
ATA DA TELECONFERÊNCIA ORDINÁRIA DA COORDENAÇÃO DO FÓRUM DE 
GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 
DATA: Quinta-feira, 13 de junho de 2013 
HORÁRIO: 9h de Brasília 
PRESENTES: Guilherme S. Ribeiro (representante docente ISC-UFBA), Antonio Cardoso (representante 
docente UNB - Darcy), Miriam Ventura (representante docente UFRJ) 
  
Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às nove horas de Brasília realizou-se por 
teleconferência a Reunião Ordinária dos Coordenadores do Fórum de Graduação em Saúde Coletiva 
(FGSC), da ABRASCO, sob a coordenação do Coordenador Geral do Fórum, Prof. Guilherme de Sousa 
Ribeiro. A reunião contou com a presença dos seguintes Coordenadores docentes: Prof. Guilherme 
Ribeiro, Profa. Miriam Ventura e Prof. Antonio Cardoso. Nenhum dos Coordenadores discentes pôde 
participar desta reunião. O Coordenador Geral agradeceu aos presentes e tendo em vista que dois dos 
representantes discentes estão em processo de substituição por motivos de ordem pessoal decidiu pelo 
início da reunião apresentando a pauta do dia, sendo a seguinte: Informes; Acompanhamento das 
atividades programadas pela Coordenação do FGSC: (a) Planejamento para a VI Reunião do FGSC, (b) 
Termo de referencia para os CGSC, e (c) Editoria do número especial da Revista Tempus Actas sobre a 
graduação em saúde coletiva; O que ocorrer.  
 
Item de pauta 01: Informes.  
Guilherme abriu a pauta de informes com a notícia do convite para as próximas reuniões da diretoria da 
ABRASCO, a serem realizadas em 21-22/06 e 06-07/08 em Goiânia e São Paulo, respectivamente. 
Nenhum dos coordenadores presentes à reunião tinha disponibilidade de ir para a reunião de junho. Foi 
indicado que o Coordenador Fausto Soriano, discente da USP, participasse da reunião de agosto já que ela 
ocorreria em São Paulo. Antônio informou sobre o convite para que o FGSC participe da Oficina 
FNEPAS: Avanços e desafios da formação no SUS, organizada pela FNEPAS e a SGETS para 28-29/08 
em Brasília. Foi decidido que participariam Antônio e Guilherme ou Fausto, dependendo da 
disponibilidade deles. A seguir, Miriam relatou sobre os preparativos da UFRJ para a visita do MEC 
necessária para o reconhecimento do CGSC da UFRJ, programada para 06-07/07.  
 
Item de pauta 02: Acompanhamento das atividades programadas pela Coordenação do FGSC:  

(a) Planejamento para a VI Reunião do FGSC: Guilherme apresentou a proposta e o cronograma 
preliminar para VI Reunião do FGSC a ser realizada em novembro durante o pré-congresso do 
Congresso de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, no Rio de Janeiro. Após aprovação da 
proposta e cronograma, foi decidido que Guilherme encaminhasse ofício apresentando a proposta 
para VI Reunião do FGSC à coordenação do congresso e solicitando a inclusão desta reunião na 
agenda do congresso. 

(b) Termo de referencia para os CGSC: Guilherme informou que Karina havia enviado e-mail 
institucional do FGSC convidando todos os colegiados dos CGSC e os representantes docentes e 
discentes no FGSC a analisarem a proposta consolidada pela coordenação do FGSC e emitirem 
comentários a respeito até o dia 15/07. Em seguida, ele trouxe para discussão a possibilidade de 
colocarmos em consulta o termo de referência na página do FGSC no site da ABRASCO. Todos 
concordaram que esta ação poderia dar maior visibilidade e ampliar o debate sobre a proposta de 
termo de referência e foi decidido que Guilherme solicitaria a Assessoria de Comunicação da 
ABRASCO que o termo fosse colocado em consulta na internet. 

(c) Editoria do número especial da Revista Tempus Actas sobre a graduação em saúde coletiva: Os 
coordenadores presentes à reunião discutiram potenciais nomes de professores e pesquisadores 
com experiência na área de formação em saúde coletiva e selecionaram oito professores a serem 
convidados para comentar o texto-referência produzido pelos Professores Jairnilson Paim e 
Isabela Pinto para o número especial da Revista Tempus Actas. Antônio ficou de enviar os 



convites aos professores selecionados, explicando que as resenhas deles seriam publicadas no 
mesmo número especial da revista como um comentário ao texto-referência de Paim e Pinto. 
  

Item de pauta 03: O que ocorrer.  
Não havendo mais nada a tratar, o Prof. Guilherme declarou encerrada a reunião e para constar, lavrou a 
presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.  
 
Salvador, 13 de junho de 2013. 
 
Guilherme S. Ribeiro (representante docente ISC-UFBA)  
 
Antonio Cardoso (representante docente UNB-Darcy Ribeiro) 
 
Miriam Ventura (representante docente UFRJ) 
 
 


