
 

 
 

 
 

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2010 
 

 
 
 

Aos Coordenadores dos Programas 
 De Pós-Graduação em Saúde Coletiva, 

 

A Comissão de Política, Planejamento e Gestão (PP&G) da ABRASCO realizará 

o I CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍTICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE, nos 

dias 24 a 27 de agosto de 2010, em Salvador-BA. 

O objetivo é discutir os impactos dos novos contextos internacionais e 

nacionais sobre o SUS, identificar desafios emergentes e propostas para os crônicos 

problemas de nosso sistema. O financiamento é um exemplo, assim como também, a 

intensa e acelerada fragmentação assistencial, institucional e política. O momento é de 

evidenciar acertos e propor respostas e soluções novas.  

O evento também fará um balanço da área de Política, Planejamento e Gestão, 

destacando os aportes científicos e tecnológicos consolidados pela área; suas formas 

de seleção de temas, organização e disseminação de pesquisas e estudos; seu 

relacionamento com as demais áreas da saúde coletiva; bem como identificará 

caminhos e rotas para sua expansão. 

Ainda: embalados pela auspiciosa reforma da saúde nos Estados Unidos, que 

certamente fortalecerá o conceito de sistemas públicos e universais de saúde, os 

organizadores pretendem, durante o Congresso, arrolar uma série significativa de 

questões e soluções para o SUS, com o intuito de, ao seu final, lançar uma “Carta aos 

Brasileiros” que mobilize apoios para as propostas desenhadas.  

Finalmente, a Comissão de Política, Planejamento e Gestão (PP&G) da 

ABRASCO nesta fase pré-congresso aproveita este contato para conhecer melhor os 

programas e pesquisadores da área. Quem somos? O que estamos pesquisando? 

Quantos novos docentes e pesquisadores se incorporaram à área na recente expansão 

das Universidades Federais?  



 

Assim, solicitamos às coordenações de pós-graduação o preenchimento do 

questionário “on-line”, no endereço www.politicaemsaude2010.com.br/pesquisa. A 

versão em Word, que segue abaixo, embora mais trabalhosa, também poderá 

preenchida e enviada para o e-mail: convidados@politicaemsaude2010.com.br, até o 

dia 07/05/2010. Pedimos que, na medida do possível, os professores interessados 

sejam envolvidos.  

Ressaltamos a grande importância de seu apoio e participação para o 

fortalecimento do SUS, da área de Política e Planejamento da Saúde Coletiva brasileira 

e, sobretudo, dos princípios includentes e igualitários que caracterizam nosso sistema 

de saúde. 

 

Saudações, 

 

Comissão de Política, Planejamento e Gestão 

 

 

 

 

Luiz Augusto Facchini     Ana Luiza d’Ávila Viana 
   Presidente da Abrasco                 Coordenadora da Comissão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vide Questionário nas páginas seguintes) 

http://www.politicaemsaude2010.com.br/pesquisa
mailto:convidados@politicaemsaude2010.com.br


 

 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA – ABRASCO 

COMISSÃO DE POLÍTICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO 

I CONGRESSO DE POLÍTICA E PLANEJAMENTO EM SAÚDE 

 

 

A. Identificação 

 

1. Nome: ___________________________________________________________________ 

2. Profissão/Formação: ______________________________________________________ 

3. Instituição: _______________________________________________________________ 

4. Área/Departamento/Setor: ________________________________________________ 

5. Cargo que ocupa: _________________________________________________________ 

6. Tempo de exercício da atividade: __________________________________________ 

7. Telefone: _________________________________________________________________ 

8. Email: ___________________________________________________________________ 

 

 

B. Caracterização do Programa 

 

9. Qual é o nome do Programa e há quanto tempo ele existe? 

 

 

10. Qual é o número de alunos do Programa? 

 Mestrado  

 

 Doutorado   

 

  

11. Existe área de Política, Planejamento e Gestão em Saúde? 



 

 Sim 

Quais são as linhas de pesquisa da área de PP&G? 

 

 

Quais são os docentes envolvidos? 

 

 

 Mestrado  

  Quantos alunos? 

 

 Doutorado  

  Quantos alunos? 

 

 Não 

 

 

12. Existe o ensino de PP&G na graduação? Em qual série do curso? Qual a forma 

de ensino (aulas teóricas, práticas, etc.)?  

 

 

 

13. Existem Cursos de Especialização de PP&G? Que pontos são explorados?  

 

 

 

14. Nos programas de Residência como é contemplada a área de PP&G (cursos, 

seminários, disciplinas obrigatórias, estágios, etc.)?  

 

 

 

15. Existe algum tipo de articulação interinstitucional (nacional ou internacional) 

na área de Política e Planejamento em Saúde? Quais são?  



 

 

 

 

16. Quais são as principais revistas onde buscam publicações relativas à área de 

PP&G em Saúde? 

 

 

 

17. Em sua opinião, quais são as temáticas mais relevantes para a área de Política 

e Planejamento em Saúde no Brasil atualmente? 

 

 

 

18. Em sua opinião, quais são os principais avanços, entraves e desafios da área 

de Política e Planejamento em Saúde no Brasil? 

 

 

 

19. Existe algum grupo do seu Programa envolvido com a temática de Ciência, 

Tecnologia e Inovação em Saúde? 

 Sim 

Quais são as linhas de pesquisa em CT&I em Saúde? 

 

 

Quais são os docentes envolvidos com a temática de CT&I em Saúde? 

 

 

Quais são as metodologias empregadas nas pesquisas de CT&I em Saúde? 

 

 

Quais são as questões de pesquisa mais relevantes nesta temática no Brasil 

atualmente? 



 

 

 

Quais são os principais avanços, entraves e desafios nesta temática no Brasil? 

 

 

 

 Não 

 

20. Por favor, indique um interlocutor de seu programa com a área de PP&G em 

Saúde. 

Nome: _________________________________________________________________ 

Cargo que ocupa: _________________________________________________________ 

Telefone: _______________________________________________________________ 

Email: __________________________________________________________________ 

 

21. Por favor, faça os comentários adicionais que considerar importantes. 

 

 

 

Obrigado por sua participação! 

 


