
Nota Informativa da Coordenação do Fórum de Graduação em Saúde Coletiva 

O Fórum de Graduação em Saúde Coletiva (FGSC) parabeniza os concluintes das primeiras 

turmas de graduação na área da saúde coletiva! Em 2012, foram diplomados alunos da 

Universidade Federal do Acre (UFAC) e da Universidade de Brasília (UnB, Ceilândia). Em 2013, 

serão diplomados alunos da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), Universidade de Brasília (UnB, Darcy Ribeiro). Ao fim de 2013, serão 16 

cursos na área de saúde coletiva em funcionamento em todas as regiões do país. Um 

importante destaque é que 15 destes 16 cursos estão abrigados em universidades públicas (10 

em universidades federais e 5 em universidades estaduais) e 1 em universidade privada. A 

formatura dos primeiros graduados em saúde coletiva consolida o processo iniciado em 2008-

2009 de abertura de Bacharelados em Saúde Coletiva e abre um novo horizonte para o 

exercício da saúde coletiva no Brasil.  

O FGSC, criado em agosto de 2010 e abrigado na ABRASCO, vem promovendo a discussão de 
questões relativas ao projeto político pedagógico e de reconhecimento e regulamentação dos 
cursos na área de saúde coletiva, bem como promovendo debates e reflexões sobre carreira, 
profissão e mercado de trabalho para o profissional sanitarista. Durante o último Congresso da 
ABRASCO, realizado em Porto Alegre em Novembro de 2012, o FGSC realizou sua V Reunião, 
com a participação de 41 representantes docentes e discentes. Nesta reunião, foi eleito um 
novo colegiado gestor para o Fórum, composto pelos Professores Guilherme S. Ribeiro 
(Coordenador do Colegiado do Curso da UFBA), Miriam Ventura (Ex-coordenadora do 
Colegiado do Curso da UFRJ) e Antônio José Cardoso (Coordenador Adjunto do Curso da UnB, 
Darcy Ribeiro) e pelos discentes Karina Cordeiro (aluna da UFBA), Fausto Soriano (aluno da 
USP) e Florentino Júnio (Aluno da UnB, Ceilândia). A nova coordenação agradece aos 
coordenadores anteriores pelo trabalho até então realizado, ao tempo que reforça seu 
compromisso em servir de instância de representação dos cursos de graduação na área de 
saúde coletiva, fortalecendo a discussão sobre o processo de formação e as oportunidades de 
trabalho para o egresso da graduação em saúde coletiva. 
 
Coordenação Geral: 

Guilherme S. Ribeiro (Docente UFBA) 

Karina Cordeiro (Discente UFBA) 

Coordenação adjunta de carreira, profissão e mercado de trabalho: 

Antônio José Cardoso (Docente UnB-Darcy Ribeiro) 

Florentino Junio Leonidas (Discente UnB-Ceilândia) 

Coordenação Adjunta de projeto pedagógico, reconhecimento e regulamentação do curso: 

Miriam Ventura (Docente UFRJ) 

Fausto Soriano (Discente USP) 

 

Coordenação Geral do Fórum de Graduação em Saúde Coletiva. 

 
 

 

 


