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

 
DATA: Sexta-feira, 15 de Fevereiro de 2013 
HORÁRIO: 10h de Salvador; 11h de Brasília 
PRESENTES: Guilherme S. Ribeiro (representante docente ISC-UFBA), Miriam Ventura (representante 
docente UFRJ), Karina Cordeiro (representante discente ISC-UFBA), Fausto Soriano (representante 
discente USP) 
 
Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às onze 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, além do Coordenador Geral: 
Prof. Miriam Ventura e os Coordenadores Discentes Karina Cordeiro e Fausto Soriano. O Coordenador 
Geral, após verificar a existência de quórum, agradeceu a presença de todos e deu início à reunião 
apresentando a pauta do dia, sendo a seguinte: Informes; Acompanhamento das atividades programadas 
pela Coordenação do FGSC; O que ocorrer.  
 
Item de pauta 01: Informes. Karina abriu a pauta de informes relatando sua participação no Acolhimento 
Nacional dos Secretários e Secretárias Municipais de Saúde, realizado em Brasília em 31/01 e 01/02. 
Durante o evento, os estudantes de SC representados pela CONESC distribuíram folders e divulgaram os 
Cursos de Saúde Coletiva aos Secretário(a)s de Saúde. Foi salientada a importância da participação no 
evento, especialmente para dar visibilidade aos cursos e firmar contatos com representantes de órgãos do 
MS, a exemplo do CNS e do SEGETS. Karina ainda solicitou à Coordenação do Fórum de Graduação em 
Saúde Coletiva (CFGSC) que planejássemos para o futuro uma ação de fomento a discussões locais sobre 
a inserção do graduando em SC no mundo do trabalho nas diferentes instituições onde os Cursos de SC 
estão abrigados. Guilherme informou sobre o estabelecimento de contato com a assessoria de 
comunicação da ABRASCO objetivando a criação de grupos de e-mails e página para o FGSC no site da 
ABRASCO. Miriam informou que deixou a Coordenação do Curso de Saúde Coletiva da UFRJ e que 
com isso colocará o posto na CFGSC à disposição da sua instituição. Por solicitação dos demais 
coordenadores, a mesma informou que se for de interesse da sua instituição ela continuará na CFGSC, 
com possível saída em novembro. Não havendo outros informes, a reunião prosseguiu para o segundo 
ponto de pauta. 
 
Item de pauta 02: Acompanhamento das atividades programadas pela Coordenação do FGSC. Guilherme 
guiou a discussão sobre a agenda de atividades da CFGSC que foi definida na reunião de janeiro.  Como 
primeira impressão, ele registrou a dificuldade que todos os membros desta coordenação tiveram em 
cumprir com as atividades programadas em função do acúmulo de tarefas e reconheceu que os prazos 
estabelecidos incialmente foram otimistas, necessitando revisão. A seguir os pontos da agenda de trabalho 
que tinham sido atribuídos aos presentes na reunião foram discutidos quanto à execução: 

1. Revisão dos processos em iniciados pela Coordenação anterior do FGSC. Miriam relatou que as 
ações principais da Coordenação anterior do FGSC tinham sido no sentido de dar reconhecimento 
ao mesmo e que tais ações tinham sido bem sucedidas, em especial pela sua incorporação como 
um Fórum da ABRASCO. A seguir, relatou que as demais atividades iniciadas pela Coordenação 
anterior do FGSC, em particular no que se refere a construção de um referencial de curso e a 
advocacia pela inserção dos graduandos de SC  no campo de trabalho, estavam sendo tratadas 
pela atual Coordenação sem perda de continuidade.  

2. Miriam e Fausto apresentaram a proposta de referencial de curso que consolidaram com base nas 
contribuições de diferentes Cursos de SC do país. Em geral a propostas foi bem recebida. Foi 
identificado que precisávamos confirmar a carga horária mínima para reconhecimento pelo MEC 
de cursos na área de SC. Miriam e Karina ficaram de fazer esta busca e circular novamente a 



proposta de referencial para que a CFGSC pudesse analisar na reunião seguinte para que, após 
aprovação do mesmo pela CFGSC, fosse distribuído aos demais cursos de SC para análise. 

3. Miriam e Fausto informaram que redigiriam um informe a ser disponibilizado aos representantes 
de CGSC sobre os trâmites necessários para que os cursos solicitem credenciamento e 
reconhecimento pelo MEC. 

4. Guilherme reiterou a aproximação positiva com a assessoria de comunicação da ABRASCO 
(Pedro Estarque e Vilma [comunica@abrasco.org.br]). Foi definido que será criado um grupo de 
e-mail para todos os representantes de cursos de graduação em saúde coletiva com assento no 
FGSC e uma página para o FGSC na página da ABRASCO. Antes disso, será necessário atualizar 
os dados sobre os Cursos de GSC no país e dos seus representantes. O planejamento para a 
atualização destes dados já foi iniciada. Miriam sugeriu que se aproveitasse a oportunidade para 
coletar dados sobre ano de conclusão da primeira turma de cada curso, bem como da expectativa 
do número de formandos em cada instituição para que se possa estimar a quantidade de 
formandos em SC a cada ano no país. A proposta foi bem aceita por todos. 

5. Guilherme e Karina informaram que ainda não finalizaram a nota informativa sobre a nova 
coordenação do FGSC e sobre as primeiras formaturas de graduados em SC, mas que pretendem 
fazê-lo antes da próxima reunião. 

6. Guilherme informou sobre a dificuldade em conciliar uma data para as próximas 
Teleconferências e sugeriu que marcássemos nas segundas terças-feiras de cada mês, das 10-12h 
de Brasília.  

7. Guilherme e Karina informaram que após a aprovação da ata da primeira reunião da CFGSC, 
onde está definida a agenda de atividades para a CFGSC nos primeiros seis meses de 2013, 
marcariam um horário com o Prof. Luis Eugênio, Presidente da ABRASCO, para conversar sobre 
os seguintes assuntos: possibilidade de apoio da ABRASCO ao FGSC, aproximação do FGSC 
com outros Fórums e GTs da ABRASCO e representação da ABRASCO na FNEPAS. 

8. Guilherme ficou de entrar em contato com a Profa. Maria Amélia Veras, uma das Coordenadoras 
do FPGSC, para discutir o interesse de criação de um espaço na próxima reunião do FPGSC, a ser 
realizado em maio em Pirenópolis, para discutir a interface graudação e PG em SC.  

9. Guilherme sugeriu que a VI Reunião do FGSC, realizada de forma presencial e com a presença 
dos representantes de cada Universidade seja realizada em 12-13/11/2013, antes do VI Congresso 
Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, que será realizado entre 13-17/11/2013 no 
Rio de Janeiro. Miriam sugeriu que a reunião seja feita nos dias 13 e 14, durante o pré-congresso 
para evitar alongar demais a estadia daqueles que participarão da nossa reunião e do congresso. 
Todos concodaram. Míriam ficou de  consultar a coordenação do congresso sobre esta 
possibilidade. 

 
Item de pauta 03: O que ocorrer. Não foram apresentados novos assuntos para discussão. 
 
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, 15 de fevereiro de 2013. 
 
Guilherme S. Ribeiro (representante docente ISC-UFBA)  
 
Miriam Ventura (representante docente UFRJ),  
 
Karina Cordeiro (representante discente ISC-UFBA),  
 
Fausto Soriano (representante discente USP) 
 


