
Rio de Janeiro, 14 de março de 2017. 

 

Memória da Primeira Reunião Virtual com os Integrantes da CCSHS-ABRASCO 

 

Participantes: Tatiana Engel (PPGSC/UFRGS), Carolina Barbieri (Universidade Católica de 

Santos), Regina Figueiredo (Instituto de Saúde/SES-SP), Danielle Morais (EPSJV/FIOCRUZ), 

Mônica Vieira (EPSJV/FIOCRUZ), Martinho Silva (IMS/UERJ), Claudia Mora (IMS/UERJ), 

Silvia Gugelmin (ISC/UFMT), Camila Melo (Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães/FIOCRUZ), 

Monica Nunes (ISC/UFBA), Marcelo Castellanos (ISC/UFBA), Rodrigo Pires (UFSC), Marta 

Verdi (UFSC), Delaine Costa (ENSP/FIOCRUZ), Inara Tavares (UFRR), Pedro Cruz (UFPB), 

Julio Wong (ISC/UFF), Malu Bosi (UFC), Maria Salete Jorge (UFCE), Thiago Barreto 

(ABRASCO) e Inês Genovese (ABRASCO). 

 

Pauta: apresentação do Relatório de Gestão da CCSHS-ABRASCO no triênio 2014-2016, à qual 

foi acrescentada uma apresentação do relatório financeiro do 7º Congresso Brasileiro de Ciências 

Sociais e Humanas em Saúde e alguns elementos para a construção do Plano Diretor do triênio 

2017-2919. 

 

Desenvolvimento: 

1 – Martinho dá as boas-vindas agradece a presença dos 19 integrantes da CCSHS-ABRASCO, 

informando que além do relatório de gestão da Comissão no triênio 2014-2016 também seriam 

abordados outros 3 assuntos: as condições financeiras em que se encontra a Comissão; as 

propostas para o triênio 2017-2019; e demandas que chegaram à Comissão. Antes de passar a 

palavra às demais coordenadoras da Comissão, bem como ao secretário executivo da 

ABRASCO, destacou que: A - a Comissão de Ciências Sociais e Humanas em Saúde já se 

chamou apenas Comissão de Ciências Sociais e Saúde nas décadas de 1980 e 1990, na passagem 

dos anos 2000 tornou-se mais inclusiva, não se restringindo apenas à Sociologia, Ciência Política 



e Antropologia (e portanto às Ciências Sociais), mas incorporando as Ciências Humanas em 

Saúde como um todo; B – a própria ABRASCO foi uma sigla para designar a Associação 

Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva entre a década de 1970 do século XX e o início 

do século XXI, há mais ou menos 6 anos designando a Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

e incorporando a graduação em saúde coletiva também; C - esse movimento de inclusão também 

se fez presente no início desse novo triênio da Comissão: composta por representantes de 28 

instituições, antes era formada por representantes de 20; agora convoca também os 

representantes suplentes a participar, não só os titulares, somando 51 integrantes; D – instituições 

de todas as regiões do país indicaram representantes para a Comissão, a maioria delas se 

encontrando na região sudeste do país, 16 das 28, mais da metade delas portanto, sendo 9 em SP 

e 7 no RJ; outras 3 se encontram no RS, mais 3 no CE, as demais (6) distribuindo-se nos 

seguintes estados da federação: RR, BA, PE, PB, MT e SC. 

2 – Thiago (Secretaria Executiva) apresenta o balanço financeiro do 7º Congresso Brasileiro de 

CSHS, realizado em outubro de 2016 em Cuiabá-MT, mostrando que os gastos com diárias, 

passagens e principalmente equipamentos foram superiores aos demais itens, bem como as 

inscrições, o apoio financeiro local – secretaria de saúde do estado do MT – e internacional – 

OPAS – foram significativos para a realização do congresso, mais do que aquele do governo 

federal – Ministério da Saúde. Além disso, informa que atualmente a CCSHS dispõe de 

aproximadamente R$ 35 mil para a realização de suas atividades ao longo do triênio 2017-2019. 

3 – Tatiana expõe sobre o relatório de gestão da CCSHS-ABRASCO no triênio 2014-2016, 

destacando dois avanços da Comissão no período: A – os simpósios ao longo do triênio, não se 

limitando à realização do congresso ao final do triênio como as gestões anteriores, 4 deles tendo 

sido planejados e 3 executados, abordando ensino, pesquisa e extensão em CSHS, sendo que as 

relações político-institucionais serão abordadas no simpósio “Dimensão Político-Institucional 

das CSHS”, incorporado à programação do 3º Congresso de Política, Planejamento e Gestão em 

Saúde, na cidade de Natal-RN, no dia 1 de maio de 2017; B – o aumento do grau de 

descentralização regional, já que o 7º Congresso Brasileiro de CSHS aconteceu na região centro-

oeste, sendo que nenhuma das comissões da ABRASCO tinha realizado um congresso nacional 

em outra região que não a sul, sudeste ou nordeste, a cidade de Cuiabá-MT e particularmente a 

UFMT tendo sediado o referido congresso. Também aponta os desafios, limitações e 



dificuldades encontradas pela Comissão no período, assumindo o compromisso de enviar o 

relatório de gestão para os integrantes da Comissão até a próxima reunião virtual, do mesmo 

modo como o relatório científico. Ressalta ao final que a UFPB gentilmente se candidatou para 

sediar o próximo congresso, no ano de 2019.  

