
Propostas da Oficina do III Congresso de Ciências Sociais e Humanas em Saúde 
 
A Comissão Temática de Ciências Sociais em Saúde da ABRASCO apresenta as seguintes 

propostas, resultantes das discussões ocorridas no III Congresso de Ciências Sociais e Humanas em 
Saúde: 

 
?? Tornar a página da Comissão de Ciências Sociais no site da ABRASCO mais dinâmica, para que se 

torne ponto de referência e encontro para as Ciências Sociais e Humanas em Saúde. 
?? Criar um boletim bimensal da Comissão informando sobre ações, eventos e outras atividades. 
?? Incluir na página da Comissão de Ciências Sociais em Saúde links para as revistas de interesse da 

subárea, na Saúde Coletiva e nas áreas disciplinares afins. 
?? Organizar revista virtual de Ciências Sociais e Saúde, através da ABRASCO, buscando a 

interlocução com outras comunidades acadêmicas. 
?? Fortalecer e qualificar as publicações da área de Saúde Coletiva com papel relevante na difusão da 

produção em Ciências Sociais e Humanas, incluindo-se a criação de linhas específicas de 
financiamento para as mesmas. 

?? Reivindicar às revistas da área de Saúde Coletiva, de um modo geral, que ampliem o espaço para a 
publicação de artigos de Ciências Sociais e Humanas, e que revejam normas de publicação para 
maior adequação às características específicas deste tipo de produção (número de páginas, notas de 
rodapé, número de citações, entre outros). 

?? Reivindicar às revistas das áreas de Ciências Sociais e Ciências Humanas que ampliem o espaço 
para a publicação de artigos de Ciências Sociais e Humanas em Saúde. 

?? Iniciar movimento de publicação em revistas menos pontuadas para qualificá-las junto às agências, 
o que reduziria a tensão dos seus editores na busca por autores que nelas se disponham a publicar.  

?? Lembrar à CAPES a decisão, já tomada pela área de Saúde Coletiva, de usar o Qualis da área de 
origem para a Saúde Coletiva das revistas de fora da área, quando este for superior à avaliação 
desta última, enfatizando que para viabilizar sua implementação deve-se rever os casos 
discordantes desde já, retificando as discrepâncias porventura encontradas. 

?? Recomendar, via direção geral da ABRASCO, ao Fórum de Coordenadores da área que apóie a 
adequação de critérios e pontuação junto a CAPES, CNPq e demais agências de fomento para a 
produção específica da área das Ciências Sociais e Humanas. 

?? Propor aos Comitês de Ética instrumentos próprios das disciplinas das Ciências Sociais e Humanas 
para as pesquisas sociais. 

?? Buscar a interlocução com outras associações das áreas de Ciências Sociais e Ciências Humanas 
(ABA, ANPOCS, ANPUH, etc.) para estabelecer critérios de avaliação ética condizentes com as 
técnicas de pesquisa adotadas nestas áreas. 
 
 
 
 


