para
a Fiocruz. Nesse dia, a Escola Po-
litécnica de Saúde Joaquim
Venâncio passou a assumir mais
uma responsabilidade: a de ser
Centro Colaborador da Organiza-
ção Mundial de Saúde para Edu-
cação de Técnicos em Saúde. A
indicação foi encaminhada pela
Direção da Organização Pan-
Americana de Saúde, por suges-
tão da Representação do Brasil.

A decisão foi tomada pelo
Comitê Executivo da OMS, em
Genebra, na Suíça. De acordo
com os critérios de avaliação da
OMS, a Escola recebeu nota má-
xima no quesito “Reconhecimen-
to de cursos de educação profis-
sional”. A unidade permanece
como Centro Colaborador da OMS
por um período de quatro
anos desde que o governo brasi-
leiro não faça nenhuma objeção.
Na sua nova condição, a Escola
Politécnica tem como atribuições:
desenvolver estudos técnico-ci-
entíficos sobre técnicos em saú-
de, preparar materiais educacio-
nais, dar consultoria para o
desenvolvimento local de educa-
ção permanente de técnicos em
saúde, disseminar informação e
conhecimento técnico-científico
sobre profissionais de saúde de
nível técnico e implementar
projetos para educação técnica
em saúde e para formação de do-
centes de cursos técnicos.