4 - Martinho informa que, muito embora a CCSHS não tenha condições financeiras de custear a 

vinda da totalidade dos integrantes da Comissão ao Simpósio sobre a Dimensão Político-

Institucional das Ciências Sociais e Humanas em Saúde no 3º Congresso Brasileiro de Política, 

Planejamento e Gestão em Saúde, é importante contar com a presença de todos nesta atividade 

da Comissão. Para tanto, assume o compromisso de enviar uma solicitação de apoio financeiro 

para a instituição à qual os integrantes da Comissão pertencem, de maneira que estas enviem um 

representante. Abre a palavra para outros membros da comissão. 

5 –Maria Salete Jorge pergunta sobre o local e a data do próximo congresso, tendo sido reiterado 

que está planejado para acontecer na UFPB em 2019, dada candidatura desta universidade para 

sediá-lo; Martinho acrescentou que em 2019 a ABRASCO fará 40 anos, de maneira que será um 

momento oportuno para a realização do congresso. 

6 – Malu Bosi pergunta sobre a data planejada para ocorrer uma reunião presencial, tendo sido 

reiterado que as condições financeiras da CCSHS não permitem tal atividade, embora o núcleo 

de coordenação tenha ficado responsável por enviar um ofício solicitando apoio financeiro das 

instituições às quais os integrantes da Comissão pertencem para que enviem um representante 

para a primeira atividade presencial da Comissão, em 1 de maio de 2017; reforça a necessidade 

de continuidade da iniciativa dos simpósios; posteriormente retoma a fala para ratificar a 

importância da discussão da graduação em Saúde Coletiva e as CSHS; também informa que 

integra o Fórum de Pós-graduação da ABRASCO e se oferece sua colaboração nesse lugar 

institucional, sendo que a próxima reunião acontecerá nos dias 9 e 10 de maio de 2017; ressalta 

que o Fórum de Graduação da ABRASCO é um espaço institucional que precisa ser ocupado 

pela Comissão também, bem como que a transferência de conhecimento para o sistema de saúde 

é um dos principais desafios do SUS; menciona ainda a necessária solidariedade interna na 

comissão, de forma que haja movimentos entre as instituições participantes da comissão.  



7 – Rodrigo Pires destaca a necessidade de assumir publicamente um posicionamento contrário 

às políticas neoliberais do governo federal, tendo sido confirmado a ele que a ABRASCO tem 

caminhado nesta mesma direção, através dos pronunciamentos de seu diretor, o Prof. Gastão 

Wagner Campos, e por meio das várias moções, atos e posicionamentos apoiados pela CCSHS e 

mencionados no relatório de gestão 2014-2016. 

8 – Inara Tavares fala de sua alegria em formar sua primeira turma no curso de saúde coletiva 

indígena, bem como outros aspectos de sua experiência profissional na graduação em saúde 

coletiva, tendo sido sublinhada a importância de ouvir e divulgar essas e outras experiências para 

fortalecer um dos temas da Comissão neste triênio 2017-2019, justamente relativa à graduação 

em saúde coletiva. 

9 – Regina Figueiredo demonstra a relevância de analisar a situação política de desmonte do 

SUS no país, bem como seus desdobramentos para o campo da saúde coletiva, posteriormente 

tendo sido sinalizada a convergência de sua preocupação com outros dos temas propostos para 

nortearem os debates da Comissão neste triênio 2017-2019, justamente sobre a atuação da CSHS 

no espaço público. 

10 – Pedro Cruz defende que a ciência seja construída mergulhada na realidade e que as ações da 

Comissão devem se articular com isso, mantendo os simpósios e além deles estimulando outras 

produções coletivas em articulação com os movimentos sociais, suscitando momentos nos quais 

possamos compartilhar experiências. Finalmente, considerada que as entidades que fazem parte 

da Comissão devem ser solidárias nesse momento histórico, de maneira que possamos 

desenvolver projetos ampliados e ações conjuntas com a contribuição institucional da qual cada 

1 de nós é representante. 

11 – Martinho acrescenta que o Simpósio sobre relações político-institucionais foi planejado pelo 

núcleo de coordenação da Comissão no triênio 2014-2016 e o atual núcleo de coordenação da 

Comissão pretende manter relações político-institucionais, ensino, pesquisa e extensãocomo 

eixos de atuação da Comissão nesse triênio 2017-2019, do mesmo modo que ética, equidade e 

comunicação permanecem como temas transversais a esses eixos, incluindo a 

interdisciplinaridade entre estes últimos. Segue afirmando que a gestão anterior deixou como 

pontos a serem mais trabalhados 3 temas:A – As CSHS na graduação em saúde coletiva: ensino, 



pesquisa, extensão e relações político-institucionais;B – A CSHS no espaço público: 

engajamento, implicação e ativismo;C – Sistema de Avaliação da CAPES: ética, equidade e 

comunicação. Considera que para conduzir a discussão sobre esses temas, particularmente o 

último deles, é necessário levar em conta a relação entre a dimensão local e global, entre as 

escalas nacional, continental e internacional da produção e difusão do conhecimento científico. 

