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

 
DATA: Terça-feira, 19 de Março de 2013 
HORÁRIO: 10h de Brasília 
PRESENTES: Guilherme S. Ribeiro (representante docente ISC-UFBA), Antonio Cardoso (representante 
docente UNB - Darcy), Karina Cordeiro (representante discente ISC-UFBA), Fausto Soriano 
(representante discente USP). 
 
Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às dez 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. Antonio Cardoso 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; Aprovação das Atas anteriores; O que ocorrer.  
 
Item de pauta 01: Informes. Guilherme abriu a pauta de informes compartilhando o convite de 
participação, em abril, na reunião do FNEPAS - Fórum Nacional de Educação das Profissões na Área de 
Saúde, repassado por Bianca Borges, que junto a Ricardo Ceccim representavam a ABRASCO no fórum, 
anteriormente. Em conformidade com o que fora definido com a diretoria da ABRASCO, Guilherme 
colocou em discussão entre os participantes da reunião a indicação da nova representação da ABRASCO 
no FNEPAS.  Antonio Cardoso e Karina Cordeiro se disponibilizaram a representar o FGSC e a 
ABRASCO junto a FNEPAS e os seus nomes foram aceitos por unanimidade. Guilherme ficou de 
informar a diretoria da ABRASCO para que esta comunicasse a coordenação do FNEPAS sobre a nova 
representação. Guilherme comunicou também, que o Profº Marcelo Castellanos - UFBA, irá apoiar junto 
a Profª Miriam Ventura – UFRJ, na construção de uma agenda para a participação do FGSC no VI 
Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, a ser realizado no Rio de Janeiro em 
novembro de 2013. Karina reforçou o relato, já realizado por e-mail, sobre a participação na reunião da 
diretoria da ABRASCO, e que a Profª Laura Feuerwerker – USP havia sido indicada na reunião para 
acompanhar o FGSC. Como a Laura não estava presente na reunião, e não foi feito contato com ela, 
Fausto se disponibilizou para entrar em contato, e ver como a mesma pretende acompanhar o fórum. 
Guilherme também informou sobre a publicação da Portaria Nº256, de 11 de março de 2013, do D.O.U. 
sobre as regras de cadastramento das equipes que farão parte do NASF. E que o artigo quinto desta 
portaria, resolve incluir o sanitarista, entendendo-o como profissional graduado em saúde coletiva ou 
pública. Sugerindo-se a emissão de uma nota sobre este avanço. Antonio Cardoso informou que conduziu 
o planejamento estratégico do Conselho Nacional de Saúde - CNS, com 180 participantes, em que teve 
como facilitadores alunos da graduação, da UNB-Darcy. Isso foi muito bom para a divulgação do curso, 
pois os participantes do CNS gostaram da participação dos discentes. Guilherme informou sobre o convite 
da próxima reunião da diretoria da ABRASCO, que acontecerá nos dias 09 e 10 de abril em Brasília, 
estendendo-o aos coordenadores e informando que possivelmente poderá participar representando o 
FGSC.  
 
Item de pauta 02: Acompanhamento das atividades programadas pela Coordenação do FGSC. Guilherme 
iniciou a discussão sobre a agenda de atividades da CFGSC que foi definida na reunião de fevereiro, 
sendo estes os pontos discutidos: 

1. Guilherme inicia seu comentário, positivamente, sobre a proposta de referencial de curso 
apresentadas por Miriam e Fausto. Como única sugestão, recomendou a inclusão do 
estabelecimento de convênios entre as universidades e serviços de saúde a fim de criar campo de 
práticas e de estágio para os graduandos. Todos concordaram e Fausto ficou de fazer as alterações 



na proposta de referencial para que possamos encaminhar o referencial aos colegiados de curso de 
forma que eles possam opinar sobre o documento. Junto com o documento, será enviado um 
informe sobre a função do referencial de curso; 

2. Guilherme informou sobre a criação do e-mail institucional do colegiado gestor do FGSC pela 
ABRASCO. Sugeriu também que a coordenação geral ficasse responsável pelo acompanhamento 
da caixa de mensagens, encaminhando os e-mail pertinentes a todos do colegiado gestor. O e-mail 
criado foi: coordenação_fgsc@abrasco.org.br. Guilherme solicitou a Karina que retomasse os 
contatos com Vilma, responsável pela comunicação na ABRASCO, e com Pedro Estarque, 
responsável pelo site da ABRASCO, para criação do e-group e página do fórum de graduação no 
site da entidade. Além disso, Guilherme e Karina informaram que já enviaram e-mail aos 
representantes docentes e discentes das universidades no FGSC solicitando a atualização do 
cadastro. 

3. Guilherme e Karina solicitaram ao colegiado gestor aprovação da nota informativa sobre a nova 
coordenação do FGSC e sobre as primeiras formaturas de graduados em SC. Os presentes 
aprovaram e Guilherme e Karina ficaram de encaminhar ao setor de comunicação da ABRASCO 
para que possa divulgar em seu site. 

4. Guilherme informou que diante das possibilidade de participação dos representantes, as 
teleconferências mensais do colegiado gestor do Fórum serão realizadas às terças-feiras de cada 
mês, das 10-12h de Brasília.  

5. Guilherme também informou que entrou em contato, por e-mail, com as representantes do Fórum 
de Pós-Graduação, Maria Amélia Veras e Marina Atanaka sobre a possibilidade de participação 
do FGSC na programação da reunião semestral do FPGSC em maio, na cidade de Pirenópolis-GO 
e que aguardava resposta. 

6. Antonio Cardoso comunicou que ele e Florentino darão seguimento durante o mês de março-abril 
aos compromissos planejados para a discussão de carreira e trabalho. Relatou que foi convidado a 
apresentar proposta de inserção do profissional sanitarista no DF, e que a construção desta 
proposta, trouxe discussões sobre as características da carreira e a necessidade de ampliarmos o 
debate. Ficou definido que ele entrará em contato com Tania Celeste e Isabela Pinto para 
convidá-las a discutir junto ao FGSC os prós e contra das possíveis propostas de carreira do 
sanitarista, egresso da graduação na área de saúde coletiva.  

 
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, 19 de março de 2013. 
 
Guilherme S. Ribeiro (representante docente ISC-UFBA)  
 
Antonio Cardoso (representante docente UNB-Darcy Ribeiro),  
 
Karina Cordeiro (representante discente ISC-UFBA),  
 
Fausto Soriano (representante discente USP) 
 


