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

 
DATA: Terça-feira, 07 de mio 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), Karina Cordeiro (representante 
discente ISC-UFBA). 
  
Aos sete dias do mês de março 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 e da Coordenadora Discentes Karina Cordeiro. 
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.  
Guilherme abriu a pauta de informes compartilhando a sua participação na segunda reunião ordinária da 
Diretoria da ABRASCO, realizada em Brasília nos dias 09 e 10 de Abril. Guilherme relatou que pôde 
participar do primeiro dia da reunião.  De maior interesse para o FGSC foi a discussão sobre o regimento 
interno da ABRASCO que incluirá normas de funcionamento para os GTs e fóruns sediados na 
ABRASCO. Pretende-se que, uma vez finalizada, a proposta de regimento seja colocada em apreciação 
pública para discussão mais ampla antes de ser votada em assembleia. Guilherme avaliou positivamente a 
participação de coordenadores do FGSC nas duas reuniões até então realizadas pela diretoria da 
ABRASCO (na primeira participaram Miriam e Karina) e ressaltou que as participações têm dado 
visibilidade e força política ao FGSC no âmbito da ABRASCO. 
 
Guilherme informou ainda que ele e Karina se reuniram com Luiz Eugênio, presidente da ABRASCO, no 
dia 07 de março. Durante a reunião, apresentaram um resumo das atividades que a coordenação do fórum 
vem desenvolvendo, incluindo as ações de criação de página abrigada no site da ABRASCO, os avanços 
na preparação do termo de referência para os CGSC e a participação de representantes do FGSC na 
FNEPAS. Foram discutidas formas de viabilizar apoio da ABRASCO para as atividades de secretariado 
do FGSC, uma vez que até então estas vem sendo realizadas pelos coordenadores do fórum.    
 
Antônio e Karina relataram suas participações na reunião da FNEPAS ocorrida em Brasília no dia 17 de 
Abril. Segundo eles, a pauta mais importante da reunião dizia respeito à elaboração de uma proposta para 
um Seminário Nacional, que será realizado pela SGTES com o apoio da FNEPAS. O seminário terá como 
tema “os avanços e desafios para formação no SUS (educação interprofissional, integração ensino-
serviço)” e terá como público alvo diferentes atores (gestores, reitores, profissionais, estudantes, 
trabalhadores). Além disso, foi sugerida uma chamada, via edital para selecionar relatos de experiências 
interprofissional. Ambos avaliaram positivamente a participação e acreditam que o FGSC tem a contribuir 
na discussão sobre uma formação humanizada e inteprofissional para o SUS. 
 
Antônio anunciou o lançamento de um número da Revista Acta Tempus, da UNB, como enfoque nos 
cursos de GSC. Todos concordaram que era uma ótima iniciativa para dividir experiências entre os 
diferentes cursos e para fortalecer a discussão obre mercado de trabalho e carreira e sobre o ensino da SC. 
Antônio informou que fora convidado para participar da editoria deste número e a partir da discussão 
surgiu a ideia de propormos a Editora-Chefe da revista que o FGSC participasse junto com Antônio no 



corpo editorial deste número e que assinasse o editorial. Antônio ficou de levar a proposta aos 
organizadores da revista.  
 
Miriam informou sua saída da coordenação do CGSC da UFRJ, mas em acordo com a diretoria da 
instituição se dispôs a permanecer como membro da Coordenação do FGSC pelo menos até a próxima 
Reunião do FGSC. Miriam relatou ainda os avanços no processo de credenciamento do CGSC da UFRJ 
pelo MEC. Segundo ela, após cerca de nove meses da submissão do pedido de credenciamento, o MEC 
solicitou informações adicionais sobre o quadro de docentes e sobre a necessidade da presença de temas 
como gênero, raça e equidade no programa do curso. No momento, a UFRJ aguarda a definição sobre a 
necessidade de uma visita do MEC. Por fim, relatou a recente experiência de terem estudantes realizando 
práticas no Ministério Público Federal, participando na assessoria de assuntos da área de saúde.  
 
Item de pauta 02: Acompanhamento das atividades programadas pela Coordenação do FGSC.  
Conforme decidido na V Reunião do FGSC realizado em Porto Alegre, em Novembro de 2013, Miriam e 
Fausto consolidaram as contribuições realizadas pelos diferentes cursos de SC em uma versão do termo 
de referência dos cursos de GSC. Esta versão foi revisada pelos membros da coordenação do FGSC e 
aprovada pelos mesmos nesta reunião. Ficou decidido que a coordenação geral se incumbirá de circular 
entre os colegiados de CGSC esta versão do termo de forma a obter sugestões adicionais e aprová-la entre 
os colegiados dos CGSC. Em conjunto com o termo de referência, Guilherme sugeriu que seja enviado 
um texto que resuma as atividades realizadas pela coordenação do FGSC nestes primeiros seis meses de 
atividades com objetivo de prestar contas e avançar na interação da coordenação do FGSC com os CGSC. 
   
Item de pauta 02: Acompanhamento das atividades programadas pela Coordenação do FGSC.  
Antônio e Karina ficaram de dar seguimento na identificação de interlocutores no CNS para discussão 
sobre a regulamentação da carreira do sanitarista.  
 
Item de pauta 03: O que ocorrer.  
Foi decidido que Miriam e Guilherme entrariam em contato com Leny Trad para confirmar a viabilidade 
de realizarmos a VI Reunião do FGSC durante o Congresso de Ciências Sociais a ser realizado no Rio de 
Janeiro em novembro deste ano. 
 
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, 07 de maio de 2013. 
 
Guilherme S. Ribeiro (representante docente ISC-UFBA)  
 
Antonio Cardoso (representante docente UNB-Darcy Ribeiro) 
 
Miriam Ventura (representante docente UFRJ) 
 
Karina Cordeiro (representante discente ISC-UFBA) 
 


