
Reunião do Fórum em Pirenópolis 

 

 

As Coordenadoras do Fórum de Programas de Pós-graduação em Saúde Coletiva, Marina 

Atanaka (UFMT), Maria Amélia Veras (SCMSP) e Eduarda Cesse (CPqAM/Fiocruz) e 

deram as boas-vindas a todos os participantes da Reunião em Pirenópolis, nos dias 23 e 24 

de maio de 2013. 

 
 
 

Para muitos, a Reunião Semestral do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva da Abrasco começou já na quarta-feira 22 de maio no aeroporto de Brasília. Vindos 

de quase todos os estados brasileiros, os Coordenadores foram se encontrando na capital do 

país rumo a Pirenópolis – local do evento.  

 

http://www.ufmt.br/isc2006/mestrado/
http://www.fcmscsp.edu.br/posgraduacao/cursos/?ref=6
http://www.fiocruz.br/poscpqam/


 
 

É a 1ª vez o Fórum de Coordenadores da Abrasco está sendo sediado em Goiás. Com o apoio 

do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva – modalidade Mestrado Profissional da 

Universidade Federal de Goiás, a programação começou logo cedo, na quinta-feira 23 de 

maio no Centro de Convenções do Hotel Pousada dos Pireneus. 

 

Na cerimônia de abertura, compuseram a mesa: 

 

Professor Doutor Edward Madureira Brasil - Reitor da UFG; Professora Doutora Divina das 

Dores de Paula Cardoso (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG/UFG); 

Professora Doutora Claci Weirich Rosso (Coord. Mestrado Profissional Saúde Coletiva 

PRPPG/UFG); Professora Doutora Maria Amélia Veras (Coordenadora do Fórum Nacional 

de PGSC); Professor Doutor Luis Eugênio Portela (Presidente da Abrasco); Professora 

Doutora Rita Barradas Barata (Representante da área de Saúde Coletiva na CAPES) e ainda 

a superintendente de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS, Meire Incarnação Soares. 

 



 
  

Nos Informes da Diretoria da Abrasco, Luis Eugenio Portela, lembrou pautas importantes: 

 

- realização em 2013 de três eventos da Abrasco: SIMBRAVISA, 2º Congresso Brasileiro de 

Política, Planejamento e Gestão em Saúde e VI Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e 

Humanas em Saúde. 

 

- renovação dos integrantes das Comissões Abrasco - este ano com as Comissões de Política, 

Planejamento e Gestão em Saúde e Ciências Sociais e Humanas em Saúde. Que tomarão 

posse nos respectivos congressos. A Comissão de Epidemiologia deverá efetivar a mudança 

no congresso do ano que vem. Os dirigentes das instituições associadas receberão convite 

para indicar os respectivos representantes nas distintas Comissões. 

 

- prosseguimento da elaboração do Regimento Interno da Abrasco - na próxima reunião em 

junho, em Goiânia, a diretoria Abrasco vai, mais uma vez, discutir a formulação do 

Regimento da Associação, que disciplinará a organização e o funcionamento de Comissões, 

GTs, Fóruns, revistas e representações da Abrasco. 

 

- discussão na Abrasco de um projeto em apoio às revistas de Saúde Coletiva, a ser 

financiado pelo MS e operado em conjunto com o Scielo Brasil. 

 

- renovação no Conselho Nacional de Saúde de todas as suas 26 Comissões, incluindo a 

Conep. Os associados da Abrasco que tiverem interesse em vir a ser membros dessas 

comissões, devem se manifestar em mensagens à direção da Abrasco. 

 

 
  

A programação seguiu com um debate sobre a Produção Intelectual: Qualis Periódicos da 

Saúde Coletiva, com moderação da professora Doutora Eduarda Cesse (Coordenadora do 



Fórum Nacional de PGSC); e a apresentação ‘Como é feito o Qualis Atual’ da Professora 

Doutora Rita Barradas Barata. 

 

 
  

Rita Barradas trouxe ainda a apresentação ‘Panorama Atual da nossa produção - Comissão 

de Avaliação do Qualis’ do Professor Ivan França Jr (Coordenador da Comissão do Qualis). 

‘Novas diretrizes para avaliação das bolsas de produtividade em pesquisa’ foi o tema da 

apresentação do Professor Doutor Antônio Augusto Silva (Comitê Assessor do CNPq) 

 

 
 

Nos intervalos do Fórum, os participantes puderam conviver melhor, trocar ideias e 

experiências. No cardápio do almoço, sempre a gastronomia goiana. 









 