Finalmente, convoca todos os integrantes a visitar o site da Comissão, particularmente no que diz 

respeito aos links de dois projetos: Memória e Perfil. O primeiro foi encerrado, mas pode ser 

reativado caso algum membro da Comissão atual tenha interesse em conduzi-lo, o segundo 

encontra-se em andamento e pode ser expandido ou mesmo aprofundado por outro integrante da 

Comissão. Novamente abre a palavra para outros membros da comissão.  

12 – Camila Melo questiona os critérios de avaliação da CAPES, particularmente no que diz 

respeito às revistas de ciências sociais e saúde coletiva, convergindo com o tema sistema de 

avaliação da CAPES. 

13 – Marcelo Castellanos destaca a relevância de incluir interdisciplinaridade entre os temas 

transversais da Comissão neste triênio 2017-2019, considerando-o um desafio que precisa ser 

melhor conhecido e também reconhecido no campo da saúde coletiva, bem como o ensino na 

graduação em saúde coletiva e mesmo a relação que estabelecemos com outras Comissões da 

ABRASCO. Além disso, como integrante do projeto Perfil, considera que uma divulgação 

escalonada dos resultados do mesmo pode se beneficiar do modelo dos simpósios em curso na 

Comissão ou em reuniões virtuais, bem como que a divulgação da produção científica das CSHS 

pode ser fortalecida por meio da análise das próprias publicações oriundas de nossos congressos. 

14 – Marta menciona que Florianópolis-SC já sediou congressos de CSHS e que sediará o 

Congresso de Epidemiologia da ABRASCO de 7 a 11 de outubro de 2017 e o 8 º Congresso 

Iberoamericano de Pesquisa Qualitativa em Saúde de 4 a 6 setembro de 2018, dois eventos que 

podem ser momentos importantes para reforçar nossas relações com as demais comissões e GTs 

da ABRASCO e oportunidade para reforçar as atividades da Comissão, disponibilizando-se para 

colaborar nas atividades da Comissão. 

15 – Monica Vieira e Danielle Morais avisam que estão substituindo Felipe Rangel e Ialê 

Faleiros da Escola Politécnica Joaquim Venâncio – FIOCRUZ, bem como que esta instituição 



ainda se reunirá para indicar os integrantes da Comissão, acentuando a importância de criar 

formas de resistência nesse cenário político em que vivemos, tais como o próprio ensino 

profissionalizante. Mencionaram também a especificidade de suas atuações, enquanto 

profissionais da área de CSHS, na formação de técnicos de enfermagem. 

16 –Silvia finaliza a reunião sugerindo que as reuniões virtuais trimestrais da Comissão ocorram 

trimestralmente, indicando a semana do dia 12 a 16 de junho para a próxima. Além disso, 

convoca os integrantes da Comissão a colaborar com o núcleo de coordenação em um processo 

decisório: o editor da revista Ensaios e Diálogos em Saúde Coletiva, da ABRASCO, solicitou ao 

núcleo de coordenação da CCSHS um representante da área de CSHS para colaborar com a 

equipe, de modo que gostaríamos de contar com a cooperação dos integrantes da CCSHS para 

responder a essa demanda. Solicita que encaminhem por e-mail a indicação de um nome e 

critérios para selecionarmos o indicado. 

17 – Carolina também critica o sistema de avaliação da CAPES, disponibilizando-se a colaborar 

no que diz respeito ao tema da graduação em saúde coletiva. Lembra que entre os dias 12 e 16 de 

junho acontece um feriado, de modo que não seria apropriado para a próxima reunião virtual da 

Comissão. 

Encaminhamentos: 

A - Um ofício deve ser enviado pela ABRASCO para instituições às quais pertencem os 

integrantes da CCSHS-ABRASCO, solicitando apoio institucional para o envio de um 

representante ao simpósio “Dimensão Político-Institucional das CCSHS” do 3º Congresso 

Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, no dia 1 de maio de 2017. 

B – A próxima reunião virtual acontecerá não mais na semana entre 12 e 16 de junho de 2017, 

mas na seguinte, entre 19 e 23 de junho de 2017, sendo que o dia sugerido para tanto é terça-feira 

dia 20 de junho às 10hs. 

C – Até o dia 1 de maio de 2017, momento no qual acontecerá o simpósio da Comissão no 

congresso de Planejamento, aguardaremos sugestões dos integrantes da Comissão para lidar com 

a demanda endereçada ao núcleo de coordenação da Comissão pela revista Ensaios e Diálogos 

em Saúde Coletiva. 


