
 

I Simpósio Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas 

em Saúde/ABRASCO – O ensino em foco 

IX Congresso Brasileiro de Epidemiologia 

ATIVIDADE Pré-congresso 

Data: 06 de setembro de 2014, das 09h às 17h30 

Público-alvo: Membros da Comissão e convidados 

Local: Campus Goiabeiras - UFES - Universidade Federal do Espírito Santo 
Av. Fernando Ferrari, Goiabeiras, Vitória-ES 

Sala: Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas – CCJE - Sala ED IV - 404 

A Comissão de Ciências Sociais e Humanas em Saúde da ABRASCO 

(CCSHS) constitui-se como um fórum privilegiado de diálogo em meio à 

pluralidade de discursos, saberes e práticas presentes no campo da Saúde 

Coletiva. Pautada pelo seu Plano Diretor, a Comissão estabeleceu uma agenda 

de reuniões temáticas, articuladas e preparatórias ao VII Congresso específico 

da área, em 2016 em Cuiabá/MT, visando atualizar a compreensão desse núcleo 

especifico bem como sua atuação a partir da análise das dimensões de sua 

inserção institucional, no ensino, na pesquisa e na extensão. 

Neste contexto, a ABRASCO, por meio da referida Comissão, realizará o I 

Simpósio Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde - O ensino em 

foco, nos dias 06 e 07 de setembro de 2014, durante o 9º Congresso Brasileiro 

de Epidemiologia em Vitória/ES.  

Somando-se à tradicional participação nos cursos da área de saúde, as 

novas configurações, tanto da prática de pesquisa (redes) quanto dos cursos de 

pós-graduação (acadêmicos e profissionalizantes, strictu e lato sensu), bem 

como a criação da graduação em Saúde Coletiva, tem demandado a presença de 

profissionais com formação em Ciências Sociais e Humanas, na diversidade 

(inter)disciplinar que as compõe. Tal processo demanda um mapeamento e 

reflexões por parte do campo, de modo a atualizar o debate e orientar as ações 

relativas ao objeto em foco.  



O tema ensino será desdobrado em dimensões de análise como: o perfil 

dos profissionais docentes (formação, filiação institucional) envolvidos no 

ensino das Ciências Sociais e Humanas em Saúde; estrutura dos cursos e 

disciplinas pertinentes à área; práticas de ensino intra e extramuros (incluindo 

estágios e outras modalidades); práticas discursivas; temas, conteúdos e aportes 

teóricos metodológicos, dentre outros, comporão as discussões desse evento. 

Desse modo, o Simpósio pretende propiciar o diálogo entre a CCSHS e 

os profissionais atuantes no ensino das Ciências Sociais e Humanas, em torno do 

tema em questão, refletindo acerca dos limites, dilemas e possibilidades que se 

processam no interior desse núcleo, na interface com as demais formações 

disciplinares que sustentam o projeto interdisciplinar fundante da Saúde 

Coletiva.  

Questões norteadoras do eixo ensino e temas transversais para serem 

desenvolvidas pelos debatedores: 

1 – A formação em CSH para o trabalho em sistemas sociais e organizações 

complexas no campo da saúde – cessar as assimetrias morais; 

2 – O ensino das CSH no campo da saúde em contextos médico-sociais e socio-

médicos; 

3 – Os desafios das CSHS para o desenvolvimento de habilidades interculturais e 

propagação de sujeitos dialogais. 

Diante do exposto, a ABRASCO convida todos interessados a 

contribuírem com o debate estratégico proposto por esse Simpósio. 

 



PROGRAMA 

 Serão apresentadas experiências do ensino das Ciências Sociais e Humanas 

na graduação e pós-graduação no campo da saúde, na parte da manhã, preparando 

para um debate em profundidade sobre as perspectivas do ensino das CSH na saúde, 

na parte da tarde. 

 
MANHÃ 

Horário Expositores 

9:00-9:10 Abertura: Tatiana Engel Gerhardt (UFRGS/CCSHS) 

9:10-9:35 Expositor: Nelson Filici de Barros (CCSHS/UNICAMP) “A inserção das Ciências 

Sociais Humanas em Saúde no ensino de pós-graduação” 

9:35-10:00 Expositor: Miguel Montagner (CCSHS/UNB) “A inserção das Ciências Sociais 

Humanas em Saúde no ensino da graduação em Saúde Coletiva” 

10:00-10:25 Expositor: Reni Barsaglini (CCSHS/UFMT) “A inserção das Ciências Sociais 

Humanas em Saúde no ensino de graduação em medicina” 

10:25-10:50 Expositor: Elza Melo (CCSHS/UFMG) “A inserção das Ciências Sociais Humanas 

em Saúde no ensino de pós-graduação/mestrados profissionalizantes” 

10:50-11:45 Breve debate 

11:45-12:00 Encerramento: Tatiana Engel Gerhardt (UFRGS/CCSHS) 

TARDE 

Horário Atividade 

14-00 Comentários Convidado – Márcia Couto Falcão (CCSHS/FM/DMP/USP) 

14:30 Debate ampliado 

17:00 Encerramento: Tatiana Engel Gerhardt (UFRGS/CCSHS) 

 

 
 


